
Koper, 2009

UNIVERZA NA PRIMORSKEM
FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER

TRŽNO KOMUNICIRANJE BLAGOVNE 

ZNAMKE GUARANA V SLOVENIJI
Alen Kleva

Zaključna projektna naloga

Mentor: doc. dr. Doris Gomezelj Omerzel





III

POVZETEK

Tržno komuniciranje je ključni dejavnik, ki podjetju prinaša povečanje prodaje, 

prepoznavnost blagovne znamke in določeno prednost pred konkurenco. Uspeh podjetja 

je zadovoljiti želje in potrebe kupcev ter doseči čim večji dobiček, za kar je potrebno 

nameniti vse več sredstev za marketinške aktivnosti. Uspešna podjetja bodo le tista, ki 

bodo kakovostno izdelala in izvedla tržno-komunikacijski načrt.

V podjetju Orbico se osredotočajo na dve najbolj pomembni orodji tržnega 

komuniciranja: oglaševanje in pospeševanje prodaje. S tem si želijo izboljšati prodajne 

rezultate in prepoznavnost blagovne znamke izdelkov na slovenskem trgu.     

Ključne besede: blagovna znamka, tržno komuniciranje, oglaševanje, pospeševanje 

prodaje, analiza trga, osebna prodaja.

SUMMARY

Marketing communication is the key factor that helps a company to increase its 

sales, builds brand recognition and represents a certain advantage over its competitors. 

The success of a company is to satisfy the customers and to make the biggest profit 

possible which implies investing  more and more money in marketing. Only the 

companies which will prepare and carry out a qualitative marketing communication 

plan will be successful.

The company Orbico concentrates on the two most important tools of marketing 

communication. These are advertising and  sales promotion. The company's intention is 

to improve its sales results and brand recognition in the Slovenian market. 

Key words: brand, marketing communication, advertising, sales promotion, market 

analysis, personal selling.
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1 UVOD

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč

V diplomskem delu bom predstavil in analiziral področje tržnega komuniciranja 

blagovne znamke Guarana, ki jo za slovensko tržišče uvaža in trži podjetje Orbico d.o.o. 

iz Ljubljane. Guarana je energetski napitek, ki se je poleti leta 2007 začel prodajati v 

slovenskih trgovinah. V podjetju sem delal kot pospeševalec prodaje za obalno-kraško

območje. Za omenjeno temo sem se odločil, ker me zelo zanima tržno komuniciranje v 

trgovini, predvsem pa oglaševanje in pospeševanje prodaje izdelkov. Ker imam 

štiriletne izkušnje s področja pospeševanja prodaje, mi področje ni tuje.

Vsako podjetje se zaveda, da bo na konkurenčnem tržišču uspešno le, če mu bo 

uspelo zadovoljiti želje in potrebe kupcev ter doseči čim večji dobiček. Če želijo 

podjetja doseči svoje cilje, morajo biti inovativna, saj delujejo na tržišču z neprestanimi 

spremembami. Eden izmed pomembnih ciljev podjetij je obdržati stare ter privabiti in 

spodbuditi nove kupce za nakup. Podjetja bodo konkurenčna drugim le, če bodo 

neprestano opravljala analize in raziskave trga ter aktivno delovala s tržno

komunikacijskim programom v sedanjem konkurenčnem okolju. Pri tem je zelo 

pomembno, da podjetje analizira potrebe potrošnikov in njihovo nakupno vedenje, 

trženjski splet, konkurenco ter na koncu pripravi SPIN analizo. Na podlagi tega podjetje 

izdela tržno komunikacijski načrt, ki je sestavljen iz oglaševanja, pospeševanja prodaje, 

neposrednega trženja, odnosov z javnostjo ter osebne prodaje. V ta namen določijo

sredstva, ki bodo potrebna za uspešno izpeljan tržno komunikacijski načrt. S tem 

načrtom želijo podjetja ciljnim kupcem posredovati sporočila in informacije določenega 

izdelka oziroma storitve. 

Na primeru bom predstavil cilje podjetja, analiziral področje energetskih napitkov 

ter prikazal, kakšna orodja tržnega komuniciranja uporablja podjetje. S pridobljenimi 

informacijami bom predstavil koristne predloge za izboljšanje prodaje in povečanje 

prepoznavnosti blagovne znamke Guarana. 

1.2 Namen in cilji diplomskega dela

Namen diplomskega dela

Namen diplomskega dela je, da na podlagi pridobljenega znanja v času študija, s 

pomočjo domače in tuje literature ter izkušenj iz strokovne prakse, proučim trenutno 

stanje in predstavim tržno komuniciranje blagovne znamke Guarana na slovenskem 

trgu. Na osnovi analize bom podjetju predstavil nove ideje oziroma predloge za 

izboljšanje prodaje. Končnim potrošnikom bi rad predstavil blagovno znamko Guarana 

kot visokokakovostno, trendovsko pijačo prihodnosti, predvsem pa kot zdrav izdelek.
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Cilji diplomskega dela

Osnovni cilj diplomskega dela je predstaviti teorijo tržnega komuniciranja in to 

prenesti v prakso, kjer je cilj povečanje prodaje in prepoznavnosti blagovne znamke 

Guarana na slovenskem tržišču. Po opisu tržnega komuniciranja se bom osredotočil

predvsem na oglaševanje in pospeševanje prodaje izdelkov, katerim podjetja namenjajo 

največ denarja. Prav ti dve orodji tržnega komuniciranja sta pomembni pri povečanju 

prodaje in prepoznavnosti izdelkov. S pomočjo orodij tržnega komuniciranja in s 

pravilno izbiro prodajnih aktivnosti lahko podjetje doseže zastavljene cilje.

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev diplomskega dela

Diplomsko delo je poslovna raziskava, pri kateri se bom osredotočil na uporabo 

orodij tržnega komuniciranja na primeru trženja. V prvem delu bom opredelil teoretična 

izhodišča trženja, trženjskega spleta, tržnega komuniciranja ter izdelka in blagovne 

znamke. Predstavil bom vlogo, orodja, cilje in strategijo tržnega komuniciranja. 

Podrobneje bom opisal tržna komunikacijska orodja in se osredotočil predvsem na 

oglaševanje in pospeševanje prodaje. Navedena teorija mi bo osnova za izbran primer 

marketinškega komuniciranja. Nato bom teoretični del povezal s prakso in ga prikazal 

na konkretnem primeru. S pridobljenimi podatki in tržnimi raziskavami podjetij bom 

analiziral trenutno stanje na področju energetskih napitkov. V skladu s cilji podjetja ter 

na podlagi opravljene analize bom z svojim znanjem in idejami predstavil predloge za 

izboljšanje prodaje in povečanje prepoznavnosti blagovne znamke Guarana. 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanem problemu

Predpostavljam, da je v trgovskem poslovanju ključnega pomena pravilna uporaba 

orodij tržnega komuniciranja, saj na ta način vplivamo na zadovoljstvo kupcev, 

prepoznavnost blagovne znamke, tržni delež ter povečamo prodajo in s tem tudi dobiček 

podjetja. Pri tem je pomembno, da podjetje opredeli ciljne skupine in za vsako skupino 

posebej naredi tržno komunikacijski načrt. Za podjetje je primerno, da izdela letni tržno

komunikacijski načrt, saj s tem prihrani denar in živce. Načrt lahko med letom 

popravljajo, ker se prilagajajo trgu z neprestanimi spremembami. 

Omejitve pri sestavi diplomske naloge mi lahko predstavlja omejen dostop do 

nekaterih količinskih in vrednostnih podatkov, ki so poslovna skrivnost podjetja, bi mi

pa lahko bili v pomoč pri natančnejši izdelavi diplomskega dela.
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2 IZDELEK IN BLAGOVNA ZNAMKA

2.1 Izdelek

Med navedbami strokovne literature o izdelku se najbolj strinjam s Kotlerjevo

trditvijo, ki pravi, »da je izdelek vsaka stvar, ki jo je možno ponuditi na trgu za 

vzbuditev pozornosti, za nakup, uporabo ali porabo, in ki lahko zadovolji željo ali 

potrebo« (Kotler 1996, 432). Ljudje kupujejo izdelke zaradi zadovoljevanja tako 

osnovnih kot luksuznih potreb ter zaradi izpolnjevanja svojih želja. Izdelki se

proizvajajo predvsem, zaradi njihove prodaje na tržišču. Uveljavijo se izdelki, ki so 

prilagojeni potrebam, željam in zahtevam kupcev. Za potrošnike je pomembno, da ima 

izdelek določeno kakovost in sprejemljivo ceno.

V današnjem času podjetja delujejo na hitro razvijajočem se trgu, ki doživlja 

pogoste spremembe. Podjetja morajo biti inovativna, če želijo slediti konkurenci, 

gospodarskim spremembam ter potrebam in željam potrošnikov. Zaradi močnih 

pritiskov trga, podjetja izdelujejo spremenjene, dopolnjene, izboljšane in povsem nove 

izdelke. Iz teh razlogov se na trgu pojavlja vse širši asortiment izdelkov. Na osnovi tega 

lahko kupec izbere izdelek, ki mu najbolj ustreza. Vsi izdelki na trgu imajo svojo

življenjsko dobo. Pri življenjski dobi izdelka poznamo štiri faze. To so uvajanje izdelka 

na trg, rast prodaje, zrelost izdelka in upadanje prodaje. Prodaja izdelka se postopoma 

povečuje, doseže vrh in nato postopoma pada. Na prodajo v določenih fazah izdelka pa 

lahko občutno vpliva podjetje z dobro izdelanim tržno komunikacijskim načrtom. 

Izredno pomembni fazi sta faza uvajanja izdelka na trg in upadanje prodaje izdelka. Pri 

uvajanju izdelka na trg morajo podjetja s tržno komunikacijskimi orodji obvestiti in 

informirati kupca o novem izdelku in njegovih lastnostih, medtem ko morajo pri fazi 

upadanja prodaje prepričati potrošnike v nakup že uveljavljenega izdelka.  

2.2 Blagovna znamka

Marconi pravi: »blagovne znamke so imena in simboli tistega, kar predstavljajo«

(Marconi 1993, 28). Blagovna znamka kupcu sporoča poreklo izdelka in ščiti tako 

kupca kot proizvajalca pred konkurenti, ki bi skušali oskrbovati trg z izdelki, ki bi se 

zdeli identični izvirnim izdelkom (Aaker 1991, 7). Namen blagovne znamke je 

prepoznavanje izdelka in njegovih lastnosti, da bi tako kupcu olajšala nakup. Vendar pa 

vsaka oznaka izdelka še ni blagovna znamka, saj mora le-ta zagotavljati pozitivno 

diferenciacijo v očeh kupcev, cenovno premijo, neodvisnost od imena lastnika in 

zaznavo koristi vsaj na simbolični ravni (Dmitrović 1999, 72).
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V diplomskem delu bom omenjal dve vrsti blagovnih znamk, in sicer blagovno 

znamko proizvajalca in blagovno znamko trgovca. Za blagovno znamko proizvajalca je 

značilno, da jo določi proizvodno podjetje oziroma lastnik podjetja. Trgovska blagovna 

znamka je blagovna znamka trgovske hiše oziroma lastna blagovna znamka prodajalca.

Tako so jo poimenovali, da bi jasno razlikovali trgovsko blagovno znamko od 

proizvajalčeve (Šega 1997, 102).

Blagovna znamka prinaša proizvajalcu in trgovcu več prednosti (Potočnik 2001,

229):

 zagotavlja pravno zaščito,

 privablja zvesto skupino porabnikov,

 pomaga segmentirati trg in pozicionirati izdelke na ciljne trge,

 omogoča zgraditi pozitivno podobo podjetja,

 olajša obdelavo naročil in zmanjšuje napake pri dobavi.

Danes ima vse večji pomen vrednost blagovne znamke, ki je še ni mogoče natančno 

določiti, saj ni nobenega načina oziroma modela za vrednotenje blagovne znamke. Edini 

in najpomembnejši način vrednotenja blagovne znamke je tisti, ko so v središču 

razmišljanja potencialni potrošniki, saj s svojim zaupanjem pokažejo vrednost blagovne 

znamke. Potrošniki običajno razmišljajo v dve smeri, in sicer, kakšne koristi imajo od 

blagovne znamke in koliko zanjo plačajo.
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3 TRŽNO KOMUNICIRANJE

Trženjski splet je niz trženjskih instrumentov, ki jih podjetje uporablja, da sledi 

svojim trženjskim ciljem na ciljnem trgu. Sestavljen je iz štirih osnovnih instrumentov, 

ki so znani tudi pod imenom (Kotler 1998, 98):

 izdelek (product),

 cena (price),

 tržne poti (place) in

 tržno komuniciranje (promotion).

Pri trženjskem spletu storitev pa se pojavijo še tri prvine, ki so:

 ljudje (people),

 izvajanje (processing) in

 fizični dokazi (pshysical evidence).

Osnovni instrument trženjskega spleta je izdelek, ki predstavlja ponudbo izdelka na 

trgu, vključno s kakovostjo, lastnostmi, opremljanjem z blagovno znamko in embalažo. 

Kritični instrument trženjskega spleta je prodajna cena, ki jo mora potrošnik plačati za 

izdelek ali storitev. Tržne poti trženjskega spleta predstavljajo različne dejavnosti, ki jih 

opravlja podjetje, da bi izdelek ostal dostopnejši za ciljne potrošnike. Zadnji instrument 

trženjskega spleta je tržno komuniciranje. V tržno komuniciranje spadajo različne 

dejavnosti, s katerimi podjetje obvešča in informira ciljne kupce o izdelkih oziroma 

storitvah, ki se pojavijo na trgu. 

Z določitvijo ciljnih tržišč, osnovnih strategij trženja in opredelitvijo 

konkurenčnega položaja, si podjetja ustvarijo vodila za oblikovanje trženjskega spleta. 

Trženjski splet je kombinacija trženjskih aktivnosti oziroma njihovih učinkov, s 

katerimi tržnik deluje na izbrana ciljna tržišča v skaldu z zastavljenimi strateškimi in 

drugimi cilji (Gabrijan in Snoj 1996, 149).

Tržno komuniciranje postaja eden ključnih poslovnih dejavnikov, ki omogoča 

podjetjem, da delujejo v hitro spreminjajočem se poslovnem okolju. Obsega vse 

komunikacijske aktivnosti, s katerimi podjetje obvešča in prepričuje kupce na ciljnem 

trgu o svojih izdelkih in dejavnostih ter tako neposredno olajšuje nakup. Vsako podjetje 

mora oblikovati svoj splet orodij tržnega komuniciranja in pri tem upoštevati dejavnike, 

ki vplivajo na njihovo delovanje. Ob vse hujši konkurenci in vse večji ponudbi 

najrazličnejših proizvodov in storitev je postalo komuniciranje s porabniki ključnega 

pomena za obstoj, rast in s tem razvoj podjetij. Danes morajo podjetja ponujati 

kakovostne in cenovno ugodne izdelke, saj so potrošniki na trgu vse bolj zahtevni.
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3.1 Opredelitev in vloga tržnega komuniciranja

Tržno komuniciranje je zapleten proces, ki obsega organizacijo, sredstva, metode in 

sporočila, s katerimi prenašamo informacije o temeljnih značilnosti izdelka, da bi se 

lahko uporabniki lažje in hitreje odločili za nakup (Potočnik 2000, 111). Tržno 

komuniciranje bo učinkovito samo, če bo v povezavi s celotnim tržnim planom 

(Chaston 1999, 149). Pri postavljanju strategije tržnega komuniciranja podjetje 

kombinira različna orodja, tako da ustvari učinkovit splet tržne komunikacije. Podjetja 

morajo upoštevati tudi tip izdelka, ciljno publiko, proces nakupnega odločanja, fazo 

življenjskega ciklusa, v katero spada izdelek, in prodajne poti (Belch in Belch 1993,

21).

Tržno komuniciranje je, poleg izdelka, prodajne cene in poti, eden od štirih 

elementov trženjskega spleta. Vloga tržnega komuniciranja iz leta v leto zaradi velike 

konkurence narašča. Na današnjih razvitih trgih morajo podjetja komunicirati na vse 

možne načine, če želijo obdržati in privabiti nove kupce v nakup izdelka oziroma 

storitve. Za učinkovito in primerno izdelan tržno komunikacijski načrt so podjetjem v 

pomoč raziskave trga in želje ter pričakovanja potrošnikov. 

Na trgu je veliko podobnih izdelkov, ki jih v glavnem ločuje samo blagovna 

znamka. Tu se kaže velika vloga tržnega komuniciranja. Raziskave kažejo, da povprečni 

porabnik raje izbere blagovno znamko, o kateri je že slišal, saj ocenjuje, da je bolj 

razširjena in bolj kakovostna v primerjavi z drugimi (Setinšek 2004). V nadaljevanju

diplomskega dela vam bom predstavil vseh pet načinov komuniciranja s porabniki.

Tržno komuniciranje sestavlja pet poglavitnih načinov komuniciranja (Kotler 2004,

563−564):

 Oglaševanje: Vse plačane oblike neosebne predstavitve in promocije zamisli, 

izdelkov ali storitev s strani znanega naročnika.

 Pospeševanje prodaje: Razne kratkoročne spodbude za spodbujanje preizkusa

ali nakupa izdelka ali storitev.

 Odnosi z javnostmi in publiciteta: Razni programi za promocijo ali 

ohranjanje podobe podjetja ali njihovih izdelkov.

 Osebna prodaja: Osebni stik z enim ali več morebitnimi kupci z namenom 

opraviti predstavitev, odgovoriti na vprašanja in pridobiti naročila.

 Neposredno in interaktivno trženje: Uporaba telefona, telefaksa, elektronske 

pošte ali interneta za neposredno komuniciranje ali pridobivanje odziva 

oziroma dialoga določenih sedanjih in mogočih kupcev.
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Z naštetimi elementi tržnega komuniciranja želijo podjetja informirati in seznaniti 

kupce s ponudbo podjetja, poskušajo prepričati nove potencialne kupce v nakup, 

opominjajo kupce na obstoječe proizvode ter pomagajo razlikovati svoje izdelke od 

konkurenčnih. Organizacije, ki vlagajo veliko finančnih sredstev v tržno komuniciranje, 

ne razmišljajo, ali bodo komunicirale s potrošniki, saj jim ta prinaša konkurenčno 

prednost na hitro razvijajočem se trgu. V vsakem izmed elementov tržnega 

komuniciranja najdemo nekaj orodij, s katerimi si podjetja pomagajo pri informiranju in 

obveščanju potrošnikov.

Za uspešno tržno komuniciranje sta potrebna vsaj dva – kupec in prodajalec. Med 

njima poteka več aktivnosti; ena izmed njih je komunikacija. Komuniciranje mora 

prispevati k boljši obveščenosti, k medsebojnemu sodelovanju ter posledično k 

uspešnejšemu opravljanju nalog vsakega posameznika. Komuniciranje je uspešno, kadar 

poslano sporočilo doseže prejemnika, kadar ga le-ta razume in ravna v skladu z njegovo 

vsebino (Ferjan 1998, 76). Končni cilj tržnega komuniciranja je prodaja. Tržnega 

komuniciranja seveda ne moremo obravnavati zgolj kot celoto, temveč je treba 

opredeliti njegove posamezne instrumente (Hribar in Starman 1994, 16).
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Tabela 3.1 Orodja tržnega komuniciranja

Oglaševanje Pospeševanje 

prodaje

Odnosi z 

javnostjo

Osebna prodaja Neposredno 

komuniciranje

Tiskani oglasi, 

oglasi na TV in 

radiu

Nagradna 

tekmovanja, igre, 

žrebanja, loterije

Gradiva za 

predstavnike za 

tisk

Prodajne 

predstavitve

Katalogi

Zunanja stran 

embalaže

Darila Govori Prodajna srečanja Naslovljena pošta

Letaki v embalaži Vzorci Seminarji Programi 

spodbud

Trženje po 

telefonu

Filmi Sejmi in 

poslovne razstave

Letna poročila Vzorci Elektronsko 

nakupovanje

Brošure in 

knjižice

Razstave Darila v 

dobrodelne 

namene

Sejmi in 

poslovne razstave

TV nakupovanje

Manjši plakati in 

letaki

Predstavitve 

delovanja 

izdelkov

Sponzoriranje Sporočila po 

telefaksu

Imetniki Kuponi Objave Elektronska pošta

Ponatisi oglasov Cenovni popusti Odnosi z lokalno 

skupnostjo

Glasovna pošta

Veliki plakati Nizkoobrestna 

posojila

Lobiranje

Prikazovalnik Zabavne 

prireditve

Celostna podoba 

podjetja

Avdiovizualna 

gradiva

Prodaja "staro za 

novo"

Glasilo podjetja

Simboli in 

logotipi

Programi 

zvestobe

Dogodki

Videotrakovi Vezani nakupi

Vir: Kotler 2004, 564.
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3.2 Orodja tržnega komuniciranja

3.2.1 Oglaševanje

Oglaševanje je vsaka plačana oblika neosebnega predstavljanja in promocije 

zamisli, dobrin ali storitev, ki jo plača znani naročnik. Organizacije uporabljajo 

oglaševanje v primerih, ko želijo povečati trenutno prodajo, za vzpostavitev 

prepoznavnosti blagovnih znamk ter da bi si pomagali pridobiti naklonjenost 

potrošnikov (Kotler 1998, 627).

Oglašuje se lahko preko različnih medijev, kot so televizija, radio, revije itd. V 

zadnjem času postaja internet eno izmed najmočnejših oglaševalskih orodij. Potrošniki 

imajo občutek, da je blagovna znamka, ki se pogosto pojavlja v oglasih, kakovostna. Z 

oglasi lahko podjetje učinkovito posreduje želeno podobo podjetja in blagovnih znamk 

ali pa kratkoročno spodbuja kupce v nakup. 

Orodja za oglaševanje so (Habjanič in Ušaj 2003, 106−108):

 Plakati: Plakat je najstarejše in najbolj množično komunikacijsko sredstvo.  

Deluje na posameznika in množice v njihovem vsakdanu. 

 Časopisi: Prednost časopisov so številni bralci in visoke naklade. Časopis 

pride skoraj v vsako gospodinjstvo – 75,3 % slovenskih gospodinjstev je 

naročenih na enega od časnikov. 

 Revije: Prednosti revij so v možnostih barvnega visokokakovostnega tiska. 

Revije navadno izhajajo mesečno in dolgo krožijo, kar povečuje frekvenco tega 

medija.

 Radio: Radio je danes najbolj razširjen množično-komunikacijski medij na 

svetu, ki kljub popularnosti televizije ni propadel. Prednosti radia so v relativno 

nizkih stroških oglaševanja in v velikem številu poslušalcev.

 Televizija: Prednost televizije je, da združuje sliko ter zvok in ima velik doseg. 

Televizija je najprodornejši in najvplivnejši medij. Pomeni največji kreativni 

izziv za poslušalce.

 Neposredna pošta: Prednost neposredne pošte kot medija za prenos oglasnih 

sporočil je v možnosti, da sporočilo namenimo točno določenim naslovnikom 

in nam zato omogoča merjenje učinkov naših sporočil.

 Internet: Internet je javno računalniško omrežje, preko katerega je mogoče 

pošiljati zvok, gibljive slike, grafiko in besedilo. Je novejši medij, ki ponuja 

čudovite možnosti za komuniciranje podjetij med seboj in podjetja s porabniki.

 Ostali mediji: Če pogledamo na medije širše, je medij vse, kar nosi sporočilo. 

Podjetja se tega zavedajo in to tudi izkoriščajo. 
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Pred začetkom oblikovanja strategije oglaševanja je potrebno opredeliti ciljno 

skupino, na katero bo oglasno sporočilo usmerjeno. Ta skupina potrošnikov je ciljni trg, 

prav njim pa so namenjeni oglaševalni proizvodi. Vsako oglaševalsko orodje kot tudi

vsak medij ima določene prednosti in pomanjkljivosti. Podjetja se morajo odločati med 

različnimi orodji, vendar morajo izbrati pravega, da bo oglasno sporočilo doseglo svoj 

namen. Prednosti oglaševanja v medijih so: javna predstavitev, zajema velik obseg 

potrošnikov, pridobimo njihovo pozornost, nizki stroški glede na doseženo število 

porabnikov ter večkratno ponavljanje oglasa. Vse našteto daje izdelkom oziroma 

storitvam in podjetju veliko opaznost in učinkovito podobo. 

Cilji oglaševanja

Cilji oglaševanja so pogojeni s tržnikovim dobrim poznavanjem ciljnega trga in 

njegovih nakupnih motivov. Preden bo postavil cilje, mora analizirati trenutni položaj 

blagovne znamke in dosedanjo prodajo. Pri določanju ciljev mora upoštevati 

konkurenco, njeno strategijo in moč oglaševanja. Oglasna sporočila bodo odvisna od 

želene pozicije izdelka na trgu (Habjanič in Ušaj 2003, 104).

Tabela 3.2 Cilji oglaševanja

OBVESTITI

Obvestiti trg o novem izdelku.
Predlagati nove načine uporabe izdelka.
Obvestiti trg o spremembi cene.
Razložiti, kako izdelek deluje.
Opisati obstoječe storitve.
Popraviti napačne vtise.
Zmanjšati negotovost kupcev.
Graditi podobo podjetja.

PREPRIČATI

Graditi naklonjenost do blagovne znamke.
Spodbujati k prehodu z druge na našo blagovno znamko.
Spreminjati zaznavanje lastnosti izdelkov pri kupcih.
Prepričati kupce, naj takoj kupijo izdelek.
Prepričati kupce, da sprejmejo prodajalca na domu.

OPOMNITI

Opomniti kupca, da bo morda kmalu potreboval izdelek.
Opomniti kupca, kje lahko kupi izdelek.
Ohranjati izdelek v kupčevem spominu tudi zunaj sezone.
Ohranjati zavedanje kupca o izdelku.

Vir: Kotler 1998, 629.
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Cilji oglaševanja so predvsem informirati, prepričati in spomniti potrošnike o 

proizvodih oziroma storitvah. Informiranje občinstva je pomembno zlasti pri uvajanju

novega izdelka in pri opozarjanju kupcev na prisotnost izdelka na trgu. Pri 

prepričevanju želimo potrošnike spodbuditi in prepričati v nakup že uveljavljenega in 

obstoječega proizvoda ali storitve. Ko je izdelek v fazi zrelosti, potrošnike spominjamo 

na dobro ime, lastnosti in uporabnost izdelka.

Določanje sredstev

V podjetjih je ključnega pomena določanje sredstev, ki bodo namenjena 

oglaševanju proizvodov. Od višine proračuna je odvisna kakovost, količina ter 

učinkovitost komuniciranja s kupci. Pred razporejanjem sredstev morajo v podjetju 

izdelati plan oglaševanja, saj bodo na ta način lažje razporedili sredstva med orodja 

tržnega komuniciranja. Na višino oglaševalskega proračuna vpliva tudi faza v 

življenjskem ciklu izdelka ali blagovne znamke. Pri uvajanju novih izdelkov mora 

podjetje nameniti več sredstev za oglaševanje, da kupce seznani z novimi proizvodi, 

njihovo uporabo, in prikaže prednosti novih proizvodov. Za oglaševanje že 

uveljavljenih izdelkov oziroma blagovne znamke je pomembno, da se oglašujejo 

enakomerno skozi vso leto. Čas oglaševanja obstoječih izdelkov je odvisen od vrste in 

primerljivosti izdelka glede na obdobje.

3.2.2 Pospeševanje prodaje

Pospeševanje prodaje je eden izmed temeljnih instrumentov marketinškega 

komuniciranja, ki jih podjetje lahko uspešno uporabi za doseganje zastavljenih ciljev. 

Podjetja uporabljajo pospeševanje prodaje, da spodbudijo porabnike k takojšnemu

nakupu izdelka ali storitve. Izvaja se neposredno, kratkoročno in načrtovano. S 

pospeševanjem prodaje poudarjajo ugodnosti pri nakupu svojih izdelkov in skušajo 

povečati prodajo (Kotler 1998, 615).

Širše pojmovanje pospeševanja prodaje pomeni, da v pospeševanje prodaje spada 

praktično vse, kar je vezano na področje komuniciranja. Vendar vemo, da se sistem 

komuniciranja odvija tudi preko drugih instrumentov tržnega komuniciranja in ne le 

preko pospeševanja prodaje. Širše pojmovanje nujno vodi do navzkrižnih interesov 

posameznih aktivnosti, kar lahko ima za posledico podvajanje aktivnosti ter 

nekontrolirano vlaganje sredstev v posamezne instrumente tržnega komuniciranja

(Radonjič 1977, 103).
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Ameriško združenje za marketing je sprva opredeljevalo pospeševanje prodaje kot 

prodajne aktivnosti, ki dopolnjujejo osebno prodajo, oglaševanje in odnose z javnostmi, 

spodbujajo porabnike k nakupu in trgovce k večji učinkovitosti. Te aktivnosti so 

razstavni prostori (displayi), predstave in izložbe, demonstracije in ostali neponavljajoči 

se prodajni napori, ki niso vsakdanja rutina (Burnett, Moriarty in Wells 1995, 587).

Pospeševanje prodaje je sestavljeno iz številnih aktivnosti oziroma orodij. 

Razlogov, zakaj se podjetja odločajo za pospeševanje prodaje, je več. Prvi razlog je 

doseganje kratkoročne rešitve, saj v zelo kratkem času spodbudijo povečanje prodaje. 

Drugi razlog je z ekonomičnega vidika bolj ugoden za podjetja, saj s pospeševanjem 

prodaje lahko doseže enake cilje ceneje, kot če bi se podjetje odločilo za oglaševanje, 

kajti ta je ena izmed dražjih oblik tržnega komuniciranja. S pospeševanjem prodaje 

lahko podjetje zelo hitro ugotovi, ali je doseglo zastavljene cilje.

Osrednja orodja, ki se uporabljajo pri pospeševanju prodaje porabnikom, trgovini in 

organizacijam, so (Kotler 1998, 669−671):

 vzorci,

 kuponi,

 ponudba z vračilom gotovine,

 cenovni paketi,

 darila,

 nagrade (žrebanja, tekmovanja, igre),

 nagrade stalnim strankam,

 brezplačni preizkusi,

 izdelčne garancije,

 vezano pospeševanje prodaje,

 navzkrižno pospeševanje prodaje,

 prikazi izdelkov,

 nižja cena,

 dodatki in

 brezplačno blago.

Cilji pospeševanja prodaje

Vsako podjetje si na začetku leta določi cilje pospeševanja prodaje. Glede na vrsto 

cilja si izbere najprimernejše orodje, ki bo pripomoglo k doseganju le-tega. Cilji 

pospeševanja prodaje so lahko usmerjeni na potrošnika ali k trgovcem na drobno. Pri

pospeševanje prodaje potrošnikom so cilji spodbuditi kupca k ponovnemu in h

količinsko večjemu nakupu, pridobiti nove porabnike ter spodbuditi potrošnike k 

nakupu izven sezone.
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S pospeševanjem prodaje, ki je usmerjeno k trgovcem na drobno, skuša podjetje

doseči naslednje cilje (Kotler 1998, 668):

 vključiti nove izdelke v asortiment trgovca,

 skrbeti za visok nivo zalog, da bi se izognili pomanjkanju blaga na prodajnih 

policah trgovcev,

 spodbuditi kupovanje sezonskih izdelkov tudi zunaj sezone,

 ohranjati zaloge sorodnih izdelkov,

 ustvarjati protiutež tržnemu komuniciranju konkurentov,

 graditi zvestobo svoji blagovni znamki,

 vstopiti na nova prodajna mesta.

Pomen in rast pospeševanja prodaje

Pred leti so podjetja namenjala veliko denarja za oglaševanje, ostalo pa so namenila

pospeševanju prodaje. Danes se podjetja najprej odločajo o tem, koliko denarnih 

sredstev bodo namenila pospeševanju prodaje trgovcem, nato potrošnikom, preostalo pa 

bi namenila oglaševanju. Rezultati oglaševanja so pokazali vse več negotovosti, obenem 

pa so tudi medijski stroški zelo visoki. Iz tega razloga se podjetja raje odločajo za druge 

oblike marketinškega komuniciranja, kot je pospeševanje prodaje, saj lahko prinaša 

enak rezultat z nižjimi stroški in manj vloženega dela.

Koristi, ki jih pospeševanje prodaje prinaša proizvajalcu, so:

 pomaga pri uvajanju novih izdelkov v asortiment trgovcev,

 pomaga pridobiti prve porabnike,

 jemlje konkurenčnim podjetjem njihove porabnike,

 podaljšuje življenjski ciklus uveljavljenih, zrelih proizvodov,

 spodbuja porabnike k nakupu večjih količin proizvodov,

 spodbuja k ponovnemu nakupu,

 znižuje zaloge tistega izdelka, ki se slabo prodaja,

 podpira druge prodajne aktivnosti v podjetju,

 zmanjšuje stroške na enoto proizvoda,

 vzpostavlja tesnejše vezi med proizvajalcem, posrednikom in porabnikom.
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Učinkovitost pospeševanja prodaje

Povečanje prodaje v času trajanja pospeševalno prodajne akcije ugotavljamo s 

količinskimi metodami, na podlagi katerih preučujemo količinske prodajne podatke 

pred in med pospeševalno prodajno akcijo ter po njej. Pri takih akcijah lahko, zaradi 

nezaželenih učinkov, pride do težko izmerljivih podatkov. To so komunikacijski učinki, 

ki so povezani s psihologijo obnašanja potrošnika. 

Graf 3.1 Učinek pospeševalno prodajne akcije na delež blagovne znamke

0

2

4

6

8

10

12

čas pred pospeševanjem prodaje čas pospeševanja prodaje

obdobje takoj po pospeševanju prodaje dolgoročni učinek pospeševanja prodaje

Vir: Kotler 1998, 676

Cilj vsakega proizvajalca je, da bi z učinki pospeševalno prodajnih akcij dosegel 

tako kratkoročne kot dolgoročne učinke na delež svoje blagovne znamke. Na grafu 3.1

je prikazano gibanje deleža blagovne znamke v daljšem obdobju, pred in med trajanjem 

akcije ter po njej. Tržni delež, ki ga blagovna znamka dosega, je v času trajanja akcije 

možno povečati, vendar pa, zaradi psihologije obnašanja potrošnika, tržni delež 

blagovne znamke doseže za krajše obdobje celo nižjo vrednost kot pred začetkom 

akcije. Ko se to krajše obdobje po akciji zaključi, delež blagovne znamke običajno

zavzame nekoliko večjo vrednost kot pred samo akcijo, s čimer lahko akcijo označimo 

za uspešno.
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3.2.3 Osebna prodaja

Pri osebni prodaji je bistvenega pomena osebni stik prodajnega osebja in kupca. 

Prednost osebne prodaje je osebni stik s kupcem, možnost za hitro prilagajanje in 

omogočanje različnih razmerij med vpletenimi osebami v prodajni proces (Potočnik 

2002, 378). Pomanjkljivost pri osebni prodaji so visoki prodajni stroški. Prodajalci bolj

zahtevnih prodajnih vrst morajo dobro poznati strategijo podjetja, izdelek, ki ga 

prodajajo, izdelke konkurentov, ustvariti pa morajo tudi dober odnos s kupci. Pri 

prodajalcih je zelo pomemben zunanji videz, urejenost in njihove osebne značilnosti.

Za nekatera podjetja je osebna prodaja edini inštrument tržnega komuniciranja, ki 

ga uporabljajo. V določenih primerih pa je nenadomestljiv (Starman 1996, 24):

 pri stikih z glavnimi kupci, ki kupijo večje količine,

 pri dragih, kompleksnih izdelkih, ki so narejeni po meri,

 kot nadaljevanje telefonskega ali pisnega komuniciranja,

 ko oglas ne more posredovati dovolj informacij,

 pri novih izdelkih,

 pri kupcih, ki pričakujejo visoko raven osebnega stika in servisa.

Pri prodaji blaga široke potrošnje, kjer se komunikacija med prodajalci in kupci 

večinoma vrši prek prodajnih posrednikov, vsebuje osebna prodaja tudi elemente, 

značilne za proces tržnega komuniciranja. Je tudi najbolj neposredna oblika tržnega 

komuniciranja, saj je njen osnovni namen neposredno prodati izdelek ali storitev 

porabniku (Rojšek 1994, 36).

Podjetja lahko prispevajo k večji učinkovitosti osebne prodaje s programi 

usposabljanja, motiviranja in vodenja prodajnega osebja ter z učinkovitim sistemom 

nagrajevanja, ki naj prodajalce spodbudi k večji angažiranosti.

3.2.4 Odnosi z javnostjo

Odnosi z javnostjo so še eno pomembno orodje tržnega komuniciranja, vendar je to 

orodje s strani podjetij zelo zanemarjeno, ker jim ne prinaša kratkoročnega uspeha. 

Podjetje mora biti povezano z odjemalci, dobavitelji in s celo javnostjo. Javnost je 

katerakoli skupina, ki se dejansko ali potencialno zanima za oziroma vpliva na 

sposobnost podjetja, da doseže svoje cilje (Kotler 1998, 676).

Pomembnejša orodja za odnose z javnostmi so publikacije, dogodki, sponzorstvo, 

donatorstvo itd. Na tak način podjetja podajajo javnosti informacije o podjetju in 

izdelkih oziroma storitvah. Odnosi z javnostjo so planirana aktivnost, ki ne zahteva 
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stroškov z oglaševalskim prostorom in časom. Glavni cilj pri stikih z javnostjo ni 

doseganje dobička s povečano prodajo, temveč priprava in širjenje informacij v javnost, 

saj je prav javnost tista, ki lahko omogoči ali prepreči organizaciji doseganje ciljev. 

Uspešno komuniciranje z javnostjo pa dolgoročno prinaša povečanje prodaje in 

ustvarjanje večjega dobička. 

3.2.5 Neposredno trženje

Neposredno trženje je interaktivni sistem trženja, ki uporablja enega ali več 

oglaševalskih medijev, da na katerikoli lokaciji pripelje do merljivega odziva (Kotler 

1998, 655). Najprej je pomenil obliko trženja, v katerem se je blago ali storitev gibala 

od proizvajalca do porabnika brez prodajnega posrednika, sedaj pa spada pod 

neposredno trženje tudi prodaja po pošti, kataloška prodaja, telefonska prodaja ter

prodaja preko televizije in radia. 

S pomočjo telekomunikacijskih orodij se stopnja rasti neposrednega trženja iz leta v 

leto povečuje. Zelo zanimiv podatek pravi, da letna stopnja rasti neposrednega trženja 

narašča hitreje, kot je stopnja rasti v prodaji na drobno. To lahko opazimo na lastne oči, 

saj nam podjetja polnijo poštne nabiralnike s katalogi, razna zavarovanja in skladi se 

prodajajo po telefonu, izdelki pa po televiziji.

3.3 Oblikovanje učinkovitega tržnega komuniciranja

Pri določanju strategije tržnega komuniciranja uporabljajo podjetja različna orodja 

tržnega komuniciranja, tako da ustvarijo učinkovit tržno komunikacijski načrt. 

Priporočljiva je izdelava letnega tržno komunikacijskega plana, saj podjetju in 

podjetnikom prihrani denar, čas in živce. Tržniki v podjetjih lahko tržno komunikacijski

načrt med letom spreminjajo, saj se na ta način prilagajajo trgu in potrebam kupcev ter 

se izognejo morebitnim nevšečnostim. Pri izdelovanju strategije tržnega komuniciranja 

podjetje kombinira različna orodja marketinškega komuniciranja, tako da ustvari 

učinkovito strategijo za doseganje ciljev in planov podjetja. Podjetja morajo, če želijo 

izdelati učinkovito strategijo, hkrati upoštevati tip in ceno izdelka, ciljno skupino 

potrošnikov in prodajne poti. 

Za uspešno tržno komuniciranje mora trgovsko podjetje pri oblikovanju tržnih 

sporočil zlasti (Potočnik 2001, 267):

 natančno določiti ciljni trg, ki mu je sporočilo namenjeno,

 opredeliti tržne značilnosti izdelka, ki jih namerava posebej poudariti,

 določiti cilje, ki jih želi z informacijo doseči,
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 določiti obseg tržnega komuniciranja glede na čas in območje komuniciranja,

 oblikovati sporočilo tako, da bo pri prenosu sporočila primerno za izbrane 

posrednike,

 izdelati načrt izdatkov za vsako obliko tržnega komuniciranja,

 določiti kriterije za ugotavljanje, spremljanje in kontrolo učinkovitosti tržnega 

komuniciranja.

Tržno komuniciranje je lahko učinkovito ne nazadnje z upoštevanjem dejavnikov, 

ki vplivajo na proces komuniciranja. Tržnik mora razumeti, kako poteka komunikacija 

oziroma sporočanje. Komunikacijski model kaže, kdo komu kaj sporoča, po kateri poti 

in s kakšnim učinkom. Kotler loči devet prvin komunikacijskega modela. Poglavitna 

udeleženca v komunikaciji sta oddajnik in naslovnik, naslednji prvini sta 

komunikacijski orodji, sporočilo in kanal, sledijo štiri komunikacijske funkcije: 

zakodiranje, razkodiranje, odziv in povratna informacija, deveta prvina v 

komunikacijskem sistemu so motnje (Kotler 1998, 597).

3.4 Cilji tržnega komuniciranja

Cilji tržnega komuniciranja se lahko določajo z vidika celotnega prodajnega 

programa za posamezno blagovno znamko ali za vsak izdelek posebej. Pomembno 

vlogo pri določanju ciljev tržnega komuniciranja ima proizvodno podjetje izdelka, ki s 

svojimi zahtevami in predlogi določa cilje. Posrednik oziroma zastopnik pa mora slediti 

in uresničevati cilje proizvajalca. Proizvajalčevi cilji se morajo ujemati z idejo o 

prepoznavnosti blagovne znamke in pridobivanju ugleda na trgu. Glavni in končni cilj 

tržnega komuniciranja je nakup izdelka oziroma storitve.

Vsako orodje marketinškega komuniciranja različno vpliva na potrošnike in 

njihovo vedenje ter hkrati prispeva določen delček k uresničitvi ciljev tržnega 

komuniciranja in trženja. Podjetja bodo dosegala svoje cilje na tržno komunikacijskem

področju le, če bodo primerno upoštevala svoje interese in interese tistih, s katerimi 

podjetja komunicirajo v trženju. 

Starman v svoji knjigi piše o treh glavnih ciljih tržnega komuniciranja. Glavni cilji 

tržnega komuniciranja so (Starman 1996, 16): 

 informiranje o novem izdelku, o spremembi trženjskega instrumenta (nižja 

cena, kreditiranje, nova prodajna pot itd.), opis razpoložljive storitve, pojasniti 

delovanje izdelka, priporočiti uporabo novega izdelka ter zmanjšati 

potrošnikovo negotovost, strah,
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 prepričevanje (graditi ugled podjetja, oblikovati pripadnost, preferenco do 

blagovne znamke, opogumiti za prehod na novo blagovno znamko, spremeniti

potrošnikovo percepcijo o lastnostih izdelka, prepričati ga, da kupi zdaj) in

 spominjanje (zadržati zavest o obstoju izdelka ali storitve, kje je izdelek na 

voljo, na obstoj izdelka zunaj glavne prodajne sezone, potrošnika, da bo 

izdelek potreboval v bližnji prihodnosti).
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4 PREDSTAVITEV PODJETIJ IN IZDELKA GUARANA

4.1 Predstavitev proizvodnega podjetja Knjaz Miloš

Knjaz Miloš je proizvodno podjetje s sedežem v Beogradu. Njegove korenine 

segajo v leto 1811, ko se je začelo koriščenje izvirne vode. Vse do danes je podjetje 

doživljalo velike spremembe. Spreminjala se je družbena odgovornost, organizacijska 

struktura, podjetje se je združilo z drugim podjetjem, izdelki so postajali vse bolj 

kakovostni itd.

Slika 4.1 Logotip podjetja Knjaz Miloš

Vir: Internetna stran podjetja Knjaz Miloš, 16.12.2008.

Podjetje Knjaz Miloš je vodilno podjetje v Srbiji, ki se ukvarja s proizvodnjo in 

distribucijo mineralne vode. Ime blagovne znamke mineralne vode je Knjaz Miloš. 

Omenjena voda je dobila veliko državnih in mednarodnih priznanj za kvaliteto. 

Poslanstvo podjetja je razvijanje, proizvajanje in uvajanje takih izdelkov na tržišče, kot 

so voda in brezalkoholne pijače, ki njihovim potrošnikom omogočajo zdravo življenje.

V podjetju delajo na tem, da postanejo vodilni proizvajalec in distributer mineralne 

vode v državah bivše Jugoslavije. Z dobro interno komunikacijo in razvijanjem 

partnerskih odnosov z dobavitelji in kupci želijo povečati prodajo in dobiček, 

prepoznavnost blagovnih znamk in ugled podjetja (Knjaz Miloš 2008).

Cilji podjetja Knjaz Miloš so:

 stabilno in dobičkonosno poslovanje,

 razvoj novih tehnologij,

 uveljavljanje izdelkov na novih tržiščih in

 povečanje konkurenčne prednosti.

V podjetju so razdelili državo Srbijo na štiri področja: severno, centralno, 

jugozahodno in jugovzhodno področje. Na vsakem področju ima podjetje svoje 
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distribucijske centre. Distribucijske centre pa imajo tudi v Črni Gori in BIH-u. 

Distribucijski sistem podjetja Knjaz Miloš je sestavljen iz sedmih distribucijskih 

centrov v Beogradu, Nišu, Novem Sadu, Čačaku, Paračinu, Budvi (ČG) in Banja Luki 

(BIH). Na čelu vsakega distribucijskega centra je regionalni menedžer prodaje, izjema 

sta le Črna Gora in Bosna, kjer podružnico vodi direktor.    

Proizvodi podjetja Knjaz Miloš so:

 voda Knjaz Miloš,

 voda Aqua Viva,

 voda Aqua Una,

 sadni sokovi Golf in

 energetski napitek Guarana.

4.2 Predstavitev podjetja Orbico d.o.o.

Podjetje Orbico je bilo ustanovljeno leta 1989 z vizijo ponuditi slovenskim 

potrošnikom izdelke blagovnih znamk, ki niso prisotne na slovenskih trgovskih policah. 

V prvem letu delovanja je podjetje Orbico pričelo s trženjem blagovne znamke Varta. Z 

leti je program tehnika pridobil še dve blagovni znamki, in sicer GE in Remington. V 

letu 2006 sta proizvajalca Varte in Remingtona prevzela celotno trženje, v Orbicu pa so 

pričeli s trženjem blagovnih znamk Duracell, Braun in Gillette.

Slika 4.2 Logotip podjetja Orbico d.o.o.

Vir: Internetna stran podjetja Orbico d.o.o., 16.12.2008.

Uspešna distribucija in poslovni rezultati blagovne znamke Varta so podjetju 

Orbico odprli vrata v svet kozmetike. Prve blagovne znamke, ki jih je tržilo, so bile Max 

Factor, Oil of Olaz, Laura Biagiotti, Hugo Boss in IsaDora. Sčasoma so v podjetju 

ustanovili oddelek kozmetike, ki ga je v letu 2004 podjetje okrepilo s priznanimi 

blagovnimi znamkami, kot so Naomi Campbell, Cindy Crawford, Gabriela Sabatini, 

Mexx, Puma, Gucci, Tom Tailor itd (Orbico 2008).
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Poleg programa tehnike in kozmetike se je v podjetju odprla priložnost za razširitev 

ponudbe na živilske in neživilske blagovne znamke, ki zahtevajo distribucijo v 

maloprodajne trgovine. V ta namen se je oblikoval program Market, ki pokriva 

distribucijo živilskih blagovnih znamk Milka, Jacobs, Pringles, MR. Nut in Guarana. 

Neživilski del Market programa pa sestavljajo blagovne znamke Kamill, Cotoneve, 

Logex in Mia Logex (Orbico 2008).

Podjetje Orbico d.o.o. je že v začetnih letih svojega delovanja pokrivalo distribucijo 

izdelkov blagovnih znamk Procter & Gamble. Danes so te blagovne znamke v veliki 

večini prešle na zastopstvo Procter & Gamble Slovenija, ki skrbi za trženje blagovnih 

znamk pri večjih kupcih, Orbico pa z njimi še vedno oskrbuje manjše kupce.

Orbico je postalo eno izmed vodilnih distributerjev s priznanimi blagovnimi 

znamkami in se po višini prihodkov uvršča med prvih 200 podjetij v Sloveniji. V 

Orbicu je 89 zaposlenih. V vseh letih svojega delovanja si je podjetje ustvarilo dobro

ime med slovenskimi trgovci in dobavitelji, s katerimi sodeluje in gradi strokoven in 

dolgoročen odnos. V začetku leta 2007 je podjetje Orbico prevzelo podjetje Emona 

obala iz Kopra. Sedež podjetja je na Verovškovi 72 v Ljubljani, kjer imajo poslovne 

prostore in veliko skladišče. Za nemoteno oskrbovanje slovenskega trga imajo še

distribucijski center v Mariboru.

Slika 4.3 Organizacijska struktura podjetja

Vir: Letno poročilo podjetja Orbico d.o.o. 2007.
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Vodstvo podjetja predstavlja generalni direktor, ki vodi družbo. Podjetje je 

razdeljeno na več oddelkov, in sicer na prodajo in marketing, distribucijo in skupne 

službe, kot so finance in računovodstvo, kadrovsko službo ter informatiko. Oddelek 

prodaje in marketinga je razdeljen na programe Market, Tehnika, P&G in Kozmetika. 

Vsak program ima vodjo programa, vodjo marketinga, vodje ključnih kupcev, 

komercialiste in trgovske potnike. Oddelek distribucije pa je razdeljen na skladiščenje in 

transport. Podjetje ima v Sloveniji dva skladišča; enega v Ljubljani, drugega pa v

Mariboru. Za transport izdelkov imajo svoja dostavna vozila, ki jih vozijo šoferji, ki so

zaposleni v Orbicu, oziroma sodelujejo z raznimi transportnimi podjetji.

Graf 4.1 Rast števila zaposlenih v podjetju Orbico d.o.o.
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Vir: Letno poročilo podjetja Orbico d.o.o., 2007.

Graf 4.1 prikazuje rast števila zaposlenih v podjetju Orbico d.o.o. Od leta 1990 do 

leta 2005 se je število zaposlenih povečevalo, saj so med omenjenimi leti pridobivali 

nove blagovne znamke. Leta 2006 pa je podjetje zašlo v krizo in izgubilo nekaj 

priznanih blagovnih znamk v Market programu, kot so čistila SC Johnson in otroška 

kozmetika Johnson & Johnson. Iz tega razloga so morali iz Market programa odpustiti 

nekaj trgovskih potnikov, komercialistov in vodij ključnih kupcev. Danes je v podjetju 

zaposlenih 89 ljudi, ki dobro opravljajo svoje delo in skrbijo, da je podjetje ostalo eno 

vodilnih distributerjev v Sloveniji.  
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4.3 Predstavitev energetskega napitka Guarana

V tem delu diplomske naloge bom predstavil blagovno znamko Guarana. Podjetje 

Orbico d.o.o. je izdelek začelo tržiti poleti leta 2007 in ga najprej uvrstilo v slovenske 

trgovine. 

GUARANA je skrivnostna rastlina daljne Amazonije. Rdeči plodovi vsebujejo 

visok odstotek guaranina. Brazilska plemena jo imenujejo tudi magično oko, ker rdeči 

podolgovati plodovi skrivajo črno jedro, ki spominja na oko. Raste v Venezueli in v 

severnih predelih Brazilije. Ime je dobila po plemenu Guarana, ki živi v Braziliji. To 

pleme žveči semena guarane kot dodaten vir energije, verjamejo pa, da ima rastlina 

velikansko moč. Guarana ima pomembno vlogo v kulturi omenjenega plemena in 

prepričani so, da z njeno pomočjo pozdravijo vse bolečine v trebuhu ter da vrača moč 

njihovemu organizmu.

Slika 4.4 Plodovi Guarane

Vir: Internetna stran blagovne znamke Guarana, 2008.

       GUARANA je brezalkoholna energijska pijača, ki je sestavljena iz naslednjih 

sestavin: guaranin, tavrin, kofein, vitamini, sladkor, citronska kislina in karamela.

Glavna sestavina Guarane je guaranin, ki je po svoji kemijski sestavi enak kofeinu. To 

je tudi glavni razlog, zakaj uporabniki, po zaužitju Guarane, dobijo energijsko moč.

Prednosti guaranina so:

 vpliva na hitrejšo percepcijo,

 ˝preloži˝ zaspanost,

 pomaga pri aktivnostih, kjer je potrebna vzdržljivost,

 pomaga pri odpravljanju ˝mačka˝,

 zmanjša apetit in

 poveča krvni tlak ter pospeši srčni utrip.
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Poleg guaranina sta zelo pomembni sestavini tavrin in vitamini. Tavrin je 

aminokislina, ki je tudi sestavni del človeških in živalskih organizmov. Najdemo jo v

sestavi mnogih izdelkov, tudi v otroški hrani. Vitamini, ki so prisotni v Guarani, so C, 

B3, B6 in B12. Ta kompleks vitaminov ureja procese metabolizma, rasti in razvoja ter 

služi kot antioksidant.

GUARANA je visoko kakovostna, trendovska pijača prihodnosti, ki potrjuje 

individualnost, samozavest in odprt, pozitiven življenjski pristop. Aktivira človekovo 

življenje in vpliva na njegovo aktivnost, razum, svobodo, samozavest in individualnost. 

Deluje kot energijski in mentalni sprožilec. Energijski sprožilec deluje tako, da nismo

zaspani, zaradi česar se lahko dalj časa zabavamo, delamo ali pa vozimo avto. Mentalni 

sprožilec pa deluje tako, da smo aktivni in uživamo življenje na polno.

Slika 4.5 Izdelek Guarana in logotip z motom ˝no sleep˝

Vir: Internetna stran blagovne znamke Guarana, 2008.

Iz slike 4.5 je razvidno, da je pločevinka izdelka Guarana izrazito zelene barve, kar

omogoča visoko vidnost napitka. Pločevinka izstopa med vsemi ostalimi energijskimi 

pijačami, saj zelena barva prikazuje naravno podobo izdelka. V logotipu opazimo sovo, 

ki je znak blagovne znamke Guarana. 
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5 TRŽNO KOMUNICIRANJE BLAGOVNE ZNAMKE GUARANA

5.1 Analiza trenutnega stanja

Z analizo trga še enkrat izdelamo posnetek stanja (podjetje, profil konkurentov, 

profil kupcev, stanje prodajnih poti), ki služi za učinkovit nastop na trgu, ter analiziramo 

priložnosti in nevarnosti podjetja. Na podlagi podatkov pripravimo analizo prednosti, 

slabosti, priložnosti in nevarnosti, ki služijo pripravi izhodišč za pripravo učinkovite 

strategije nastopa na trgu. Pri vodenju strategije moramo zmanjševati slabosti in 

izkoriščati prednosti podjetja (Vidic 2000, 97). Pri analizi pridobljene rezultate

primerjamo z načrtovanimi in se na podlagi ugotovitev odločimo za ukrepe. S 

pridobljenimi podatki si podjetja izdelajo tržno komunikacijski načrt, ki jim je v pomoč 

pri doseganju boljših prodajnih rezultatov.

Poleti leta 2007 sta se podjetji Orbico d.o.o. in Knjaz Miloš dogovorili za 

sodelovanje. Orbico d.o.o. je prevzelo distribucijo blagovne znamke Guarana na 

slovenskem tržišču in s tem odgovornost za trženje izdelka. Energijski napitek Guarana 

je v slovenskih trgovinah dosegljiv le v pločevinki količine 250 ml. Konkurenca, ki je 

na slovenskem tržišču prisotna že več let, pa je dosegljiva v več pakiranjih, kot so paketi 

4 x 250 ml ali pa 6 x 250 ml.

Na slovenskem tržišču se energetski napitki prodajajo predvsem v trgovinah, na 

bencinskih servisih in v lokalih. V trgovinah se energetski napitki prodajajo zaradi 

prepoznavnosti blagovne znamke in prodaje večjih količin izdelka, saj trgovina zajema 

vse ciljne skupine. Pri tem ne moremo govoriti o velikem dobičku na izdelku, ker 

trgovska podjetja s svojim pritiskom na distribucijsko podjetje dosežejo določen rabat, 

zaradi česar podjetje trgovcem prodaja izdelek z majhnim dobičkom. Pri prodaji 

privatnim trgovinam, lokalom, gostilnam in grosistom doseže podjetje večji dobiček, saj

izdelek prodaja po nabavni ceni brez popustov. Lokali in gostilne se večinoma 

oskrbujejo z lokalnimi grosisti oziroma s strani podjetij, ki imajo svojo direktno dostavo 

blaga.

V Sloveniji imamo tri velika trgovska podjetja, in sicer Spar, Tuš in Mercator.

Poleg navedenih so še nekatera lokalna manjša trgovska podjetja, kot so na primer 

Jagros, Maxima, Fama, Era itd. Pomembno vlogo ima v Sloveniji trgovina Leclerc, ki z 

dvema trgovinama v Ljubljani in Mariboru dosega 4% tržni delež. Z dvema trgovinama 

je tak rezultat za prihodnost Leclerca zelo vzpodbuden. Blagovna znamka Guarana je na 

slovenskem tržišču prisotna v trgovinah Spar, Tuš, Mercator, Leclerc ter v privatnih 

trgovinah, ki jih oskrbujejo s svojo direktno dostavo.
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Graf 5.1 Delež prodaje po ključnih kupcih leta 2007
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Vir: Letno poročilo blagovne znamke Guarana, 2007.

V grafu 5.1 je prikazan delež prodaje po ključnih kupcih v Sloveniji za leto 2007. Iz 

grafa lahko razberemo, da največ energijskega napitka Guarane prodamo v Sparovih 

trgovinah. Prodaja v trgovinah Tuš je 19%, v Mercatorjevih trgovinah 16%, v Leclercu 

pa 12%. Pri tem moramo posebej poudariti, da se v Mercatorjevih trgovinah Guarana 

prodaja samo v hipermarketih in supermarketih, zato je odstotek prodaje manjši od 

pričakovanega. Zelo dober odstotek pri prodaji ima podjetje Leclerc, ki ima v Sloveniji 

samo dve trgovini. Velik delež k prodaji pa prinaša direktna prodaja in distribucija 

ostalim trgovskim verigam in privatnim trgovinam v Sloveniji, in sicer kar 23 % celotne 

prodaje Guarane.

Tabela 5.1 Lestvica najmočnejših blagovnih znamk široke potrošnje v Sloveniji

1. Barcaffe 6. Alpsko mleko

2. Milka 7. Aquafresh

3. Barilla 8. Vegeta

4. Laško 9. Paloma (toaletni papir)

5. Orbit 10. Gillette

Vir: Finance, 2008.
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Znamka klasične kave Barcaffe je ponovno zasedla prvo mesto na lestvici 

najmočnejših znamk široke potrošnje v Sloveniji, na katerem je že od leta 2005. Na 

drugem mestu ji tesno sledi najmočnejša tuja znamka široke potrošnje Milka, na tretje 

mesto pa se je v zadnji meritvi zavihtela znamka testenin Barilla.

5.1.1 Analiza konkurence

Na vsako podjetje vplivajo tako zunanji kot notranji dejavniki. Eden izmed 

najpomembnejših zunanjih dejavnikov je konkurenca. Konkuriranje med podjetji se 

neposredno izvaja med sestavinami trženjskega spleta. Analiza konkurence je del 

konkurenčne strategije podjetja in služi kot podlaga za izbiro ustrezne strategije 

podjetja. Z analizo konkurence želimo: 

 preučiti sedanje in bodoče konkurente, 

 ugotoviti potencialna gibanja konkurentov in

 pomagati podjetju razviti učinkovito in uspešno konkurenčno strategijo.

Pri analizi konkurence morajo podjetja analizirati vso konkurenco in ne samo 

največje in najpomembnejše konkurente, saj tako ne bodo podcenjevali ostalih manjših 

konkurentov. Poleg spremljanja trenutnih konkurentov, morajo podjetja biti pripravljena 

na vstop novih konkurentov na tržišče. Konkurenco lahko preučujemo z vidika 

značilnosti konkurenčnega podjetja, proizvodov in trženja.

V sledeči tabeli sem naštel in opisal konkurente blagovne znamke Guarana, ki se 

pojavljajo pri slovenskih trgovcih. Za posamezno konkurenčno blagovno znamko sem 

napisal, kdo je distributer, kakšna pakiranja ponujajo, prednost izdelka pred drugimi, 

dodal pa sem še logotip blagovne znamke.



Tržno komuniciranje blagovne znamke Guarana

28

Table 5.1 Konkurenti blagovne znamke Guarana

IME DISTRIBUTER PAKIRANJE PREDNOST LOGOTIP

RED BULL
ROISS DVA 

d.o.o.

250 ml, 4 x 250

ml

VELIK TRŽNI 

DELEŽ

SHARK EUROPET d.o.o.
250 ml, 4 x 250

ml

CENOVNO 

UGODEN

BURN
COCA-COLA 

d.o.o.

250 ml, 6 x 250

ml

KAKOVOST, 

NIZKA CENA

BULL DOG AHAC d.o.o.
250 ml, 4 x 250

ml
/

SHOT
INTERŠTIRN 

d.o.o.

250 ml, 4 x 250

ml
/

T.B.Z.
SLOVENSKI 

TRGOVCI
250 ml

NAJNIŽJA 

CENA
/

       Vir: Letno poročilo podjetja Orbico d.o.o. 2007.

Pri analizi konkurence v trgovini je zelo pomembno:

 kolikšen prostor na policah imamo glede na konkurenčne izdelke,

 koliko izdelkov imamo na policah glede na naše konkurente in

 na katerih policah se nahajajo naši izdelki.

V slovenskih trgovinah je prisotnih veliko energetskih napitkov, kjer prevladuje 

Red Bull. Blagovna znamka Guarana pa sodi med izdelke, ki jih Red Bull podcenjuje. 

Podobnih izdelkov je veliko, saj si Guarana še z nekaterimi drugimi izdelki deli majhen 

procent tržnega deleža.
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Graf 5.2 Tržni delež energijskih napitkov na slovenskem trgu
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Vir: Tržne raziskave podjetja Orbico d.o.o., 2009.

5.2 Uporaba orodij tržnega komuniciranja

Tržno komuniciranje vključuje orodja, kot so oglaševanje, pospeševanje prodaje, 

odnosi z javnostjo, osebna prodaja in neposredno trženje. V podjetju imajo tržno 

komunikacijski oddelek, ki skrbi za načrtovanje in vodenje tržno komunikacijskih

aktivnosti. Oddelek skrbi za povečanje prodaje in dobička, ugled podjetja in 

prepoznavnost blagovne znamke Guarana. Pomembno je, da si podjetje oziroma tržno

komunikacijski oddelek izdeluje letne tržno komunikacijske načrte, saj na ta način 

prihrani čas in denar.  

Vsako leto si podjetje izdela plan prodaje in načrte doseganja plana prodaje za 

prihajajoče leto. Načrti doseganja plana prodaje obsegajo vse tržno komunikacijske

aktivnosti, ki se izvajajo na slovenskem tržišču za blagovno znamko Guarana. Tržne 

aktivnosti se izvajajo pri ključnih kupcih Tuš, Spar, Mercator, pri drugih trgovskih 

verigah in privatnih trgovinah, na prireditvah ter v samem podjetju s stimuliranjem in 

motiviranjem zaposlenih. Za izvedbo tržno komunikacijskih aktivnosti mora podjetje 

določiti proračun na podlagi prodaje in dobička prejšnjega leta. Podjetje Orbico se 

zaveda pomembnosti dobička, saj na ta način lažje izvaja tržne aktivnosti, zato se 

prodajni oziroma komercialni oddelek bolj posveti prodaji izdelkov, ki prinašajo večji 

dobiček. Tak izdelek je prav energijska pijača Guarana. Proračun primerno razporedijo 

med oglaševanjem, pospeševanjem prodaje in osebno prodajo. Največ denarnih sredstev 
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namenijo oglaševanju in pospeševanju prodaje, zato se bom v nadaljevanju osredotočil 

na ti dve orodji tržnega komuniciranja. 

Tržno komunikacijske aktivnosti, ki so se izvajale v zadnjem letu za energijsko 

pijačo Guarana so bile: 

 video in avdio oglaševanje na raznih prireditvah,

 promocije in degustacije v trgovinah in na prireditvah,

 tiskani oglasi v katalogih trgovskih podjetij,

 cenovni popusti izdelkov v trgovinah in

 brezplačna praktična darila za kupce.

5.2.1 Oglaševanje

Oglaševanje je ena od oblik tržnega komuniciranja, s katerim želi podjetje v 

kratkem času povečati prodajo in prepoznavnost izdelka. Uporabljajo ga predvsem za 

izdelke v fazi uvajanja, saj na tak način opomnijo in informirajo potrošnike o prisotnosti 

novega izdelka na trgu.

Podjetje Orbico se je za blagovno znamko Guarana odločilo za video in avdio 

oglaševanje na športnih prireditvah, za oglaševanje preko tiskanih oglasov v katalogih 

slovenskih trgovcev ter oglaševanje v raznih znanih slovenskih revijah.

Veliko podjetij se ob uvedbi novega izdelka odloči za oglaševanje preko televizije, 

saj želijo potrošnikom prikazati nov izdelek in v kratkem obdobju doseči povečanje 

prodaje. Pri podjetju Orbico pa se niso odločili za televizijsko oglaševanje, ker so 

stroški zakupa medijskega prostora zelo veliki. Odločili so se za sponzoriranje raznih 

športnih in drugih prireditev, ker so na tak način zajeli določeno ciljno skupino ljudi, 

katerim je izdelek namenjen. Podjetje je organizatorjem prireditve ponudilo nekaj 

finančnih in materialnih sredstev, s tem pa si je pridobilo pravico video oglaševanja na 

velikih platnih in avdio oglaševanja na prireditvi. Podjetje se je za oglaševanje na 

prireditvah odločilo, ker mu prinaša prepoznavnost blagovne znamke in povečanje 

prodaje. V naslednjih mesecih je podjetje ugotovilo, da se je na območju, kjer je bila 

prireditev, zelo povečala prodaja energijske pijače Guarana v trgovinah. Na tem 

območju se je prodaja povečala za 20 odstotkov.   

        Podjetje Orbico se je odločilo za oglaševanje v katalogih slovenskih trgovcev, ker 

je to najboljši način oglaševanja izdelkov v trgovini. S slovenskimi trgovci Spar, 

Mercator in Tuš ima sklenjeno pogodbo, da ob vsaki redni akciji ali marketinški 

aktivnosti izdelkov podjetja Orbico objavijo sliko enega ali več izdelkov v katalogu. Vsi 

zelo dobro poznamo kataloge slovenskih trgovcev, ki enkrat tedensko polnijo naše 
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poštne nabiralnike, zato je po mojem mnenju tak način oglaševanja eden izmed 

najboljših, če govorimo o oglaševanju izdelkov, ki se pojavljajo v slovenskih trgovinah.

V podjetju so se odločili tudi za oglaševanje v slovenskih revijah. Oglaševali so v 

revijah za ženske, moške, v revijah zdravja in športnih revijah. Energijska pijača 

Guarana ni samo pijača, ki ti da večjo energijsko moč, preloži spanec oziroma odpravi 

mačka. Pijača vsebuje določene snovi, ki so pomembne pri razvoju človeškega 

organizma. V revijah so objavljali članke, poleg članka pa je bila slika pločevinke 

Guarane. V člankih so predstavljali nov izdelek, njegove dobre lastnosti in sestavine 

izdelka.      

Podjetje Orbico se je odločilo za oglaševanje na prireditvah, v katalogih slovenskih

trgovcev in v slovenskih revijah. Za oglaševanje so se odločili, ker na ta način zajamejo 

točno določeno ciljno skupino ljudi, katerim je energijska pijača namenjena. Na 

prireditvah so ciljna skupina mladina, ki se rada zabava, zato potrebuje energijski 

napitek za dodatno energijo. Z oglaševanjem v športnih revijah in revijah zdravja 

zajamemo ljudi, ki se ukvarjajo s športom oziroma skrbijo za svoje zdravje, saj Guarana 

vsebuje določene sestavine, kot so guranain, tavrin in vitamine, ki so pomembne za 

človeški organizem. Z oglaševanjem v katalogih slovenskih trgovcev želijo obvestiti in 

informirati kupce o prisotnosti izdelka v trgovini  in o cenovni ugodnosti izdelka.

Za oglaševanje so se odločili, ker jim prinaša določene učinke. Učinki oglaševanja 

na prireditvah so prepoznavnost izdelka med mladimi in 20% povečanje prodaje v 

trgovinah na območju, kjer je bila prireditev. V obdobju oglaševanja v trgovskih 

katalogih so dosegli povečanje prodaje. Po končanem oglaševanju je viden velik padec 

prodaje, zato se je podjetje odločilo za večkratno oglaševanje v katalogih, saj 

dolgoročno prinaša povečanje prodaje in tržnega deleža. S povečanjem tržnega deleža 

se sorazmerno poveča prostor na polici za energijsko pijačo Guarana. Z določeno 

anketo in analizo so ugotovili, da so med potrošniki energijskih pijač tudi športniki in 

ljudje, ki skrbijo za zdravo življenje. Povečanje prodaje so dosegli tudi z oglaševanjem

v športnih revijah in revijah za zdravo življenje. Podjetje se odloča za različne načine 

oglaševanja, ker mu prinaša povečanje prodaje, prepoznavnost blagovne znamke, 

povečanje tržnega deleža in sorazmerno povečanje prostora na trgovskih policah. S 

povečanjem prostora na trgovskih policah se poveča vidljivost in prodaja izdelka.

5.2.2 Pospeševanje prodaje

Pospeševanje prodaje je za podjetja ena izmed pomembnejših oblik tržnega 

komuniciranja. S pospeševanje prodaje želimo v zelo kratkem času povečati prodajo in 

doseči hitrejši odziv potrošnika. Glavni cilj pospeševanja prodaje je spodbuditi ponovne 

nakupe obstoječih potrošnikov in pritegniti nove potrošnike. Pospeševanje prodaje je 

primerno uporabiti pri uvajanju novega izdelka.
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V podjetju Orbico, ki je eno izmed vodilnih distributerjev široke potrošnje, 

namenjajo veliko denarnih in materialnih sredstev v pospeševanje prodaje, ker se 

zavedajo zahtevnosti potrošnikov in ključnih kupcev. Ob tej predpostavki sem prišel do 

spoznanja, da podjetja ločijo dve vrsti pospeševanja prodaje, in sicer:

 pospeševanje prodaje namenjeno potrošnikom in

 pospeševanje prodaje namenjeno ključnim kupcem.

Pospeševanje prodaje namenjeno potrošnikom

Podjetje Orbico izvaja pospeševalno prodajne aktivnosti pri slovenskih trgovcih,

kot so Spar, Mercator in Tuš ter pri manjših regionalnih trgovcih. Pospeševalno

prodajne aktivnosti, ki jih izvajajo za potrošnike, so cenovne ugodnosti izdelkov in

brezplačna praktična darila ob nakupu izdelka podjetja.

Pri cenovnih aktivnostih izdelkov se podjetja dogovarjajo s ključnimi kupci o 

akcijah v njihovih trgovinah. S tem potrošnikom za določeno obdobje, ki ga določi 

trgovec, ponujajo določene izdelke za nižjo ceno. Akcijski izdelki imajo v trgovinah 

primerno oznako, ki opozarja kupca na ugodnost izdelka. Na police v trgovinah 

postavijo akcijske kartončke, ki označujejo akcijo na določenem izdelku. Slovenski 

trgovci uporabljajo cenovno ugodnost tudi pri izdelkih, ki so pred iztekom roka 

uporabnosti. Izdelkom pred iztekom roka uporabnosti znižamo ceno za 30 % do 50 %. 

Ceno izdelka znižamo približno od 15 do 30 dni pred iztekom roka, odvisno od zaloge 

blaga v trgovini, izdelke pa izpostavimo na vidno mesto v trgovini. Posebnost so 

Mercatorjeve trgovine, ki imajo določeno mesto v trgovini, kjer so izpostavljeni samo 

izdelki, ki so pred iztekom roka uporabnosti.

Pri pospeševanju prodaje lahko omenim praktična darila za potrošnike. Podjetje 

ima na razpolago veliko marketinškega materiala, ki mu je v pomoč pri pospeševanju 

prodaje. Praktična darila, ki jih podarjajo, so zapestnice, kape, majice, obeski in še 

veliko drugih daril. Večji del praktičnih daril uporabijo pri promocijah v trgovinah, in 

sicer ob nakupu Guarane kupec dobi praktično darilo. Princip podarjanja daril sledi 

zgledu − večjo količino Guarane kupiš, kakovostnejše darilo dobiš. Določen del 

praktičnih daril pa dobijo trgovski potniki, ki obdarujejo poslovodje trgovin za 

ohranjevanje oziroma pridobivanje prijateljskih odnosov.

Pospeševanje prodaje namenjeno ključnim kupcem

V podjetju Orbico kot v drugih podjetjih namenijo veliko pozornost slovenskim 

trgovcem, saj so prav oni tisti, ki prinašajo večji del prodaje in dobiček. Prodajne 

aktivnosti, ki jih izvajajo za ključne kupce, so rabati, vzorci ter praktična darila za 

poslovodje. Vsako leto meseca januarja potekajo pogajanja med slovenskimi trgovci in 

podjetji, ki prodajajo svoje izdelke v njihovih trgovinah. Na sestankih s ključnimi kupci 



Tržno komuniciranje blagovne znamke Guarana

33

določijo rabate, količinske popuste, predstavijo načrt oglaševanja blagovne znamke

Guarana v medijih ter določijo prodajne aktivnosti, ki jih bodo izvedli v tekočem letu.

Pri uvajanju izdelka Guarana na slovenski trg so komercialisti na terenu dobili 

določeno količino Guarane, ki so jo kot vzorec podarili in predstavili poslovodjem 

trgovine. Na ta način je poslovodja spoznal in okusil energijsko pijačo Guarana. V 

manjših Mercatorjevih trgovinah je ključnega pomena predstavitev izdelka in 

prepričljivost komercialista, saj se poslovodja sam odloči, ali bo izdelek naročil in 

prodajal v svoji trgovini. Komercialisti na terenu obdarjajo poslovodje s praktičnimi 

darili v zameno za naročila večjih količin izdelka ter za dodatne izpostavitve v 

trgovinah.

Za pospeševanju prodaje, ki je namenjeno potrošnikom, se podjetje odloči, ko želi v 

zelo kratkem času povečati prodajo, doseči hitrejši odziv potrošnika in spodbujati 

potrošnike k večjemu nakupu. Podjetju je glavni namen pospeševanja prodaje 

spodbuditi ponovne nakupe obstoječih kupcev in pritegniti nove potrošnike. Pri 

pospeševanju prodaje, ki je namenjeno ključnim kupcem, gre za pogajanja med 

upravama podjetja Orbico in ključnega kupca ter za vzorce za prodajne predstavnike. S 

pogajanji želi podjetje pridobiti čim večji delež na trgovski polici, več marketinških 

aktivnosti in promocij v trgovinah. Z vzorci želijo obvestiti in predstaviti nov izdelek 

poslovodjam trgovine. 

Učinki pospeševanja prodaje, ki je namenjeno potrošnikom, so kratkoročno in 

dolgoročno povečanje prodaje in tržnega deleža ter pridobivanje potrošnikov, ki so do 

sedaj kupovali konkurenčne izdelke. S praktičnimi darili dosežemo večje količinske 

nakupe in s tem hitro rast prodaje na določenem prodajnem mestu. S pogajanji doseže 

podjetje večja naročila ključnih kupcev, saj jim ob večjih naročili pripada količinski 

popust. Prodajni predstavniki imajo vzorce oziroma določeno število zabojev, s katerimi 

dosežejo večja naročila in dodatne izpostavitve v dogovoru s poslovodjo. Vse to vpliva 

na tržni delež Guarane na slovenskem tržišču. S povečanjem tržnega deleža se poveča 

prostor na trgovski polici in prodaja izdelka ter dobiček.

5.3 Predlogi izboljšav

S predlogi izboljšav želim podjetju predstaviti možne rešitve, ki bi pripomogle k 

povečanju prodaje in prepoznavnosti. Osredotočil se bom na dve orodji tržnega 

komuniciranja, in sicer na oglaševanje in pospeševanje prodaje.
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5.3.1 Oglaševanje

Televizijsko oglaševanje

Televizijsko oglaševanje je zelo drago, vendar zelo učinkovito, če se predvaja na

pravem televizijskem kanalu, ob pravem času in z razumljivo ter privlačno reklamo. Z 

izbiro časa in televizijskega kanala zajamemo želeno populacijo, kateri je reklama 

namenjena. Po mojem mnenju je televizijsko oglaševanje učinkovito le, če se reklama 

predvaja večkrat dnevno za obdobje dveh mesecev, kar pa prinaša velike stroške zakupa 

medijskega prostora, vendar so, glede na doseženo število potrošnikov, stroški vseeno 

relativno nizki. Primerno je za podjetja, ki imajo veliko finančnih sredstev in učinkovito 

izdelan dolgoročni načrt za določen izdelek.

Podjetju bi priporočal televizijsko oglaševanje, ker ga uporabljajo vsa podjetja, ki 

tržijo znane blagovne znamke. Tudi analiza, ki smo jo opravili v podjetju, v katerem 

sem zaposlen, je pokazala povečanje prodaje med in po oglaševanju na televiziji. 

Navsezadnje že samo dejstvo, da podjetje oglašuje, kaže na nek prestiž podjetja in 

blagovne znamke. 

Oglaševanje na avtobusih in avtobusnih postajah

Veliko ljudi se odpravi v šolo ali v službo z avtobusom. Zelo učinkovito je 

oglaševanje na oglasnih panojih avtobusnih postaj in na televizijah v avtobusih. 

Oglaševanje na oglasnih panojih je učinkovito, ker večina ljudi, ki čaka na avtobus, stoji 

na postaji vsaj pet minut. Televizijsko oglaševanje na avtobusih je zelo učinkovito, ker

veliko ljudi med vožnjo ne ve, kaj bi počeli oziroma kam bi gledali. Po mojem mnenju 

bi s takim načinom oglaševanja zajeli njihovo primarno ciljno skupino, torej dijake in 

študente, katerim je energijska pijača namenjena.

V podjetju, v katerem sem zaposlen, veliko uporabljajo oglaševanje na oglasnih 

panojih avtobusnih postaj in na televizijah v avtobusih. Oglaševanje se je izkazalo za 

učinkovito, saj se je prodaja v tem obdobju povečala za 20 odstotkov. Uporabljajo ga

predvsem za uvajanje novega izdelka na tržišče, pozabljene izdelke s strani potrošnikov 

ter promocije in nagradne igre za določene blagovne znamke.

Oglaševanje na prireditvah

Ena najučinkovitejših promocij izdelka je po mojem mnenju sodelovanje na večjih 

koncertih in manjših lokalnih prireditvah v nočnih barih. Pri tem gre za sodelovanje 

med podjetjem in gostincem, ki prodaja pijačo na koncertu oziroma prireditvi. V tem 

primeru daje podjetje gostincu v najem prostostoječe pulte, hladilnike in reklamni 

material ter morebitna finančna sredstva. Obveznost gostinca je, da od energijskih pijač 

prodaja samo Guarano. Za povečanje prodaje se lahko dogovorita za določene akcijske 

ponudbe; na primer kupec ob nakupu Guarane dobi praktično darilo. Na tak način 



Tržno komuniciranje blagovne znamke Guarana

35

povečujemo prepoznavnost blagovne znamke in prodajo, saj mora podjetje pokriti 

stroške, ki jih ima na prireditvi.

Pri tem predlogu bi omenil primer iz prakse. V določenem podjetju so se odločili za 

sponzorstvo na koncertu, kjer je bila večinoma prisotna mladina, ki ji je energijska 

pijača namenjena. S sponzorstvom je podjetje določilo, da se na prireditvi prodaja samo 

njihova energijska pijača. Na ta način so prodali veliko količino energijske pijače in ob

tem z določenim zaslužkom pokrili stroške sponzorstva, ostalo pa je predstavljalo

dobiček za podjetje.         

5.3.2 Pospeševanje prodaje

Podjetje Orbico namenja največ denarnih in materialnih sredstev za pospeševanje 

prodaje, kar prinaša vse večjo prepoznavnost blagovne znamke, povečanje prodaje in 

tržnega deleža.

Razširitev ponudbe

Konkurenčna podjetja ponujajo potrošnikom širši asortiment kot podjetje Orbico. 

Podjetje Red bull ponuja dve vrsti pijače in paket štirih pločevink, enako ponuja 

podjetje, ki trži energijsko pijačo Shark, Coca-cola Slovenija ponuja Burn v posamezni 

pločevinki in v paketu šestih pločevink. Iz tega razloga bi podjetju najprej predlagal 

uvrstitev paketa štirih pločevink in šele nato novo vrsto Guarane (npr. Guarana black).

Razširitev ponudbe je predlog, s katerim naj bi se podjetje najprej ukvarjalo. Ob 

pogledu na graf 5.2 je razvidno, da sta na prvih dveh mestih tržnega deleža izdelka, ki 

ponujata širši asortiment, kot ga ponuja Guarana. Iz tega vidika sem prepričan, da bi 

uvrstitev novega okusa in paketa štirih pločevink povečali prepoznavnost blagovne 

znamke, prodajo in tržni delež. Tako bi obdržali tudi zahtevnejše stranke, ki kupujejo 

energijsko pijačo brez sladkorja oziroma pakete štirih oziroma šestih pločevink. S tem 

bi se podjetje izognilo izgubljanju novih strank.

Nagradne igre v sodelovanju s ključnim kupcem

Ob obiskih v trgovinah in listanju trgovskih katalogov opažam, da podjetja, ki tržijo 

vodilne blagovne znamke, izvajajo v trgovinah akcije z nagradno igro. V akciji bi lahko 

podjetje Orbico ponudilo eno ali več blagovnih znamk s cenovno ugodnostjo. Ob teh 

izdelkih bi na police postavili nagradne letake z opisom nagradne igre. Kupec nagradni 

letak izpolni s svojimi podatki, ga pošlje na sedež podjetja in nato podjetje izžreba 

dobitnike nagrad. V nagradni igri bi lahko podjetje ponudilo razna potovanja, prenosni 

računalnik, LCD televizor, igralne konzole itd.

Podjetje bi z nagradnimi igrami pridobilo še večje zaupanje in zadovoljstvo 

potrošnikov. S ponujanjem nagrad, kot so na primer prenosni računalnik in LCD 

televizor, potrošnik čuti kakovost blagovne znamke in mu podobne stvari ostanejo v 
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spominu. Pred kratkim je podjetje Coca-Cola Slovenija uvrstilo v prodajo energijski 

napitek Burn in ponujalo avto Seat Ibizo. V tistem obdobju je med potrošniki zavladalo 

zanimanje za Burn. V zelo kratkem času so pridobili njihovo zaupanje, povečali prodajo 

in tržni delež v šestih mesecih povečali iz 0,5 odstotka na 6 odstotkov.

Aktualna praktična darila

Podjetju bi predlagal izdelavo aktualnih praktičnih daril z logotipom Guarane, kot 

so nahrbtniki, kopalne brisače, puloverji, rokavice, soft shell jakne itd. Nova praktična 

darila bi podjetje vključilo v promocije v trgovinah. S tem bi potrošnike spodbudilo k 

večjemu nakupu.

S predlaganim bi podjetje obdržalo obstoječe potrošnike, saj bi pridobili njihovo 

zaupanje in zadovoljstvo. Z aktualnimi darili pa bi privlekli zanimanje novih 

potencialnih potrošnikov, ker konkurenca ne ponuja podobnih daril. Predlagan predlog 

izhaja iz prakse oziroma moje želje kot potrošnika. Vsak potrošnik si želi praktično 

darilo, če kupujemo in smo zvesti določeni blagovni znamki, saj se z malenkostjo 

pridobi zaupanje in zadovoljstvo strank. Povečanje prodaje je vidno tako v kratkem 

času, ker spodbujamo kupce h količinsko večjemu nakupu, kot na dolgi rok, kjer 

gradimo zaupanje in zadovoljstvo potrošnikov. 

Uvrstitev Guarane na bencinske servise

Velik prodajalec energijskih pijač so bencinski servisi. Večje število bencinskih 

servisov v Sloveniji imata Petrol in OMV Slovenija. Potrošniki energijske pijače na 

bencinskih servisih so šoferji, ki opravljajo dolge poti, mladina, ki se po dolgi zabavni 

noči vrača domov, in turisti, ki se na dopuste vozijo po več ur. Vsi našteti potrošniki 

potrebujejo dodatno energijsko moč, saj so šoferji in turisti utrujeni, zaradi večurne

vožnje, mladina pa zaradi preganjanja slabosti, ki sledi uživanju alkohola. Podjetju 

Orbico bi predlagal uvrstitev energijske pijače Guarana v trgovine bencinskih servisov 

Petrol in OMV. Na policah bencinskih servisov najdemo kar nekaj energijskih napitkov, 

pri tem pa se mora potrošnik odločiti za enega. Vsi smo navajeni na degustacije in 

promocije v trgovinah. Moj drugi predlog je, da podjetje poizkusi s promocijo na 

bencinskih servisih. Na ta način promoviramo in spodbudimo potrošnika k nakupu 

energijske pijače Guarana.

Degustacije so promocije na prodajnih mestih, kjer se vzpostavlja neposredni stik 

med proizvajalcem oziroma predstavnikom proizvajalca ter potrošniki. Predmet 

degustacije je prehrambeni izdelek, ki je kupcem predstavljen osebno in jim daje 

možnost, da izdelek tudi okusijo. Promocije povečajo prodajo za 50 % do 300 %, 

odvisno od narave promoviranega izdelka, zato je pomembno, da tej metodi 

pospeševanja prodaje namenijo podjetja večjo pozornost (Toroš 2003, 8).
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Z uvrstitvijo Guarane v trgovine bencinskih servisov bi podjetje ogromno povečalo 

prodajo in tržni delež, saj bencinske servise obiskuje primarna ciljna skupina energijskih 

pijač. Predlagan predlog izhaja iz prakse, saj smo v podjetju, v katerem delam, pred 

kratkim uvrstili v prodajo energijsko pijačo in izkazalo se je za odlično potezo. V zelo 

kratkem času smo dosegli želeno prodajo in tržni delež.





39

6 SKLEP

Potrošniki s svojimi željami in potrebami postajajo vse bolj zahtevni. To lahko 

povem tudi iz lastnih izkušenj, saj kot potrošnik kupujem kakovostne izdelke, ob tem pa

preverjam tudi njihovo ceno, ker kot kupec želim opraviti poceni nakup s kakovostnimi 

izdelki. Naloga podjetja je vložiti veliko sredstev v tržno komuniciranje, če želi

zadovoljiti potrebe kupcev.

Tržno komuniciranje postaja zadnje čase zelo pomemben dejavnik pri povečanju 

prodaje in prepoznavnosti blagovnih znamk ter ugledu podjetja. Na tržišču se velikokrat 

dogaja, da podjetja vlagajo veliko sredstev v oglaševanje in pospeševanje prodaje, 

vendar brez pravega učinka. Po mojem mnenju morajo podjetja premišljeno izdelati 

tržno komunikacijski načrt, s pravilno določenimi cilji, pravilno razporejenim 

proračunom in kontrolo njegovega delovanja ter uspešnosti. Podjetja bi morala vlagati 

veliko več denarja v pospeševanje prodaje, ker je oglaševanje preko medijev zelo drago. 

S pospeševanjem prodaje se poudarja ugodnosti pri nakupu izdelkov, poskuša se 

spodbuditi in povečati prodajo ter povečati frekvenco nakupa. Doseganje kratkoročnih

in dolgoročnih ciljev se kaže v pridobivanju novih kupcev, krepitvi lojalnosti

potrošnikov in utrjevanju podobe blagovne znamke.

Na podlagi analize stanja slovenskega trga sem ugotovil, da se je podjetje Orbico s 

pravilno strategijo lotilo uvajanja nove blagovne znamke. Čeprav se je podjetje dobro 

gibalo na slovenskem tržišču, se je z blagovno znamko Guarana srečevalo z določenimi 

problemi. Problemi, s katerimi se je podjetje srečevalo, so:

 poslovodje se v manjših trgovinah redko odločijo za naročilo novega izdelka, 

še posebej v segmentu energijskih pijač, kjer je Red bull vodilni,

 trgovska podjetja namenjajo velik prostorski delež na polici za svoje trgovske 

blagovne znamke in s tem zmanjšujejo prostor drugim izdelkom,

 ključni kupci (Mercator, Tuš, Spar) so v takem položaju do proizvajalcev in 

zastopniških podjetij, da od njih zahtevajo določene popuste in rabate,

 v manjših trgovinah še niso uvedeni planogrami polic, zato se srečujejo s 

problemom zasedenosti Guarane na trgovski polici,

 TV oglaševanje postaja vse dražje, zato se le v redkih primerih odločajo za to 

obliko oglaševanja.
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Na slovenskem trgu se je podjetje Orbico srečevalo s številnimi problemi, vendar je 

bila prodaja in prepoznavnost blagovne znamke Guarana zelo dobra, ker je izdelek 

kakovosten in cenovno ugoden. Do tega rezultata jim je pomagal dobro izdelan tržno

komunikacijski načrt. V podjetju Knjaz Miloš pa so si uvajanje Guarane na slovensko 

tržišče predstavljali drugače, zato so Orbicu odvzeli zastopništvo in distribucijo. Srbsko 

podjetje je želelo, da Orbico postavi blagovno znamko Guarana na prvo mesto in zanj 

porabi veliko več denarja. Orbico pa ima v svojem asortimentu širok izbor izdelkov, v 

katerega mora vlagati, da jih obdrži.

Menim, da bi k izboljšanju rezultatov prodaje in prepoznavnosti blagovne znamke 

Guarana pripomogli moji predlogi, ki so podani v diplomskem delu. Predlogi so bili 

napisani iz lastnih izkušenj in analize trga, ki sem ga naredil v sodelovanju s podjetjem 

Orbico. Čeprav je podjetje Orbico izgubilo distribucijo blagovne znamke Guarana, želi

obdržati prepoznavnost vseh ostalih blagovnih znamk in ugled na slovenskem tržišču. 

Vsi v podjetju delajo na tem, da bodo boljši od konkurence, zastavljene cilje pa tudi 

dejansko dosegajo.
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 primer plačane izpostavitve konkurenčnega podjetja

 primer dodatne neplačane izpostavitve (dogovor komercialist−poslovodja) 





Priloga 1

                paket štirih pločevink

                                         praktična darila Guarane



Priloga 2

                               letak nagradne igre drugega podjetja

                          promocija in degustacija Guarane v trgovini



Priloga 3

                                  video in avdio oglas na prireditvi

                 oglas v slovenski reviji



Priloga 4

plačane izpostavitve konkurenčnega podjetja

                                  dodatna neplačana izpostavitev


