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POVZETEK  

Živimo v svetu, kjer je vse več podjetnikov, ki so si med seboj konkurenčni, zato se dobro 

zavedajo, da morajo imeti svojo blagovno znamko zelo dobro zastavljeno, saj jim bo le ta 

predstavljala celotno podjetje. Da bodo podjetja vodilna na trgu s svojo blagovno znamko, je 

potrebna tudi komunikacija z morebitnimi uporabniki in prav tako s svojimi zaposlenimi. Tako 

se morajo pri oglaševanju še kako potruditi, da se le ta dotakne uporabnikov. Namen naloge je 

bil raziskati pomen in moč oglaševanja treh izbranih blagovnih znamk, kako komunicirajo z 

uporabniki ter kakšno je zaznavanje izbranih blagovnih znamk slovenskih uporabnic.  

Ključne besede: digitalni marketing, komuniciranje, oglaševanje, blagovne znamke, žensko 

spodnje perilo.  

SUMMARY  

We live in a world where there is competition among entrepreneurs. The establishment of the 

brand is extremely important as it represent the entire company. In order for a company to be a 

leader in their field, they must have great communication skills with their potential users and 

also with their employees. Thus, when advertising, companies have to make every effort to 

convince potential customers that they have a product they need in their lives. The purpose of 

this thesis was to research the importance and power of advertising of the three selected 

companies, communication strategies with users and how Slovenian users perceive these 

brands.  

Key words: digital marketing, communication, advertising, brands, lingerie.  
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1 UVOD  

V uvodu smo predstavili opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč, 

predstavljeni so cilji in namen diplomske naloge, opisane so predvidene metode za doseganje 

ciljev in nazadnje so opisane predpostavke in omejitve diplomske naloge.  

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

V diplomski nalogi nas zanima pomen oglaševanja izbranih blagovnih znamk in kako temu 

sledijo slovenske uporabnice.  

Dobro zastavljena blagovna znamka jasno izraža samo organizacijo. Kar pomeni, da jo mora 

organizacija dobro načrtovati, mora imeti jasne cilje, dobro zasnovano pot in tukaj je tudi 

pomembno, kako jo oglaševati. Vse tri blagovne znamke, katere smo izbrali za analizo, 

zasledimo na različnih kanalih in družbenih omrežjih. Družbena omrežja so lahko tudi vir 

tržnega komuniciranja, ki pa je del marketinškega spleta. Danes je komuniciranje s svojimi 

ponudniki in notranjimi ciljnimi skupinami podjetja še kako pomembno. V 21. stoletju se 

morajo podjetja konkretno potruditi, da uspejo vzpostaviti stik s svojimi potencialnimi 

uporabniki oz. kupci. S sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (IKT) je danes 

mogoče prav vse, podjetja jo morajo le dobro obvladati. Weis (2008, 40) navaja, da podjetje za 

komunikacijo izbira med petimi orodji komunikacijskega spleta: oglaševanje, pospeševanje 

prodaje, odnosi z javnostmi in publiciteta, osebna prodaja in neposredno trženje. Devetak 

(2007, 159) pa dodaja še nekaj oblik komuniciranja kot so: sponzorstvo in donatorstvo, 

neposredno oglaševanje, sejmi in razstave, oprema prodajnih mest, celostna grafična podoba, 

ustno širjenje vesti in internetno komuniciranje.  

Posamezna podjetja oziroma organizacije se zavedajo, da je oglaševanje še kako potrebno za 

doseganje ciljev in potreb. Konečnik Ruzzier (2011, 211) navaja, da je potrebno oglaševanje in 

celoten proces dobro načrtovati ter ga prilagoditi ciljnim skupinam in razmerju na trgu. Pomen 

oglaševanja je, da ponudnike ali morebitne kupce podjetja prepričajo s celotno informiranostjo 

o izdelkih oz. blagovnih znamkah. Oglaševanje danes zasledimo že skoraj na vsakem koraku, 

saj se prikazuje na različne načine in oblike. Devetak (2007, 162) pod pojmom oglaševanje 

zajema letake, oglase, brošure, imenike, oglasne deske, avdiovizualne materiale in televizijske 

oglase, simbole in logotipe, filme in panoje, propagandne plošče. V današnjem času podjetja 

svoje blagovne znamke oglašujejo na različne načine. Eden od načinov je tudi ta, da jim 

blagovne znamke oglašujejo različne znane osebnosti, saj jim pri kampanjah pripomorejo k 

boljšemu oglaševanju in prepoznavnosti blagovne znamke. Kavčič (2008, 62) pod slavne 

osebnosti prišteva tiste, ki ne potrebujejo dodatnih lastnosti, saj ime pove že dovolj. Vsaka 

slavna oseba se prikazuje v javnosti na različne načine. Veliko je igralcev, pevcev, pa vendar 

se v zadnjem času pojavljajo na trgu vse bolj blogerji, influencerji, vlogerji, ki pa se s tem, da 

se izražajo v javnosti in se prikazujejo v trženjsko-komunikacijskih sporočilih preživljajo.  
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Vsaka organizacija mora svoje izdelke ali storitve oglaševati po določenih pravilih. V Sloveniji 

je leta 2009 slovenska zbornica izdala prenovljen in razširjen Slovenski oglaševalski kodeks-

SOK. V njem se najdejo poglavja, ki se navezujejo na določena pravila oglaševanja na 

slovenskem trgu. S časom se spreminja marsikaj zato je potrebno posodabljati tudi kodekse. Na 

trg prihajajo nove tehnologije in s tem tudi novi načini oglaševanja. Slovenski oglaševalski 

kodeks sporoča, da je tržno komuniciranje pomembno sredstvo za komuniciranje med 

oglaševalci in potrošniki ter da se morajo oglaševalske industrije med sabo spoštovati tako, da 

oglašujejo odgovorno (Slovenska oglaševalska zbornica, 2009). 

1.2 Namen in cilji naloge 

Namen diplomske naloge je raziskati pomen in moč oglaševanja izbranih blagovnih znamk in 

analizirati različne pristope oglaševanja ter kakšno je zaznavanje izbranih blagovnih znamk 

slovenskih uporabnic. 

Cilji diplomske naloge: 

• proučiti domačo in tujo literaturo o oglaševanju, blagovnih znamkah in digitalnem 

marketingu, 

• proučiti izbrane tri blagovne znamke, 

• raziskati pomen oglaševanja izbranih blagovnih znamk, 

• ugotoviti ali digitalni svet vpliva na uspešnost oglaševanja izbranih blagovnih znamk.  

1.3 Uporabljene metode za doseganje ciljev 

Diplomsko nalogo smo zasnovali v dveh delih. V prvem delu smo s pomočjo deskriptivne 

metode predstavili in opisali teoretični del, prav tako smo s pomočjo tuje ter domače literature 

različnih avtorjev in spletnih virov povzeli in opredelili glavne teme naloge. Tako smo dejstva 

in ugotovitve med seboj analizirali in povezali. V drugem, empiričnem delu smo izvedli 

raziskavo s pomočjo metode anketiranja, za instrument smo uporabili anketni vprašalnik, kjer 

nas je zanimalo poznavanje o izbranih znamkah ter o njihovem oglaševanju in oglaševanju 

sploh. Anketiranje je potekalo preko e-pošte, preko družabnih omrežij in SMS- sporočil. 

Odgovore smo s pomočjo programa Microsoft Excel analizirali s statističnimi funkcijami kot 

so frekvence, povprečja in odstotki, rezultate smo interpretirali in prikazali tudi grafično.  

Za izpolnjevanje anketnega vprašalnika smo povabili ženske med 18. in 60. letom, saj so nam 

le te lahko podale možne odgovore. Za to smo uporabili način namenskega vzorčenja in snežne 

kepe. Način snežne kepe nam je pomagal k hitrejšemu pridobivanju anketirank in posledično 

izpolnjevanju anketnega vprašalnika. Predvidena velikost vzorca je bila 120, saj smo 

predvidevali, da bo k sodelovanju pristopilo veliko število žensk. Tako je anketni vprašalnik 

izpolnjevalo 294 anketirank, od tega smo analizirali 156 ustrezno izpolnjenih, 138 jih je bilo 

neustreznih in posledično niso prišle v poštev za analizo.  
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1.4 Predpostavke in omejitve diplomske naloge 

Predpostavljamo, da anketirane osebe poznajo izbrane blagovne znamke in jim vsebina o 

oglaševanju ni tuja. 

Omejili smo se na eno slovensko in dve tuji blagovni znamki, kjer je omejitev pridobivanje 

virov. Omejitev je bila tudi v raziskovalnem delu, kjer smo se omejili starostno in samo na 

žensko populacijo. Osredotočili smo se na dolenjsko regijo, zato ugotovitev nismo mogli 

posploševati na celotno populacijo.  



4 

 

2 DIGITALNI MARKETING  

V letu 2020 ni več potrebno stopiti iz hiše, da bi morali iti po opravkih. Veliko obveznosti lahko 

storimo že kar preko spleta. To nam dovoljuje digitalni marketing in tehnologija, do katere ima 

možnost priti danes že vsak. Prišli smo do situacije, ko lahko že zdravila naročamo preko spleta, 

kupujemo živila, oblačila, gremo v virtualno knjižnico, počitnice lahko rezerviramo ali kupimo 

že z nekaj kliki, za bančne storitve nam ni več potrebno stati v vrstah in še bi lahko naštevali. 

Digitalni marketing je pomemben za uspešna podjetja, saj jim omogoča hitrejši dostop oz. 

komunikacijo z uporabniki.  

Robles (2019) je mnenja, da je tehnologija spremenila vse, tudi uporabnike. Uporabniki razne 

ponudbe, povabila, darila, oglase vidijo skozi mobilne naprave, preko elektronske pošte in 

raznih aplikacij kot je WhatsApp. Uporabniki so tisti, ki določajo, kaj in kdaj želijo videti ali 

spremljati. To omogoča prav digitalni marketing, saj so sporočila brez inovacije že dolgo 

nezanimiva. Digitalni marketing nam omogoča, da smo lahko prisotni kjerkoli in kadarkoli. To 

organizacijam zelo pomaga, kajti preko digitalnih storitev pripeljejo svojo blagovno znamko 

do svojih uporabnikov, čeprav so le ti po celem svetu. Danes to ni težava niti pri stroškovnih 

načrtih. Vse, kar organizacija potrebuje za pridobitev uporabnikov svoje blagovne znamke, so 

spletna stran, dobra strategija, družbena omrežja in razne spletne kampanje. Digitalni marketing 

jim bo ustvaril večjo prodajo, prepoznavnost in pozicioniranje kot katerakoli druga marketinška 

praksa, ter cenejšo uporabo oglaševanja blagovne znamke kot pa tradicionalni (Robles 2019).  

Digitalizacija družbe se hitro razvija z napredno digitalno tehnologijo. To se kaže tudi v 

gospodarstvu saj na GOV.SI menijo, da napredna digitalna tehnologija povečuje učinkovitost 

in konkurenčnost gospodarstva, prav tako prispevajo k širšemu socialno-ekonomskemu 

razvoju. Na spletnem mestu državne uprave GOV.SI digitalizacijo podpirajo, saj jim uporaba 

le te predstavlja velik potencial za rast in je osnova za dolgoročen razvoj in konkurenčnost 

države kot Evrope. Menijo, da podjetja, ki uporabljajo digitalno tehnologijo, poslujejo kar 

desetkrat bolje kot tista, ki tega še ne uporabljajo. Na GOV.SI (2020) so zapisali, da je 

tehnologija še kako pomembna za izboljšanje poslovnih procesov, povečanje tako učinkovitosti 

in inovativnosti kot tudi konkurenčnosti v digitalnem poslovnem in družbenem okolju.  

»Digitalizacija ni le stvar podjetij, ampak celotne družbe, saj ne prispeva zgolj k produktivnosti 

in učinkovitosti gospodarstva, ampak tudi k širšemu socialno-ekonomskemu razvoju. Nove 

storitve in rešitve na vseh področjih družbe nam omogočajo, da digitalizacijo uporabljamo za 

nove načine poslovanja, komunikacije, izobraževanja, zabave in na drugih specializiranih 

področjih« (Gov.si 2020) 

Da bi razumeli pomembnosti digitalnega marketinga v prihodnosti v kakršnemkoli poslu, 

moramo razmišljati o interakcijah občinstva, ki jih moramo razumeti in upravljati. Chaffey 

(2019) opredeljuje pet funkcij (5D) digitalnega marketinga, s pomočjo katerih daje potrošnikom 
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možnost interakcije z blagovnimi znamkami in podjetjem, da raziskujejo in poslušajo občinstvo 

na različne načine:  

• Digitalne naprave dajo možnost občinstvu, da doseže blagovne znamke, ko komunicira s 

poslovnimi spletnimi stranmi in mobilnimi aplikacijami, običajno pa so le-te v kombinaciji 

s pametnimi telefoni, tablicami, prenosnimi računalniki, televizorji in napravami za igre.  

• Digitalne platforme so po navadi dosežene skozi brskalnike ali aplikacije na več platformah 

ali storitvah kot so Facebook, Instagram, Google, Youtube, Twitter in LinkedIn. 

• Digitalni mediji so različni: plačani, lastniški in zasluženi. To so komunikacijski kanali, s 

pomočjo katerih se doseže in vključuje uporabnike, v pomoč so tudi oglaševanje, e-pošta, 

sporočila, socialna omrežja in iskalniki.  

• Digitalni podatki so v pomoč, ko se potrebujejo različne informacije o uporabnikovem 

profilu in njegovi interakciji s podjetjem. Digitalni podatki so danes zakonsko zaščiteni v 

večini držav.  

• Digitalna tehnologija je potrebna za ustvarjanje interaktivnih izkušenj iz spletnih strani in 

mobilnih aplikacij v fizične trgovine in e-poštnih kampanij.     

2.1 Definicija  

American marketing association (2020) pod pojmom digitalni marketing navaja uporabo 

digitalnih ali družbenih kanalov za promocijo blagovne znamke ali doseganje potrošnikov. To 

vrsto marketinga lahko izvajamo s pomočjo družbenih medijev, iskalnikov, interneta, mobilnih 

naprav in podobnih kanalov.  

Todor (2016, 52) trdi, da je digitalni marketing izraz za ciljno, merljivo in komunikacijsko 

trženje izdelka ali storitve z uporabo digitalne tehnologije, da bi dosegli in spreobrnili 

potencialne stranke v kupce ter jih ohranjali. Avtor ugotavlja, da je glavni cilj digitalnega 

marketinga, da lahko z uporabo digitalne tehnologije oglašujemo znamko, oblikujemo 

prednosti in spodbujamo prodajo. Digitalni marketing lahko poimenujemo tudi mrežni 

marketing in spletni marketing. Poglavitni koncept digitalnega marketinga temelji na pristopu 

vhodnega marketinga ali običajno imenovan pristop, ki je osredotočen na stranke (Todor 2016).  

Chaffey (2019) ugotavlja, da digitalni marketing vključuje upravljanja različnih vrst prisotnosti 

spletnih podjetij in prisotnosti spletnih strani podjetij, mobilnih aplikacij in strani družbenih 

medijev. Avtor trdi, da je vse to v povezavi s tehniko spletne komunikacije, vključno z iskalniki 

trženja, družbenih medijev, spletnega oglaševanja, e-poštnega trženja in partnerskih dogovorov 

z drugimi spletnimi stranmi. Meni, da se tehnike uporabljajo za doseganje ciljev pridobivanja 

novih strank in zagotavljanje storitev obstoječim strankam, skozi katere se razvijajo odnosi s 

pomočjo E-CRM1 in avtomatizacije trženja.  

 

1 E-CRM – elektronsko upravljanje odnosov s strankami je aplikacija, s pomočjo katere se preko 

internetnih kanalov (e-pošte, spletnih mest, forumov …) dosegajo cilji CRM. Vir: Academia.edu   
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Digitalni marketing omogoča tako uporabnikom kot ponudnikom veliko izbiro različnih 

storitev in izdelkov. Ne glede na čas in kraj lahko do njih pridemo po katerikoli digitalni 

tehnologiji, ki jo ima možnost imeti pravzaprav že vsak uporabnik.  

2.2 Razlika med klasičnim in digitalnim marketingom 

Nekatera podjetja še vedno prisegajo na tradicionalni marketing, saj so mnenja, da jim 

prisotnost v digitalnem prostoru ne koristi. Razlogi so predvsem v pomanjkanju časa, denarja 

in znanja. Stranke oziroma uporabniki so danes večino časa prisotni na spletu preko različnih 

naprav (mobilnih naprav, tablic, prenosnikov, drsnikov …). Z uporabo tehnologije jim je 

najhitreje in najlažje pobrskati za iskano blagovno znamko oziroma izdelek ali storitev saj je 

zagotovo vedno kakšna naprava pri roki, največkrat mobilniki. Način pridobivanja strank preko 

digitalne tehnologije je postal veliko bolj učinkovit kot tradicionalni marketing. Razlik med 

tradicionalnim in digitalnim marketingom je lahko veliko. Razlike so vidne v obliki medijev, 

načinu trženja, izpostavljenosti, zaupanju, dosegu, ceni, komunikaciji in povezanosti (Razširjen 

vpis 2020). 

V Preglednici 1 smo opredelili glavne in pomembne razlike med tradicionalnim in digitalnim 

marketingom.  

Preglednica 1: Razlike med tradicionalnim in digitalnim marketingom 

TRADICIONALNI 

marketing 

LASTNOSTI DIGITALNI marketing 

TV, radio, časopisi, letaki, 

revije 

MEDIJI Splet, mobilne naprave, 

družbena omrežja, navigacije, 

digitalna tehnologija 

Ciljno trženje na vse in 

vzbuja interese 

NAČIN TRŽENJA Digitalno iskanje na 

zainteresirane uporabnike 

Nekatere oglase stranke 

vidijo enkrat 

IZPOSTAVLJENOST Oglasi se zainteresirani stranki 

prikazujejo večkrat in so na 

voljo ves čas 

Vedno manj strank se 

poslužuje revij, časopisov, 

TV-oglasov, se preklopijo 

DOSEG Doseg je večji, uporabniki se 

selijo s spleta na splet, 

informacije se iščejo kjerkoli in 

kadarkoli 
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TRADICIONALNI 

marketing 

LASTNOSTI DIGITALNI marketing 

Strošek klasičnega 

oglaševanja je večji glede 

na količino doseženih 

strank 

CENA Cena se lahko prilagodi, saj  

digitalno oglaševanje omogoča 

dostopnost zainteresiranim 

strankam 

Enostranska KOMUNIKACIJA Dvostranska 

Vir: Prirejeno po Razširjen vpis 2020  

Kot lahko opazimo v Preglednici 1, so razlike med tradicionalnim in digitalnim marketingom 

opazne. Digitalizacija je pokazala svoje in tradicijo ovrgla, čeprav je še danes uporabna. Še 

vedno se uporabljajo tradicionalni pristopi, vendar podjetja, ki želijo napredek in razvoj se bodo 

držala načela digitalnega marketinga in na ta način do svojih uporabnikov pristopila hitreje, 

bolj opazno in v večjem dosegu. Razlika je opazna že pri izbiri medijev. Tradicionalni mediji 

so vsem poznani časopisi, revije, katalogi, letaki, radio in televizijski ekrani. Pri digitalnem 

marketingu je pomembno le, da je internetna povezava in tehnologija in tako že pri vsaki 

pametni napravi lahko kmalu zasledimo oglase. Veliko razliko lahko opazimo pri dosegu 

uporabnikov, kajti velika masa ljudi kroži na internetu, veliko več kot jih prebira revije, 

kataloge, oglase na televizijskih ekranih pa celo preskočijo. Prav tako je razlika pri 

komunikaciji, saj je pri tradicionalnem marketingu zgolj enosmerna, kjer pravzaprav 

komunicira le oglaševalec, povratka informacije (kaj misli uporabnik) pa ne dobi nazaj. 

Medtem ko je pri digitalnem lahko dvosmerna, kjer oglaševalec pri različnih oglasih lahko dobi 

povratno informacijo uporabnika v več različnih odgovorih. Že klik na oglas lahko 

oglaševalcem javi, da se uporabnik zanima za oglas oziroma mu je všeč, nakup izdelka, ogled 

blagovne znamke in podobne dejavnosti preko spleta lahko povedo veliko. Razlika je vidna 

predvsem pri izpostavljenosti. Pri tradicionalnem marketingu je ogled nekaterih oglasov 

uporabnikom omogočen le enkrat, medtem ko je pri digitalnem omogočenost tega veliko 

drugačna. Digitalni marketing omogoča uporabnikom, da se jim oglas lahko vrti večkrat na dan, 

uro ali celo minuto in oglasi so uporabnikom na voljo ves čas. Tudi pri načinu trženja se principa 

razlikujeta, kajti tradicionalni zajema prav vse uporabnike in išče interese le teh. Digitalni 

zajame tiste uporabnike, za katere že vedo, da so za nekaj že zainteresirani. Seveda je poglavitna 

razlika prav tako cena, kjer se tradicionalni razlikuje od digitalnega po tem, da se lahko pri 

digitalnem cena prilagaja glede na doseg uporabnikov, tradicionalna cena pa zajema stroške 

glede na količino doseženih strank.  
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2.3 Prednosti in slabosti digitalnega marketinga 

Digitalni marketing ima tako prednosti kot slabosti in jih je dobro poznati za vsakdanjo 

uporabo. 

Agencija Gig (2018) navaja nekaj prednosti digitalnega marketinga:  

• olajšala vam bo vzdrževanje odnosa s strankami pred in po prodaji, 

• pomagala vam bo preobraziti nove kupce v stalne kupce, ki so pripravljeni kupovati več 

(in   večkrat), 

• spodbudila bo oglaševanje “od ust do ust” in delitev znotraj družbenih krogov, 

• s predlaganjem pravih ponudb ob pravem času bo skrajšala kupčev čas nakupovanja in 

mu s tem prihranila čas. 

Prav tako Digital Marketing Skill Institute (2020) navaja deset prednosti digitalnega 

marketinga:  

• lahko prinaša denar, 

• na spletu se lahko povežemo z več strankami naenkrat, 

• ustvarja promet, ne da bi stranke za to porabile denar, 

• prinaša čas in denar, 

• lahko prinaša kariero, 

• omogoča prostor za storitve, ki jih opravlja stranka, 

• omogoča, da se lahko stranke obrnejo na mobilne in pametne telefone, 

• prinaša višjo donosnost naložbe, 

• prinaša različne platforme za doprinos konkurenčnosti, 

• omogoča hitrost na vsakem koraku.  

Prednosti digitalnega marketinga lahko hitro nehote zavedejo uporabnika, zato se je dobro 

seznaniti tudi s slabostmi, ki prikazujejo realna stališča.  

Todor (2016, 53) navaja nekaj slabosti digitalnega marketinga: 

• Avtorske pravice lahko hitro pridejo do izraza. Kampanije na internetu so lahko hitro 

kopirane od konkurence in blagovne znamke ali logotipi so lahko hitro ukradeni. 

• Težava je lahko tudi pri internetnih povezavah, saj če je spletna stran prevelika ali 

komplicirana, lahko stranke porabijo preveč časa in hitro obupajo.  

• Pri spletnih trgovinah stranke ne morejo videti izdelkov, zato se lahko pri nekaterih izdelkih 

zmotijo ali pa jim enostavno niso všeč.  

• Dvomljiva so plačila, kajti nekateri kupci še vedno ne zaupajo plačilnim metodam in 

posledično tudi ne kupujejo po spletu.  

• Uporabniki dvomijo v spletne strani zaradi goljufij v zvezi s promocijami.  

• Starejši ljudje večinoma še ne verjamejo ali pa ne znajo ravnati z novejšimi mediji in raje 

uporabljajo tradicionalne metode. 
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3 OGLAŠEVANJE 

Danes pridobijo ljudje informacije že zelo hitro, kajti tehnologija se spreminja iz dneva v dan. 

Od danes na jutri se razvijajo tudi že nova poslanstva, ideje, novi odnosi, ki se hitro spremenijo 

v poslovni svet. Da ljudje pridejo v takšne in drugačne okoliščine, ki jih prikazuje svet, 

potrebujejo sodobno tehnologijo. Dandanes je pravzaprav lahko povsod zaslediti rezultate 

digitalnega sveta, s pomočjo katerih ljudje komunicirajo in nenazadnje poslujejo. Sodobna 

tehnologija pripomore, da ljudje svetu pokažejo njihovo poslanstvo bodisi zasebno ali 

poslovno. Danes je v veliki meri zaslediti prav poslovno, kajti kot že omenjeno digitalni svet 

pripomore, da se ljudje pokažejo v pravi luči in da jim »sledi« čim več uporabnikov. Tako lahko 

na družabnih omrežjih opazimo veliko različnih podjetnikov, ki prikazujejo svojo blagovno 

znamko. S pomočjo oglaševanja pridobivajo različne uporabnike, ki sledijo njihovim oglasom, 

trendom, njihovi blagovni znamki. Da pridejo do velikega števila uporabnikov ter do 

prepoznavnosti, potrebujejo pravilno marketinško komuniciranje. 

Posamezna podjetja oziroma organizacije se zavedajo, da je oglaševanje še kako potrebno za 

doseganje ciljev in potreb. Zato je potrebno oglaševanje in celoten proces dobro načrtovati ter 

ga prilagajati ciljnim skupinam in razmeram na trgu (Konečnik Ruzzier 2011, 211). 

3.1 Marketinško komuniciranje 

Marketinško ali trženjsko komuniciranje je ena od spremenljivk marketinškega spleta, ki jih 

mora podjetje dobro obvladovati za doseganje ustreznih ciljev na določenem trgu. Marketinški 

splet (ang. marketing mix) ali 4P vsebuje poleg marketinškega komuniciranja še tri 

spremenljivke: izdelek, ceno in distribucijo (Weis 2011, 29). 

Weis (2008, 40) navaja, da podjetje za komunikacijo izbira med petimi orodji 

komunikacijskega spleta: oglaševanje, pospeševanje prodaje, odnosi z javnostmi in publiciteta, 

osebna prodaja in neposredno trženje. Devetak (2007, 159) dodaja še nekaj oblik 

komuniciranja, kot so: sponzorstvo in donatorstvo, neposredno oglaševanje, sejme in razstave, 

opremo prodajnih mest, celostno grafično podobo, ustno širjenje vesti in internetno 

komuniciranje.  

3.2 Definicija oglaševanja 

Opredelitev oglaševanja je veliko. V tem času se definicije razlikujejo in spreminjajo zaradi 

naprednejše tehnologije, novih oblik medijev in samega trga. Porabnike moramo na drugi strani 

dobro in ustrezno informirati, prepričati in opominjati o izdelku, ki bi bil zanje primeren. Moč 

oglaševanja se je prikazala pri zunanjem videzu izdelka, storitev, idej in organizacij, še posebno 

pa pri dodani vrednosti znamk.  
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 Jančič in Žabkar (2013, 27) k sodobni definiciji dodajata ključne gradnike:  

• plačano komuniciranje (loči od odnosov z javnostmi in publicitete), 

• medijsko preneseno komuniciranje (loči oglaševanje od medosebnega komuniciranja), 

• prepričevalno komuniciranje (loči oglaševanje od idealnega novinarskega poročanja), 

• prepoznavno oz. identificirano komuniciranje (loči oglaševanje od propagande, kjer vir po 

navadi ni razkrit).  

»Oglaševanje je načrtovana, naročena in podpisana  kreativna (množična) komunikacija, katere 

namen je spodbujanje procesov menjave med ponudniki in porabniki s podajanjem izpolnljivih 

obljub.« (Jančič in Žabkar 2013, 27) 

The Economics Time (2020) opredeljuje oglaševanje kot orodje komuniciranja z uporabniki 

izdelka ali storitve. Ugotavljajo, da je oglaševanje prisotno povsod in ga uporabljajo različni 

mediji za posredovanje sporočil preko televizijskih ekranov, tiska, radia, interneta, dogodkov, 

sponzorstva, oblačil, barv, zvokov, plakatov, neposredne prodaje in nenazadnje preko ljudi.  

Znanih je veliko oblik oglaševanja in tako tradicionalne kot nove oblike so še vedno v uporabi 

prav vse, saj jih zasledimo že skoraj na vsakem koraku. Odločevalci v podjetjih se izberejo, 

katero obliko oglaševanja bi vzeio za predstavljanje njihovega podjetja ali blagovne znamke. 

Pomen oglaševanja je, da podjetja prepričajo ponudnike in morebitne kupce s celovito 

informiranostjo o izdelkih ali storitvah oziroma blagovnih znamkah.  

Devetak (2007, 162) pod oglaševanjem zajema letake, oglase, brošure, imenike, oglasne deske, 

avdiovizualne materiale in televizijske oglase, simbole in logotipe, filme in panoje, 

propagandne plošče.  

Štirnova (2003) ugotavlja, da pod tradicionalne medije oglaševanja spadajo radio, televizija, 

tisk (revije in časopisi) in plakati, ki se vse bolj modernizirajo in gredo s tehnologijo in časom 

naprej. Avtorica dodaja nove oblike medijev: brezplačne razglednice (zasledimo jih v barih, 

večjih nakupovalnih središčih, na stojalih, kjer je več različnih kartic, ipd), toaletni prostori, 

kino, ročaji bencinskih črpalk, talno oglaševanje, tranzitno oglaševanje (na avtobusih, vlakih, 

avtomobilih, ladjah), plakati (na gradbiščih, tridimenzionalni plakati, citylights, metrolight, 

plakatni medij (veliki plakati na večjih površinah), SMS-oglasi, interaktivna televizija, 

prikazovalnik internet telefona, internet in elektronska pošta (Štirn 2003). 

Vsaka organizacija mora izdelke ali storitve oglaševati po določenih pravilih. V Sloveniji je 

leta 2009 Slovenska zbornica izdala prenovljen in razširjen Slovenski oglaševalski kodeks 

(SOK). V njem so poglavja, ki se navezujejo na določena pravila oglaševanja na slovenskem 

trgu. S časom se spreminja marsikaj zato je potrebno posodabljati tudi kodekse. Na trg prihajajo 

nove tehnologije in s tem tudi novi načini oglaševanja. Slovenski oglaševalski kodeks sporoča, 

da je tržno komuniciranje pomembno sredstvo za komuniciranje med oglaševalci in potrošniki 

ter da se morajo oglaševalske industrije med sabo spoštovati, tako da oglašujejo odgovorno 

(Slovenska oglaševalska zbornica 2009). 
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V Slovenskem oglaševalskem kodeksu navajajo bistvo dobrega oglaševanja: 

• da mora biti oglaševanje zakonito, dostojno, pošteno in resnično, 

• da mora biti zasnovano odgovorno do potrošnikov in do družbe, 

• da mora spoštovati načela lojalne konkurence, ki so uveljavljena v poslovnem svetu.  

3.3 Oglaševanje v digitalnem svetu 

Danes se vse bolj uveljavlja digitalno oglaševanje in dobiva vedno večji pomen. Z razvojem 

tehnologije se morajo tudi oglaševalske agencije in podjetja prilagajati uporabnikom.  Nove 

oblike oglaševanja so uporabnikom s pomočjo tehnologije veliko bližje, oglaševalci dosežejo 

večjo količino uporabnikov kot oglaševanje v tisku. Danes digitalno oglaševanje pravzaprav 

zasledimo povsod, na pametnih telefonih, tablicah, prenosnikih, televizijskih ekranih, radiih.  

Opredelitev digitalnega oglaševanja lahko povežemo z definicijo oglaševanja, kajti ni nič 

posebno opredeljeno. Digitalno oglaševanje je prav tako plačana oblika komunikacije s 

porabniki preko digitalnih medijev, kot so spletne strani, interaktivna televizija, pametni 

telefoni, in je prav tako naročeno s strani podjetja oziroma organizacije. Od ostalih oblik se 

digitalno oglaševanje razlikuje tudi po tem, da ohranja tristopenjski pristop: 

• oglaševalci ustvarijo oglas, ki je primeren za digitalni medij, 

• zakupnik prostora v mediju, poišče in rezervira prostor , 

• ko je oglas objavljen, medij zbira kazalnike, ki prikazujejo uspešnost in učinkovitost 

objavljenega oglasa (Jančič in Žabkar 2013,301).  

Glede na to, da se razvoj oglaševanja na spletu hitro razvija, lahko oblike digitalnega 

oglaševanja razdelimo tudi glede na tehnološko platformo. Jančič in Žabkar (2013, 307-313) 

navajata naslednje oblike:  

Spletno oglaševanje je oblika komuniciranja, kjer se za prenos sporočila uporabi internet 

oziroma svetovni splet. Osnovne oblike spletnega oglaševanja so: slikovne pasice, oglasi 

vmesnih strani, video oglasi in gradniki, multimedijski oglasi in oglasi v pojavnih oknih.  

Mobilno oglaševanje je oglaševanje s pomočjo mobilnih naprav kot so pametni telefoni, tablični 

računalniki, prenosna naprava za video in igrice, lahko so tudi prenosni računalniki, saj se 

sporočila prenašajo preko sinhroniziranega ali brezžičnega prenosa na mobilne naprave. 

Mobilno oglaševanje vsebuje mobilno sporočilno, spletno, TV in video oglaševanje, mobilne 

aplikacije in igre, mobilno off-line in lokacijsko oglaševanje.  

Oglaševanje v video igrah je oglaševanje, ki velja za najhitreje rastočo globalno oglaševalsko 

platformo med digitalnimi mediji. Sporočila v video igrah so lahko integrirana na različne 

načine kot so: igra kot oglas, oglasi kot del igre, spremljajoči oglasi v igri in izven igre.  

Interaktivno televizijsko oglaševanje združuje vsa zgoraj našteta oglaševanja, kar pomeni, da 

gledalec sodeluje pri prejemanju in pošiljanju informacij od ponudnika oziroma oglaševalca. 
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Primeri oglaševanja preko interaktivne televizije so odvisni od tehnološke 

platformetelevizijskega ponudnika ter od tega, kako bo oglaševalec znal izkoristiti digitalne 

medije. Vstopne točke so pomemben element uspešnosti za oglaševalce preko interaktivne 

televizije, saj preko njih porabnik prvič pride v stik z oglasom. Vstopne točke so oglasni in 

programski bloki. Oglas se lahko pojavi tudi na uporabniškem vmesniku ali meniju za izbor 

programov.  

Raziskava iProma (2020) je pokazala, da je največ medijskih sredstev namenjenih prikaznemu 

oglaševanju. Ugotovili so tudi, da je učinkovitost digitalnega oglaševanja poglavitni motivator 

za njegovo uporabo. Raziskava je potekala na začetku leta 2020, ko se še ni slutilo, da svet čaka 

težka preizkušnja. V raziskavo so vključili 220 odločevalcev, ki v slovenskih podjetjih 

kakorkoli vplivajo na razporejanja trženjskih in medijskih sredstev. Odločevalci so ugotovili, 

da bo 28 % vseh sredstev, vloženih v prikazno oglaševanje, 20 % v družabne medije,  18 %  v 

iskalni marketing, 10 % v e-poštni marketing  ter 9 % v marketing, kjer so vključeni vplivneži. 

Raziskava kaže, da sodijo družabni mediji med najpogosteje uporabljene oblike, kmalu za njim 

je prikazno oglaševanje, sledi iskalni marketing in nato e-poštni marketing. Z analizo so 

ugotovili ključne dejavnike, ki ustvarjajo digitalno oglaševanje poglavitno, to so: učinkovitost, 

natančne meritve ter učinkovita evalvacija oglaševalske akcije, skladnost z zakonodajo o 

varovanju osebnih podatkov, napredno ciljanje in k temu pripisujejo tudi učinkovitejše 

doseganje ciljnih skupin. Dokazali so, da zavedanje o skladnosti zakonodaje med oglaševalci 

narašča, kar predstavlja indeks rasti (116 %).  Vse več podjetij se odloča, da za izvajanje 

digitalnega oglaševanja izberejo agencije, ki so specializirane za to področje (iProm 2020).  

Digitalno oglaševanje se bo še naprej razvijalo in krepilo, pomembna bodo tudi vlaganja v 

trženjsko tehnologijo, ugotavlja Simon Cetin za iProm (2020).  

3.3.1 Družbena omrežja 

Družbena omrežja so danes vsakdanja tema, saj že vsak pozna ali uporablja vsaj eno družbeno 

omrežje in se še danes razvijajo v koraku s časom. Že komunikacija od pisanja pisem do 

digitaliziranih sporočil se je zelo spremenila. Včasih so sporočila od enega do drugega prihajala 

zelo počasi, potovalni časi sporočil so trajali mesece, danes sporočilo pride v trenutku, ko se ga 

odpošlje. K temu pripomorejo internet, razne aplikacije in družbena omrežja, saj se preko njih 

lahko komunicira, posluša in gleda video vsebine, bere revije, časopise, sveže novice in 

podobno.  

Družbena omrežja so prav tako pomembna za poslovneže, nudijo jim priložnost ustvarjanja 

profila, kjer delijo svoje vsebine, ponujajo in oglašujejo izdelke, storitve, blagovne znamke. 

Internet je danes še kako pomemben, saj se podjetniki, ki imajo razvit marketing zavedajo 

pomembnosti družbenih omrežij in podobnih kanalov ter aplikacij. Zavedajo se tudi, da morajo 

iti pri ustvarjanju s časom naprej in se osredotočiti na stvari, ki so pomembne za potencialne 

uporabnike in kupce. Tako lahko preko družbenih omrežij oglašujejo svojo ponudbo in na tak 
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način privabljajo uporabnike. Vloga socialnih omrežij pri blagovnih znamkah je ključnega 

pomena. So orodje in neločljiv del pri procesu ustvarjanja odnosov in prenosa sporočil med 

blagovno znamko in njenimi uporabniki.  Skozi družbene medije se ustvarja proces trženja 

blagovnih znamk, saj so prav ta orodja danes najbolj obiskana in uporabljena. Vsakodnevno se 

ustvarjajo novi profili in s tem dobivajo podjetja nove uporabnike, zato pa so družbeni mediji 

danes odlično mesto za ustvarjanje oglaševanja blagovnih znamk. Podjetja se morajo znati tudi 

''prodajati'' na družbenih omrežjih, kajti dolgočasen profil podjetja bo zavrnil vsak ogled 

uporabnika in prav tako ne bi prišlo do velikega števila sledilcev ali pa tako imenovanih 

všečkov. Profil podjetja ali pa blagovne znamke mora biti narejen strateško in premišljeno po 

načelu strategije podjetja (eMarketing Institute 2018, 110).  

Na internetu lahko opazimo več različnih družbenih omrežij. V eMarketing Institute (2018, 17-

33) so predstavili najpomembnejša družbena omrežja na spletu:  

Facebook 

Najbolj popularno družbeno omrežje je zagotovo Facebook. Postal je tudi pomembno 

marketinško omrežje, saj ima več kot tri bilijone uporabnikov in s tem tudi največjo količino 

potencialnih strank. Ljudje si ustvarijo Facebook profil, da se povežejo s prijatelji, delijo z njimi 

zgodbe, slike, informacije o sebi, videoposnetke, komentirajo in všečkajo vsebine drugih in 

podobno. Profile si lahko ustvarijo tudi podjetja in na ta način prikazujejo storitve in izdelke ter 

oglašujejo blagovne znamke. Ustvarjajo se lahko skupine in strani. Razlika je, da Facebook 

skupine ustvarijo profili, ki si delijo skupne interese, lahko so zaprte (jo vidijo le uporabniki) 

ali pa odprte (kjer jih vidijo tudi ostali uporabniki omrežja), medtem ko Facebook strani lahko 

ustvarijo slavne osebe, podjetja in inštitucije. Na strani si lahko ustvarijo predstavitve, dodajajo 

slike, video vsebine, informacije o podjetju ali slavni osebi in dodajo povezave do spletne strani. 

Strani so lahko prikazane javno, kar pomeni, da lahko Facebook stran določene osebe, podjetja 

ali inštitucije vidi prav vsak uporabnik omrežja.   

Twitter 

Twitter je aplikacija, ki je popularna med znanimi obrazi, političnimi obrazi, novinarji, na 

področju marketinga in poslovnega sveta. Omrežje je manj osebno in popularno kot Facebook 

vendar zelo pomembno. Profili na Twitterju so za vsakogar tako za individualne osebe kot za 

podjetja oz. organizacije. Twitter ima že preko 320 milijon uporabnikov, ki spremljajo 

dogajanje na tem omrežju. Od ostalih omrežjih se razlikuje po tem, da ima obliko mikro-

bloganja, na katerem pravzaprav temelji spletno mesto. Način, kako se delijo vsebine na 

omrežju so sporočila, ki jo opredeljuje besedna fraza čivkniti. (ang. tweets). Profil lahko 

vsebuje sliko, informacije o osebi, spletno stran, lahko pa se oblikuje tudi temo ozadja in pisavo. 

Google+ 



14 

 

Google+ je bilo družbeno omrežje, ki je v hipu zraslo v bolj popularno. Omrežje je bilo močno 

orodje za marketing družbenih medijev. Google+ je prav tako omogočal dve storitvi in sicer 

Google+ profili naj bi bili namenjeni individualnim osebam, medtem ko Google+ strani so bile 

namenjene podjetjem  in inštitucijam. Strani so se razlikovale po tem, da so vsebovale preglede 

in vpoglede, ki so koristile pri spremljanju družbenih medijev, medtem ko ta možnost ni 

dovoljena za Google+ profile. Omrežje je bilo ukinjeno zaradi slabe razširjenosti in varnostnih 

spodrsljajev, saj so lahko zunanji hekerji dostopali do osebnih podatkov uporabnikov. 

LinkedIn 

LinkedIn je omrežje, ki je še posebej priljubljeno med poslovneži, zato je tudi odlična platforma 

za B2B trg. To omrežje dovoljuje uporabo profesionalnih profilov ali življenjepisov, kar je 

odlična priložnost za podjetja in posameznike, ki iščejo službene ali zaposlitvene priložnosti. 

Na tem omrežju najdemo deljene statuse in komunikacijo znotraj skupin vendar tu ni možno 

iskati potencialnih kupcev, lahko pa pridobimo  koristne stike.  

Instagram, Pinterest, Flickr 

Našteta družbena omrežja so odlična za deljenje vizualne vsebine v obliki fotografij ali kratkih 

video posnetkov. To so omrežja, na katerih lahko iščemo in najdemo potencialne kupce in so 

predvsem koristne za spletne trgovine (oblačila, kozmetika, storitve …), blogerje, influencerje, 

oglaševanja, podjetja blagovnih znamk in podobno. Za deljenje določenih vsebin na teh 

omrežjih, za katere želimo, da so opazne, moramo ustvariti vsebino na zanimiv, simpatičen in 

očarljiv način, za katero potrebujemo čas in veščine.  

Youtube in Vimeo 

Youtube in Vimeo sta družbeni omrežji, na katerih lahko delimo vsebine, ki so v obliki video 

datotek. Na obeh omrežjih si lahko ustvarimo profil, na katerem gostimo video vsebine in skozi 

profil ustvarjamo interakcijo s skupnostjo. Vsebine so lahko promocijske, poučne, glasbene 

narave, lahko se ustvari video blog (vloganje), kjer se redno objavljajo video vsebine z 

določenimi temami. Video vsebine so lahko primerne za vse vrste poslovanja oz. delovanja.  
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4 BLAGOVNA ZNAMKA 

»Blagovna znamka je mnogo več kot zgolj šminka, kajti še tako lepa zunanja podoba brez duše 

in osebnosti je kot obleka na stojalu, mrtva in brez življenja.« (Korelc 2010, 68)   

Danes je blagovna znamka duša in srce vsakega podjetnika. Uspešna podjetja se vsakodnevno 

spopadajo s težavami in novostmi, ki jih odkrivajo na poti do uspešnosti blagovne znamke. 

Pomen blagovne znamke je lahko tudi močno sporočilo trgu. Blagovno znamko lahko ljudje 

dojemajo tudi kot nekakšen osebnostni značaj, saj jih lahko kupujejo iz več razlogov. Lahko je 

to samo kot bahanje pred drugimi in ne gledajo cene, kakovosti in na primer udobja, lahko pa 

je blagovna znamka tudi dober pokazatelj, kakšen človek si. Nekdo bo kupil blagovno znamko, 

katere ime mu ne pomeni nič in mu bo pomembno le, da občuti lagodje, udobje, kakovost, 

sproščenost in lahko tudi občutek varnosti. Obstajajo tudi blagovne znamke, ki jih ljudje 

enostavno morajo imeti, ne glede na ceno in ostale lastnosti oziroma dejavnike in želijo s tem 

pokazati, da jim je blagovna znamka zelo pomembna. Na primer, ljudje nosijo svetovno znane 

čevlje ali pa obleke samo zato, ker so znamka in se želijo dokazovati drugim in jim ni toliko 

pomembna funkcionalnost kot zgolj simbol znamke. Ali pa morajo uporabljati določene 

znamke, ker so ali želijo pripadati določeni subkulturi ali skupini. Poznamo tudi znamke, ki so 

hkrati funkcionalne in tudi simbolične. Blagovna znamka ima tudi svojo osebnost in identiteto, 

ki dajeta blagovni znamki istovetnost in prepoznavnost. Četudi se blagovna znamka skozi čas 

spreminja, saj se mora, če želi preživeti, ohranja svojo osebnost in identiteto, tako da je še vedno 

prepoznavna. Kot že omenjeno se kupci z blagovnimi znamkami povežejo tudi osebnostno. 

Korelc (2010, 79) je mnenja, da se podjetja trudijo ustvarjati blagovne znamke, ki imajo pomen 

fantazije in vrednote. Trdi, da podjetja komunicirajo s strankami tako, da blagovno znamko 

povežejo z globljim pomenom, čustvi in tudi življenjskim stilom. Podjetja blagovno znamko 

gradijo tako, da dajo okolju in trgu jasno idejo o tem, kaj je blagovna znamka, komu je 

namenjena, kakšni so cilji in za kaj se zavzema. Korelc (2010, 81) ugotavlja, da vse to odraža 

blagovno znamko; podjetja morajo upoštevati štiri področja, na katerih se odraža identiteta. 

Prvo področje je področje izdelka ali storitve, kar pomeni, da morajo jasno povedati, kaj 

podjetje dela oziroma prodaja, drugo področje je okolje, kjer se izraža, kje podjetje dela oziroma 

prodaja, tretje področje, ki je pomembno za identiteto, je komunikacija, kje in na kakšen način 

podjetja predstavljajo svojo blagovno znamko, in četrto področje je vedenje, kjer se izraža 

spoštovanje in odnos tako zaposlenih kot zunanjega okolja (Korelc 2010, 81).  

Nekatere blagovne znamke danes zasledimo v različnih oblikah bodisi fizični ali pa virtualni 

ali pa preferirajo celo oboje. Veliko blagovnih znamk je danes tako v fizični kot v virtualni 

obliki, kar pomeni, da lahko stranke naročajo preko spleta in prav tako imajo možnost dostopa 

do fizične trgovine, kjer si lahko izdelke ogledajo, poizkušajo in pomerijo. Sanches in Arroyo 

(2017, 104) sta mnenja, da mora biti podjetje dosegljivo tudi na internetu in če ni, je lahko v 

težavah. Menita, da morajo biti tista podjetja, ki so prisotna na internetu, zelo pazljiva na svoja 

sporočila in prav tako na njihovo učinkovitost. Med drugim tudi trdita, da velja za podjetja na 
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internetu, ne glede na njihovo velikost in njihove značilnosti, da imajo zelo dobre prodajne 

priložnosti. Vendar to zahteva izgradnjo močne osnove za diferenciacijo na mednarodnem trgu. 

Avtorja ugotavljata, da je prav modna industrija vse bolj pod vplivom virtualnih trgovin in 

družbenih medijev, pri tem pa mora biti kader vse bolj pozoren na vidike marketinške strategije. 

Tu lahko dodamo, da je vse več pozornosti tudi na aplikacijah posameznih trgovin oziroma 

znamk. Danes si lahko že vsak, ki ima pametno napravo, naloži aplikacijo trgovine, kjer po njej 

išče izdelke ali storitve, jih dodaja v košarico in se na koncu odloči (ali pa ne) za nakup.  

4.1 Definicija blagovne znamke 

Poznamo že veliko definicij blagovne znamke. Urad Evropske unije za intelektualno lastnino 

(EUIPO 2017) pojasnjuje, da so blagovne znamke znaki, ki se uporabljajo na trgu za identiteto 

izdelkov. Pojasnjujejo tudi, da je znamka simbol, po katerem jih prepoznajo stranke in da se po 

blagovnih znamkah razlikujejo od konkurentov.  

Urošević in Završnik (2014, 190) navajata, da je bil izraz znamka na koncu 20. stoletja sinonim 

za nekaj dobrega. Menita, da je najpreprostejša opredelitev znamke izraz, ki ga imenujejo 

izdelki in storitve visoke kakovosti, po širši definiciji blagovna znamka zaradi globalizacije in 

hitrega družbenega razvoja postane sinonim najvišje univerzalne vrednosti.  

Nekoč so blagovno znamko opredeljevali kot ime, znak, izraz, obliko, simbol ali kombinacijo 

tega, namenjeno identifikaciji izdelkov ali storitev prodajalcev ter razlikovanju le teh od 

konkurenčnih. Korelc (2010, 67-68) se s tradicionalno opredelitvijo blagovne znamke ravno ne 

strinja, saj je mnenja, da ta pogled blagovno znamko osiromaši in jo opredeli na raven celostne 

grafične podobe, ki še zdaleč ni vse ter blagovno znamko označuje za psihološki konstrukt.  

4.2 Funkcija, premoženje in moč blagovne znamke 

Blagovna znamka ima dve funkciji, in sicer funkcija z vidika ponudnika in funkcija z vidika 

uporabnika. Z vidika ponudnika blagovna znamka omogoča višjo ceno in trženjsko 

komuniciranje, zagotavlja pravno zaščito, prispeva k ugledu in podobi podjetja. Prav tako ima 

funkcijo razlikovanja izdelka ali storitev od konkurenčnih ter omogoča, da so kupci zvesti 

določeni znamki in olajša tudi segmentacijo trga. V primerjavi s funkcijami z vidika uporabnika 

blagovna znamka omogoča, da ne pride do zamenjave konkurenčnih izdelkov, zagotavlja 

dostop do informacij na trgu, zagotavlja boljšo prodajno storitev in kakovost izdelka ter olajša 

nakup in zmanjšuje občutek tveganja (Konečnik Ruzzier 2011, 158).    

Podjetniki se zavedajo, da ravno blagovna znamka omogoča podjetju uspeh in dobiček, zato 

mora imeti blagovna znamka ravno tako svojo osebnost, identiteto, vrednote, stališča, značaj in 

slog. Kupce ravno slednje prepriča v znamko, saj imajo določena čustva in značilnosti močan 
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vpliv na človeka. Blagovna znamka načeloma prikazuje tudi poslanstvo in vizijo podjetja, to pa 

blagovno znamko še bolj obogati in ji da moč.  

Koncept premoženja blagovne znamke, Konečnik Ruzzier (2010, 171-172) opredeljuje na štiri 

elemente:  

• zavedanje o obstoju blagovne znamke; kupci vedo, da blagovna znamka obstaja in v katero 

kategorijo izdelkov ali storitev spada, 

• podobe blagovne znamke zaznamujejo lastnosti, kot so osebnost, izdelki, storitve, simboli, 

koristi … vse kar porabnike asociira na blagovno znamko, 

• kakovost blagovne znamke opredeljujejo zunanje (ime, cena in garancija blagovne znamke) 

in notranje lastnosti (dejanske lastnosti), 

• zvestoba blagovni znamki.  

Nekateri kupci blagovnim znamkam zelo zaupajo, saj jim dajo moč in samozavest. Moč 

blagovne znamke je zelo pomembna, saj le ta izžareva energijo, uspeh, status, dosežke, želje, 

upanje. Korelc (2010, 72) in po oceni strokovnjakov ameriške oglaševalske agencije Young & 

Rubicam (2020, 2-4) navajajo, da je potrebno upoštevati štiri korake oziroma dejavnike pri 

graditvi močne blagovne znamke:  

• prvi korak je razlikovanje, kar pomeni, da se mora blagovna znamka od konkurentov 

kakovostno ločiti, 

• drugi korak je relevantnost, pri čemer gre za skladnost blagovne znamke s ciljnimi 

skupinami; uporabniki se sprašujejo ali jim določena znamka ustreza,  

• tretji korak je spoštovanje blagovne znamke - dejavnik, ki prikazuje, kako visoko cenijo 

uporabniki določeno blagovno znamko, ki pa je zelo povezano s priljubljenostjo in 

kakovostjo kupcev; tu lahko dodamo, da je pomembno, da so v podjetju blagovni znamki 

zvesti in spoštljivi prav vsi, tako ustanovitelji kot tudi zaposleni, drugače blagovna znamka 

ne funkcionira kot bi hoteli, 

• četrti korak je poznavanje, ki prikazuje vednost uporabnikov o blagovni znamki; da 

uporabniki dobro poznajo blagovno znamko, pomeni veliko pripadnost, povezanost in 

intimnost z določeno blagovno znamko.   

Blagovna znamka je močna, ko porabniki govorijo o njej, se zavedajo njenega obstoja na trgu, 

poznajo njene vrednote, simbole, izkazujejo zvestobo, jo priporočajo naprej, imajo o njej jasno 

vizijo. Torej je za uspeh blagovne znamke pomembna pozitivna predstavitev potencialnim 

ciljnim kupcem (Konečnik Ruzzier 2011, 174-175). 
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5 IZBRANE BLAGOVNE ZNAMKE V INDUSTRIJI SPODNJEGA PERILA 

Na trgu je že veliko ponudnikov spodnjega perila, ki ponujajo cenovno ugodne in manj ugodne 

izdelke, razlikujejo se tudi v kakovosti. Spodnje perilo je ena izmed pomembnejših oblačil na 

ljudeh, saj so v uporabi vsak dan. Kar pomeni, da se ljudje odločajo o izbiri spodnjega perila 

zelo previdno, še posebno ženske. Za končno odločitev so pomembni dejavniki udobje, 

samopodoba, kakovost, cena, material in nenazadnje tudi blagovna znamka.  

Spodnje perilo lahko asociira veliko različnih interpretacij. Woodova (2016) kot spodnje perilo 

definira oblačila, ki so kupljena in nošena za vsakdanjo uporabo oblačil na telesu, kot so 

nedrček, spodnje hlačke in nogavice. Avtorica dodaja, da lahko pod spodnje perilo spadajo tudi 

stezniki, pasovi, otroške obleke in tudi kostumi ter dodatki kot so rokavice, ki jih vidimo v 

burleskah, vezalke ter dodatki za vezenje zaves in manšet. Tsaousi (2011) ugotavlja, da ženske 

različno uporabljajo spodnje perilo in tudi za različne namene: vsakdanje, športne, delavne, za 

posebne priložnosti ali samo kot erotični dodatek za svojega partnerja. Avtor ugotavlja, da 

ljudje spodnje perilo povezujejo z erotiko, vendar lahko spodnje perilo s pomočjo vadbe in diete 

pripomore tudi k boljšemu počutju samega telesa, po drugi strani so nenazadnje spodnja 

oblačila običajno skrita očem.  

V nalogi smo se osredotočili na tri blagovne znamke, za katere na osnovi ad-hoc raziskave 

predvidevamo, da so na domačem trgu zelo znane in med žensko populacijo tudi priljubljene. 

V nadaljevanju jih na kratko predstavljamo. 

5.1 Predstavitev izbranih blagovnih znamk 

Lisca, d.d. 

Podjetje Lisca, d.d. je bilo ustanovljeno leta 1955 v Sevnici. Osnovne dejavnosti so proizvodnja 

spodnjega perila in drugih vrhnjih oblačil, proizvodnja drugih oblačil in dodatkov in trgovina 

na debelo in drobno s tekstilom (Lisca 2020b). 

V letu 2015 so Skupino Lisca sestavljale še druge odvisne družbe doma in v tujini. Poleg 

matične družbe je v Sloveniji še Inplet pletiva d.o.o., Sevnica. V tujini so prisotne tudi Lisca 

Group Deutschland GmbH, Nemčija; Lisca d.o.o. Beograd, Srbija; Lisca Zagreb d.o.o., 

Hrvaška; Lisca d.o.o. Skopje, Makedonija; Lisca moda d.o.o. Sarajevo, Bosna in Hercegovina; 

Konfekcija Lisca Babušnica d.o.o., Srbija; Lisca moda s.r.o. Praga, Češka ter OOO »Lisca 

moda« Moskva, Rusija. Na slovenskem trgu je 27 prodajnih mest Lisca in Cheek by Lisca.  

Podjetje nosi dve blagovni znamki Lisca in Cheek by Lisca, ki nudita drzen, zapeljiv, 

trendovski, sproščen in šarmanten stil. Podjetje stoji za tem, da se ženska počuti zmagovalno, 

elegantno, prefinjeno in udobno (Lisca 2020a). Lisca ponuja, tako za ženske kot za moške 

kakovostno spodnje perilo, kopalke, spalne programe in oblačila. 
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Intimissimi 

Italijanska blagovna znamka Intimissimi je bila ustanovljena leta 1996 v Veroni in je pod 

okriljem Calzedonia Group. Specializirana je za žensko spodnje perilo in na tem trgu se je hitro 

razširila. Poleg spodnjega perila ponujajo tudi bogato ponudbo nočnih oblačil in pletenin. 

Intimissimi pod italijanskim slogom osvoji žensko populacijo z udobjem, kakovostjo in 

zmogljivostjo, s tem zadovolji tudi želje in potrebe vsake ženske. Intimissimi spodbuja vrednote 

kot so romantika, čutnost, sočasnost in naravno (Intimissimi 2020a).   

Leta 2014 so ustanovili Intimissimi Uomo, ki ponuja spodnje perilo, kopalke, pletenine, lahka 

oblačila in nogavice samo za moško populacijo. Intimissimi je blagovna znamka, ki se je na 

mednarodnem trgu uveljavila s pomočjo prestižne franšizne mreže. Znamko je doseglo že  45 

držav po vsem svetu, kjer je razpršenih 1518 trgovin, 24 spletnih trgovin, 500 prodajnih trgovin 

je samo v Italiji (Calzedonia Group 2018).  

Verduna, d.o.o. je podjetje, ki je v sodelovanju z italijanskim podjetjem Calzedonia Group  

glede zastopništva za slovensko tržišče. Podjetje od leta 2003, ko je pričelo s sodelovanjem, 

zastopa in odpira poslovalnici Calzedonie in Intimissimi na slovenskem trgu. Leta 2017 je bilo 

na slovenskem tržišču 20 poslovalnic, od tega 9 poslovalnic Intimissimi. Lokacije trgovin lahko 

opazimo v vseh večjih mestih in prodajalnih središčih (Volčič 2017).  

Victoria's Secrets 

Victoria's Secret je bila ustanovljena leta 1977 v času viktorijanske dobe, ustanovil jo je 

ameriški poslovnež Roy Raymond. Želel je ustanoviti trgovino, kjer bi se moški med 

kupovanjem spodnjega perila za svoje žene počutili sproščeno (Davis 2015).  

Leta 1982 je blagovno znamko kupilo podjetje Limited Brands (L Brands), ki predstavlja 

spodnje perilo, izdelke osebne nege in oblačila ter dodatke. Victoria's Secret je blagovna 

znamka, ki ima glamur, mogočnost in ikonično predstavo. Skozi leta se je znamka širila in 

danes predstavlja različne produkte kot so dišave, nega telesa, modni dodatki, predvsem pa je 

specializirana za žensko spodnje perilo (Victoria's Secret 2020).  

Znamka je znana po celem svetu in uporabnice lahko izdelke kupujejo po spletni strani ali pa 

obiščejo eno izmed 1600 trgovin po celem svetu (L Brands 2020). Na slovenskem trgu trgovina 

ne obstaja, vendar jo lahko slovenske uporabnice obiščejo v sosednji Italiji ali obiščejo spletno 

stran, kjer lahko naročajo in kupujejo kar na dom.    
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6 OGLAŠEVANJE IZBRANIH BLAGOVNIH ZNAMK 

V tem poglavju smo opisali, na kakšne načine oglašujejo izbrane blagovne znamke ter nekatere 

tudi predstavili.  

Vsa podjetja se zavedajo, da je komunikacija še kako pomembna in predvsem na kakšen način. 

Izdelke izbranih blagovnih znamk lahko zasledimo v različnih revijah, katalogih, na oglasnih 

panojih ob cestah, na ulicah, v središčih mest, v televizijskih in spletnih oglasih.  

Podjetja izbranih blagovnih znamk večkrat na leto organizirajo predstavitve nove kolekcije, 

izdajajo sezonske kataloge, prirejajo dogodke, kjer povabijo znane manekenke, ambasadorke, 

blogerje, sponzorje, ki celoten dogodek kasneje oglašujejo na svojih kanalih in promovirajo 

znamke na različne načine. Družbena omrežja so danes eden izmed pomembnejših 

oglaševalskih kanalov, saj se na teh platformah veliko dogaja, vrti veliko informacij in 

predvsem obiskuje jih veliko ljudi. Na teh kanalih imajo podjetja blagovnih znamk prednost, 

ko lahko izve o njej veliko ljudi na enkrat. Blagovne znamke k sodelovanju povabijo znane 

obraze, saj jim pri kampanjah pripomorejo k boljšemu oglaševanju in prepoznavnosti blagovne 

znamke. Kavčič (2008, 62) s pojmom slavne osebnosti opredeljuje tiste, ki ne potrebujejo 

dodatnih lastnosti, saj že ime pove dovolj. Slavne osebe se prikazujejo v javnosti na različne 

načine. Veliko je igralcev, pevcev, v zadnjem času se pojavljajo na trgu vse bolj blogerji, 

influencerji, vlogerji, ki se s tem, da se predstavljajo v javnosti in prikazujejo v trženjsko-

komunikacijskih sporočilih, preživljajo. Hellenkemperjeva (2017) meni, da so influencerji 

osebe, ki ustvarjajo kratke oglase in kampanje za določeno blagovno znamko z namenom, da 

doseže blagovna znamka efektiven doseg, večjo pozornost in prodajo, za to po navadi 

uporabljajo medijske platforme. Avtorica trdi, da imajo influencerji do blagovne znamke veliko 

odnosov in sicer se obravnavajo kot partnerji, lahko so tudi stranke in ljubitelji blagovne 

znamke. Influencerji skozi čas preidejo v veliko več, predvsem so tržniki pri večjih kampanjah, 

pomagajo pri izdelavi digitalnih vsebin in nenazadnje se vzpostavi dolgoročen odnos, ki 

pripomore k zadovoljstvu na obeh straneh (Hellenkemper 2017). 

Naj omenimo nekatera sodelovanja z znanimi osebnostmi v izbranih blagovnih znamkah. 

Victoria's Secret ima svoje modele, ki se vsako leto sprehodijo na modni reviji in so po tem 

zelo znane. Med svetovno znanimi manekenkami Victoria's Secret najdemo naslednja imena: 

Tyra Banks, Heidi Klum in Naomi Cambell. Leta 2017 je k Liscini znamki Cheek by Lisca 

pristopila Anamarija Goltes, dekle znanega slovenskega košarkarja Luke Dončića, Liscina 

ambasadorka je od leta 2017 tudi slovenska alpska smučarka Ana Bucik. S to potezo si je Lisca 

zagotovo pridobila še večje število sledilk na družbenih omrežjih kot tudi uporabnic znamke. 

Med slovenskimi uporabnicami je tudi poznana znamka spodnjega perila Intimissimi, ki spada 

pod Calzedonia Groupin predstavlja kopalke ter hlačne nogavice in je prav tako priljubljena 

znamka. Intimissimi vsako leto predstavi svojo kolekcijo na modni reviji. V lanski kampaniji 

je bila ambasadorka tudi filmska igralka Jessica Parker, italijanska podjetnica, modna blogerka 
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in influencerka Chiara Ferragni in manekenka Irina Shayk. Vse tri so zagotovo tako podjetniške 

kot modne ikone mnogim sledilkam.  

Način oglaševanja so tudi družbena omrežja, na katerih blagovne znamke vsakodnevno 

informirajo uporabnike, tako da redno objavljajo sveže slike ali video posnetke, prikazujejo 

vsakodnevno dogajanje na določenih mestih, oglašujejo prihajajoče kampanje in na ta način 

navdihujejo tudi sledilce. V današnjem času so zelo pomembne tudi spletne strani, saj prav tam 

uporabnik pridobi največ informacij o blagovni znamki, poišče željene izdelke in jih na koncu 

tudi kupuje. Vsaka spletna stran mora biti urejena, pregledna in ne preveč zapletena za 

uporabnika. Prav tako so pomembni mediji, ki govorijo in pišejo o podjetjih in njihovih 

blagovnih znamkah, kajti prav preko njih ljudje najhitreje izvedo o dogodkih ter o tem kaj se 

pravzaprav dogaja po svetu.  

V Preglednici 2 lahko primerjamo število sledilk in sledilcev posamezne izbrane blagovne 

znamke na najbolj poznanih in priljubljenih družbenih omrežjih. Podatki so bili zbrani junija 

2020.  

Preglednica 2: Primerjava števila uporabnikov na družbenih omrežjih blagovnih znamk 

Družabna omrežja 

Blagovne 

znamke 

Facebook Instagram Twitter Youtube 

Lisca 

 

298.000 

uporabnikov  

44.100  

sledilcev 

 

306  

sledilcev 

5.290 

naročnikov 

Intimissimi 3.200.000 

uporabnikov 

3.000.000 

sledilcev 

 

40.400  

sledilcev 

20.200 

naročnikov 

Victoria's Secret 29.000.000 

uporabnikov 

68.800.000  

sledilcev 

11.000.000 

sledilcev 

1.860.000  

naročnikov 

V nadaljevanju smo predstavili nekatere oglaševalske kampanje in dogodke izbranih blagovnih 

znamk ter prikazali, na katerih kanalih so oglaševani.  

6.1 Lisca, d.d. 

V letu 2017 so na spletnem portalu Finance.si pisali o tem, kako se podjetje Lisca širi na tuje 

trge in sicer v Salzburgu, Bratislavi in Budimpešti. »Eden izmed komunikacijskih kanalov, v 

katerega vlagajo, je spletni prodajalec Amazon, kjer so pred dobrim letom začeli spletno 

prodajo svojih blagovnih znamk. Vse večji poudarek dajejo tudi spletni trgovini Lisca, ki bo v 
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prihodnjem letu zaživela v prenovljeni obliki, namenjeni za ruski trg.« ugotavlja Vadas (2017). 

S člankom si je podjetje zagotovo omogočilo večji dostop do uporabnikov, saj s tem prikazuje, 

da delajo dobro in uspešno, s čimer si pridobivajo tudi zaupanje. 

Lisca se je z blagovno znamko sprehodila tudi po večjih mestih kot so Milano, Ljubljana, 

Skopje in Beograd. Podpornice kampanje, ki je predstavljala močno sporočilo vsaki ženski, so 

bile influencerke, blogerke in predstavnice vsakega mesta, kjer so izvedli kampanjo pod geslom 

Proud to be me – Ponosna nase. Dekleta različnih oblin, starosti, velikosti, so se sprehodila v 

najnovejši kolekciji kopalk Lisca. S tem so širila sporočilo o pozitivni samopodobi, znamki so 

dala s tako oglaševalsko kampanjo še večjo moč in prepoznavnost. Rezultate so objavljali na 

Liscini spletni strani kot tudi na različnih družbenih omrežjih. S pomočjo te kampanje si je 

podjetje leta 2019 pridobilo tudi prestižno nagrado Creative excellence award 2019, ki je v 

sklopu mednarodnega sejma Mare di Moda. Nagrada se vsako leto podeljuje blagovnim 

znamkam, ki predstavljajo kakovost, razvoj, ustvarjalnost in inovacije. Lisca je s kampanjo 

Proud to be me dosegla inkluzivno in pomembno sporočilo pozitivne samopodobe in močne 

ženstvenosti.  

  

Slika 1: Oglaševanje kampanje na socialnih omrežjih - Instagram in Facebook 

Oglasi blagovnih znamk se lahko pojavljajo kjerkoli in kadarkoli brez vpliva uporabnikov. To 

so sponzorske objave, ki jih uporabniki ne pričakujejo. Ko uporabniki brskajo po internetu o 

nekem izdelku ali storitvi, se lahko oglasi hitro pojavijo na drugih omrežjih, kjer so označeni 

pod zapisom sponzorstvo. Na Sliki 2 je predstavljen del fotografije, kjer je pod imenom 

zapisano »Sponsored«. Na takšen način uporabnike opozorijo, da so si že ogledovali njihove 

izdelke in jih s tem mogoče ponovno opomnili nanje. 
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Slika 2: Sponzorski oglas na Instagramu 

6.2 Intimissimi 

Blagovna znamka Intimissimi v svoje kampanje vključuje znane obraze s celega sveta. Denimo 

za boljšo prepoznavnost je leta 2018 h kampanji pristopila znana filmska igralka Sarah Jessica 

Parker. Obraz blagovne znamke so tudi manekena Irina Shayk, prav tako igralka in model 

Gisele Bundchen in znana italijanska blogerka Chiara Ferragni. Intimissimi je blagovna 

znamka, ki išče nove priložnosti v komunikacijskih strategijah za prenos njenih vrednot. Vsako 

leto se zgodi tudi »show« oziroma modna revija, kjer predstavijo svoje kolekcije in na tak način 

oglašujejo svojo blagovno znamko in nove izdelke. Intimissimi je pod okriljem družbe Opera 

on ice priredil dogodek pod imenom Intimissimi on ice, s katerim so pričeli leta 2014, trajal pa 

je do leta 2017, z namenom združevanja glasbe, plesa in mode. Dogodek se je dogajal v 

veronski areni, predvajal se je tudi preko televizijskih kanalov. Leta 2017 so dogodek 

poimenovali A legend of beauty in ga oglaševali tudi na Facebook strani Intimissimi on ice, kjer 

so pred in po dogodku objavljali fotografije in posnetke.   

Spletno stran Intimissimi krasijo fotografije znanih osebnosti različnih poklicev iz celega sveta. 

Srbska teniška igralka Ana Ivanović, igralka Dakota Johnson, model Irina Shayk in kuharica 

ter podjetnica Elle Mills so obrazi kampanje #insideandout, kjer predstavljajo spodnje perilo 

skozi oblačila ženske. Kampanja je uspela leta 2017 pod sporočilom, da je spodnje perilo vedno 

prisotno, vendar ga ni potrebno videti (Intimissimi 2020b). Kampanjo so oglaševali na 

družbenih omrežjih kot sta Instagram in Facebook, kjer so objavljali fotografije in posnetke, ki 

so jih ustvarili skupaj z omenjenimi  osebnostmi.  
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Slika 3: Obrazi kampanje #insideandout 

Vir: Intimissimi 2020b  

Intimissimi veliko vlaga v komunikacijo in z uporabo priporočil povečuje podobo znamke, kar 

tudi razlikuje znamko od konkurenčnih. Politika oglaševanja pri blagovni znamki Intimissimi 

je vidna, saj oglasi vsebujejo malo besed in opisa. Spletna stran vsebuje tudi zaznamek o 

oglaševalskih kampanjah, ki jih je ustvarilo podjetje. Pojavljajo se dogodki, priporočila, 

fotografije in video posnetki, ki so jih ustvarili (Crisnaro 2013). Vsak obiskovalec ali uporabnik 

spletne strani si lahko ogleda njihove zgodbe in tako pridobi še večje zanimanje in zaupanje v 

blagovno znamko.  

Intimissimi ima velik nabor video posnetkov na priznanem Youtube kanalu, kjer ima 20.200 

naročnikov. Na kanalu si lahko uporabniki ogledajo vse dosedanje napovednike, dogodke, 

kampanje, posnetke, ki nakazujejo prihajajoče kolekcije glede na letni čas. Na kanalu lahko 

uporabniki opazijo tudi s kom so sodelovali. Uporabniki se lahko na kanal naročijo in tako 

sproti izvedo, kdaj so dodali novo video vsebino. Na kanalu (nad gumbom naročite se) imajo 

prikazano tudi, kje lahko uporabniki še zasledijo blagovno znamko in s klikom so že povezani 

z določenim kanalom oziroma družbenim omrežjem.  
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Slika 4: Profil blagovne znamke na kanalu Youtube 

6.3 Victoria's Secret 

Victoria's Secret je danes poznana po tem, da je vsako leto uprizorila šov, kjer so se znane 

manekenke sprehodile po pisti in predstavljale najprestižnejšo kolekcijo kopalk in spodnjega 

perila. Na vseh dogodkih je prisotnih veliko vplivnežev in znanih osebnostih. Na ta način 

prihaja znamka v ospredje, saj se o dogodkih govori ter o njih piše na omrežjih, spletnih straneh, 

v revijah.  

Leta 2014 so oglaševali kampanjo, kjer so v oglasu z modeli zapisali »The perfect body« 

(Popolno telo), ki predstavlja linijo spodnjega perilo pod imenom »Body«. Ljudje so začeli 

podpisovati peticijo za umik oglasov, saj se jim je zdel sporen zaradi naglaševanja popolnega 

telesa in kakšno bi to moralo biti, kar ne drži za celotno žensko populacijo. Peticija je bila 

spisana z namenom, da se Victoria's Secret opraviči, saj je oglaševanje napeljevalo tudi na 

negotovost ženske in oddajalo škodljivo sporočilo o pomenu zunanjosti. (Peterson 2014) 

Victoria's Secret se ni opravičila, spremenila je samo napis v »A Body for every body« (Telo za 

vsako telo) in kampanjo nadaljevala (Stampler 2014).   
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Slika 5: Kampanja The perfect body 

V oglaševanju blagovne znamke se prikazujejo vitke manekenke in posebno izbrani modeli, da 

bi ohranili pozornost moških, vendar pri delu ženske populacije povzročijo negativne učinke, 

saj se posledično počutijo manj samozavestne v svojem telesu (Davis 2015). Leta 2019 so 

poročali o tem, da se je blagovna znamka pričela prilagajati, saj je k sodelovanju povabila prvi 

model, ki je predstavljal ženske z oblinami.  

Od leta 1995 do 2019 so manekenke predstavljale najnovejše kolekcije na modnih pistah. Tako 

so se začeli prepoznavati znani obrazi, modeli, manekenke. Heidi Klum, Tyra Banks, Adriana 

Lima, Gisele Bundchen in druge so postale obraz Victoria's Secret, ki so postale znane pod 

imenom Angels. Še danes so prepoznavne po tem, da so bile nekoč na modni pisti Victoria's 

Secret Show in predstavljale svetovno znano spodnje perilo (Boan 2019). Vicoria's Secret Show 

so leta 2019 ukinili, ker se jim zdi pomembno, da razvijajo trženje blagovne znamke. 

Predstavitev kolekcij na ta način je bil pomemben del pri graditvi znamke in izjemen dosežek 

marketinga, pri čemer so ugotovili, kako pozicionirati znamko in komunicirati s končnimi 

kupci. Pri tem so tudi ugotovili, da gre preko družbenih medijev informacija veliko hitreje kot 

preko televizije, saj so modno revijo po televizijskih ekranih predvajali kasneje, kot se je 

dogodek odvijal, med tem časom so sledilci in uporabniki blagovne znamke nekaj informacij 

že izvedeli preko družbenih medijev (Mackelden in Gonzales 2019).  
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Slika 6: Oglas VS na prevoznih sredstvih 

Vir: Marketing Interactiv, 2018 

Oglas blagovne znamke se pojavlja v večjih mestih kot so London, New York, Singapur, v 

mestih, kjer ga lahko opazi veliko ljudi. Oglasi so tudi na prevoznih sredstvih, reklamnih 

panojih, avtobusnih postajališčih, podzemnih prehodih, nakupovalnih središčih, na mestih, kjer 

so opazni in jih uporabniki vidijo na vsakem koraku. 
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7 EMPIRIČNI DEL  

V drugem delu diplomske naloge smo predstavili rezultate raziskave, katero smo izvedli s 

pomočjo spletnega anketiranja. Pridobljene rezultate smo prikazali opisno ter s tabelami in 

grafi.   

7.1 Opis metodologije  

Za raziskavo smo uporabili metodo anketiranja z anketnim vprašalnikom, ki je potekala preko 

spleta. Uporabljen je bil način namenskega vzorčenja in snežne kepe, saj smo tako hitreje 

pridobili anketiranke. Anketirali smo žensko populacijo med 18. in 60. letom starosti. Anketni 

vprašalnik je bil sestavljen iz 12-ih vprašanj, od tega je bilo eno vprašanje demografskega tipa, 

in sicer o starosti. Vprašanja so bila večina zaprtega tipa, razlikovala so se tudi po številu 

možnih odgovorov, eno vprašanje je vsebovalo Likertovo lestvico, kjer nas je zanimalo, v 

kolikšni meri se anketiranke strinjajo s trditvijo.   

7.2 Potek raziskave 

Raziskava je potekala z metodo anketiranja, kjer smo anketni vprašalnik izvedli s pomočjo 

spletne aplikacije 1KA ankete. Anketiranje je potekalo preko e-pošte, SMS-sporočil ter preko 

socialnih omrežjih kot sta Facebook in Instagram. Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz 

vprašanj, ki so se nanašala na vsebino raziskave.  

Anketiranih je bilo 294 oseb, od tega je bilo 156 ustreznih anket, katere smo tudi analizirali, in 

138 neustreznih, katere niso prišle v poštev za analizo. Od 156 respondentov so nekateri 

odgovorili le delno, kar smo pri analizi sproti opomnili. Anketirali smo le žensko populacijo v 

starosti od 18. do 60. leta. Zbiranje je potekalo v dolenjski regiji.  

7.3 Analiza rezultatov 

V nadaljevanju predstavljamo rezultate anketiranja. Kot prvo vprašanje smo analizirali 

vprašanje demografskega tipa, in sicer starost, nato vprašanja, ki so se navezovala na vsebino 

raziskovanja.  

Vprašanje o starosti je bilo v anketnem vprašalniku zastavljeno kot zadnje. Pri vprašanju o 

starosti smo analizirali 150 ustreznih anketirank, saj 6 odgovorov ni bilo ustreznih. Na Sliki 10 

je razvidno, da je pri anketiranju odgovarjalo največ anketirank od 18. do 30. leta starosti, kar 

v odstotkih pomeni 58 % oziroma 87 oseb. Anketirank,starih od 31 do 44 let, je bilo 37, ostalih 

26 oz. 17 % pa je bilo starih med 45 in 60 let. Podatek, da je bilo več mlajših anketirank, nas ni 

presenetil, saj smo predvidevali, da bodo večinoma odgovarjale mlajše ženske.  
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Slika 7: Starost anketirank 

Pri prvem vprašanju nas je zanimalo, na katero blagovno znamko anketiranke prisegajo, 

nadomačo, tujo ali obe. Tu smo dobili veljavne odgovore vseh 156 respondentov. Glede na to, 

da se danes v gospodarstvu skušamo vse bolj orientirati na domače podjetnike, nas je sledeči 

podatek presenetil. V Preglednici 3 opazimo, da večina anketirank (59 %) prisega na obe, tako 

na domačo kot tujo blagovno znamko, kar predstavlja 92 respondentov,  44 (28 %) jih prisega 

samo na tujo in le 20 (13 %) jih prisega na domačo blagovno znamko.  

Preglednica 3: Izbira blagovne znamke 

Označite, na katero blagovno znamko spodnjega perila prisegate, domačo ali tujo. 

 Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa 

Domača blagovna znamka 20 13 % 13 % 13 % 

Tuja blagovna znamka 44 28 % 28 % 41 % 

Oboje 92 59 % 59 % 100 % 

Skupaj 156 100 % 100 % 
 

Pri drugem vprašanju nas je zanimalo, kaj anketirankam pove ime blagovne znamke nekega 

spodnjega perila. Pri pregledu literature smo ugotovili, da blagovna znamka na kupca vpliva 

drugače. Prikazuje mu raznolikost na trgu, prepoznavnost, kakovost in kvaliteto ter značaj in 

slog.  Pri tem vprašanju so anketiranke imele možnost izbrati več odgovorov. Na Sliki 8 je 

vidno, da jim ime blagovne znamke največ pove o kakovosti, kar predstavlja 81 % vseh 

respondentov, prav tako jim ime pove veliko o udobju, 60 %. Polovici 49 % anketirank, ime 

pove tudi o ceni, manj jim ime prikazuje ugled in moč, kar oboje predstavlja 15 % vseh 

anketirank, pri 8 % anketirank zasledimo, da jim raznolikost in uspeh pri imenu blagovne 

znamke ne povesta veliko.  

87; 58 %37; 25 %

26; 17 %

18-30 let 31-44 let 45-60 let
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Slika 8: Poznavanje imena blagovne znamke 

Pri tretjem vprašanju so nas zanimali podatki, ki že malo bolj prikazujejo poznavanje izbranih 

blagovnih znamk. Zanimalo nas je, ali poznajo omenjene blagovne znamke. Bolj ali manj so 

blagovne znamke poznane skoraj vsem anketirankam. Prav vse anketiranke poznajo domačo 

znamko, sevniško Lisco. Blagovne znamke Intimissimi ne pozna le 6 anketirank, priznane 

ameriške znamke Victoria's Secret ne pozna le 17 anketirank. Na sliki 9 so v stolpičnem 

grafikonu nazorno prikazani podatki, katere blagovne znamke so respondentom poznane in 

katere ne. Videne rezultate smo pričakovali, saj so že blagovne znamke, ki smo jih izbrali za 

analizo, danes veliko bolj poznane tudi širnemu svetu.  

 

Slika 9: Prepoznavnost blagovnih znamk 

Zanimalo nas je tudi, katero blagovno znamko so že kupovale. Vprašanje je ponujalo izbiro več 

odgovorov. Na Sliki 10 opazimo, da je največ (84 %) anketiranih oseb že kupovalo Liscino 

blagovno znamko, malo manj (77 %) jih je kupovalo tudi Intimissimi znamko, 31 % jih je že 

kupovalo Victoria's Secret znamko. Rezultati kažejo, da nekaj anketirank (8 %) še ni kupovalo 

49 %

15 %

8 %

81 %

60 %

15 %

8 %

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Ceno Moč
blagovne
znamke

Uspeh Kvaliteta Udobje Ugled Omogoča
raznolikost

na trgu.

156

150

139

0

6

17

130

135

140

145

150

155

160

Lisca Intimissimi Victoria's
Secret

DA NE



 

31 
 

 

nobene od izbranih blagovnih znamk. Nekatere (12 %) so pod možnost drugo dopisale, kje so 

še kupovale druge blagovne znamke, ki so prikazane v Preglednici 4. 

 

Slika 10: Odločitev za nakup izbranih blagovnih znamk 

Preglednica 4: Prikaz drugih blagovnih znamk 

Odgovori Frekvenca Odstotek 

Calvin klein, Levi\`s, Hugo Boss 1 1 % 

Skiny, Esprit, 1 1 % 

Rebel 1 1 % 

Pascarel 1 1 % 

H&M 2 1 % 

Skinny 1 1 % 

Pasccarel 1 1 % 

Palmer 1 1 % 

H&M, Women Secret, CK 1 1 % 

Calvin Klein 1 1 % 

Palmerr 1 1 % 

Calvin Klein, Guess 1 1 % 

H&M, Beti 1 1 % 

Triumph 1 1 % 

Komet Metlika 1 1 % 

Triumph, Bjorn Borg, Agent Provocateur 1 1 % 

Agent Provocateur, Tezzenis, Yamamay, Etam 1 1 % 

Skiny 1 1 % 

Skupaj 19 12 % 

Pri petem vprašanju nas je zanimalo, kaj je anketiranke pritegnilo v nakup izbranih blagovnih 

znamk in v možnost odgovorov podali nekaj dejavnikov ter dodali možnost, da lahko dejavnike 

dopišejo. Po navadi nas v nakup nekaj pritegne; ali je to samo izgled izdelka, ali pretehta 

kakovost, lahko je tudi že samo cena odločilna. Prav tako nas pritegnejo razni oglasi, ki jih 

zasledimo že vsepovsod in nam dajo potrditev oz. odločitev za nakup. Nekaterim je dovolj že 

znamka, o kateri že ime pove dovolj. Nas so zanimali predvsem dejavniki, ki jih prepričajo v 

nakup: oglasi o spodnjem perilu, cena, kakovost in ime blagovne znamke. Na to vprašanje je 

131; 84 %

120; 77 %

49; 31 %

12; 8 %
19; 12 %
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odgovorilo 145 anketiranih oseb. Najbolj jih prepriča kvaliteta, saj se je za ta dejavnik odločilo 

119 anketirank, sledi 43 anketirank, ki so izbrale ime blagovne znamke. Malo manj odločilni 

dejavniki so cena, za katero se je odločilo 36 anketirank, oglasi o spodnjem perilu prepričajo le 

24 anketirank. 11 anketirank je dopisalo še nekaj drugih dejavnikov, kot so: udobje, izgled, 

sestava in materiali ter model spodnjega perila.  

 

Slika 11: Dejavniki, ki prepričajo v nakup izbrane blagovne znamke 

Menimo, da smo si za analizo izbrali poznane in močne blagovne znamke, zato nas je zanimala 

njihova priljubljenost. S tem vprašanjem smo želeli izvedeti tudi, ali imamo prav, da so dovolj 

poznane in priljubljene tudi med Slovenkami. Pri šestem vprašanju so morale anketiranke 

označiti, kakšna je priljubljenost izbranih blagovnih znamk od ena do pet, kjer je ena najmanj 

in pet najbolj priljubljena. Pri priljubljenosti je prevladala blagovna znamka Intimissimi, saj 

povprečna ocena znaša 4,1, sledi Lisca s povprečjem 3,8 in nato Victoria's Secret s 3,5. 

Prikazano povprečje priljubljenosti lahko vidimo na Sliki 12. Pri tej analizi podatkov lahko 

opazimo, da so vse tri blagovne znamke pri slovenskih uporabnicah priljubljene, saj je večina 

ocenila priljubljenost z višjimi ocenami. V preglednici 5 je opredeljeno število respondentov 

pri posamezni znamki po ocenah, v oklepajih so opredeljeni tudi odstotki.  

Preglednica 5: Ocene priljubljenosti blagovnih znamk 

  

Odgovori 

1 2 3 4 5 Skupaj 

Lisca 4 9 46 50 47 156 

(3 %) (6 %) (29 %) (32 %) (30 %) (100 %) 

Intimissimi 5 3 27 64 57 156 

(3 %) (2 %) (17 %) (41 %) (37 %) (100 %) 

Victoria's Secret 26 17 27 32 54 156 

(17 %) (11 %) (17 %) (21 %) (35 %) (100 %) 
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Slika 12: Prikaz povprečja o priljubljenosti blagovnih znamk 

Danes je veliko ljudi na raznih družbenih omrežjih. Najbolj poznani so Facebook, Instagram, 

Pinterest in Twitter. Na družbenih omrežjih lahko zasledimo veliko stvari, kot so razna podjetja, 

večje organizacije, sledimo veliko prijateljem, veliko je tudi oglaševanja, predstavitev, tudi 

dogodkov in podobno. Vsi ti kanali pripomorejo, da dobimo lažjo predstavo o nekem izdelku 

ali storitvi in tako se lažje odločimo o nakupu. Prav tako so na omrežjih predstavljene naše 

izbrane blagovne znamke, zato nas je zanimalo, ali jim anketirane osebe sledijo na kateremkoli 

omrežju (Facebook, Instagram, Pinterest, ipd).  Podatki so nas presenetili, saj smo pričakovali, 

da bodo odgovori malce drugačni. V Preglednici 6 so prikazani rezultati, koliko je anketirank, 

ki sledijo posamezni znamki na kateremkoli omrežju. Lisci sledi le 30 % vseh respondentov, 

kar pomeni le 47 respondentov, 26 % oziroma 41 anketirank sledi Intimissimi in le 14 % 

anketiranih oseb sledi blagovni znamki Victoria's Secret, kar predstavlja 22 oseb. 

Preglednica 6: Sledljivost na socilanih omrežjih 

  

Odgovori 

DA NE Skupaj 

Lisca 47 109 156 

(30 %) (70 %) (100 %) 

Intimissimi 41 115 156 

(26 %) (74 %) (100 %) 

Victoria's Secret 22 134 156 

(14 %) (86 %) (100 %) 

Prehajamo na vprašanja, kjer nas je zanimalo o oglaševanju nasploh in oglaševanju izbranih 

blagovnih znamk. Danes oglase zasledimo že skoraj povsod. Ko poslušamo radio, ko imamo 

prižgano televizijo, ko se vozimo jih zasledimo ob poteh, v večjih mestih in tudi na prevoznih 

sredstvih, prav tako pa jih zasledimo, ko beremo in listamo revije, kataloge. Znani so nam tudi 

oglasi na internetu, kjer jih zasledimo na družbenih omrežjih, spletnih straneh, blogih, forumih, 

skratka kamorkoli se ozremo. Zanimalo nas je, kje anketirane osebe največkrat zasledijo oglase 

o spodnjem perilu. Aalizirali smo odgovore 150 anketiranih oseb, saj je bilo toliko veljavnih. 

Dovoljenih je bilo več odgovorov. Po pričakovanjih je 109 anketirank oglase največkrat 

zasledilo na internetu, kar predstavlja 73 %, 81 anketirank (54 %) oglase zasledijo na poti, malo 
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Intimissimi

Victoria's Secret
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manj kot polovica, kar predstavlja 67 anketirank, oglase zasledijo tudi v katalogih in revijah. 

Vse manj oglasov o spodnjem perilu anketiranke zasledijo na televiziji, kar predstavlja 22 % 

vseh anketirank, 2 anketiranki oglas o spodnjem perilu zasledijo tudi na radijskih postajah, kar 

predstavlja 1 % anketiranih oseb. Na sliki 13 opazimo tudi, da sta dve anketiranki dopisali še 

opciji, medtem ko se ena ni spomnila, je druga napisala, da je oglas zasledila na reklamnih 

letakih.  

 

Slika 13: Kraji, kjer največkrat vidijo oglase 

Vemo, da veliko oglasov danes ni všečnih ali pa jih ne želimo pogledati do konca, zato se 

morajo oglaševalci še posebno potruditi, da ustvarijo oglase, ki pritegnejo ljudi. Oglaševati 

danes je težko, saj smo ljudje zahtevna publika. Spraševali smo se kakšen oglas anketiranke 

rade pogledajo oz. preberejo do konca. Prav tako je bilo tudi pri tem vprašanju analiziranih 150 

anket, ki so bile v celoti izpolnjene. Možnih je bilo več odgovorov, na voljo so bili sledeči 

odgovori: zanimiv, prepričljiv, kratek, čim manj besed, dolg, barven, črno-bel, nevsiljiv in da 

je na fotografiji oz. video posnetku znana osebnost. Po naših pričakovanjih in kot kaže Slika 14 

so prevladujoči dejavniki oglasov, da mora biti anketirankam oglas zanimiv, kar je označila 

polovica (75) anketirank, za 73 anketirank, kar predstavlja 49 %, mora biti oglas kratek in za 

65 anketirank, kar je 43 % vseh, mora biti oglas tudi nevsiljiv. Dejavniki, ki očitno niso tako 

prevladali so, da mora biti oglas prepričljiv in barven, oba dejavnika je označilo 35 % 

anketirank (prepričljiv 52 in barven 53 oseb) in 27 % vseh je všeč, če ima oglas čim manj besed. 

17 anketirank je označilo, da si oglas pogleda oz. prebere do konca, če je v njem znana osebnost.  

Nobena od anketirank ni označila, da mora biti oglas dolg, šest jih je dopisalo pod možnost 

drugo, da je oglas sexy, prikazuje izdelek, ki jim je všeč in da je spoštljiv.  
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Slika 14: Dejavniki prepričljivosti oglasa 

Spraševali smo se, kako močno se bodo anketiranke strinjale z določenimi trditvami, ki smo jih 

podali. Pri tem vprašanju je analiziranih 150 anket. V Preglednici 7 lahko razberemo, kako 

močno se strinjajo z vsako trditev posebej. Za prvo trditev, ki se glasi, da si oglas raje ogledajo 

na internetu kot v reviji oz. katalogu, anketiranke niso bile prepričane, saj se 52 anketirank niti 

ne strinja in niti strinja s podano trditvijo. Pri naslednji trditvi, ki pravi, da oglasi v reviji oz. 

katalogu ne prepričajo, se 40 % anketirank, kar je 60 oseb, niti strinja niti ne strinja, malo manj, 

39 %, kar pomeni dve osebi manj (58) se s to trditvijo ne strinja. Malo več kot polovica, kar 

pomeni 76 anketirank, se s trditvijo, da si informacije o blagovnih znamkah spodnjega perila 

rade ogledajo na njihovi spletni strani, strinja. 7 oseb se s slednjo trditvijo ne strinja, le 2 osebi 

se močno strinjata, 24 oseb se niti strinja niti ne strinja. Da se v oglasih pojavijo znane osebnosti 

in zaradi tega naredijo oglas zanimivejši, se 50 anketirank, kar pomeni 33 %, strinja, 44 

anketirank, kar je 29 %, se niti strinja niti ne strinja, 35 anketirank se ne strinja, kar predstavlja 

23 %, samo 12 se jih močno ne strinja in 9 se jih močno strinja, kar je skupaj 14 % anketirank. 

O trditvi, da je pomembno, kako so predstavljene blagovne znamke na internetu in si ogledajo 

tudi priporočila, se močno ne strinjajo 4 anketiranke, kar predstavlja le 3 %, 10 % več se močno 

strinja , to je 19 oseb. O tej trditvi ni bilo prepričanih 37 anketirank. Več oseb se strinja kot ne 

strinja, kar pomeni, da je 43 % anketirank, ki se strinja, in 17 %, ki se ne strinja. Z zadnjo 

trditvijo, ki pravi, da jih oglas, ki ga zasledimo na poti, ne zanima, se 58 (39 %) anketirank niti 

strinja niti ne strinja, več (46) se jih ne strinja, kar pomeni 31 %, in manj (27) se jih strinja, da 

jih oglas na poti ne zanima. 7 oseb se močno ne strinja in 12 se jih močno strinja. Ugotovili 

smo, da se anketiranke pri večini trditev ne morejo odločiti, ali se strinjajo ali ne. Trditev o 

oglasu, ki ga prikazuje znana osebnost, nas je še posebno zanimala, saj se je pri prejšnjem 

vprašanju, o tem, kakšen oglas jih prepriča, odločilo za znano osebnost malo anketirank (17). 

Pri tej trditvi se večina anketirank strinja, da jim je oglas bolj zanimiv, če je v njem znana 

osebnost. Internet predstavlja velik del znamke, saj si tam rade ogledajo informacije, predvsem 

rade obiščejo spletno stran. 
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Preglednica 7: Strinjanje s trditvami 

Opredelite, kako močno se ne strinjate oz. se strinjate s trditvijo.  

 Odgovori 

 Trditve 

Močno se ne 

strinjam 

Ne 

strinjam 

se 

Niti se ne 

strinjam niti 

se strinjam 

Strinjam 

se Močno se strinjam 

Raje si ogledam oglas 

na internetu kot v 

reviji oz. katalogu. 

8 32 52 35 23 

5 % 21 % 35 % 23 % 15 % 

Oglasi v reviji oz. 
katalogu me ne 

prepričajo. 

7 58 60 23 2 

5 % 39 % 40 % 15 % 1 % 

Informacije o 
blagovnih znamkah 

spodnjega perila si 

rada ogledam na 

njihovi spletni strani. 

7 18 24 76 25 

5 % 12 % 16 % 51 % 17 % 

Oglas, ki ga prikazuje 

znana osebnost, mi je 

toliko bolj zanimiv. 

12 35 44 50 9 

8 % 23 % 29 % 33 % 6 % 

Na internetu 
(socialnih omrežjih) 

mi je pomembno, 

kako so predstavljene 
blagovne znamke 

spodnjega perila, 

ogledam si tudi 

priporočila. 

4 26 37 64 19 

3 % 17 % 25 % 43 % 13 % 

Oglas, ki ga zasledim 

ob cesti oz. na poti, 

me ne interesira.  

7 46 58 27 12 

5 % 31 % 39 % 18 % 8 % 

Ljudje veliko časa namenijo brskanju po pametnih telefonih, računalniških zaslonih, internetnih 

straneh in drugih kanalih, kjer ne manjka niti raznolikih oglasov. Med brskanjem se pojavljajo 

oglasi, ki jih nekateri radi odstranijo, če je le to mogoče. Zato nas je zanimalo, kako pogosto 

anketiranke ignorirajo oglase, ki se pojavijo na zaslonih pametnih naprav. Pri tem vprašanju 

smo analizirali 150 anketiranih oseb. Na Sliki 15 zasledimo, da 90 anketirank, kar pomeni 58 

% anketiranih, zelo pogosto ignorira oglase, včasih jih ignorira 35 anketiranih oseb, kar 

predstavlja 22 %. Vedno ignorira oglase 23 anketirank, kar je 15 % vseh, le 1 % predstavljata 

dve osebi, ki zelo redko ignorirata oglase. Po naših pričakovanjih nobena od anketirank oglasov 

ne pusti, da se vrtijo do konca, kar pomeni, da jih nikoli ne ignorirajo.  
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Slika 15: Pogostost ignoriranja oglasov 

7.4 Diskusija 

V analizo spletne ankete je bilo vključenih 156 vprašalnikov anketiranih oseb ženskega spola, 

starih od 18 do 60 let. Analiza prikazuje, da je sodelovalo največ žensk med 18. in 30. letom 

starosti. Glede na analizo smo ugotovili, da anketiranke kupujejo tako domače kot tuje blagovne 

znamke spodnjega perila. Ne glede na to, ali je blagovna znamka domača ali tuja, jim ime 

blagovne znamke največ pove o kakovosti in udobju, šele nato prevladajo cena ter ugled in 

moč. Ugotovili smo, da prav vse poznajo domačo blagovno znamko spodnjega perila, to je 

Lisca, veliko jih pozna blagovno znamko Victoria's Secret, kar ne preseneča, saj je to blagovna 

znamka, ki je znana po celem svetu. Blagovno znamko Intimissimi, ki jo uporablja veliko 

slovenskih uporabnic, saj je po Sloveniji kar nekaj prodajnih enot, poznajo skoraj vse 

anketiranke, le šestim ni poznana. Glede na prejšnje odgovore, so temu primerne tudi 

ugotovitve, da je največ anketirank že kupovalo Liscino blagovno znamko in najmanj Victoria's 

Secret. Nekatere, ki niso kupovale še nobene od navedenih blagovnih znamk, so navedle še 

druge, ki so večinoma tuje in ne domače blagovne znamke. Da jih je največ kupovalo ravno 

domačo blagovno znamko, lahko pripisujemo temu, da jim je pomembna ravno kakovost, ki jo 

domača Lisca zagotovo ima, saj to anketirankam pove že ime. Sodelovalo je največ mlajših 

anketirank, kar razloži, da je najbolj priljubljena blagovna znamka italijanski Intimissimi, saj 

sledi modnim smernicam in privablja mlajšo populacijo. Vendar ravno na družbenih omrežjih 

največ anketirank sledi domači blagovni znamki in ne tuji. Oglase o spodnjem perilu zasledijo 

anketiranke največ na internetu, kjer ljudje preživijo veliko časa. Tako morajo biti oglasi 

zanimivi, kratki in tudi nevsiljivi, če želijo oglaševalci doseči, da si ljudje na drugi strani oglas 

pogledajo oz. preberejo do konca. Anketiranke sicer pogosto ignorirajo oglase in če sem 

iskrena, tudi jaz velikokrat, če ne kar vedno, oglas odstranim, saj mi ali ni zanimiv ali se mi 

vsili ravno med gledanjem in prebiranjem drugih stvari. Pri zbiranju informacij se anketiranke 

rade obrnejo na spletne strani blagovnih znamk in prav tako jim je pomembno, kako so 
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blagovne znamke na internetu predstavljene, saj če gledam iz sebe, rada pogledam zanimive in 

atraktivne profile. Tako uporabnice izdelek bolj pritegne in se hitreje odločijo o nakupu izdelka. 

Če vidimo oglas, kjer prepoznamo znano osebnost, nam je še toliko bolj zanimivo in s tem se 

strinjajo tudi anketiranke. Anketiranke se ne morejo odločiti, ali se strinjajo ali ne, da si oglase 

raje ogledajo na internetu kot v katalogu ali reviji. Kot ženska verjamem, da je marsikateri 

ženski težko kupovati in se odločati o spodnjem perilu, saj želimo, da nam je v njem udobno, 

prijetno in sproščeno.  
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8 SKLEP  

V današnjem tempu življenja se moramo ljudje prilagajati času, ki nam ga narekujejo inovacije, 

tehnologija in sam napredek življenja. Že dobro zastavljeni cilji in načrtovana pot stvari 

olajšajo. Blagovna znamka daje podjetju dušo in srce, prav tako je pomembno tudi ime, ki lahko 

daje močno sporočilo trgu. Kako in na kakšen način podjetje predstavlja svojo blagovno 

znamko, je odločitev, ki je zelo pomembna za vsakega podjetnika. S tem, kako predstavijo 

blagovno znamko, predstavijo tudi svojo kakovost, ime, odnos, uspeh, raznolikost na trgu in 

moč. Dejavniki, ki opisujejo blagovno znamko, so bistvenega pomena za uporabnike, saj se 

glede na njih potem odločijo za nakup oziroma uporabo blagovne znamke. Komunikacija med 

ponudniki in uporabniki je danes še kako pomembna, težko jo je le vzpostaviti, saj smo postali 

ljudje že zelo zahtevni kupci in povpraševalci. Oglaševanje je zelo močno orodje za 

vzpostavitev komunikacije, potrebno je le ugotoviti, na kakšen način uporabnikom ustreza, da 

se jim prikazuje oziroma predstavlja blagovne znamke. Danes to ni težava ob razpoložljivi 

tehnologiji in znanju. Oglaševalci lahko na veliko različnih načinov, kot so plakati, panoji, 

letaki, video vsebine, družbena omrežja, s pomočjo influencerjev in znanih obrazov, interneta, 

televizijskih zaslonov, propagandnih plošč, tiska, tranzitnega oglaševanja na avtomobilih, 

avtobusih, vlakih, pošti in še veliko drugih, prikazujejo svojo blagovno znamko. Zasledimo 

lahko veliko oglasov, ki so že zdavnaj zastareli, vse bolj pa v ospredje prihaja tudi digitalno 

oglaševanje. Zanimivo je, da se lahko vse načine še danes uporablja, saj smo ljudje različni in 

imamo tudi različne okuse in pričakovanja. Menimo, da ni nič slabo, če včasih kombiniramo 

staro z novim oziroma v našem primeru podjetja blagovne znamke predstavljajo na inovativen 

način, bodisi na tradicionalen ali moderen. Pomembno je le, da dosežemo zastavljeni cilj in če 

vztrajamo, je danes vse mogoče.   

Spodnje perilo je pri ženski populaciji še kako pomemben dodatek pri oblačilih. Zavedamo se, 

da dan začnemo in končamo veliko bolje, ko nam je udobno in se počutimo sproščeno, ne da 

nas ves čas nekaj veže in tišči. Zato je med našimi anketirankami tudi večinoma bolj priljubljena 

blagovna znamka, ki ima udobje, kvaliteto, ženstvenost in lep izgled, veliko pa jim pomeni tudi, 

da je znamka lepo predstavljena na raznih kanalih in spletni strani. Intimissimi je priljubljena 

blagovna znamka, prav tako ji veliko anketirank sledi na socialnih omrežjih in si ogleduje 

njihove objave. Internet je postal stalnica našega vsakdana in pomembno orodje za delovanje 

tako na poslovni kot osebni ravni. Na internetu zasledimo takšne in drugačne oglase in tu jih je 

moč zaslediti prav največ. To omogočajo številni kanali, spletne strani, forumi, omrežja; kot so 

Youtube kanal, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, ki so predvideni za različne namene, 

eni za video vsebine, drugi za objavljanje statusov in fotografij. Na teh kanalih se ljudje 

povezujejo, iščejo ideje, kupujejo, spremljajo kampanje. Internet je postal pomemben tudi za 

velike organizacije in podjetja, ki imajo blagovne znamke z raznimi izdelki ali storitvami. Na 

internetu zasledimo njihove spletne strani, kjer si preberemo, ogledamo vse potrebne 

informacije. Omenjeni kanali nam pripomorejo pri odločanju; to je tudi način, kako se blagovne 

znamke predstavljajo in oglašujejo. Prav to sta pokazali tako naša kot tudi raziskava iProma in 
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Valicona iz leta 2020, da je internet postal velika uspešnica za digitalno oglaševanje kot tudi 

učinkovitost digitalnega oglaševanja.  

Pomen oglaševanja je predvsem ta, da morebitne kupce in uporabnike oglaševalci seznanijo s 

potrebnimi informacijami. Dobro oglaševanje je, ko dosežejo, da uporabniki ali kupci že v 

oglasu izvejo vse podatke o izdelku ali storitvi. Pri analizi smo ugotovili, da oglas pritegne ljudi, 

ko je zanimiv, kratek in nevsiljiv, kar pomeni, da si slovenske uporabnice rade take oglase 

pogledajo oziroma preberejo do konca in ga ne zaprejo predčasno kot morebiti nekatere druge 

oglase. 

V raziskavi je sodelovalo 293 anketirank, vendar je prišlo v poštev za analizo le 156 anketirank, 

od tega je bilo pri nekaterih vprašanjih upoštevanih oziroma ustreznih 150. Anketni vprašalnik 

smo pošiljali po dolenjski regiji, osredotočili smo se le na žensko populacijo ter se dodatno 

omejili tudi na starost, zato rezultatov ne moremo posploševati na celotno populacijo. Glede na 

to bi bilo v nadaljevanju zanimivo zbirati podatke še za moško populacijo in nato obe raziskavi 

primerjati.  

 



41 
 

  LITERATURA 

Agencija Gig. 2018. Kaj digitalni marketing sploh je? https://www.agencija-gig.si/kaj-

digitalni-marketing-sploh-je/ (7. 4. 2020) 

American marketing association, 2020. Digital marketing. https://www.ama.org/topics/digital-

marketing/ (2. 4. 2020) 

Boan, Daniel. 2019. 39 photos that show how Victoria's Secret Angels have changed over the 

years. https://www.insider.com/victorias-secret-angels-evolution-photos-2017-11#erin-

heatherton-22 (5. 5. 2020) 

Calzedonia Group. 2018. Intimissimi. https://www.calzedoniagroup.com/en/the-group/our-

brands/intimissimi (3. 3. 2020) 

Chaffey, Dave. 2019. What is digital marketing? A visual summary. 

https://www.smartinsights.com/digital-marketing-strategy/what-is-digital-marketing/ (14. 

4. 2020) 

Crisnaro, Sara. 2013. Lingerie Markets between Fashion and Functionality a Comparative 

Study of Italy and Japan. Diplomsko delo. Univerza Ca' Foscari, Benetke.  

Davis, Kayla. 2015. Advertising by Victoria's Secret. 

Https://prezi.com/mzl0tx3m6p50/advertising-by-victorias-secret/ (3. 3. 2020) 

Devetak, Gabrijel. 2007. Marketing management. Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta 

za management Koper. 

Digital Marketing Skill Institute. 2020. Benefits of digital marketing. 

https://digitalmarketingskill.com/benefits-of-digital-marketing/ (7. 4. 2020) 

eMarketing Institute. 2018. Social Media Marketing. www.emarketinginstitute.org (16. 4. 

2020) 

EUIPO. 2017. Opredelitev blagovne znamke. Https://euipo.europa.eu/ohimportal/sl/trade-

mark-definition (25. 3. 2020) 

Gov.si. 2020. Digitalizacija družbe. https://www.gov.si/teme/digitalizacija-druzbe/ (7. 4. 2020) 

Hellenkemper, Mona. 2017. A Guide to Influencer Marketing, Advertising & Relations 

(Strategy). https://influencerdb.com/blog/guide-to-influencer-strategy/ (13. 5. 2020) 

Intimissimi. 2020a. Vstopna stran. Https://world.intimissimi.com/ (3. 3. 2020) 

Intimissimi. 2020b. Inside and out campaign. https://world.intimissimi.com/section/inside-and-

out-campaign-news/51092.uts (5. 5. 2020) 

iProm, 2020. Raziskava iProma in Valicona: V Sloveniji tudi v letošnjem letu največ medijskih 

sredstev namenjenih prikaznemu oglaševanju. https://iprom.si/raziskava-iproma-in-

valicona-v-sloveniji-tudi-v-letosnjem-letu-najvec-medijskih-sredstev-namenjenih-

prikaznemu-oglasevanju/ (3. 6. 2020) 

Jančič, Zlatko in Vesna Žabkar. 2013. Oglaševanje. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 

Kavčič, Aleš. 2008. Uporaba slavnih osebnosti v oglaševanju. Akademija MM 8 (12): 61-75. 

Konečnik Ruzzier, Maja. 2011. Temelji trženja: pristop k trženjskemu načinu razmišljanja v 

21. stoletju. Ljubljana: Meritum. 

Korelc, Tomaž. 2010. Strateški marketing in razvoj blagovne znamke. Šenčur: Creatoor. 

L Brands. 2020. Our brands. https://www.lb.com/our-brands/victorias-secret (23. 4. 2020) 

https://www.agencija-gig.si/kaj-digitalni-marketing-sploh-je/
https://www.agencija-gig.si/kaj-digitalni-marketing-sploh-je/
https://www.ama.org/topics/digital-marketing/
https://www.ama.org/topics/digital-marketing/
https://www.insider.com/victorias-secret-angels-evolution-photos-2017-11#erin-heatherton-22
https://www.insider.com/victorias-secret-angels-evolution-photos-2017-11#erin-heatherton-22
https://www.calzedoniagroup.com/en/the-group/our-brands/intimissimi%20(3
https://www.calzedoniagroup.com/en/the-group/our-brands/intimissimi%20(3
https://www.smartinsights.com/digital-marketing-strategy/what-is-digital-marketing/
https://prezi.com/mzl0tx3m6p50/advertising-by-victorias-secret/
https://digitalmarketingskill.com/benefits-of-digital-marketing/
http://www.emarketinginstitute.org/
https://euipo.europa.eu/ohimportal/sl/trade-mark-definition
https://euipo.europa.eu/ohimportal/sl/trade-mark-definition
https://www.gov.si/teme/digitalizacija-druzbe/
https://influencerdb.com/blog/guide-to-influencer-strategy/
https://world.intimissimi.com/
https://world.intimissimi.com/section/inside-and-out-campaign-news/51092.uts
https://world.intimissimi.com/section/inside-and-out-campaign-news/51092.uts
https://iprom.si/raziskava-iproma-in-valicona-v-sloveniji-tudi-v-letosnjem-letu-najvec-medijskih-sredstev-namenjenih-prikaznemu-oglasevanju/
https://iprom.si/raziskava-iproma-in-valicona-v-sloveniji-tudi-v-letosnjem-letu-najvec-medijskih-sredstev-namenjenih-prikaznemu-oglasevanju/
https://iprom.si/raziskava-iproma-in-valicona-v-sloveniji-tudi-v-letosnjem-letu-najvec-medijskih-sredstev-namenjenih-prikaznemu-oglasevanju/
https://www.lb.com/our-brands/victorias-secret


42 

 

Lisca. 2020a. Vstopna stran. Https://www.lisca.si/ (3. 3. 2020) 

Lisca. 2020b. Letno poročilo, 2015. https://www.lisca.si/media/wysiwyg/2017/Skupscina-

Lisca/Letno_porocilo_LISCA_2015.pdf (3. 3. 2020) 

Marketing Interactive. 2018. Victoria's Secret launches first Hong Kong flagship store. 

https://www.marketing-interactive.com/victorias-secret-launches-first-hong-kong-

flagship-store (3. 6. 2020) 

Mackelden, Amy in Erica Gonzales. 2019. Victoria's Secret officially cancels fashion show. 

https://www.harpersbazaar.com/fashion/designers/a27441922/victorias-secret-fashion-

show-tv-broadcast-canceled/ (5. 5. 2020) 

Peterson, Hayley. 2014. Victoria's Secret sparks outrage with 'Perfect body' campaign. 

https://www.businessinsider.com/victorias-secret-perfect-body-campaign-2014-10 (5. 5. 

2020) 

Razširjen vpis. 2020. Ali sploh potrebujemo marketing? https://www.razsirjen-vpis.si/digitalni-

marketing.html (14. 4. 2020) 

Robles S., Jeffrey. 2019. 5 reasons why digital marketing is important for your business. 

http://www.securebusinesssolution.com/marketing/5-reasons-why-digital-marketing-is-

important-for-your-business.html (6. 4. 2020) 

Sanchez Torres Javier A. in Francisco Javier Arroyo. (2017). Building brand loyalty in e-

commerce of fashion lingerie. Journal of Fashion Marketing and Management: An 

International Journal. Vol. 21 (1): 103-114. 

Slovenska oglaševalska zbornica. 2009. Slovenski oglaševalski kodeks. 

http://www.soz.si/sites/default/files/soz_sok_slo.pdf  (16. 4. 2020) 

Stampler, Laura. 2014. Victoria's Secret quietly changes controversial ''Body shaming'' ad. 

https://time.com/3563499/victorias-secret-changes-body-shaming-perfect-body-ad/ (3. 6. 

2020) 

Štirn, Tanja. 2003. Nove oblike oglaševanja na prelomu tisočletja. Diplomsko delo, Univerza 

v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede.  

The Economics Time. 2020. Definition of 'Advertising'. 

https://economictimes.indiatimes.com/definition/advertising (3. 3. 2020) 

Todor, Raluca Dania. 2016. Blending traditional and digital marketing. Bulletin of Transilvania 

University of Brasov. Series V: Economic Sciences 9 (58): 51-56. 

Tsaousi, Christiana. 2011. Consuming Underwear: Fashion Female Identity. Doktorska 

disertacija, School of Management, University of Leicester.  

Urošević, Snežana in Bruno Završnik. 2014. Characteristics branding & brand management in 

the fashion industry. Annals of the University of Oradea. Fascicle of Textile, Leatherwork 

2 (15): 189-194. 

Vadas, Petra. 2017. Lisca se po Ukrajini širi še v štirih evropskih državah. 

https://izvozniki.finance.si/8859513/Lisca-se-po-Ukrajini-siri-se-v-stirih-evropskih-

drzavah (7. 5. 2020) 

Victoria's Secret. 2020. Vstopna stran. Https://ww.victoriassecret.com/ (3. 3. 2020) 

Volčič, Maša. 2017. Strategija marketinškega komuniciranja izbranega podjetja v tekstilni 

industriji. Projektna naloga, Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper.  

https://www.lisca.si/
https://www.lisca.si/media/wysiwyg/2017/Skupscina-Lisca/Letno_porocilo_LISCA_2015.pdf
https://www.lisca.si/media/wysiwyg/2017/Skupscina-Lisca/Letno_porocilo_LISCA_2015.pdf
https://www.marketing-interactive.com/victorias-secret-launches-first-hong-kong-flagship-store
https://www.marketing-interactive.com/victorias-secret-launches-first-hong-kong-flagship-store
https://www.harpersbazaar.com/fashion/designers/a27441922/victorias-secret-fashion-show-tv-broadcast-canceled/
https://www.harpersbazaar.com/fashion/designers/a27441922/victorias-secret-fashion-show-tv-broadcast-canceled/
https://www.businessinsider.com/victorias-secret-perfect-body-campaign-2014-10
https://www.razsirjen-vpis.si/digitalni-marketing.html
https://www.razsirjen-vpis.si/digitalni-marketing.html
http://www.securebusinesssolution.com/marketing/5-reasons-why-digital-marketing-is-important-for-your-business.html
http://www.securebusinesssolution.com/marketing/5-reasons-why-digital-marketing-is-important-for-your-business.html
http://www.soz.si/sites/default/files/soz_sok_slo.pdf
https://time.com/3563499/victorias-secret-changes-body-shaming-perfect-body-ad/
https://economictimes.indiatimes.com/definition/advertising
https://izvozniki.finance.si/8859513/Lisca-se-po-Ukrajini-siri-se-v-stirih-evropskih-drzavah
https://izvozniki.finance.si/8859513/Lisca-se-po-Ukrajini-siri-se-v-stirih-evropskih-drzavah
https://ww.victoriassecret.com/


 

43 
 

 

Weis, Lidija. 2008. Trženje in tržno komuniciranje. Ljubljana: B2, d.o.o., Višja strokovna šola 

Weis, Lidija. 2011. Tržno komuniciranje. Ljubljana: GZS, Center za poslovno usposabljanje 

Wood, Rachel. 2016. 'You do act differently when you're in it': lingerie and feminity. Sheffield 

Hallam University. Journal of Gender Studies, 25 (1): 10-23.  

Young & Rubicam. 2020. The story of the investigation- BrandAsset valuator. 

http://ruby.fgcu.edu/courses/tdugas/ids3332/acrobat/bav.pdf (3. 6. 2020) 

 

http://ruby.fgcu.edu/courses/tdugas/ids3332/acrobat/bav.pdf




Priloga 1 

45 
 

PRILOGE 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

Pozdravljeni! 

Sem Karin Kirm, študentka Fakultete za management v Kopru. Za diplomsko nalogo sem si 

izbrala delo z naslovom Analiza zaznavanja oglaševanja izbranih blagovnih znamk. Za potrebe 

le te Vas prosim, da si vzamete pet minut časa in izpolnite anketni vprašalnik, ki sem ga 

pripravila za raziskavo. Vaše sodelovanje je zelo pomembno pri raziskavi, zato Vas prosim, da 

si vprašanja pozorno preberete in nanje iskreno odgovorite. Anketa je anonimna in podatki so 

namenjeni zgolj za obravnavo in pripravo diplomske naloge. Za sodelovanje se Vam 

zahvaljujem.  

Karin Kirm  

 

Q1 – Označite, na katero blagovno znamko spodnjega perila prisegate, domačo ali tujo.   

 

 Domača blagovna znamka.  

 Tuja blagovna znamka.   

 Oboje.  

 

Q2 - Kaj vam pove ime blagovne znamke spodnjega perila?   

Možnih je več odgovorov. 

 

 Ceno  

 Moč blagovne znamke  

 Uspeh  

 Kvaliteta  

 Udobje  

 Ugled  

 Omogoča raznolikost na trgu.  

 

Q3 - Pri omenjenih blagovnih znamkah označite DA, če vam je poznana, in NE, če vam 

ni.   

 

 DA NE 

Lisca   

Intimissimi   

Victoria's Secret   



 

 

 

 

Q4 - Katero od naštetih blagovnih znamk spodnjega perila ste že kupovali?   

Možnih je več odgovorov.  

 

 Lisca  

 Intimissimi  

 Victoria's Secret  

 Nobeno od naštetih.  

 Drugo:  

 

IF (1) Q4 = [Q4a, Q4b, Q4c]   

Q5 - Kaj vas je pritegnilo v nakup?  

Možnih je več odgovorov. 

 

 Kvaliteta  

 Oglasi o spodnjem perilu   

 Cena  

 Ime blagovne znamke  

 Drugo:  

 

Q6 - Označite priljubljenost blagovne znamke od 1 do 5, kjer je 1 najmanjša vrednost in 

5 največja.   

 

 1 2 3 4 5 

Lisca      

Intimissimi      

Victoria's Secret      

 

Q7 - Katerim od naštetih blagovnih znamk sledite na katerem koli socialnem omrežju 

kot so Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest in podobno?  

 

 DA NE 

Lisca   

Intimissimi   

Victoria's Secret   

 

Q8 - Kje največkrat vidite oglase za spodnje perilo?   
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Možnih je več odgovorov. 

 

 Radio  

 Televizija  

 Internet  

 Katalogi, revije  

 Oglasi na poti (jumbo plakati, plakati na postajališčih, ipd)  

 Drugo:  

 

Q9 - Kakšen oglas (o spodnjem perilu)  vas prepriča, da si ga pogledate oz. preberete do 

konca?   

Možnih je več odgovorov. 

 

 Zanimiv  

 Prepričljiv  

 Kratek  

 Čim manj besed  

 Dolg  

 Barven  

 Črno-bel  

 Nevsiljiv  

 Na fotografiji oz. video posnetku mora biti znana osebnost  

 Drugo: __________________________________________ 

 

Q10 - Naslednje trditve opredelite, kako močno se ne strinjate oz. se strinjate s trditvijo.   

 

 Močno se 

ne 

strinjam 

Ne 

strinjam 

se 

Niti se ne 

strinjam, 

niti se 

strinjam 

Strinjam 

se 

Močno se 

strinjam 

Raje si ogledam oglas na internetu kot v 

reviji oz. katalogu.      

Oglasi v reviji oz. katalogu me ne 

prepričajo.      

Informacije o blagovnih znamkah 

spodnjega perila si rada ogledam na njihovi 

spletni strani. 
     

Oglas, ki ga prikazuje znana osebnost mi je 

toliko bolj zanimiv.      

Na internetu (socialnih omrežjih) mi je 

pomembno, kako so predstavljene blagovne 

znamke spodnjega perila, ogledam si tudi 

priporočila. 

     



 

 

 

 Močno se 

ne 

strinjam 

Ne 

strinjam 

se 

Niti se ne 

strinjam, 

niti se 

strinjam 

Strinjam 

se 

Močno se 

strinjam 

Oglas, ki ga zasledim ob cesti oz. na poti 

me ne interesira.       

Q11 - Kako pogosto ignorirate oglase, ki se vam pojavijo na zaslonu prenosnika ali 

pametnega telefona?  

 

 Nikoli  

 Zelo po redko  

 Včasih  

 Zelo pogosto   

 Vedno  

 

Q12 - V katero starostno skupino spadate?  

 

 18 – 30 let  

 31 – 44 let  

 45 – 60 let  

 

 

 

 


