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POVZETEK 

Namen naloge je bil ugotoviti, kaj ljudi vodi v nakup ter kaj vse vpliva na nakupne navade. 

Prva metoda raziskovanja vključuje razčlenjevanje dostopne strokovne in znanstvene 

literature s področja nakupovanja ter potrošnje. Raziskali smo dejavnike, ki vplivajo na 

potrošnika ob nakupu. Povzeli in pojasnili smo ugotovitve različnih avtorjev s področij 

ekonomije, potrošnje, nakupovanja ter trženja. V empirični raziskavi smo s pomočjo metode 

anketiranja raziskali mnenje potrošnikov. Ugotovili smo, kakšna čustva vodijo potrošnike in 

kaj jih motivira k nakupu, in da je velika večina potrošniškega obnašanja seveda nezavednega 

izvora. Potrošnika s tem bolje razumemo; razumemo torej, kaj lahko stoji za željami, sanjami 

ali naklonjenostjo, ki imajo tako velik vpliv na vsakodnevno obnašanje potrošnikov. 

Ključne besede: potrošnja, potrošnik, nakupovanje, kupec, motivacija nakupa. 

SUMMARY 

The objective of the bachelor thesis was to discover what forces people to buy, as well as 

what factors influence our shopping habits. For that we examined the available professional 

and scientific sources from the fields of shopping and consumption. We analysed factors that 

influence consumers at the act of buying. We summarized and explained the findings of 

different authors from the fields of economics, consumption, shopping and marketing. In the 

empirical analysis we analysed the consumers’ opinions. We discovered which emotions lead 

consumers, what motivates them into buying as well as that a large portion of consumers' 

behaviour is still subconsciously oriented. We reached a better understanding of a consumer, 

what stands behind their wishes, dreams and affection, which have a great effect on 

consumers' everyday behaviour. 

Keywords: consumption, consumer, shopping, customer, purchase motivation. 
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1 UVOD 

Zadnja tri desetletja so se tržne raziskave v večini ukvarjale z matematiko; npr. statistika, 

vzorci, deviacija, takšni in drugačni testi ipd., mnogo bolj kot npr. s psihologijo. Svet 

matematike pomeni nekakšno varnost, današnji tržnik pa je kot nekakšen križanec med 

znanstvenikom in vedeževalko. Biti mora dovolj bister, da nalogo razume, tekoče mora znati 

jezik, da podatke oblikuje v lepo zvenečo zgodbo. Odločanje ob nakupovanju nas opozarja, da 

črno ni vedno črno in belo ni vedno belo (Van Belleghem 2013).  

Čeprav morda nikoli ne bomo mogli natanko pokazati, kaj se dogaja v naših možganih, ko 

nakupujemo, pa z gotovostjo lahko napovemo smeri in trende, ki bodo spremenili način 

poslovanja po vsem svetu. Problematika se kaže v tem, da izdelki s težavo pridejo na štartni 

položaj, saj tradicionalne metode ne delujejo. Načeti moramo nekaj novega, in sicer moramo 

razkriti procese, ki se dogajajo v naših možganih in s tem oblikovati prihodnost oglaševanja 

ter spremeniti način potrošniškega razmišljanja in obnašanja (Lindstrom 2009).  

Dejstvo je, da je vsak tržnik (in širše poslovnež) nenehno v situaciji, ko nekaj prodaja, ter 

vsak kupec (in širše porabnik) nenehno v situaciji, ko nekaj kupuje (Van Belleghem 2013). 

1.1 Obravnavani problem 

Ko nakupujemo, nas naša zaznava preusmeri k tistemu, kar je v naši neposredni bližini, 

pritegne nas moderen videz ali oblika izdelka, posebno označen popust ali celo mikaven vonj. 

Čutni vtisi zelo vplivajo na nakupovalne odločitve, celo veliko bolj kot  npr. zadnji  spomin 

na udaren članek, v katerem je bilo razkrito razlitje toksinov. V očeh potrošnika med policami 

samopostrežne trgovine so ekološke kampanje le bled spomin v ozadju misli. Delujemo 

večinoma v tem, ne razmišljujočem stanju, misli nam odtavajo k zanimivejšim temam, takšna 

delna nepozornost med nakupom pa lahko prepreči zavedanje o pomenu nakupljenega.  Na 

pol pozorni dopustimo, da nam cena s popustom ali nova embalaža določata, kaj bomo kupili, 

v tem trenutku pa vse prelahko pozabimo na npr. podrobnost časopisnega obvestila 

potrošnikom, ki opozarja na skrite prednosti enega izdelka pred drugim, saj nas skozi 

nakupovanje vodi moč navade.   

Osrednje vprašanje znotraj proučevanja potrošnje je, ali obstajajo naravne in umetne potrebe 

potrošnje ter od kod izvirajo. Izhodišče razmišljanja je, da obstajajo naravne potrebe in  

umetne – le-te so lažne,  družbeno ustvarjene. Takšna teorija torej vedno vključuje ideologijo 

potreb ter vrednostne in moralne sodbe o načinu življenja. Vse svoje potrebe pa ljudje  

izkusimo znotraj kulture, zato lahko trdimo, da so družbeno determinirane, ljudje pa jih 

uporabljamo za komunikacijo z drugimi in s tem oblikujemo pomen življenja (Sitar 2017). 

Dandanes se o potrošnji veliko govori; a ko v določenem trenutku pomislimo, da je odveč 

razprava o tem, kaj sploh je potrošnja, ugotovimo, da nam je pojem potrošnje pravzaprav le 
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malo jasen; bolj kot se vanj poglabljamo, bolj se nam odpirajo nova in nova vprašanja, na 

katera prvotno niti slutili nismo. V ekonomski literaturi odgovor na vprašanje, kaj je 

potrošnja, še zdaleč ni enoten.  

1.2 Metodologija 

Za pisanje teoretičnega dela diplomske naloge smo z metodo analize iz dostopne strokovne in 

znanstvene literature s področja nakupovanja ter potrošnje raziskali, kateri so dejavniki, ki 

vplivajo na potrošnika, ko se ta odloča za nakup. Z omenjeno metodo smo v knjižnicah in na 

spletu ter preko baz podatkov dostopno strokovno literaturo razčlenjevali ter ugotovitve 

različnih avtorjev s področij ekonomije, potrošnje, nakupovanja ter trženja tudi povzeli in 

pojasnili. 

Za empirični del naloge smo izvedli tudi raziskavo ter s pomočjo metode anketiranja raziskali 

mnenje potrošnikov na območju primorske. Kot merski instrument smo uporabili anketni 

vprašalnik z enajstimi vprašanji. V anketnem vprašalniku smo izvedeli, zakaj se potrošniki 

odločajo za nakup, kako pogosto uporabljajo določen izdelek ter katere so lastnosti izdelkov, 

ki jih prepričajo v nakup. Anketni vprašalnik je sestavljen iz vprašanj zaprtega in odprtega 

tipa, vključena so tudi vprašanja po Likertovi lestvici od 1 do 5. Vzorec je tako priložnosten, 

uporabljena je metoda snežne kepe, saj je anketiranje potekalo tako, da smo do oseb pristopili 

osebno, preko elektronske pošte, kot tudi preko spletne strani 1ka.si ter Facebooka. 

Pridobljene podatke smo nato obdelali s pomočjo programa Excel in izrisali grafe ter jih 

analizirali. 

1.3 Predpostavke in omejitve 

Vso strokovno in znanstveno literaturo, uporabljeno v diplomskem delu, predpostavljamo kot 

verodostojno, saj je bila povzeta iz domačih in tujih bibliografskih baz. Predpostavljamo tudi, 

da so vse anketirane osebe anketni vprašalnik izpolnile v celoti in odgovarjale iskreno.  

Kljub temu pa bodo na rezultat vplivale tudi določene omejitve: 

 ̶     nedostopnost gradiva v lokalni knjižnici,  

 ̶     nerazpoložljivost literature o možganskih odzivih pri nakupovanju, 

 ̶     omejili se bomo na osebe, ki imajo odprt profil na Facebooku, 

 ̶     dodatne omejitve se lahko pojavijo pri zanesljivosti in resničnosti pridobljenih ugotovitev, 

 ̶     rezultatov raziskave ne moremo posplošiti na celotno Slovenijo. 
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2 POTROŠNIK IN NAKUPNA MOTIVACIJA 

Da bi razumeli, kaj sploh je potrošnik oziroma kdo je potrošnik, se moramo najprej vprašati, 

kaj potrošnja pravzaprav je. Govorimo o proizvodih in storitvah, ki so bili ustvarjeni z 

določenim namenom in imajo določene lastnosti; te kupci nadalje potrošimo, porabimo 

oziroma jih (po)koristimo. Govorimo torej o tem, da je v določenem trenutku proizvod 

prenehal obstajati, neka storitev je bila koriščena, s tem pa tudi potrošena oziroma porabljena. 

Prvi podatki o potrošnji niso temeljili na statističnih podatkih, temveč na opisu individualnega 

ekstremnega bogastva oziroma ekstremnega pomanjkanja, začetki le-tega segajo  v Anglijo,  v 

čas zaključka 18. stoletja (Turk 1962). 

Upravljanje odnosov s strankami pomeni celovito sliko, ki zadeva  kupca, njegove potrebe, 

pričakovanja in vedenja, ter upravljanje s temi dejavniki, kar posledično vpliva na poslovno 

uspešnost (Hoots 2004).  

V slovenskem jeziku je udomačena beseda potrošnik nadomestila besedo porabnik; le-ta bi 

bila bolj smotrna, saj se celoten gospodarski proces (nabava, proizvodnja, razdelitev) zaključi 

pri porabi. Eden temeljnih nosilcev ekonomske politike pri trženju je posameznik, ki denar 

zamenja za blago ali storitev, njegov namen je porabiti, kar so proizvedli v proizvodnji. 

Potrošnik je oseba, ki ima možnosti za nakup dobrin, da zadovolji svoje potrebe. Če želimo 

potrošnika podrobneje spoznati ter ga proučiti, moramo izhajati iz njegovih potreb. Potrošniki 

niso zgolj fizične osebe,  lahko so tudi organizacije ali družbeno-pravne osebe. Potrošnikov je 

več vrst: tisti, ki pravkar nakupuje; tisti, ki se na nakup pripravlja; tisti, ki razmišlja o nakupu; 

ali pa  tisti, na katerega vplivamo z na primer reklamnimi oglasi. Pojem potrošnika je širši od 

pojma kupec. Kupec je oseba z viri in sposobnostmi, da nakup opravi, je udeleženec pri 

nakupu ne glede na to, ali bo dobrine trošil ali ne. Za potrošnika pa ni nujno, da te možnosti 

ima (Pernek 1986).  

Vsestransko uporabna opredelitev potrošnika je, da je potrošnik oseba, ki ima možnosti, vire 

in sposobnosti, da bi dobrine, ki jih ponuja trg nakupila, in sicer  z namenom, da bi 

zadovoljila osebne potrebe ali potrebe skupine. Potrebe in želje, ki jih zadovoljujemo, pa so 

zelo razvejane; te so žeja in lakota, potreba po ljubezni, pa tudi želje in potrebe po 

ekonomskem statusu, in želja po duševni izpopolnjenosti (Možina in Tavčar 2012). 

Starejše oznake za potrošnika so: plitek, lahkomiseln, zaupljiv, emocionalno preobčutljiv, 

banalen. Nakupovanje pa: neracionalna, nenadzorovana dejavnost, nedisciplinirano dejanje, ki 

se ga ne da nadzorovati (Šeme 2006). 

Sile, ki ženejo ljudi k nakupu in uporabi izdelka so lahko preproste, včasih pa nam vzrok za 

nakup ni znan. Vendar pa z razumevanjem tega, zakaj potrošniki pravzaprav počnejo, kar 

počnejo, pojasnjujemo, kako se vse skupaj začne, krepi ali zavre, torej, kaj je tisto, kar nas 

usmerja k določeni obliki delovanja in obnašanja. Ta proces imenujemo motivacija. Vse, kar 
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ljudje počnemo, ima globoke korenine v številnih razlogih, željah in predanostih. Vpogled v 

motivacijo potrošnika pa zna biti popolnoma brezpredmeten, če ne odkrijemo njegovih potreb 

ter ugotovimo, zakaj sploh obstajajo. Sprašujemo se po motivih nakupa, ki so vzrok in razlog 

posameznega dejanja pri potrošniku, in ki so bistvenega pomena pri razumevanju njegovega 

obnašanja (Možina in Tavčar 2012). 

Nakupovanje: užitek do skrajnosti? Nakupovalne motivacije in kompulzivno nakupovanje v 

razvitih in razvijajočih se trgih: odnos med hedonističnim nakupovanjem in prisilno, 

kompulzivno potrošnjo kaže, da sta ta dva načina nakupovanja bistveno povezana. Vendar pa 

različice hedonistične motivacije v razvitih državah prispevajo k razvoju kompulzivnega 

nakupa. Na razvitih trgih, kakorkoli, slika izgleda popolnoma drugače. Zanimivo je, da 

nobeden od dveh dejavnikov motivacije (iskanje zadovoljstva in idejno nakupovanje), nista 

tesno povezana s ključno gonilno silo kompulzivnega nakupa, ki pretežno temelji na potrošnji 

v  razvitih državah. Glavni dejavnik motivacije nakupa je v razvitih državah avantura iskanja. 

Igra vlog ima negativen učinek na kompulzivni nakup, kar je nasprotje od tega, kar najdemo v 

razvitih državah (Horvath in Adiguzel 2018). 

Vendar pa se motivacija v kontekstu motivacijskega kroga nanaša na več procesov, ki so 

odgovorni za obnašanje ljudi, kar prikazujemo v sliki 1. V nas se prebudi potreba, ki jo 

želimo zadovoljiti. Ko je aktivna, čutimo napetost, ki nas usmerja k odpravi te potrebe. 

Poznamo prirojene oziroma biološke potrebe, ki so pomembne za vzdrževanje življenja; ter 

pridobljene potrebe, ki  se jih naučimo v odvisnosti od okolja in so predvsem psihološke. 

Sledi motivacijska dejavnost, to so tako imenovani duševni procesi, nekakšna nevidna 

notranja sila, ki nas potiska k določenemu vedenju in s katero dosežemo cilj ter zadovoljimo 

svojo potrebo. Motivacijska dejavnost se nato usmeri k cilju, s katerim zadovoljimo potrebo 

ter tako uravnovesimo svoje delovanje. Torej smo zadovoljili potrebo – obstajata pa dva 

načina, kako jo bomo zadovoljili, in sicer homeostatično ali progresivno (Možina in Tavčar 

2012).  
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Slika 1: Motivacijski proces 

Vir: Možina in Tavčar 2012. 

Pri homeostatičnem zadovoljevanju potrebe gre za to, da v našem organizmu vzpostavljamo 

ravnovesje, ki je potrebno za nemoteno delovanje. V kolikor se to ravnovesje poruši, se pojavi 

nova potreba po ponovni vzpostavitvi ravnotežja. Gre za ciklično zadovoljevanje potreb, s 

katerim zadovoljujemo predvsem fiziološke potrebe. Pri progresivnem zadovoljevanju pa se 

dosežki determinirajo v nov cilj na višjem nivoju. Nova potreba, po hierarhično višje ležeči 

potrebi, se pojavi takrat, ko je vsaj minimalno zadovoljena nižje ležeča potreba. Gre za 

nekakšno postavljanje ciljev, ki zadovoljujejo potrebe in spodbujajo k višjemu cilju. Pr 

nakupu novega avtomobila, si bomo verjetno zaželeli boljšega od prejšnjega. Zadovoljujemo 

torej predvsem psihološke potrebe (Možina in Tavčar 2012). 

2.1 Motivacijski konflikti 

Cilj motivacijskega dejavnika je lahko pozitiven ali negativen. Pri pozitivno ovrednotenem 

cilju je potrošnik usmerjen, motiviran, cilju se približuje in išče izdelke, ki mu bodo 

omogočili doseganje cilja. Vendar pa motivacija ni le želja po približevanju k izdelku, lahko 

je tudi izogibanje negativnemu izidu (Možina in Tavčar 2012). 

Možnih je več virov motivacije, zato se potrošnik znajde v situaciji, kjer so si motivi v 

medsebojnem konfliktu. Govorimo o treh tipih konfliktov: konfliktu dvojnega privlačevanja, 

MOTIVACIJSKA 

DEJAVNOST 

POTREBA CILJ 

ZADOVOLJITEV 

POTREB 
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konfliktu dvojnega odbijanja ali konfliktu hkratnega privlačevanja in odbijanja (Možina in 

Tavčar 2012). 

Management ima torej bolj aktivno kot pasivno vlogo pri upravljanju vplivanja na kupčevo 

zaznavanje storitev. Iskanje in zapiranje vrzeli med pričakovanji strank in storitvami postane 

podlaga za upravljanje odnosov s strankami v svetovnem merilu (Hoots 2004). 

Pri konfliktu dvojne privlačnosti se mora potrošnik odločati med dvema možnostma, ki sta 

zanj privlačni; bolj kot sta si podobni, večji je konflikt. O konfliktu hkratnega privlačevanja in 

odbijanja govorimo torej takrat, ko se potrošnik hkrati sooča s pozitivnimi in negativnimi 

posledicami izbire. Pri konfliktu dvojnega odbijanja smo razpeti med dvema možnostma, 

soočiti se moramo z izborom dveh neželenih možnosti. Pristop k takšnemu konfliktu je 

poudarek nepredvidenih koristi izbora ene izmed možnosti (Možina in Tavčar 2012). 

2.2 Nenačrtovano nakupovanje 

Včasih se znajdemo v situaciji, ko bodisi nimamo dovolj časa, da bi opravili potrebne 

priprave za nakup, bodisi smo povsem naključno postavljeni pred možnost izjemno ugodnega 

nakupa – ugodnega vsaj na prvi pogled. Na ponudbo, ki jo dobimo, ne da bi prej načrtovali 

nakup, ne bi smeli reagirati hitro; nikamor se nam namreč ne mudi in le redko bomo s hitro 

reakcijo dosegli kaj dobrega zase. Vzeti si moramo čas ne glede na situacijo: vzemimo si torej 

čas za zbiranje informacij, za razmislek in za možna pogajanja (Schmidt 1954). 

Vprašati se moramo tudi, ali si blago želimo in ali ga zares potrebujemo. Kar dobrega 

gospodarja loči od slabega gospodarja je to, da dober gospodar iz nič ustvari premoženje, 

slabemu gospodarju pa denarja vedno primanjkuje, ne glede na to, koliko ga zasluži. Pri 

odločanju na podlagi želja in ne potreb je pogosto posledica le-tega stiska z denarjem. Da se 

temu izognemo, moramo dobro poznati ponudbo drugih ponudnikov in morebitne spremembe 

na trgu. Ničesar ne smemo vrednotiti glede na poceni in drago, dokler ne opravimo 

primerjave s podobnim izdelkom. Nadalje govorimo še o kvaliteti ali kvantiteti, in ali smo ob 

nakupu resnično prepričani, da je to, kar kupujemo, za nas nujno potrebno. Poraja se nam 

dilema med ceno in kvaliteto: ali bomo kupili obleko, v kateri se dobro počutimo in dali 

prednost kvaliteti, ali pa nam bo žal dati več denarja za to obleko, ker vemo, da je na trgu 

cenejši izdelek in spregledamo kvaliteto in proizvajalca (Schmidt 1954). 

2.3 Načrtovano nakupovanje 

Namen načrtovanega nakupovanja je, da ugotovimo, kaj točno potrebujemo in zakaj bomo to 

uporabili. Prevelike obstoječe zaloge so breme za vsakogar. Oblikovati moramo tudi merila 

nakupa, in sicer:  kakšne lastnosti naj ima izdelek, iz kakšnega materiala naj bo narejen, 

kakšne kvalitete želimo, da je izdelek, po kakšni ceni ter v kolikšni količini ga bomo kupili. 
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Pozorni moramo biti tudi na to, ali obstaja možnost vrnitve, reklamacije in zamenjave izdelka. 

Vsak mojster bi pred začetkom dela moral biti zmožen sestaviti predračun za delovne stroške. 

V kolikor ga ne bomo zahtevali, nas bo praviloma čakalo presenečenje. Iz tega sledi, da bi si 

predhodno morali vzeti čas za razmislek, saj nam to omogoča pridobitev boljših pogojev  

(Schmidt 1954). V trenutku, ko si potrošnik vzame čas za razmislek, izstopi iz tako 

imenovanega nakupovalnega transa ter posveča vso svojo pozornost določeni lastnosti 

proizvoda. Biti premišljen pomeni, da smo opazili nove stvari. Pa čeprav se sliši čudno, je 

premišljenost izrednega pomena, predvsem ko gre za trženje, saj je bitka za potrošnike v 

bistvu bitka za pozornost. Premišljenost v potrošniku vzbudi premik razumskega delovanja – 

od refleksnega dejanja po ustaljenih navadah k dejavni pozornosti, ki dopušča nove izbire. 

Prav v tem trenutku nastopi premik od ene blagovne znamke k drugi, saj se s tem nove 

informacije prebijejo do možganov in povzročijo spremembe. Prepričani moramo biti, da 

kupujemo natanko tisto, kar potrebujemo (Lindstrom 2009).  

2.4 Možganske odločitve ter nakupovanje 

Pomen spolne opredelitve je skodiran v sam proces izdelave tehnologije. Večino 

gospodinjskih tehnoloških naprav zasnujejo in izdelajo moški, inženirji, uporabljajo pa jih 

ženske, gospodinje. Pomembnost tehnologije v gospodinjstvu tiči v njeni lokaciji: moški v 

sferi industrije in izumov javno proizvajajo tehnologijo, ki jo ženske v zasebni gospodinjski 

praksi uporabljajo. Razlike med spoloma v proizvajanju in uporabi tehnoloških izdelkov so 

torej vgrajene tudi v način umeščanja znotraj bivališča. Gospodinjski aparati sodijo v kuhinjo, 

televizor pa v dnevno sobo (Sitar 2017). 

Močne blagovne znamke v primerjavi z manj močnimi povzročajo več aktivnosti v različnih 

predelih možganov, ki se ukvarjajo s spominom, čustvi, odločitvami in pomembnostjo, kar 

kaže na to, da nam na primer naftna družba vzbuja manjšo čustveno vpletenost kot nov, 

bleščeče rdeč Ferrari. Kadar se srečamo z močnimi blagovnimi znamkami, kot so npr. Apple, 

Guinness ali Ferrari, so naša čustva podobna tistim, ki jih vzbujajo verski simboli, kot sta 

Biblija in devica Marija. Naša čustvena vpletenost z blagovnimi znamkami ima torej precej 

vzporednic s podobnimi čustvi, ki jih gojimo do religije. Prav zato so si tržniki in oglaševalci 

začeli izposojati najrazličnejše stvari oziroma simbole iz verskega življenja; to pa z namenom, 

da potrošnike pritegnejo k nakupu (Lindstrom 2009). 

Potrošniki razmišljajo o pomembnejših stvareh svojega življenja, kar zmanjšuje pozornost na 

nakup. Ko nas nekaj premoti, postanemo šibkejši, zato takrat  postanemo žrtev tega, kar nas je 

v tistem trenutku pritegnilo, saj ne razmišljamo o posledicah. Tako kupimo nekaj, česar v 

bistvu sploh nismo nameravali (Lindstrom 2009). 
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2.5 Sodobni potrošnik 

V zadnjih letih so potrošniki odkrili možnosti, ki jih ponuja internet – z uporabo le-tega 

pridejo na površje različne človeške lastnosti, povezane s potrošnjo. Te so mnogo bolj vidne 

od drugih,  s tem so posledično dobile večji pomen pri definiciji potrošnika. 

Ljudje so (vedno in vedno bodo) vplivali drug na drugega pri nakupu izdelkov in storitev. Že 

v preteklosti, pri blagovni menjavi, so potrošniki izražali mnenja – tako pozitivna kot 

negativna, o kupovanju, prodaji ter o ljudeh, ki kupujejo in prodajajo. Pozitivno priporočilo 

ima za posledico pozitiven razvoj trgovine, kar je več kot očitno. Na koncept oglaševanja »od 

ust do ust« množični mediji ne morejo 100 % vplivati, lahko pa na tak način potrošnik dobi 

informacijo o novem proizvodu. Tako z izmenjavo mnenj in izkušenj potrošniki vplivajo na 

nakupovalne načrte drugega potrošnika. Družbeni pojav, imenovan ustno priporočilo, obstaja 

še danes, zato lahko na podlagi tega trdimo, da se potrošniki v vseh teh letih niso kaj veliko 

spremenili (Van Belleghem 2013). 

Vedno več je prodajnih kanalov, preko katerih lahko uporabniki opravljamo nakupe. Za vodje 

podjetij in trgovin na splošno pa bi bilo nujno treba razumeti, kako se stranke sploh odločijo, 

kateri kanal bodo uporabile. To predstavlja velik izziv, saj se odločitev razvija skozi 

življenjsko dobo kupca. Ločimo štiri procese odločanja stranke: začne se s procesom, kjer 

nastopijo spremembe, sledijo spremembe odločanja, spremembe tržnega segmenta ter 

spremembe v marketingu (Valentini, Montaguti in Neslin 2011). 

Današnji potrošnik ima na voljo splet, to je tako imenovan mogočen medij, ki ga neposredno 

povezujemo z vsem svetom. Sprva  je bil splet komaj kaj več kot prostor, kjer so bile 

shranjene in dostopne informacije, ki so jih predstavljala podjetja ter novinarji, komunikacija 

med potrošniki ni bila običajna. Danes se je splet informacij spremenil v družabni splet. 

Vsakdo je lahko avtor, se odziva na članke in se hkrati lahko udeležuje debat. Tako je splet 

vzpostavil stike med potrošniki, kar močno vpliva na način uporabe spleta in nenazadnje tudi 

na odločanje potrošnikov. Informacije o izkušnjah s posameznimi proizvodi so se izredno 

povečale, saj lahko vsak na internetu izrazi svoje mnenje. Potrošniki drug drugemu 

posredujejo informacije o izdelkih, ki vplivajo na nakupovalno obnašanje drugih spletnih 

uporabnikov. Potrošniki te informacije uporabljajo zato, da zmanjšajo nivo tveganja, ki je 

povezan z nakupom, ali pa zgolj zato, da najdejo isti artikel z nižjo ceno. Zanimivo je, da si 

potrošniki med seboj zaupajo in verjamejo eden drugemu; prav ti isti potrošniki pa veliko 

manj zaupajo komunikaciji z vrha navzdol (Van Belleghem 2013). 

Enostavne predstavitvene strani pravnih in fizičnih oseb, kjer lahko blago naročamo po 

navodilih, največkrat z enostavnim klikom preko elektronske pošte, nudijo tudi dovolj 

informacij o izdelkih, jasno so definirani katalogi izdelkov, dostava in plačilo, ves postopek 

pa je po navadi avtomatiziran. Kaj so torej najpogostejši razlogi, da današnji, sodobni 

potrošnik, nakupuje na internetu: internet ponuja veliko možnosti in ima veliko prednosti pred 
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običajno, fizično prodajo. Potrošnik lahko e-trgovino uporablja 24 ur na dan, vse dni v tednu. 

Nakup opravlja udobno, z domačega naslanjača, ovira pa ni niti oddaljenost skladišča e-

trgovine. Ponudba je obširna, neomejena in pregledna v minutah. Artikli so bistveno cenejši, 

saj takšne trgovine nimajo stroškov z zaposlenimi. Poleg prednosti pa obstajajo tudi slabosti 

in pomanjkljivosti nakupovanja na internetu. Starejši potrošniki se težko naučijo novega 

načina e-nakupovanja, varnost na internetu je vprašljiva, redkost niso niti skriti stroški, e-

trgovini pa je potrebno zaupati tudi nekaj osebnih podatkov, kar načenja našo anonimnost 

(Štancar 2001). 

V spodnjem grafičnem prikazu je razvidno, kakšna oz. katera je oseba, ki ji potrošnik najbolj 

zaupa, ko se odloča za nakup novega izdelka. 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Grafični prikaz zaupanja 

Vir: Van Belleghem 2013. 

Družabni splet ne pomeni konca digitalne evolucije, naslednja stopnja bo verjetno semantični 

splet, ki bi lahko interpretiral vprašanja potrošnikov. Družabni splet ljudi med seboj povezuje, 

medtem ko naj bi semantični splet povezoval znanje. Splet naj bi postal »inteligenten« zaradi 

razpoložljivih informacij; informacije bi bilo tako moč ločiti na tiste, ki so pomembne in tiste, 

ki so nepomembne (Van Belleghem 2013). 

Svetovni splet je največje orodje za komunikacijo »od ust do ust«. To komunikacijo izvajajo 

potrošniki, ki dajejo drugim potrošnikom informacije o proizvodih in blagovnih znamkah. 
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Ustno oglaševanje sestoji iz dveh komponent: spletno in ne spletno. Veliko ustnega 

oglaševanja se še vedno dogaja izven interneta, kljub temu pa spletno trženje »od ust do ust« 

doseže veliko več ljudi. Pri procesu odločanja je pomembno oboje, saj več kot polovica 

informacij, ki jih potrošniki pridobijo, ne izvira iz predstavitve proizvajalca. Ljudje tako na 

spletu kot izven njega iščejo druge ljudi, ki imajo podobne interese in izkušnje, in mnenja 

prijateljev, pa tudi nasvete ter priporočila neodvisnih strokovnjakov (Van Belleghem 2013). 

Objave komentarjev, delitve s prijatelji, branje sporočil drugih uporabnikov, ki se navezujejo 

na vprašanja in odgovore o izdelkih na spletu, so danes dejstvo. Trženje »od ust do ust« je 

sicer vedno obstajalo, vendar je v fazi razvoja družabnih omrežij dobilo pretirane dimenzije, 

ki so okrepile značilnosti današnjih potrošnikov. Splet in tisto, kar je izven njega, nista dva 

različna svetova, tako kot si to tržniki predstavljajo: prevečkrat namreč mislijo, da sta 

uporabnik interneta in stranka v trgovini dva povsem različna človeka. Vendar gre za isto 

osebo. Vsi so povezani s spletom in z drugimi delijo izkušnje ter se vedno bolj zavedajo, 

kakšno moč imajo. Odločitve sprejemajo na podlagi kombinacije racionalnih in čustvenih 

vidikov, saj je potreba po tem, da svoja čustva delimo z večjo skupino ljudi postala nov trend. 

Trženje je postalo nekaj, kar vsak potrošnik obvlada (Van Belleghem 2013). 

Potrošnik zna gladko in učinkovito kombinirati svet na spletu in izven njega. Tržniki pa so 

nagnjeni k temu, da vidijo dve različni osebi, ko razmišljajo o porabniku interneta. Internet 

igra pomembno vlogo v življenju sodobnega potrošnika in velika večina ljudi se na spletu 

obnaša enako kot izven njega. Le peščica ljudi si med brskanjem po spletu upa igrati 

drugačno vlogo. Potrošnik je nomad, ki potuje v iskanju novih informacij. Znašel se je v 

majhnem svetu, kjer se vedno bolj krči. Informacije so povprečnemu potrošniku veliko bolj 

dostopne kot pred desetimi leti. Svet lahko raziskujemo tako fizično kot tudi digitalno. 

Preletimo lahko polovico sveta in smo ob tem izpostavljeni neštetim sporočilom, polnih 

odkritij, ki bogatijo našo osebnost, vendar pa takšna popotovanja pomenijo veliko več 

oglaševalskega gradiva kot kdaj koli prej – in s tem postajamo vedno bolj selektivni (Van 

Belleghem 2013). 

Oglaševalci bi morali pozornost, ki jim jo namenijo potrošniki ceniti, ne pa da jo imajo za 

nekaj samoumevnega, nekaj, kar lahko pričakujejo skoraj kot pravico. Potrošnik je dnevno 

bombardiran s strašljivo veliko oglasnimi sporočili. En sam človek ne more obdelati takšne 

količine informacij, zato je prisiljen, da poišče drugi, lažji vir informacij, torej druge ljudi. 

Iskati začne bolj ciljane informacije, saj je informacija, ki jo dobi v okviru svojega osebnega 

omrežja, najbolj relevantna. Prijatelji drug drugega spodbujajo k menjavi izdelka, zlasti, če je 

nekdo izmed njih imel slabo izkušnjo. Ko določena blagovna znamka razočara,  potrošnik 

hitro najde alternativo, saj je trud za takšno menjavo le minimalen. Po drugi strani pa velja 

tudi nasprotno. S pomočjo spleta lahko priljubljene blagovne znamke še povečajo število 

svojih oboževalcev. Ljudje radi delijo svoja pozitivna čustva z drugimi, še posebej, če se 

identificirajo z blagovno znamko (Van Belleghem 2013). 
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Potrošnikov vpliv se je povečal. Štiriindvajset ur na dan imamo na razpolago sredstva, s 

katerimi  v svet sporočamo,  kaj nam je všeč in kaj ne. Kar je bilo nekoč izključno privilegij 

množičnih medijev, je danes dosegljivo vsakomur. Posameznik ima  v 21. stoletju  izredno 

veliko medijsko moč, lahko rečemo, da je vsak človek medij. S pojavom mobilne telefonije so 

potrošniki dobili možnost, da so nenehno povezani s svetovnim spletom: doma, na delovnem 

mestu in na mnogih drugih krajih. Povezava z internetom je veliko več kot tehnično dejstvo, 

je družabni fenomen. Ljudje so povezani s svojo družino in prijatelji. Porabnik lahko vedno 

dobi hitre in relevantne odgovore na vsa svoja vprašanja, ne glede na to, kje se nahaja (Van 

Belleghem 2013). 

Viden je kontrast med razvojem potrošnika in položajem statusa quo v marketingu. Močan je 

vpliv potrošnika na družbo, vsakdo je lahko medij, vsakdo je povezan in vsakdo ima potrebo 

po izražanju samega sebe. Vsak stik s stranko moramo razumeti kot zdaj ali nikoli. Potrošnik 

ima zelo malo sočutja do podjetja, ki ga je razočaralo, do le-tega ne goji niti usmiljenja. 

Napake so v naši sodobni družbi bolj vidne, kot so bile prej, in prav zato tudi manj 

sprejemljive kot kadarkoli prej (Van Belleghem 2013). 

2.6 Srečen potrošnik 

Potrošnikova zvestoba se oblikuje, ko se stranka v odnosu z določenim podjetjem počuti 

dobro. Ta je zelo podoben osebnemu odnosu s prijatelji ali sodelavci. Ljudje želijo preživeti 

čas z ljudmi, ob katerih se počutijo dobro in so cenjeni. Tako vrednotimo odnose na enak 

način, tudi te, ki jih imamo s podjetjem (Lockwood 2009). 

V zelo resnem smislu je produkt utelešenje našega podjetja za stranko. Da bi stranke menile, 

da imajo dober odnos z našim podjetjem, se morajo najprej dobro počutiti in imeti dobro 

mnenje o produktu, vse pa se začne z dobro uporabniško izkušnjo. Tržne strategije in najbolj 

učinkoviti potrošniški procesi ne ustvarijo zveste stranke, če te stranke nimajo pozitivnih 

izkušenj z našim izdelkom (Lockwood 2009). 

Ko so stranke na strani našega podjetja, želijo ohranjati zvestobo. Želijo si imeti in ohranjati 

pozitivne izkušnje in želijo si biti zadovoljene. Nezadovoljna stranka, ki bo reklamirala 

izdelek ali poslala reklamacijsko elektronsko pošto, bodisi tudi klicala, v resnici ne želi videti, 

kako nam je spodletelo. Proti nam se je zarotila, ker njena izkušnja z našim produktom ni bila 

to, kar je pričakovala. Zveste stranke so visoko cenjene stranke in vsaka želi biti zvesta, 

vendar jo moramo prej navdušiti. Potrošnikova izkušnja je kompliciran proces, ampak če 

razumemo vse njegove elemente, ni nerešljiva težava. S pozornostjo na prave malenkosti pa 

lahko oblikovalec postane pravi čarodej (Lockwood 2009). 

Potrošnikova zvestoba zna biti težko ulovljiva, izmuzljiva, predvsem za tistega, ki jo želi 

pridobiti. Kakorkoli, veliko dobrih razlogov je, da stremimo k zvestobi potrošnikov kot 
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strateškemu cilju. Pridobivanje strank stane, toda če jih obdržimo zveste, te stroške postopno 

odplačujemo, saj so zveste stranke pripravljene plačevati višjo ceno. Zvesta stranka je za 

podjetje najbolj učinkovito orožje in sporočevalec v našem imenu. Vsakdo ima drugačno 

formulo za dosego zvestobe; v večini so te formule: razviti znamko, ki je odmevna, izboljšati 

podporo strank, povečati izdatke za trženje, utrditi proizvodnjo kontrole kvalitete, investirati v 

odnos stranka – management; toda pobude same po sebi ne gradijo zvestobe. Potrošnik 

postane zvest na podlagi izkušnje, ki jo je pridobil zaradi takšnih pobud. Odmevna blagovna 

znamka ustvarja čustveno povezavo in uspešna podpora prinaša izkušnje, ki dajo potrošniku 

občutek pomembnosti. S tem trženje doseže, da se z njimi potencialne stranke lažje 

identificirajo; preverjanje kakovosti zmanjšuje tveganje, da bi produkt prinesel neželeno 

potrošnikovo izkušnjo, odnos med stranko in managementom pa zagotavlja stalno vzajemno 

delovanje (Lockwood 2009).  

Pogosto je na koncu rdeča nit izkušnja potrošnika s podjetjem, saj pozitivne izkušnje ustvarijo 

čustveno vez, ki vodi v potrošnikovo zvestobo. Sprašujemo se, kaj je na drugi strani medalje, 

kako je s samim produktom in kakšno vlogo sploh igra potrošnikova zvestoba. Izmed vseh 

skupnih točk, ki jih ima potrošnik z našim podjetjem, je izdelek ena glavnih. Ustvarja tudi 

močnejšo čustveno reakcijo, saj je v izkušnji s produktom izpolnjena celotna obljuba znamke. 

Za podjetje je izdelek najdragocenejša skupna točka s potrošnikom, saj ustvarja pozitivno 

izkušnjo, ki je nujna za oblikovanje potrošnikove zvestobe (Lockwood 2009). 

2.7 Potencialni potrošnik 

Tisti, ki se pripravlja na nakup; tisti, ki dobrine ravnokar nakupuje ali pa tisti, ki se na nakup 

šele pripravlja, je potrošnik. Človek, ki je pod vplivom različnih dejavnikov, da bo v bodoče 

nakup opravil, pa je tako imenovani potencialni potrošnik, ki tvori potencialni trg. Za podjetja 

so takšni potrošniki izrednega pomena, saj pomenijo možnost večje prodaje ter širitev tržišča. 

Potencialni potrošniki se ne zavedajo potreb po določeni dobrini oziroma imajo potrebo slabo 

razvito. Lahko nimajo ustreznih informacij o izdelku, zato tovrstni  potrošnik kupuje sorodne 

izdelke drugega konkurenčnega podjetja; možno pa je tudi, da nima ustreznih denarnih 

sredstev, da bi nakup opravil. Naloga podjetja je, da vsakega potrošnika, tako  potencialnega 

kot aktualnega, z izdelkom oziroma storitvijo zadovolji ter ju pridobi za ponoven nakup 

(Možina in Tavčar 2012).   

V današnji dobi je zelo pomemben čas –  ko privarčujemo denar pravzaprav privarčujemo čas, 

saj se izognemo delu v nadurah, da bi tako pokrili celotne mesečne stroške. Veliko je ljudi, ki 

denar porabijo za stvari, ki jim v bistvu škodujejo: alkohol, cigarete, kavo ter sladkarije in 

hitro prehrano. Tu  se lahko vprašamo, kaj bi se zgodilo, če bi ves zaslužek porabili za 

cigarete ali na primer, kako bi se počutili, če bi naslednjih pet let delali samo za stvar, ki nam 

v resnici škoduje. Veliko ljudi, ki nima dovolj denarja, se ne zaveda, da tretjino svojega 
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življenja dela, ne le za stvari, ki jih ne potrebuje, celo več: za stvari, ki jim škodijo (Babič in 

Lubej 2008). 

2.8 Spontani potrošnik 

Ko je potrošnik hkrati v trgovini in hkrati spodbujen za nakup nekega izdelka, lahko pride do 

različnih procesov. Ločimo dve vrsti nakupov: nenačrtovan nakup ali impulziven nakup 

(Možina in Tavčar 2012). 

Do nenačrtovanega nakupovanja lahko pride takrat, ko potrošnik ne pozna videza trgovine ali 

je mogoče v časovni stiski in izdelek kupi, ko ga vidi na polici. Do impulzivnega nakupa pa 

pride takrat, ko pride pri potrošniku do nenadne nuje, torej, ko se izdelku ne more upreti. 

Impulzivni artikli so prav s tem namenom postavljeni tik ob blagajni (Možina in Tavčar 

2012). 

Iz podobnih razlogov imajo veliki supermarketi široke hodnike, da bi spodbujali brskanje po 

izdelkih. Tako se na širokih hodnikih nahajajo prav artikli z najvišjo maržo (Možina in Tavčar 

2012). 

Ljudje se ženemo za različnimi vrstami užitka, vendar se moramo vprašati, ali potrebujemo 

kar kupimo. Nekatere lepe stvari se nam ponujajo zastonj, samo priložnost je potrebno 

zgrabiti – in kljub temu, da stvari stanejo zelo malo ali nič, jih redko uporabimo. Verjetno bi 

morale stati celo premoženje, da bi jih znali ceniti. V tistem času, ko nakupujemo, nas 

obvladujejo številne potrošniške želje. Priporočljivo bi bilo celo shranjevati račune in si konec 

meseca zastaviti vprašanje, ali smo te izdelke resnično potrebovali ali pa ne; in koliko bi 

privarčevali, če bi namesto nakupa teh  stvari denar vložili v naložbe –  bi danes imeli boljše 

življenje (Babič in Lubej 2008)? 

2.9 Dejavniki, ki vplivajo na nakup 

Pretekle izkušnje in vrednote potrošnika so bile oblikovane preko stikov s prijatelji, v družini 

ali preko drugih srečanj, stališča in odločitve pa so nedvomno povezane tudi z njegovimi 

socialnimi, ekonomskimi in kulturnimi dejavniki. Odmaknjene izkušnje in vrednote, nič manj 

pomembne ena od druge, so v okviru vseh teh naštetih dejavnikov zelo dinamičnega značaja. 

Raziskujemo celotno potrošnjo in ne le potrošnjo posameznega gospodinjstva, vendar šele ko 

razumemo potrošnjo posameznega gospodinjstva, prehajamo k razumevanju celotne 

potrošnje. Razumeti pa moramo tudi, da obstajajo razlike med življenjsko ravnjo in 

življenjskim standardom. Življenjska raven so življenjski pogoji ljudi, življenjski standard pa 

želje in pričakovanja – zato je standard, ki ga poskušajo ljudje doseči, pogojen z njihovo 

lastno preteklostjo, pa tudi s socialno-ekonomskim statusom, v katerem živijo. Dohodek 

ljudje razporejamo na različne vrste izdelkov in storitev. Vpliv imajo tudi običaji in navade v 
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civilizaciji, saj ljudje sledijo običajem okolja, v katerem živijo, ter svojim navadam. Potrošnja 

ni le fenomen nakupovanja, temveč tudi povezava na kulturo in vzgojo ljudi. Običaji so se v 

zadnjih stoletjih spremenili, navade nekaterih ljudi so vplivale na navade drugih ljudi, kar je 

pripeljalo do dotične strukture potrošnje v okviru posameznega gospodinjstva in celotne 

potrošnje. Potrošniki pri nakupu dobrin stremijo tudi h kvaliteti, lahko so prijetno presenečeni 

ali globoko razočarani, kar zopet vpliva na strukturo potrošnje. Velik vpliv na nakup imajo 

tudi oglasi, s katerimi skušajo prodajalci premakniti meje ustaljenih navad potrošnikov in 

ljudje na tak način kupijo tudi izdelke, ki jih drugače ne bi. Ni potrebno posebej poudarjati, da 

lahko pomanjkanje neke dobrine na trgu tudi bistveno spremeni sliko potrošnje. Gibanje cen 

izdelkov lahko privede do upada ali porasta potrošnje (Pernek 1986). 

Za lažje razumevanje obnašanja potrošnika bi se morali poglobiti v vede, ki lahko s svojimi 

empiričnimi izsledki in teoretičnimi znanji pripomorejo, kot primere navajamo: za 

razumevanje posameznika bi uporabili vedo psihologijo;  za proučevanje skupine ljudi bi 

uporabili teoretična dognanja sociologije; v ekonomiji bi oblikovali temelje vedenja 

potrošnika; v kulturni antropologiji bi raziskali vpliv družbe na posameznika; lahko pa bi 

proučevali obnašanje posameznika v družini s pedagoškega stališča. Poudariti je treba, da je 

vpliv vseh dejavnikov, ki vplivajo na odločitve posameznika odvisen, ne le od obsega 

gospodinjstev, ki vplivajo nanj, temveč tudi od obsega njegovih sprememb, različnih vplivov 

pozornosti, cikličnih sprememb in raznih trendov (Turk 1962). 

2.10 Rituali in zakaj kupujemo 

Rituali in vraže so pogosto definirani kot ne povsem racionalne akcije in kot prepričanje, da s 

točno določenim obnašanjem vplivamo na prihodnost, čeprav med tem obnašanjem in 

želenim dogodkom ni nobene vzročne povezave (Lindstrom 2009). Ritual je mnogovrstno 

simbolno vedenje oziroma skupina, ki teži k ponavljanju (Možina in Tavčar 2012). Poraja pa 

se vprašanje, da če so ta prepričanja tako iracionalna, zakaj se večina med nami vsakodnevno 

tako lahkoverno obnaša in sploh ne pomislili na to. Današnji svet se nepopisno hitro 

spreminja. Tehnologija tako hitro napreduje, da si pred kratkim tega še predstavljati nismo 

znali; čez noč se dogajajo tektonske spremembe v globalni razporeditvi gospodarske moči. 

Vse spremembe pa so s seboj prinesle tudi več negotovosti. Bolj kot je svet nepredvidljiv, bolj 

hrepenimo po občutku, da obvladujemo svoja življenja. Več negotovosti in tesnobe kot 

občutimo, bolj sprejemamo praznoverno obnašanje ter rituale, ki nam pomagajo skozi težavna 

obdobja. Občutek, da imamo na svoji strani posebne sile, nam daje pogum v trenutkih 

ogroženosti ter nam pomaga premagati vsakodnevni strah in duševno stisko. Dr. Bruce Hood 

profesor eksperimentalne psihologije na Bristolu zapiše: »Če ljudem ali živalim odvzamemo 

občutek, da obvladujejo položaj, padejo v stres« (Lindstrom 2009). 

So vraže in rituali slabi? Za mnoge ljudi ima uživanje sladoleda pozno zvečer ritualne 

primesi, ki pogosto vključujejo uporabo najljubše skodelice (Možina in Tavčar 2012). 
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Nekateri rituali so za naše mentalno in fizično počutje celo dobrodejni. Lindstrom (2009) trdi, 

da v reviji Journal of Family Psychology lahko preberemo, da imajo otroci v družinah s 

predvidljivimi navadami, manj dihalnih obolenj ter dosegajo boljše rezultate v šoli. Rituali 

imajo pomemben vpliv na čustveno zdravje, adolescenti pa močnejši občutek lastne vrednosti; 

v družinah s čvrsto vzpostavljenimi rituali so pari srečnejši v zakonu, otroci pa imajo več 

interakcije s svojimi starimi starši. Rituali so povezani z vzpostavljanjem nadzora in jih v 

takšni ali drugačni obliki izvajamo vsak dan. 

Ritual je pomemben tudi pri vzpostavljanju povezave med človeškim in božanskim. Vpleteni 

se postopoma približujejo stanju stika z božanskim, nato pa se počasi vrnejo v običajno 

posvetno stanje. Nakupovanje se spremeni v pobožen obred (Babič in Lubej 2008).  

Sprašujemo se, kakšna je povezava  ritualov s potrošnjo. Produkti in znamke, ki jih 

povezujemo z rituali, so veliko bolj oprijemljivi kot tisti, ki jih ne. V hitro spreminjajočem se 

svetu vsi iščemo stabilnost in domačnost, ki nam jo dajejo rituali. V vedno bolj 

standardiziranem svetu pa nam rituali pomagajo ločevati znamke med seboj. Nakup 

določenega produkta je stvar ritualiziranega obnašanja in ne zavestne odločitve. Konec 

koncev smo vsi sužnji navad. Ko se enkrat navadimo na določeno blagovno znamko, nas nič 

ne mika, da bi jo zamenjali za drugo. Potrošniki Applov so se navadili na njegovo 

ritualizirano navigacijo, zakaj bi se torej zapletali in kupili predvajalnik mp3 znamke Philips 

ali Microsoft. Gre za to, da si nočemo povzročati težav v predelu »implicitnega« spomina; to 

je v predelu, kjer je shranjeno  vse, kar znamo početi, ne da bi morali o tem razmišljati. 

Rituali pa imajo po svoje tudi veliko skupnega z obsedenostjo z določenimi znamkami, saj 

gre za priučena, ponavljajoča se dejanja, ki imajo le malo ali nič logičnega, izhajajo pa iz 

potrebe po občutku obvladovanja v kompleksnem svetu. Gre za to, da se ob zbiranju nečesa 

ritualnega počutimo varno; občutek varnosti je pomemben predvsem v trenutkih stresa ali ko 

občutimo, da nam življenje uhaja iz rok. Želimo si predvidljivih vzorcev, tako v življenju kot 

pri blagovnih znamkah, iščemo tolažbo v dobro znanih izdelkih. Čeprav je popolnoma 

nelogično in iracionalno imeti celotno zbirko nekega izdelka, ga še vedno kupujemo, saj nam 

zbirateljski ritual daje občutek, da nekako bolj obvladujemo svoje življenje. Na nekaterih 

področjih je zavezanost potrošnikov določeni blagovni znamki lažje doseči, vendar pa ima 

vsaka blagovna znamka potencial, da potrošnika pritegne – na tak ali drugačen način. 

Tradicionalne tehnike oglaševalcev ne zmorejo v zadostni meri zagotoviti stopnje 

identifikacije z blagovno znamko (Lindstrom 2009). 

Rituali in vraže močno vplivajo na to, kako ter kaj kupujemo, to je gotovo. Nekatere znamke 

vzbujajo enako vrsto čustev ali navdihujejo enako stopnjo pripadnosti in zvestobe kot vera 

(Lindstrom 2009). 

Večina nakupov je zastavljenih tako, da bi omilili razhajanje med normativnim in dejanskim 

stanjem. Navajamo primer  opazovanje  matere, ki svoj nakupovalni vzorec spreminja v 

skladu s starostjo njenih otrok (otroci sprva nimajo nobene avtonomije) – na otroke lahko brez 
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skrbi prenesemo vse, kar si želimo, da bi bili. Gre za nekakšno primitivno nedolžnost ali 

idealizirano različico samih sebe. Vsaka drža posameznika je odvisna od njegovih norm in 

pričakovanj (Babič in Lubej 2008). 

2.10.1 Vera in religija ter nakupovanje 

Če so ljudje pripravljeni odšteti velike zneske za stvari, za katere verjamejo, da imajo 

duhovno vrednost, potem lahko sklepamo, da sta duhovna vrednost ter blagovna znamka 

neločljivo povezani.  Ob tem se sprašujemo, katere sploh so lastnosti religije –  krščanstva, 

protestantizma, budizma, islama ipd. Skupnih jim je kar nekaj utemeljitev: občutek 

pripadnosti, vizija, moč pred sovražniki, pripovedovanje zgodb, veličina, evangelizem, 

simboli in rituali. Občutek pripadnosti ima zelo velik vpliv na naše obnašanje (Lindstrom 

2009). 

Tako kot ima večina religij jasno vizijo, imajo podjetja nedvoumno poslanstvo. Vizija 

podjetja Apple je, da je človek ustvarjalec sprememb v tem svetu. Uspešne religije pa stremijo 

tudi k temu, da premagajo sovražnike. Skozi zgodovino se odvija nešteto verskih konfliktov, 

kjer lahko vidimo, kako močna je združevalna sila, kaj pomeni biti na pravi strani, prepoznati 

svojega sovražnika ter se združiti s svojimi soverniki in s tem pokazati svojo vero. V svetu 

potrošništva je takšno zoperstavljanje dobro znano; taki primeri so Coca-Cola proti Pepsi 

Coli, Visa proti Mastercardu in tako naprej. Vsako podjetje poudarja razloge, zaradi katerih je 

določen izdelek najboljši. Na tak način privlačijo navijače, netijo spore ter ustvarjajo 

zvestobo, kar potrošnike vodi v razmišljanje in argumentiranje –  in jasno, v nakupovanje 

(Lindstrom 2009). 

V religijah so ključne lastnosti tudi naši čuti, s katerimi lahko po svoje začutimo srce, dušo in 

vero. Ravno tako nam izdelki in znamke vzbujajo določena čustva in asociacije na osnovi 

videza, vonja ali dotika (Lindstrom 2009). 

Navajamo zanimivost – pripoved zgodb, v katerih nas vera vabi in v katerih se vera potrjuje. 

Vsaka uspešna znamka je na enak način povezana z zgodbo; kot na primer Disney, ki je začel 

z likom Miki Miške in like razširjal vse do današnje Zvončice. Potrošniki začutijo zgodbo, ki 

jo s svojo vsebino lahko dokončajo (Lindstrom 2009). 

Ravno tako se lahko ustavimo tudi pri veličini religije. Obokani stropi, freske, razkošno 

pohištvo, kipi iz zlata –  človek pri teh stvareh  spozna, da smo le smrtniki ter da nas presega 

nekaj mnogo večjega, kot smo mi sami. Zato tudi mnoga podjetja delujejo na podoben način 

ter poskušajo navdihovati čustva strahospoštovanja in čudenja, na primer hotel Bellagio v Las 

Vegasu in luksuzni salon Louis Vuitton v Parizu (Lindstrom 2009). 

Tudi evangelizacija, širjenje vere ter spreobračanje drugih je lepo vidna pri Googlu, ki je 

uvedel svojo storitev Gmail na zvit način, ko je svoje pristaše pritegnil le s povabilom – zato 
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lahko Gmail danes smatramo kot nekakšno virtualno religijo. Na tak način religije 

spreobrnjencem dajejo občutek počaščenosti, ker so bili sprejeti v njihov krog (Lindstrom 

2009). 

Velik pomen v religiji imajo simboli, križ, golob ali angel. Tako imajo tudi izdelki in znamke 

svoje ikone. Danes logotipi niso več tako močni, saj je trg vse bolj in bolj nasičen. Močne pa 

so ikone, ki se danes vse bolj uveljavljajo ter s tem ustvarjajo globalen jezik. Vsaka ikona 

napeljuje na določeno  podjetje, tudi kadar jo vidimo v izoliranem okolju. Simboli pritegnejo 

veliko močnejše asociacije kot logotipi izdelkov; prav tako tudi religiozne ikone vzbujajo 

močna verska čustva in prav zato imajo lahko simboli zelo močan vpliv na to, kaj kupujemo 

(Lindstrom 2009). 

Pomembna sila v veri so tudi skrivnosti. Coca-Cola daje velik pomen svoji tajni recepturi, ki 

jo hrani v sefu banke v Atlanti. Tako so skrivnosti pri znamki lahko celo koristne za 

pritegovanje pozornosti. Več skrivnosti in zarotništva daje znamki še večjo privlačnost 

(Lindstrom 2009). 

Rituali, vraže ali religija, če se jih zavedamo ali ne, so dejavniki, ki prispevajo k temu, kaj 

razmišljamo, kadar kupujemo. V resnici bi skeniranje naših možganov pokazalo celo to, da so 

najuspešnejši tisti izdelki, ki imajo največ skupnega z religijo. Konec koncev imajo tako kot 

pripadniki verstev tudi navijači močan občutek pripadnosti, to je pripadnost svoji najljubši 

ekipi, svojemu domačemu mestu. Ekipe imajo jasno poslanstvo: zmagovati in  močan odnos 

mi proti njim. Šport prav tako vzbuja močne čute; redko je kaj  veličastnejšega kot naslov 

prvaka oziroma pokal. In prav šport razpolaga z različnimi  miti in zgodbami in vsebuje 

športne ikone (Lindstrom 2009). 

2.10.2 Čutila ter nakupovanje 

Razumevanje in zaznavanje sveta se je v veliki meri spremenilo z našim preferiranjem 

fantazije in ustvarjanjem novih okolij, pa vendar je nekaj na njih, da privlačijo množice. Kako 

vidimo svet okrog nas oziroma kako ga ne vidimo, temeljno vpliva na to, kakšen odnos bomo 

imeli do takšnega sveta ter kakšno kvaliteto doživljanja (Šeme 2006). Večji del vizualnega, v 

oči vpijočega oglaševanja z vidika oglaševalcev, je zaman. Čutilo vida še zdaleč ni med 

najmočnejšimi pri dojemanju zapeljevanja in oblikovanja našega zanimanja ter posledično 

odločitve za nakup (Lindstrom 2009).  

Zaznavanje usmerja vse naše aktivnosti, od druženja z drugimi ljudmi do tega, katere izdelke 

kupujemo. Pravzaprav je zaznavanje prva ovira, s katero se srečajo tržniki in potrošniki. Kljub 

tisočerim dražljajem okrog nas, jih opazimo le nekaj, še manj pa se jih kasneje tudi spomnimo 

(Možina, Zupančič in Postružnik 2010). 
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Danes smo vizualnim dražljajem izpostavljeni bolj kot kadarkoli prej in raziskave (Lindstrom 

2009, 97)  kažejo, da več dražljajev kot sprejmemo, težje je pritegniti našo pozornost. Vid je 

pomemben dejavnik pri tem, zakaj kupujemo, vendar pa sta vonj in sluh še veliko močnejša, 

kot smo si kadarkoli predstavljali. Izdelkom se danes pogosto menjuje videz, saj novosti 

vzbujajo radovednost potrošnika. Ena izmed temeljnih gonil potrošnje je modna industrija 

(Lindstrom 2009). 

 

Vid 

 

Oglaševalci so dolgo domnevali, da je logotip vse. Tako so podjetja vlagala milijone v 

ustvarjanje, spreminjanje in testiranje logotipov z namenom, da bi nam jih pokazali povsod, 

kamor bi utegnile pogledati naše oči. Tržniki so veliko časa pozornost usmerjali na vizualni 

stik s potrošniki, vendar se je izkazalo, da so slike mnogo bolj učinkovite in zapomnljive, če 

so povezane tudi z vonjem ali sluhom. Celovita čustvena vpletenost je koristnejša, če 

oglaševalci poleg logotipa poskrbijo tudi za to, da so naše nosnice izpostavljene vonju ter 

naša ušesa glasbi, čemur rečemo čutno znamčenje (Lindstrom 2009). 

Vizualne sestavine pri oglaševanju, notranjost trgovine, oblikovanje embalaže izdelka so 

elementi, ki imajo zelo velik pomen, ko potrošnik komunicira z vidom – komunikacija se 

zgodi preko velikosti izdelka, ločljivosti in kontrasta, njegovega stajlinga, ko ga primerja s 

konkurenco. Emocionalna izkušnja se nas dotakne, kar lahko napelje na doživetje ter 

posledično na nakup (Lindstrom 2009). 

Pomembna je tudi barva – zelo  hitro  se lahko zavemo, koliko različnih tipov izdelka je na 

trgu in kako pomemben je (za posamezen tip) videz, ko se odločamo za nakup. Belo barvo 

povezujemo s čistočo, dobro higieno in visokimi produkcijskimi standardi. Rjava se zdi bolj 

naravna, organska. Rožnata se povezuje z luksuzom, čutnostjo in ženstvenostjo. Barva lahko 

naše nakupovalne čute spodbudi tudi na druge načine. Apple je tako na trg ponudil aparate 

iMace, ki so bili pisani kot bomboni (le-ti so bili namreč tudi navdih za tako pestro paleto 

barv). Študija o oglasih je ugotovila, da črno-beli oglasi pritegnejo manj kot sekundno 

pozornost ljudi, medtem ko barvni oglasi potrošnika pritegnejo za dve sekundi ali več 

(Lindstrom 2009). Barve imajo simbolno vrednost in kulturni pomen; močan kulturni pomen 

pa barvam daje ključno vlogo pri prodajni strategiji. Ta sposobnost je barvam prinesla 

pomembno mesto pri oblikovanju oglasov. Na splošno barve vzbudijo večjo pozornost kot 

črno-bele slike. A se tudi barve pojavljajo kot trend; pojavljajo se določene barve pri vseh 

modnih artiklih: pri oblačilih, avtomobilih, notranji opremi doma; pa vendar izginejo prav 

tako hitro, kot so prišle – in ponudijo prostor novim barvam za  naslednjo sezono. Slovenski 

proizvajalci v stik s sezonskimi barvami običajno preidejo šele na mednarodnih sejmih in so 

zaradi tega pogosto obsojeni na zaostanek (Možina, Zupančič in Postružnik 2010). Rdeča, 

bela in modra pri nekaterih narodih vzbudijo patriotska čustva, vendar pa se popularnost 
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posameznih barv med narodi razlikuje. Sposobnost barv, da vzbujajo pozitivna in negativna 

čustva, uvršča barve na pomembno mesto pri oblikovanju reklamnih oglasov.  

Solomon ugotavlja, da so barvne kombinacije postale močno povezane z nekaterimi podjetji 

(Solomon, Bamossy in Askergaard 1999 po Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 277) –  

tako močno,  da so postale kot nekakšna oblačila podjetij. Prav zato nekatera podjetja zaščitijo 

svojo barvno kombinacijo kot sestavino svoje intelektualne lastnine (Možina, Zupančič in 

Postružnik 2010). 

Četudi vid ni tako močan v prepričevanju za nakup, je veliko vsega, kar dnevno zaznavamo, 

še vedno povezano z njim, a se tega večino časa niti ne zavedamo (Lindstrom 2009).  

 

Okus 

 

Prehranska podjetja si prizadevajo za okus izdelka, ki naj bi ga izdelek tudi imel, zato 

uporabljajo slepe teste, kjer potrošniki ocenjujejo izdelke podjetja ter izdelke drugih 

konkurenčnih podjetij. Rezultati pokažejo različne segmente potrošnje; testi se uporabljajo 

tudi za uvrščanje podjetja na lestvice najpomembnejših senzornih kakovosti izdelka. Takšen 

test zagotavlja dragoceno informacijo; lahko pa predstavlja le objektiven okus, eno izmed 

sestavin pri presoji izdelka (Možina, Zupančič in Postružnik 2010). 

 

 

Vonj 

 

Vonj lahko vzbuja spomine ali razbremenjuje stres, naši odzivi so iz zgodnjih asociacij z 

drugimi izkušnjami (Možina, Zupančič in Postružnik 2010). Kaj je torej to, kar se v naših 

možganih dogaja, ko zaznamo kombinacijo slike in vonja? Ko hkrati zagledamo in vonjamo 

nekaj, kar nam je všeč, se različni predeli možganov povezano aktivirajo. Gre za povezavo z 

zaznavanjem nečesa prijetnega oziroma nečesa, kar nam je všeč. Ob neusklajeni kombinaciji 

vonja in slike lahko  pride celo do odpora. Kadar se prijeten vonj ujema z ustrezno vizualno 

podobo, ga ne zaznamo le kot bolj prijetnega, ampak je veliko večja verjetnost, da si ga bomo 

tudi zapomnili, medtem ko bomo pri ne ujemajočem se vonju in sliki na vse skupaj dobesedno 

pozabili. Korporacije, ki vlagajo milijarde v televizijske programe in oglasni material, bi 

naredile enako dober posel, če bi namesto tega skušale vplivati na naš vonj (Lindstrom 2009).  

Vonj pudra za dojenčke se pogosto uporablja pri dišavah, saj daje občutek toplote in udobja. 

Vonj lahko čustva razvname, lahko pa jih pomiri, lahko zbuja spomine ali razbremeni stres. 

Naši odzivi na določen vonj lahko izhajajo iz zgodnjih asociacij z drugačnimi izkušnjami. 

Vendar je ljubezen potrošnikov do dišav prispevala k nastanku zelo močne panoge; poleg 

industrije dišav so stalnica naših domov tudi dišavna razpršila ter dišeče sveče (Možina, 

Zupančič in Postružnik 2010). 
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Med vsemi čuti je najbolj prvinski vonj, ki je tudi najbolj zakoreninjen. Naš odziv na vonj je 

instinktiven in trenuten. Kadar nekaj zavohamo, sprejemniki v našem nosu takoj vzpostavijo 

povezavo s sistemom, ki nadzira čustva, spomine in dobro počutje. Pri vseh drugih čutih pred 

reakcijo pomislilo, pri vonju pa možgani reagirajo še preden pomislijo. Tako ni nič 

presenetljivega, da so tržniki svojim izdelkom pripeli vonje, s katerimi želijo pričarati občutek 

sproščenosti in umirjenosti, saj so kupci tako manj občutljivi na cene. Čutno znamčenje 

postaja vedno bolj običajno, saj prodajalne pri kupcih poskušajo s tem vzbuditi spomine na 

otroštvo. Očitno je vonj zelo tesno povezan s tem, kako bomo zaznali in doživljali znamke in 

njihove izdelke. Sprašujemo se, ali velja isto tudi za otip (Lindstrom 2009). 

 

Otip 

 

S pomočjo dražljajev na koži je mogoče potrošnikovo razpoloženje spodbujati ali umiriti. 

Namen, da se oblačila pred nakupom dotaknemo je ta, da ga radi začutimo, pobožamo ter se s 

prsti sprehajamo po tkanini. Gre za nekakšno čutno testno vožnjo. Iracionalno sklepamo, da 

bolj kot je tehnika majhna, lahka, bolj je zapletena, pa tudi narejena naj bi bila z zmogljivejšo 

tehnologijo. Včasih je to do neke mere tudi res. Vendar pa nekatera podjetja trdijo, da je teža 

izdelka premo sorazmerna z njegovo kakovostjo ter v tehnične izdelke vgrajujejo nepotreben 

material, da bi kupcu s tem vzbudili občutek resnosti, robustnost ter nekakšno opravičilo za 

visoko ceno. Naj so potrošniku všeč lahki ali težki izdelki, nevarni ali ne, otip igra še kako 

pomembno vlogo, ko nakupujemo (Lindstrom 2009). 

Splošno prepričanje kaže na to, da je razpoloženje mogoče spodbuditi ali umiriti preko 

dražljajev na koži: lahko gre za masažo, dotik bombažnega oblačila ali le hladen zimski vetrc.  

Strukturo blaga povezujemo s kakovostjo; le-ta je lahko groba ali mehka; gladka in razkošna; 

trda in trajna (Možina, Zupančič in Postružnik 2010). 

 

Zvok 

 

V trgovinah in nakupovalnih centrih igra glasba, zaradi sprostitve ali pa mogoče zaradi 

spodbude potrošniku, nedvomno pa prispeva k dobremu počutju in aktivnosti potrošnika. 

Zvočno znamčenje obstaja že od petdesetih letih preteklega stoletja. Kellogg's se je leta 

ukvarjal z uveljavljanjem svojega značilnega zvoka –  »hrustljaja«, s pomočjo katerega naj bi 

vsak otrok lahko ločil med zvokom grizljanja navadnih kosmičev in kosmičev Kellogg's. 

Podobno ima Bahlsen svoj razvojni oddelek, kjer marljivo snuje svoj optimalni »hrustljaj« za 

piškote. Navajamo še nekaj takšnih primerov: Ford uvaja nov sistem zapiranja vrat, ki zveni 

podobno kot bančni sef; odpiranje folije na čipsu Pringles povezujemo s svežino; ne moremo 

pa niti mimo nezgrešljivega zvoka »pk-pk-pk« iPoda, ki ga zaslišimo, ko le-tega ugasnemo 

(Lindstrom 2009) 
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Zvoki vzbujajo močne asociacije in čustva, zato imajo velik vpliv na naše obnašanje. 

Navajamo primer, kaj se zgodi, ko je znamka neverjetno priljubljena, povezujemo pa jo z 

značilnim zvonjenjem, ki ljudi pušča hladne – tak primer je Nokia, ki je bila ena najbolj 

priljubljenih blagovnih znamk po svetu;  večina ljudi  dobro pozna slavno in nezgrešljivo 

značilno zvonjenje. Kar nekaj Nokiinih uporabnikov je obdržalo prednastavljeno zvonjenje, ki 

je imelo pomembno vlogo v filmski uspešnici. Človek bi si mislil, da lahko to za znamko 

pomeni dobre novice. Vendar pa se ob dnevnem zvonjenju Nokie počutimo neprijetno, 

odvratno, celo na koncu z živci, in nismo edini. Čeprav je bilo njeno zvonjenje eno 

najuspešnejših zvočnih znamčenj takratnega časa, se je v zvezi s tem dogajalo nekaj 

nepredvidljivega. Nokiino zvonjenje je ubijalo znamko. Zvonjenje je pri naključnih 

udeležencih raziskave vzbudilo toliko negativnih asociacij, da jih je popolnoma odvrnilo od 

znamke. Ljudje so se ga tako rekoč bali, ga zavračali in celo sovražili. Ta preveč znani zvok 

so povezali z vsiljivostjo, motnjo in občutkom razdraženosti, ne pa z ljubezenskimi zapleti iz 

filmske uspešnice. Marsikomu je prednastavljeno zvonjenje Nokie predstavljalo celovit šarm 

živčnega zloma (Lindstrom 2009). 

Vsako leto se porabi ogromne vsote denarja za zgoščenke, saj značilni napevi vzdržujejo 

zavedanje o blagovni znamki in ustvarjajo želeno razpoloženje pri potrošniku. Zvok vpliva na 

čustva in obnašanje potrošnikov ter  spodbujanja nakupne aktivnosti (Možina in Tavčar 

2012). 

Pozornost potrošnikov se poveča, kadar slišijo prepoznaven zvok, obenem pa vidijo tudi sliko 

ali logotip. Kadar sta znamčeni zvok in dobro poznan logotip združena, nam je znamka ne le 

bolj všeč, ampak si jo tudi bolje zapomnimo. Naši senzorni sprejemniki sprejemajo dražljaje 

odvisno od tega, koliko je potrošnik dražljajem izpostavljen – odvisno je torej od tega, do 

katere stopnje potrošnik opazi dražljaj, ki je znotraj dosega njegovih senzornih sprejemnikov. 

Dražljaj mora biti prisoten, da ga zaznavamo, vendar pa se osredotočamo le na določene 

dražljaje, torej gre za dejavnik, ki določa, koliko izpostavljenosti do dotičnega dražljaja 

potrošnik sprejema. Vendar pa je stopnja, do katere se lahko potrošnik osredotoči na dražljaj, 

njegova pozornost. Pomembno je, da se za vsaj trenutek potrošnik osredotoči na določen 

dražljaj in hkrati odvrne vse ostale dražljaje, ki ga v tistem trenutku obkrožajo (Lindstrom 

2009). 

Za prefinjen čutni napad, ki se nanaša na vid, nosnice, blazinice ter bobniče, je značilen 

preplet vseh čutil in mera, do katere se to zgodi. Vonj nas lahko pripravi do tega, da vidimo, 

zvok do oblizovanja ustnic; vid pa nam omogoča, da si predstavljamo zvok, okus in tip  – ob 

ustrezni kombinaciji čutnih dražljajev. Za potrošnika je to nenavadna zameglitev čutov, ki jo 

poznamo od nekdaj, vendar nismo vedeli, za kaj pri tem sploh gre. Vsa ofenziva na naša čutila 

bo vse bolj učinkovita v osvajanju naših možganov, zvestobe ter denarja (Lindstrom 2009).  

Čutila so neverjetno pomembna pri zaznavanju okolice in tako odločilno vplivajo na naše 

vedenje. Gre za moč senzorične asociacije in prav zaradi teh asociacij nekatera podjetja v 
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svojih izdelkih uporabljajo vaniljevo aromo, ki je prisotna v materinem mleku in ki je eden 

najbolj priljubljenih vonjev (Lindstrom 2009). 

Potrošniki v procesu zaznave prispodabljajo in ponujajo tržnikom osnovo za pozicioniranje in 

repozicioniranje izdelkov in storitev; zaznavo cen in kakovosti; ugled prodajalca in videz 

trgovine, zato si tržniki prizadevajo, da bi potrošniki posamezno kategorijo razumeli na 

ustrezen način (Možina in Tavčar 2012). Pot do čustev vodi prek čutnih izkustev, čustva pa so 

tudi ena najmočnejših sil pri spodbujanju nakupov, s katerimi bomo tudi nadaljevali 

(Lindstrom 2009). 

2.10.3 Čustva ter nakupovanje 

Prvi znanstveno potrjen dokaz za to, da se potrošniki odločajo na podlagi čustev, se je pojavil 

šele leta 2002 v knjigi Emotionomics (Van Belleghem 2013). Veliko časa nazaj, so bila čustva 

prezrta v prid racionalnosti in učinkovitosti. Preboj znanosti v možgane je pokazal, da so 

ljudje v primarnem pogledu predvsem sprejemniki čustvenih odločitev. Veliko podjetij tega 

dejstva še ni sprejelo in ignorirajo čustva v korist racionalnosti in učinkovitosti, še manj pa se 

ravnajo po njih (Hill 2010).  

S povsem racionalnega vidika je veliko bolj smiselno, da kupimo kakovostno srajco za 45 

evrov kot za dvakratno ceno srajco z logotipom blagovne znamke, pa vendar se veliko ljudi 

raje odloči  za nakup tiste z logotipom podjetja. Razlog je čustvenost –  gre za  čustveni odziv 

na blagovno znamko. Potrošniki so bili vedno čustveni, vendar so jih v zadnjih desetletjih 

oglaševalci skušali spremeniti v racionalna bitja, katerih obnašanje je možno proučevati in 

pojasniti (Van Belleghem 2013). 

Obstaja implicitno ter eksplicitno čustveno obnašanje. Odkrito izražanje čustev, ki jih na 

internetu delimo z drugimi in sprememba statusa na Facebooku spadata v kategorijo  izraza 

čustev; komentarji so primeri čustvenega stanja –  vse to deljenje čustev z drugimi nas bogati, 

daje nem občutek podpore, potem se tudi bolje počutimo. Čustveno obnašanje je zlasti očitno 

na področju zdravja, nivo zavzetosti uporabnikov je zelo visok. Problem rešujemo tako, da 

stopimo v stik s »sotrpini« na specializiranih spletnih forumih. Takšne spletne strani ne 

ponujajo le moralne podpore, pač pa so tudi pomemben vir informacij o bolezni ter njenih 

posledicah. Deljenje čustev vpliva na proces odločanja. Potrošniki svoja čustva radi delijo 

tudi z blagovnimi znamkami in če blagovna znamka potrošnika pozove, naj se čustveno 

odzove, ji bo to najverjetneje tudi uspelo. Potrošniki izražajo svoja čustva do blagovnih 

znamk na veliko različnih načinov. Pri Disneyu  za pravo vzdušje poskrbi lahkotna glasba –  

tako začnejo čustva sama od sebe vreti. V korporaciji M&M's bomboni v oglasih zaživijo kot 

risani junaki – blagovna znamka je s tem postala bolj človeška in osebna, ustvarila je višjo 

stopnjo čustvenosti. S tem, ko so slaščice spremenili v živa bitja, so blagovno znamko 
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potrošniki povezali z doživetjem in znatno povišali nivo čustvenega razpoloženja (Van 

Belleghem 2013). 

Če naredimo skrite vplive naših izbir vidne, dobimo drzno rešitev, ki presega iztrošeno 

taktiko vzbujanja okoljskih strahov in celo presega upanja o inovativnih, bolj zelenih in čistih 

alternativah za industrijo (Goleman 2011). Takšne krepostne tehnologije pa danes pomenijo le 

malo, če jih trg ne naredi za finančne zmagovalce. Na drugi strani takšnih strahov in upanja 

pa leži popolna transparentnost o vplivu vsega, kar kupujemo, torej tega, kar kupcem do 

tolikšne mere omogoča, da s svojimi nakupi glasujejo za več ekoloških tehnologij in sestavin. 

Posledično se bodo, ne v iskanju odgovornosti, ampak v iskanju dobička, podjetja sama 

spremenila (Goleman 2011).  

Radikalna transparentnost prinaša pot iz dileme in zagotovi, da dobrota prinaša korist. Naši 

nakupi tako spodbujajo podjetja k izvajanju pozitivnih sprememb, vsak med nami pa tudi  

postane soudeleženec v določanju smeri, kam bo krenil naš planet, naše zdravje, in sicer tako, 

da bo deloval v interesu javnosti ter se približeval bolj trajnostnemu in zdravemu planetu. 

Velikanski delež porabe, ki ga povzroča človeštvo, pomeni tudi večjo porabo omejenih virov 

in ustvarjanje odpadkov. Večjo učinkovitost bi lahko dosegli, če bi nam bilo jasno, katere 

stvari, ki jih kupujemo prispevajo k trajnosti, zdravju in družbeni enakosti. Smo žrtve 

prikrivanja informacij o škodljivih posledicah izdelave, škodljivosti sestavin in pakiranja 

stvari, ki jih kupujemo – poraja se nam vprašanje, zakaj je na trgovinskih policah v vseh 

zemljah sveta toliko izdelkov, ki so označeni z  »zeleno«, če so takšni le na videz (Goleman 

2011). 

2.11 Trženje 

Domena tržnikov je bila potrošnika prepričati o tako rekoč vsem, kar so hoteli. Vsaj včasih je 

tako veljalo. Danes je znanje na razpolago vsem. S klikom na miško najdemo tudi najtežje 

odgovore, brskanje po spletu dela čudeže in mnoga podjetja mislijo, da lahko svoje potrošnike 

preslepijo. Vendar se izkaže, da resnica vedno pride na dan. Potrošniki so razvili tako 

imenovani šesti čut, zelo hitro se namreč zgodi, da »izvohajo« prisotnost marketinškega 

sporočila. Skratka, danes se že skoraj vsakdo izkaže za izkustvenega strokovnjaka; vendar 

profesionalni strokovnjaki trdijo, da navadni ljudje ne razumejo prav dobro, kaj počnejo, ko 

komunicirajo preko spleta. Menimo, da ti zelo dobro vedo, da pišejo na javnem mediju in so 

dovolj pametni, da to tudi upoštevajo. Večina tržnikov se je izšolala ob klasičnih marketinških 

frazah, vendar so takšne teorije delovale le v časih, ko je bil potrošnik izoliran od sveta in je 

bil posledično na tak način lahka tarča manipulacij medijev in prodajalcev (Van Belleghem 

2013). 

Nenavadno je, da potrošniki tržniku in oglaševalcu lahko tudi pomagajo, saj je porabnik 

dejansko tržnik. Potrošniki so nagnjeni k sodelovanju s podjetji, in sicer pri oglaševalski 
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kampanji, razvoju novih proizvodov, so pa tudi pomembni pri podajanju  povratnih 

informacij. Razlog za takšno pripravljenost sodelovanja je motivacija, finančna sredstva so 

manj pomembna. Tržniki, ki si upajo podcenjevati potrošnika, tvegajo veliko (Van Belleghem 

2013).  

Prodajalci ne morejo zavrniti tistih, ki jim preplačujejo blago samo zato, ker ne vedo, kako trg 

deluje (Schmidt 1954). Pri zavajanju javnosti tržniki skoraj zagotovo zaidejo v težave, saj 

ljudje hitro ugotovijo, kaj se dogaja. Veliko bolje je uporabiti odprt in iskren pristop. Današnji 

potrošnik pride v trgovino oborožen s kupom znanja, ki si ga je nabral na spletu, vse 

prevečkrat pa ga pričaka prodajalec, ki predvideva, da njegova stranka ne ve ničesar, kar pa 

lahko pripelje do nerodne situacije, saj potrošnik ve več kot prodajalec. Novi potrošnik je 

trend, ki spreminja vsakdanja življenja vseh potrošnikov. Na koncu devetdesetih smo bili 

deležni tako imenovanega pompa okrog interneta; internet je bil povezan izključno s 

pohlepom in iracionalnim obnašanjem finančnih trgov. To je bila v grobem precenitev 

finančnega potenciala in nesmiselna uporaba svetovnega spleta. Potrošnik ima danes več 

besede, kot jo je imel nekoč. Dejstvo je, da splet postaja vedno bolj pomemben, vendar pa 

sodobni potrošnik potrebuje kombinacijo obeh – torej tudi svet zunaj spleta; potrebuje 

informacije s spleta ter tiste izven njega, da se lahko odloči za svojo lastno nakupovalno 

strategijo. Ravno tako pa imata iskanje informacij kot tudi končna odločitev o nakupu 

digitalni in fizični vidik. Skoraj vsak potrošnik išče informacijo na prodajnem mestu, razišče 

različne vrste spletnih strani, pravzaprav uporabi vse razpoložljive vire informacij, brskalnike, 

tradicionalne oglase, dokumentarce … poleg iskanja, pa informacije z enakim veseljem 

ponuja tudi drugim (Van Belleghem 2013). 

Eden osnovnih modelov marketinške strategije je model AIDA: pozornost, zanimanje, želja in 

akcija. Po tej poti naj bi šel potrošnik, ki mora najprej vedeti, da izdelek obstaja, da mu lahko 

vzbudimo zanimanje, ki porodi željo. Dober poziv k akciji pa potrošnika spodbudi, da izdelek 

dejansko kupi. Takšna strategija zahteva velik proračun za medije in če želimo na vsaki točki 

v tem procesu izgubiti čim manj potrošnikov, je najpogosteje uporabljena metoda dobro in 

količinsko oglaševanje. Vendar pa potrošnik, neodvisno od modela, na podlagi poizvedovanja 

in raziskovanja na tej točki izpade iz modela; on je torej tisti, ki ima roke na krmilu in ne 

oglaševalec (Van Belleghem 2013). 

Letališče npr. je okolje, ki se razlikuje od številnih trgov. Ima učinek – ne govorimo zgolj o 

finančnem portfelju letališča, ampak tudi o gospodarstvu države – razmerja med motivacijo 

popotnikovega nakupovanja in njihovega nakupnega vedenja in učinek nakupovalnega okolja 

in časovni pritisk na ta odnos. Eden od glavnih dejavnikov letališč je torej zagotoviti 

potnikom čim bolj prijetno izkušnjo v vsakem pogledu ter izogibanje letalskim zamudam. 

Zato imajo na mnogih letališčih nakupovalne centre, saj so v večini primerov zelo oddaljena 

od mest. Ker pa imajo velik pretok ljudi, ki letališčem prinašajo dobiček, so garantirano dobre 

prodajne destinacije. Ko potnik enkrat vstopi na letališče ter se prijavi, je dejansko prisiljen 
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ostati na prostoru letališča do vzleta letala. Tako letališče postane atraktivna aktivnost za 

mnoge potnike ter zelo popularna turistična aktivnost, ki zadovoljuje željo po zabavi in 

užitku. Že samo okolje, prostor, ponudba, storitve in celotna atmosfera letališča na sploh, 

vplivajo na nakupno vedenje potnikov. Težava nakupnih navad na letališču je sama zamisel 

nakupovanja v tako imenovanem prostem času. Navajamo torej primer, ko se potniki ne 

marajo udeleževati aktivnosti na letališčih; Kirk (2013) omenja, da se potniki povprečno 

udeležujejo le v 36 % celotnega časa, ki ga preživijo na letališču, v raznih aktivnostih, ki jih 

letališče ponuja (Sadikoglu 2017). 

Oglaševalci se zavedajo, da imajo potrošniki vedno večji vpliv, vendar svojega obnašanja 

temu ne znajo prilagoditi. Ne zmenimo se dovolj za vpliv potrošnikov, ki nam je lahko v 

pogubo. Kdo bi sploh še hotel prespati v hotelski sobi, kjer bi potrošnik s fotografijo po 

neprespani noči, ki bi jo prilepil na spletno stran, pokazal na pomanjkljivosti hotela? 

Vprašanje je, ali lastnik hotela sploh ve, da je ta fotografija objavljena na internetu. Potrošnik 

kaže čustva, zato je še toliko bolj žalostno, da se oglaševalci za to sploh ne zmenijo (Van 

Belleghem 2013).   

Marketing je pojem z več pomeni: je ekonomski proces, funkcija poslovanja, znanstvena 

disciplina ali poslovna zasnova. Je dejavnost, s katero se ugotavlja potrebe potrošnikov, da 

lahko vnaprej zagotovimo prodajo ter dobiček, spoznavati mora obstoječe in bodoče potrebe, 

da podjetje po teh potrebah tudi proizvaja (Van Belleghem 2013). 

Prodajalci morajo natančno oceniti svoje stranke in postavljati dobro ciljana vprašanja, saj 

tako hitro postane jasno, ali je stranka dobro informirana. Še vedno namreč obstajajo stranke, 

ki na prodajno mesto pridejo povsem nevedne, toda teh je vedno manj. V večini primerov 

končno odločitev potrošnik sprejme na prodajnem mestu, vendar bi bilo zmotno iz tega 

sklepati, da je to najpomembnejše mesto, v katero naj fokusiramo vsa marketinška sredstva. 

Zelo možno je, da nekatere blagovne znamke potrošnik izloči že v procesu iskanja informacij 

ali ob diskusijah med potrošniki na internetu, zato je ves denar, ki ga porabimo za trženje na 

prodajnem mestu, vržen stran. Zelo pomembno je, da blagovna znamka ne izpade iz igre ter 

da jo potrošnik obravnava kot eno izmed opcij, ko pride na prodajno mesto, kjer bo sprejel 

končno odločitev. Trgovina je pri odločanju o nakupu še vedno kraljica, vendar je internet 

nesporno njen kralj (Van Belleghem 2013). 

2.12 Izkušnje in pričakovanja 

Želja po blagovni znamki in njen pomen izhajata iz potrošnikovega uma skozi kopico 

izkušenj: skozi vse skupne točke blagovnih znamk – od zabave do pakiranja, od produkta ali 

storitve same, do potrošnika in informacijskih kanalov. Vsaka izkušnja na tem potovanju in 

»zacementirana« potrošnikova glava odgovarjajo na to, zakaj blagovne znamke sploh so –  

njene ustreznosti in njena neskončna privlačnost premakne klic zadoščenja. Takšno kopičenje 
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izkušenj ima neposredno smer, če je potrošniku všeč ali ne. Kopičenje izkušenj tudi pove,  

kako daleč se bo potrošnik premaknil skozi proces nakupa, od zavedanja, premisleka pa vse 

do pridobitve izdelka. In nenazadnje pove tudi, kako to prispeva k ponudnikovemu uspehu ter 

v končni fazi k  uspehu blagovne znamke (Lockwood 2009). 

Zadoščenje ob nakupu je užitek, opazen kot kognitiven, spoznaven proces, ki vključuje 

vrednotenje, opažene izkušnje v nasprotju s prej predstavljenimi, zamišljenimi pričakovanji. 

Kupčevo zadovoljstvo ali nezadovoljstvo je spoznavna sodba kupčevih rezultatov v nasprotju 

s kupčevo osebnostjo in podjetno prakso trženja, vse od perspektive pričakovanj, ki jih ima 

kupec z izdelkom in dojemanjem prednosti. Howard in Sheth (Howard in Sheth 1969, v 

Mechanic of engendering customer loyalty: A conceptual framework: The theory of buyer 

behavior) predložita še, da je kupčevo zadovoljstvo nekakšno spoznavno stanje, katerega 

rezultati so (vse od njegovega čutenja po zadoščenju ali nezadoščenju) nagrada za kupčeve 

prednosti izdelka pred njegovim predhodnikom (Srivastava 2018).  

Poleg izkušenj potrošnika njegova pričakovanja pripeljejo do srečanja skupnih točk. Rezultat 

zadovoljstva z blagovno znamko je v širšem pogledu oblikovan ravno s temi pričakovanji. 

Blagovne znamke so oblikovane na različne načine:  skozi medije, družabna omrežja, 

izkušnje ter skozi vrednost obljub, prenesenih skozi oblikovalske elemente, kot so pakiranje, 

estetika ter uporabnost. Čustveni dejavniki, pričakovanje, zaskrbljenost in resnost določajo, 

kako bomo izdelek vrednotili. Vse to kopičenje izkušenj v nadalje oblikuje pričakovanja ter 

barve potrošnikovega odnosa do znamke – tako dobrega kot slabega. Izkušnje in pričakovanja 

so dinamično povezana in razumeti takšno povezavo je ključnega pomena za dosego in 

vzdrževanje uspeha znamke (Lockwood 2009). 

Mehanika porajanja zvestobe: je konceptualni okvir. Koncept zvestobe kupcev do podjetij je 

treba razumeti kot značaj zvestobe; gre za zvestobo strank in prevladujočo naravo zvestobe 

med kupci. Zvestoba, »sveti gral« trženja, je bila dolgo razumljena kot vprašanje podjetja in je 

bila vedno izjemnega pomena. Včasih navidezno neopredmetene komercialne utemeljenosti 

zvestobe kupcev so danes na bistveno boljšem strateškem položaju – v skoraj vsaki 

organizaciji. Zato zvestoba še naprej ostaja nedosegljiva za večino podjetij, in tudi najbolj 

skrbno oblikovanim osredotočenim ukrepom na kupca, popularno znanim kot programi 

zvestobe; ti se na vse pretege trudijo, da bi le uspeli obdržati stranke na površinski ravni. 

Programi zvestobe so v propadli gradnji lojalnosti, saj temeljijo na, v osnovi pomanjkljivem, 

vodilu: nagradi za zvestobo. Zvestoba je bila monopol v različnih promocijskih shemah in je 

bila oblikovana tako, da ponudi ugodnosti za kupce, priporoča iste blagovne znamke ter 

posledično isti proizvod. Vendar so takšni programi zvestobe namesto zvestobe stranke 

prinašali le zagotovilo kupcev, da izdelke kupijo tam, vendar le dokler ne prejmejo relativno 

bolj vabljive ponudbe drugega ponudnika (Srivastava 2018). 

Zvestobo Woodruff  (1997)  definira kot storitev programa, ki zagotavlja, po navadi zaznano 

kupčevo zvestobo, kot pomemben vir tekmovalnosti. Srivastava in Rai (2013) podpišeta še, 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0970389618302416#bib0043
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0970389618302416#bib0043
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0970389618302416#bib0043
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0970389618302416#bib0103
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0970389618302416#bib0093
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da je pomemben vir kupčeve zvestobe na uspehu in rentabilnosti podjetja, medtem ko 

Srivastava in Rai (2014) omenita še, da je organizacija z odnosom, ki je orientiran na pristopu 

k kupčevi zvestobi ključnega pomena. Odnos je ponujen kot kupčeva zvestoba,  lahko je 

razumljen kot kupčevo nagnjenje k preferiranemu proizvodu ali storitvi zaradi njegovih 

lastnosti zamenljivosti z drugim izdelkom na trgu. Srivastava in Rai (2014) trdita, da je 

zvestoba kot koncept, konstrukt ogromnega interesa za raziskovanje, in prav raziskovalci so 

samostojno začeli raziskovati ter se vrnili k njegovim koreninam. McCall in Voorhees (2010) 

sta v svojih raziskavah fokusirana na identifikacijo ključnih elementov, ki so odgovorni za 

program  kupčeve zvestobe, zavzemata se za to, da ključni elementi še vedno ostajajo 

izmuzljivi (Srivastava 2018). 

2.13 Blagovna znamka 

Razlika med izdelkom in blagovno znamko je bistvenega pomena. Tisto, kar je narejeno v 

tovarni, je izdelek, kar kupijo potrošniki pa je blagovna znamka. Izdelek je možno kopirati, 

blagovne znamke pa ne, je edinstvena. Izdelek je lahko kaj kmalu iz mode, medtem ko je 

uspešna blagovna znamka večna. Cena izdelku odraža njegovo denarno vrednost, znamka pa 

funkcionalne vrednote, simbolno vrednost in zadovoljstvo (Možina in Tavćar 2012). 

Blagovna znamka potrošniku pomaga izbrati izdelek, ki odraža njegova pričakovanja, želje in 

potrebe ter je pomemben faktor pri segmentiranju posameznih izdelkov na trgu. Izdelek sam 

zase ne govori, pomen mu daje blagovna znamka, ki zanj govori ter mu daje smer (Možina in 

Tavćar 2012). 

Vsaka trženjska strategija za posamezni izdelek se slej ko prej sreča z odločitvijo o blagovni 

znamki. Potrebnih je veliko dolgoročnih investicij; močno je tisto podjetje, ki ima razvito 

močno blagovno znamko. Gre torej za ime, simbol, obliko ali kombinacijo vseh, ki so 

namenjeni prepoznavanju izdelka, in kar je še pomembneje, njegovemu razlikovanju od 

konkurenčnih izdelkov. Gre za tako imenovani fenomen (Howard in Sheth 1969). Rečemo 

lahko, da je uspešna blagovna znamka prepoznaven izdelek, storitev, kraj ali oseba, ki je 

ustvarjena tako, da potrošnik zazna zanj pomembne vrednote. Blagovna znamka za podjetje 

predstavlja sistem obljub s prednostmi pred konkurenco, svojo osebnostjo in vrednotami. Kot 

taka pa za podjetje predstavlja gensko zasnovo ter mu daje smernice za nadaljnje aktivnosti, 

poslovni razvoj in tržno uspešnost. Tržniki morajo promovirati lastnosti in koristi blagovne 

znamke, najbolj pomembne pa so njene vrednote, kultura in osebnost. S tako imenovanim 

znamčenjem (angl. branding) izdelku dajemo psihološko in simbolno vrednost, znamka se 

lahko osamosvoji in postane pomembnejša od stvari, ki jo označujejo ter s tem ponazarja 

medosebne odnose in družbo na splošno (Možina in Tavčar 2012) .  

Visoka stopnja identifikacije potrošnika z blagovno znamko pomeni večje število pozitivnih 

mnenj o njej, pomeni pa tudi boljšo percepcijo znamke in končno vse to skupaj deluje kot 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0970389618302416#bib0083
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0970389618302416#bib0094
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0970389618302416#bib0058
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vzvod za uspešnost blagovne znamke. Visoka vrednost omenjenih marketinških elementov 

pomeni pogostejše nakupe in nadaljnja priporočila. Ključ do takšnega vzvoda pa je 

identifikacija z blagovno znamko –  če se ljudje lahko v njej vidijo in vidijo svoje lastne 

vrednote, bo to dovolj, da sproži učinek vzvoda, vendar pa se sama identifikacija ne zgodi kar 

čez noč. Gre za vztrajnost, pomembno pa je tudi, da ima tako znamka kot potrošnik vizijo. 

Kljub vsemu pa je identifikacija z blagovno znamko zelo krhek odnos, ljudje se z blagovno 

znamko ne identificiramo zlahka, zato se tudi odnos z njo lahko kaj hitro skvari. V končni fazi 

je identifikacija ključnega pomena, je osnova, na kateri gradimo vse svoje aktivnosti …  če je 

ogrožena, se moramo odzvati takoj in odločno, da jo bomo zaščitili in ohranili (Van 

Belleghem 2013). 

Za podjetje pa blagovna znamka prinaša veliko več. Olajšana je identifikacija izdelka, je 

zagotovilo kupcem, da se pod tem imenom skriva kakovost, podjetje je znano, olajšane so 

cenovne primerjave, s pomočjo blagovne znamke se lahko poveča ugled izdelka, potrošniki 

pri pozitivno ocenjeni blagovni znamki občutijo manj tveganja. Potrošniki blagovni znamki 

izoblikujejo podobo, v katero verjamejo,  vnašajo, kar čutijo in o čemer razmišljajo. V močnih 

blagovnih znamkah so trgovci in ostali posredniki veliko bolj pripravljeni  na sodelovanje in 

večji je nadzor nad distribucijo. Blagovna znamka pa se uporablja tudi za prodajo celotne 

linije izdelkov ali za vstop v novo kategorijo izdelkov. Stroški za trženje so zaradi 

prepoznavnosti podjetja manjši, podjetje pa je bolj učinkovito pri pogajanjih. Zaračuna lahko 

višjo ceno kot konkurenca, saj ima višjo zaznano kakovost (Možina in Tavčar 2012). 

Izbira blagovne znamke je primerjava med kupčevo odločitvijo za blagovno znamko in 

kupčevimi pričakovanji glede cene. V prvi fazi se določi, kako naj se oblikujejo cene, v drugi 

fazi pa je izbira blagovne znamke odvisna od maloprodajne cene. In ne glede na to, ali to ceno 

primerjamo z neugodno blagovno znamko, je pričakovana cena. Reakcije strank do 

pozitivnega odstopanja oziroma izgube in negativnega odstopanja, dobička, kjer 

maloprodajne cene primerjamo s pričakovano ceno, ugotovimo, da potrošniki reagirajo 

močneje na ceno izgube kot na ceno dobička. Rezultat tega je, da pričakovana cena ni odvisna 

samo od predhodne cene, ampak  vpliva tudi frekvenca promoviranja blagovne znamke, 

gospodarske razmere, značilnosti kupca in vrsta trgovine, kjer smo nakupovali (Kalwani 

1990). 

Odnos med blagovno znamko in potrošnikom, ki ga skuša zgraditi ponudnik blagovne 

znamke, je odnos z oblikovanjem identitete in vrednosti, ki jo ima blagovna znamka za 

potrošnika. Vrednosti so lahko uporabne, funkcionalne koristi, izražene neposredno ali zajete 

v drugačnih elementih identitete. Posreduje nam značilnosti, ki so robustne, močne in 

svobodne, takšne ključne lastnosti blagovne znamke pa imajo lahko neposreden vpliv na 

nakupno ravnanje potrošnika. Blagovna znamka ima lahko tudi emocionalno korist, ki v 

potrošniku vzbudi ravno nakup. Običajno so takšne koristi sestavni del identitete 
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najmočnejših blagovnih znamk. Koristi blagovne znamke izražajo tudi potrošnikovo 

samopodobo (Možina in Tavčar 2012). 

2.14 Česa ne vemo 

Skoraj vsi nakupujemo ne zavedajoč se resnejših vplivov naših nakupov in naših navad.  

Glavna ovira pri nakupovanju je pomanjkanje ključnih informacij. Resnica starega pregovora 

»česar ne vemo, ne boli«, je danes ravno nasprotna. To, česar ne vemo o dogajanju v ozadju, 

zunaj našega dosega, škoduje nam samim in tudi drugim. Poglobiti se je treba v dobavno 

verigo, da bi dojeli dejanske stroške dobrin, ki jih uživamo. Smo skupinske žrtve v svetu 

trgovine, ujeti v čarovniški trik. Trg je razporejen tako, da iluzionist trik izvaja v naši zaznavi 

– resničnih vplivov trga torej ne poznamo in ne zavedamo se, da jih bi bilo dobro poznati. 

Sploh se ne trudimo, da bi spoznali tisto, česar ne vidimo, pa prav to je bistvo same prevare. 

Sami smo vzrok številnih nevarnosti, saj nastaja mreža povezav med tem, kar kupujemo in 

tem, kar delamo. V blaženi nevednosti vztrajamo pri navadah, katerih posledice se le še bolj 

zaostrujejo in ki le še bolj krepijo nevarnost. Gre za kratek stik v naši zavesti med tem, kar 

delamo in tem, kaj to v resnici pomeni … in ker nismo sposobni nagonsko prepoznati 

povezav med našimi dejanji in težavami, ki iz njih izvirajo, na veliko ustvarjamo nevarnost, ki 

jo v resnici obsojamo. Priče smo nenehnemu, a hkrati počasnemu, toda vztrajnemu nastajanju 

novih nevarnosti, zato nas ogrožajo sile, ki jih s prirojenimi opozorilnimi sistemi ne moremo 

zaznati. Ker zmedejo alarmni sistem v možganih, si moramo zavestno prizadevati, da smo 

pozorni na takšno nevarnost, vendar moramo prej dojeti vprašanje naše zaznave. Obseg 

zaznave nam je izklesala narava z izpostavljenostjo plenilcem, strupom in množici drugih 

nevarnosti, ki so ogrožale preživetje naše vrste. Vendar pa naš zaznavni sistem ne prepozna 

nevarnega signala, ko grožnja prihaja v obliki postopne nevarnosti, zanje naši možgani nimajo 

vgrajenega opozorila, saj je današnji svet poln nevarnosti, ki jih ne vidimo, ne slišimo, ne 

okusimo in ne vonjamo, torej je naš možganski sistem odziva na grožnje znova in znova 

preslepljen (Goleman 2011).  

Skozi polje poskusov vrednotenja finančnih in sorodnih posledic strank v prodajnih akcijah, 

usklajujmo svoje prodajne klice z namenom, da prodamo vse izdelke. Stranke z visokimi 

prihodki so bile vir izboljšave v učinkovitosti trženja stikov, medtem ko so bile stranke z 

nizkimi prihodki izboljšava same učinkovitosti trženja stikov. Za teoretično pričakovane 

koristi, izboljšavo kakovosti odnosa med stranko in podjetjem, lahko organizacije uporabljajo 

nešteto poskusnih polj, za na kupca naravnanih organizacij (Kumar 2008). 

Velika laž je tudi, da kar ne vemo ali ne moremo videti, ni pomembno. V resnici naša 

brezbrižnost za posledice skupnega seštevka vsega, kar kupujemo in delamo, in naše 

neodgovorne potrošniške navade, povzročajo številne najrazličnejše grožnje okolju in zdravju 

(Goleman 2011). 
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Trajnost označuje pojem, ki zadeva odgovor na vprašanje, kaj lahko naredimo, da postanemo 

odgovornejši in kako lahko zavarujemo okolje. Trajnostna potrošnja je okoljevarstvena tema, 

koncept, ki omogoča dostojno življenje za vsakogar in se nenehno razvija. Odgovori niso 

preprosti, je pa mogoče prepoznati osnovne elemente, da razumemo celotno sliko. Bolj kot 

uničujemo naš planet, večje je tveganje za življenja prihodnjih generacij. Vidimo lahko 

izumiranje rastlinskih in živalskih vrst, vsaka izgubljena vrsta pa ne pomeni samo 

nepopravljive škode za ekosistem, temveč tudi izgubljeno priložnost za prihodnji razvoj 

(UNESCO-UNEP 2002). 

Pozorni moramo biti pri izbiri izrazov, kot so recikliranje, zeleno, razvoj, trajnostno in 

podobno, saj označbe sicer prikrivajo bridko resnico. Človeštvo si ne bi smelo dovoliti, da s 

takšno tolažilno besedo prikriva golo in bolečo resnico. Takšne laži ustvarjajo zaroto, tihi 

dogovor, da se ne posvečamo skritim vplivom naših odločitev. Za vsako skupino, pa naj bo to 

od družine do podjetja, od posameznika do celotne družbe obstajajo pravila, ki urejajo 

razmerje med informacijami in nevednostjo in ima zato nepoznavanje razmerij obsežne 

posledice. Takšno početje preprosto odseva, kako naše samozavajanje usmerja naš občutek 

nemoči, vsak izmed nas je namreč žrtev in zlobnež obenem (Goleman 2011).  

Iskati bi morali rešitve na področju družbenih in okolijskih neravnovesij, predvsem pri bolj 

odgovornem ravnanju potrošnika. To je smisel trajnostne potrošnje, ki je še zlasti povezana s 

proizvodnjo, distribucijo, rabo in odlaganjem odpadkov, ki nam v takšnem smislu ponuja 

celovit premislek o celotnem življenjskem krogu nekega izdelka. Zadovoljiti temeljne potrebe 

slehernega prebivalca sveta, zmanjšati presežke ter se izogniti onesnaževanju bi moral biti 

glavni namen (UNESCO-UNEP 2002). 

Prav naše navade in potrošnja, stvari ki jih radi kupujemo in jih radi počnemo, prav te so 

gonilo teh občutkov, ki jih obsojamo. Poslovni svet se odziva na želje potrošnikov, saj nam 

prosti trg zagotavlja to, kar želimo kupiti; kar nenazadnje pomeni, da lahko vsak izmed nas 

postane aktivni dejavnik postopnih izboljšav, ki jih obupno potrebujemo (Goleman 2011).  

Res pa je, da je za spremembe odgovorna vlada z  zakonodajo, vendar ima ključno vlogo prav 

potrošnik. Organizaciji UNESCO in UNEP ozaveščata mlade glede možnosti, ki jih ponujata 

za trajnejši način življenja. Mlade spodbujata, da stvari začnejo spreminjati že v svojem 

vsakdanjem življenju (UNESCO-UNEP 2002). 

Tako npr. zdravstvena potrošnja v današnjem času predstavlja velike težave, vendar prav ta 

segment (zdravstveni) državi predstavlja bruto domači proizvod. Ekonomsko revnejše države 

pa imajo še večjo  potrošnjo zdravil. Največja težava je, da potrošnja zdravil konstantno raste. 

Rast te potrošnje je v stalnem uvajanju novih tehnik in tehnologij, pri čemer ima glavno vlogo 

povečanje izdatkov za zdravila; ta stroškovni del zdravstva je zadnja leta prehitel ostale 

stroške v zdravstvu. Ostalih zdravstvenih stroškov je okrog 5 % na leto, medtem ko znašajo 
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stroški za zdravila 7–10 % vseh zdravstvenih stroškov na leto v večini Evropskih držav 

(Gajski 2009). 

2.15 Podjetja v točki nakupa 

Zaradi prihoda poplave podatkov o doslej neopaženih posledicah sestavin v vsakodnevnih 

proizvodih ter dostopnosti interneta vsakomur, lahko blagovna znamka, ki je bila vse do 

danes uspešna, kaj hitro postane omadeževana v očeh potrošnika. Da podjetje ostane pred 

takšno nevihto odločitev na strani potrošnika, potrebuje zgodnje odkrivanje tistih vidikov 

proizvoda, ki so problematični, saj lahko le tako podjetja, bolje prej kot kasneje, razvijejo 

novo, boljšo alternativo. Vendar pa mora biti razmišljanje podjetja o takšnih tveganjih 

podobno kot je razmišljanje skrbnega potrošnika – torej nabiranje novih informacij, delovanje 

v skladu z njimi in ne zanikanje dejstev. Podjetja, ki sprejemajo odločitve, morajo biti tudi 

med prvimi, ki naj bi vedela, kaj prihaja, saj bodo morali jasneje kot kdaj koli prej pretehtati 

tveganje ter se zavedati koristi pomembnejših odločitev. In kaj lahko podjetje izgubi, če se za 

to ne zmeni? Odgovor je preprost, lahko gre za ugled podjetja, ugled blagovne znamke ali pa 

tržni delež. To je temeljno vprašanje vrednot, prioritete in etičnosti. Težko je sprejemati nujne 

popravke, če ni neposredne krize. Del sprejemanja odločitev je tudi iskanje sedanje vrednosti 

v dolgoročnih odločitvah. Sestavine proizvoda so bile izbrane zaradi nekakšne koristi in vsaka 

sprememba lahko povzroči padec kakovosti, zviša stroške ali zniža dobiček. Če podjetja 

nimajo jasnih informacij o tveganjih, lahko le ugibajo o koristih, ki bi jih prinesle spremembe. 

Podrobnejši vtis o stroških sprememb lahko povzroči logičen rezultat nedejavnosti, zakaj bi 

karkoli spreminjali, saj se upravičeno bojijo, da bo podjetje na izgubi. Vendar pa je način, 

kako znižati stroške in obenem delati prav v medsebojnem nasprotju. Vsaka sprememba bo 

nekaj stala in povzročila dodatne težave, nekaterim dobaviteljem se bo mogoče potrebno 

odreči ali spremeniti svoje delovanje. Bistvo posla je posel in edino poslanstvo je povečanje 

dobička. Vse se vrti okrog vrednot, ki jih narekujejo strateške prioritete in  poslovna logika, 

pri kateri je pomemben samo dobiček. Ekološke spremembe so v redu, če le ne prinesejo 

novih stroškov. Takšno razmišljanje maje poslovne temelje. Ekološko inteligentna podjetja 

bodo proaktivna: hotela bodo prva izvedeti epigenetske podatke, sodelovati z dobavitelji, da 

izpeljejo potrebne spremembe, in pridobiti povratne informacije s trga, kako potrošniki 

sprejemajo njihove spremembe. V tem bodo videla poslovno priložnost in ne le dodatne 

stroške (Goleman 2011). 

Poslovno upravljanje je na splošno proizvodno naravnano. Ker je dobiček najvišji cilj, 

poslovanje vodi le peščica izbranih. Posledično upravljanje narekuje določitve poslovnih 

načel, oblikovanje politike podjetja in izdelavo operativnih odločitev (Weber in Karnes 1959). 

Prosti čas je, ko počnete, ko ne počnete ničesar. Priti do nekaterih študij primerov je res 

zanimivo; tako lahko najdemo podatke in študije, ki se ukvarjajo s celotnim paketom –  

logotipom in oglasnimi testi. V tem primeru se moramo vprašati, ali prenašati neskončne 
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anekdote in osebne spominke, ali najti hitre  rešitve za nekaj precej zapletenih problemov. Kot 

primer navajamo uvedbo Edselovih avtomobilov in zgodbe o kosmatem psu, ki so brez 

podpore ter govorijo posplošene teorije; vse pa so zapisane v vrhunskem neredu in 

pogovornem stilu (Cheskin 1959). 

Tehnologija nam omogoča izdelovanje nove identitete, saj s preobleko tako imenovane 

dodane vrednosti za dvig statusa nekega izdelka ali storitve v očeh javnosti, prinaša velik 

zaslužek. Avtorske pravice, blagovne znamke, znaki in patenti so danes vse bolj odvisni od 

svoje osebnosti, saj tako prodajajo svojo podobo (Goleman 2011). 

Za vplivno upravljanje odnosov s strankami (CRM), na znanje in zadovoljstvo strank, 

uporabimo CRM aplikacijo, ki je pozitivno povezana z izboljšanim znanjem kupca in 

izboljšanim kupčevim zadovoljstvom. Naložbe v znanje kupca se povečajo, ko podjetja svoj 

odnos s strankami in njihove informacije delijo z njihovi partnerji v dobavni verigi (Mithas, 

Krishnan in Furnell 2005). 

Reakcije kupcev za nakup v veleblagovnicah razkrivajo nekatera zanimiva dejstva nakupnih 

navad. Veliko tistih, ki izrazijo takšno željo, niso čustveno v to vpleteni. Mnogi živijo v 

bližini velikih predmestij ali v bližini takih trgovin. Pri izbiri trgovin zaradi takšne značilnosti, 

kot so cena, kakovost in podobno, se zdi očitno, da je mnenje gospodinje, kaj ji je najbolj všeč 

nek izdelek popolnoma zaman. Glede izbire ali nastavitve, glede na vrsto zabave, izložbe, 

privlačno notranjost trgovine in podobno obstaja veliko zanimivih komentarjev –  na primer 

dejstvo, da je ena trgovina najboljša za nakup posteljnine, druga za porcelanasto posodo, 

naslednja za oblačila in spet druga za nekatere posebne izdelke (McDermott 1936). 

Umeščenost mesta se od njegovega nastanka dalje prepleta z okoliščinami delovanja in 

bivanja; s preoblikovanjem mest v središča potrošnje pa se narekuje obstoj prostorov 

potrošnje, kjer ponovno na sam vrh vstopa estetika. Prostori potrošnje pogojujejo 

kompleksnejšo družbeno ureditev, so torej tvorba družbenih skupnosti. Ljudi privabljajo v 

mesta in predstavljajo prostor menjave, tako dobrin in denarja kot tudi socialnih stikov in 

kultur. Stare navade in udobno življenje so nadomestile skupne dejavnosti prebivalcev mest. 

Proizvodni presežek se ponuja na trgih, ki so središčno območje in urbano prostorsko 

vozlišče. Mesta so zaradi večje gostote ljudi najugodnejše tržno območje za podjetja. Tam, 

kjer ni dela, ni presežnega proizvoda, ni urbanizma in ni potrošnih prostorov, ki bi vzdrževali 

ta krogotok. Kraj, kjer stoji prostor potrošnje igra pomembno vlogo pri razvoju mesta in 

njegovem vzpostavljanju ter predstavlja pester mozaik dejavnosti in dogodkov, to pa 

zagotavlja potencialno rast podjetij, prinaša izkušnje ter dohodek (Uršič 2003). 

Glede na ogromno rast in pomemben vpliv skupinskega nakupa na internetu in z 

razumevanjem dejavnikov skupinske motivacije za internetni nakup potrošnikov (OGB), 

pridemo do kritične točke, tako za raziskovalce kot tudi za praktične delavce. Postavi se 

vprašanje, kaj so torej dejavniki in kakšna je motivacija potrošnikov za skupinsko potrošnjo. 
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Z raziskovanjem teorije skupne potrošnje bi podjetjem omogočili boljše načrtovanje in 

oblikovanje strategij, pritegnili bi potencialne potrošnike in obdržali svoje sedanje (Xiao 

2018). 

Motivacija internetnega impulzivnega nakupa: impulzivni nakup predstavlja velik delež 

nakupovalnega vedenja potrošnikov na trgu. Internetni trgovec na drobno tudi pričakuje 

dobiček z naslova impulzivnega nakupa. Zato je zanimivo, pa tudi koristno, da razišče 

oblikovalske elemente spletne trgovine in dejavnike pospeševanja prodaje, ki jih internetni 

trgovci lahko uporabijo, da vzbudijo željo potrošnikov ali zmanjšajo samonadzor, in sicer z 

namenom, da prikličejo v spomin impulzivni nakup. Opredeliti dejavnike, povezane z 

oblikovanjem spletne trgovine in spodbujanjem prodaje, ki najbolj vplivajo na impulzivni 

nakup, skozi proces odločanja potrošnikov, uspešno opredeljuje dvofaktorska teorija; ta 

opredeljuje zdrave motivacijske dejavnike, ki sprožijo impulzivni spletni nakup (Yi-shih, 

Sheng-Wei in Hsu 2016). 

Potrošniki so temeljni dejavnik vpliva na poslovne rezultate organizacij. Nakup oziroma ne 

nakup ter  nakup ene in ne druge dobrine bistveno vplivajo na dinamiko gospodarstva ter 

pripomorejo k ustvarjanju ciljev organizacije (Goleman 2011).  

Zaželeno je delovanje vodstva in rezerve avtoritete vodstva, delovanje upravnega organa v 

postopku odločanja, vendar je zaželeno tudi to, da se deli in oblikuje načela in pravila z 

zaposlenimi in javnostjo. Takšno sodelovanje zahteva timsko delo ter željo vodstva služiti 

tako dobro kot tudi kopičiti dobiček. Take storitve naj bi vključevale cilj podjetja in željo po 

izboljšanju (Weber in Karnes 1959).  
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3 ANALIZA RAZISKAVE 

Pristopili smo v okviru kvantitativne raziskovalne paradigme. Za doseganje ciljev smo 

uporabili anketni vprašalnik. Vprašalnik je bil sestavljen na osnovi zastavljenih vprašanj pri 

pregledu strokovne literature, in sicer pri opisu pogostosti nekaterih dejanj potrošnika, 

nakupnih navadah ter dejavnikih vpliva na nakupne odločitve. V raziskavi je sodelovalo 189 

anketiranih oseb. Analizirali smo 173 izpolnjenih vprašalnikov, saj je bilo 16 vprašalnikov 

nepopolnih. Za analizo smo uporabili 173 pravilno in v celoti izpolnjenih vprašalnikov. 

Proučevana populacija so osebe moškega in ženskega spola, v starosti do 70 let. Zbiranje 

podatkov je potekalo v primorski, kraški in notranjski regiji. 

3.1 Oblikovanje vprašalnika 

Uporabili smo anketni vprašalnik za namen kvantitativnega raziskovanja, ta vsebuje enajst 

vprašanj, izmed teh sta dve vprašanji demografskega tipa. Vprašanja se med seboj razlikujejo 

po številu možnih odgovorov in so v večini primerov zaprtega tipa. Med zadnjimi vprašanji je 

lestvica Likertovega tipa, kjer anketirane osebe označijo, v kolikšni meri se s trditvijo 

strinjajo. 

Vprašalnik je razdeljen na šest sklopov, in sicer: 

 prvi del vprašalnika je s področja pogostosti nakupovanja izdelkov, torej kaj anketirane 

osebe najpogosteje nakupujejo, 

 drugi del vprašalnika so motivacijski dejavniki, ki vplivajo na nakup oziroma trditve, ki 

so odločilnega pomena pri nakupu in na podlagi katerih se potrošnik odloča za nakup, 

 tretji del vprašalnika sprašuje po ozaveščenosti anketiranih oseb glede marketinga 

oziroma ali se potrošniki sploh zavedajo, da imajo trgovine vpliv na njihovo ravnanje, 

 četrti del vprašalnika so splošne navade potrošnikov, in sicer, kako pogosto nakupujejo, 

kdaj in kje, ali se poslužujejo impulzivnih nakupov ter koliko časa v povprečju porabijo 

za nakup, 

 peti del vprašalnika je splošno strinjanje oziroma nestrinjanje z navedenimi trditvami, 

 šesti del vprašalnika pa so demografske lastnosti, kjer sprašujemo po spolu in starosti 

anketirane osebe. 

3.2 Vzorčenje 

Vzorec je bil priložnosten, uporabljena je bila tudi metoda snežne kepe. Anketiranje je 

potekalo na način osebnega pristopa, in sicer  na področju primorske regije; natančneje v 

krajih Postojna, Sežana in Koper. Anketni vprašalnik je bil poslan preko elektronske pošte; 

anketirane osebe so bile preko elektronske pošte in Facebooka pozvane na reševanje 

anketnega vprašalnika preko spletne strani 1ka.si. Pridobljene podatke smo nato analizirali in 
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obdelali s pomočjo Excel programa. V vzorec smo vključili fizične osebe, ki so bile v času 

anketiranja na samem kraju, osebe z dostopom do interneta in osebe, ki so uporabniki 

Facebooka. Pridobili smo 189 izpolnjenih vprašalnikov, izmed teh je bilo 16 nepopolnih. 

Tako za analizo uporabimo 173 popolno izpolnjenih vprašalnikov. 

3.3 Izvedba raziskave 

Pridobljene podatke smo obdelali s pomočjo programa Excel, kjer smo uporabili funkcije za 

izračun frekvenc in povprečij. S pomočjo vnesenih podatkov pa smo izrisali tudi grafe za 

prikaz. 

Predpostavili smo naslednje: 

 Hrana, brezalkoholna pijača ter sadje in zelenjava so med tremi najpogosteje naštetimi 

izdelki nakupa. 

 Cena je pomembnejši dejavnik za nakup izdelka kot dober reklamni oglas. 

 Vsaj tretjina anketiranih oseb se strinja ali popolnoma strinja s trditvijo, da bodo izdelek 

kupili, če jih le-ta z vonjem ali videzom vrne v preteklost. 

 Več kot polovica potrošnikov v povprečju porabi med 10 in 30 minut časa za nakup. 

 Polovica potrošnikov se zelo pogosto ali vedno odloči za nakup na blagajni. 

3.4 Ugotovitve in analiza 

Analiziranih je bilo 173 anketnih vprašalnikov, obdelava je potekala s pomočjo programa 

Excel, prav tako tudi izračun frekvenc, povprečja ter odstotkov in izris pripadajočih grafov. 
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Spraševali smo se, ali so hrana, oblačila ter sadje in zelenjava med tremi najpogosteje 

naštetimi izdelki nakupa. Spraševali smo torej, kaj potrošniki najpogosteje kupujejo. Med 

naštetimi izdelki: hrana, brezalkoholna pijača, sadje ali zelenjava, alkohol, čistilna sredstva, 

cigarete, kos oblačila, hrana za živali, čevlji, izdelki za dom, tehničnimi izdelki, pohištvo, 

knjige, rože, nekaj, za kar prosi prijatelj/ica in karkoli drugega, se med najpogosteje naštetimi 

pojavljajo prav hrana, brezalkoholna pijača ter sadje in zelenjava. Hrana je med vsemi 

pravilno izpolnjenimi anketnimi vprašalniki na prvem mestu s 24,28 %, sledita sadje in 

zelenjava s 16,76 % ter oblačila s 9,83 %, kar je prikazano v sliki 3.  

Pri vprašanju, kaj ljudje nakupujejo, je odvisno tudi, ali so potrošniki kadilci in posledično 

kupujejo cigarete, ali imajo doma mogoče domače živali (psa, mačko) in zato med ostalimi 

izdelki nakupijo tudi nekaj hrane za živali. Torej bi za posplošen rezultat, ki bi veljal za 

celotno državo, morali vprašanje poglobiti in razdeliti anketirance po spolu, glede na to ali so 

kadilci ali ne, ali imajo v lasti domačo žival, ali so v kratkem obiskali sorodnika ter zato 

kupili rože in tako dalje. Potrošniki se za nakup hrane, oblačil ter sadja in zelenjave odločajo 

v več kot polovici primerov, natančneje se za nakup naštetega odloča 50,87 odstotka 

vprašanih. 

Slika 3: Izdelki nakupa 
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V drugem vprašanju smo si zamislili ceno kot pomembnejši dejavnik za nakup izdelka v 

primerjavi z dobrim reklamnim oglasom. Sprašujemo se, ali lahko cena izdelka vpliva na 

nakup le-tega ali ne, kljub temu, da je bil reklamni oglas zanj prepričljiv. Iz grafa v sliki 4, je 

razvidno to, da je od cene odvisno, ali bomo izdelek kupili ali ne in ne od reklamnega oglasa 

za ta izdelek. Da je cena izdelka zelo pomembna, je razvidno iz grafa, ki kaže, da se je za 

pomembnost cene pred oglasom odločilo kar 26,01 % anketirancev; reklamni oglas pa jih 

prepriča v le 2,6 %. Višje rezultate dosegata le še učinkovitost izdelka s 13,88 % in 

uporabnost; ta je pomembna pri kar 21,5 % vprašanih.  

Včasih si iz videnega reklamnega oglasa rečemo: »Prav ta izdelek moram imeti!« Pa ga 

dejansko res potrebujemo? Nas dober reklamni oglas resnično prepriča, da bomo izdelek 

kupili? Skozi diplomsko nalogo smo omenili veliko dejavnikov, ki eni bolj, drugi manj 

vplivajo na naše odločitve,  kako bomo v danem trenutku ravnali. Tako lahko trdimo, da sta 

ekonomski problem v državi in še vedno dokaj revno prebivalstvo ter srednji ekonomski 

razred v Sloveniji še vedno najpomembnejša dejavnika, ko se bomo odločali za nakup. 

Vsekakor  bomo, preden bomo izdelek položili v svojo nakupovalno košarico, pogledali, 

koliko stane. Prišli smo do ugotovitev, da cena občutno prevladuje in je glavni dejavnik pri 

nakupu; reklamni oglasi so torej za ceno –  ta dejavnik ne prednjači.  

 

Slika 4: Motivacijski dejavniki za nakup  
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Vprašali smo se tudi, ali je med vprašanimi vsaj tretjina oseb, ki se strinja ali popolnoma 

strinja s trditvijo, da bodo izdelek kupili, če jih bo le-ta z vonjem ali videzom vrnil v 

preteklost. 

Nekatere trgovine oglašujejo tako imenovani teden nostalgije – gre za nostalgično potezo 

trženja? Sprašujemo se, ali je mogoče, da bomo izdelek kupili ali ne samo zaradi tega, ker nas 

je s svojim vonjem ali videzom popeljal nazaj v preteklost. Gre za tako imenovani nostalgičen 

pridih izdelku. Prikazujemo porazdelitev odgovorov v sliki 5, ki je bila dokaj povprečna med 

14- in 23 % vprašanih, razen pri popolnem strinjanju, ki dosega le 3 %, in strinjanju, ki 

dosega kar 37 %. Potrošniki se še vedno radi spominjamo svojega otroštva, kako so nam 

starši kupili takrat priljubljeno čokoladico Eurocrem. Še danes se spominjam strica, ki me je 

kot otroka poslal v trgovino po cigarete 57 filter in še vedno imam v spominu staro etiketo, 

nam tako priljubljene Pepsi Cole. S trditvijo se torej strinja ali popolnoma strinja kar 40 % 

anketiranih oseb. 

 

Slika 5: Strinjanje s trditvijo o nostalgičnosti izdelka 
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Več kot polovica potrošnikov v povprečju porabi med 10 in 30 minut za nakup; prav to, 

koliko časa porabijo osebe za nakup, smo vprašali pri četrtem vprašanju. Postavimo si 

vprašanje, koliko časa v povprečju potrošniki porabijo za nakup, torej koliko časa preživijo v 

trgovini. Do 10 minut porabi le 9 % anketiranih oseb. Prav toliko odstotkov jih porabi tudi uro 

ali dve za nakup. Med 30 minut in eno uro časa porabi le 16 % vprašanih, več kot dve uri pa 

nihče izmed anketiranih oseb. Od 10 do 30 minut porabljenega časa bistveno odstopa s kar 66 

%. Posplošimo lahko, da tri četrtine vprašanih v povprečju porabi do največ 30 minut za 

nakup.  

Današnji način življenja, stres in tempo današnjega časa na sploh, so nas privedli k vse 

hitrejšemu opravljanju, tudi nujnih opravil. Več kot polovica potrošnikov v povprečju porabi 

med 10 in 30 minut časa za nakup, kar prikazujemo v sliki 6. Razmišljamo tudi, da ima 

majhen odstotek, le 9 % vprašanih v mislih nakupovanje v nakupovalnih centrih, kjer 

resnično lahko preživimo tudi uro ali dve. Možno pa je tudi, da imajo le preveč časa in ne 

vedo kaj bi počeli. Konec koncev je nakupovanje postalo »nacionalni šport«, vse dni v letu. 

 

Slika 6: Grafični prikaz porabe časa za opravljeni nakup 
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Ali se polovica potrošnikov zelo pogosto ali vedno odloči za nakup na blagajni, je bilo  

naslednje vprašanje. 

Med tem ko potrošniki stojimo na blagajni ter čakamo na plačilo za opravljen nakup, 

velikokrat oprezamo okrog sebe ter na dosegu roke pograbimo še zadnje žvečilne gumije ali 

čokoladico. Govorimo o tako imenovanem impulzivnem nakupu, kjer kupimo tudi 

nenačrtovane izdelke, ki jih nismo imeli namena kupiti ali so nas v zadnjem trenutku za rokav 

pocukali prav otroci in si izborili paket bombončkov, v zameno za ubogljivost.  

Vendar pa rezultati raziskave pokažejo drugače. Iz slike 7 je razvidno, da se za impulzivni 

nakup nikoli ne odloči 39,99 % anketiranih oseb, zelo poredko pa kar 49,71 %. Rezultate je 

mogoče pripisati tudi temu, da mame v trgovino s seboj ne jemljejo majhnih otrok, lahko pa 

gre tudi za finančno stisko potrošnika. Za impulzivni nakup se odloči zelo pogosto ali vedno 

le 3,47 % anketiranih oseb, kar je zanemarljivo malo. 

 

Slika 7: Pogostost odločitve za nakup na blagajni 
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3.5 Nadaljnja priporočila in raziskave 

Zadnja leta se je internet razvijal s svetlobno hitrostjo in se razvil v družbeno platformo. 

Razvoj je vplival na to, da se potrošnik odloči za vrsto nakupa, torej kje in kakšen nakup bo 

opravil. Žal večina današnjih oglaševalcev še ni prišla do tega spoznanja. Namesto, da bi 

oglaševalci naredili korak naprej, še vedno stojijo na istem mestu, kot so stali že pred leti. Ker 

niso usmerjeni v to, zakaj določeno stvar potrošniki kupijo, je njihov poklic ogrožen (Van 

Belleghem 2013). Še zlasti sedaj, ko je na obzorju nova generacija oglaševalcev. Spremembe 

so potrebne v skoraj vseh vejah poslovnega sveta, podjetje se mora naučiti razvijati, če želi 

ostati uspešno. Sprememba se začne v nas samih in naša odgovornost je, da se spremenimo. 

Človeški viri in trženje imata veliko skupnega. Internetna komunikacija v zvezi s strateškimi 

odločitvami je enako pomembna kot ekstremna komunikacija s porabniki (Van Belleghem 

2013). Blagovna znamka pa je zelo močan magnet, ki pritegne nove kadre. Upravitelji 

človeških virov stojijo pred problemi, ki so podobni problemom tradicionalnega oglaševalca. 

Izberimo nove ljudi, ki imajo potrebne kompetence, vzemimo mlade nove talente v svoje 

podjetje, razvijajmo nove programe usposabljanj in izobraževanj. Stremimo k prihodnosti! 

Nova generacija potrebuje drugačen način vodenja. Povratna informacija je norma, ki jo 

pričakujejo od svojih nadrejenih, zakaj jim je ne bi ponudili … Nadomestimo tradicionalne 

metode šolanja z novimi možnostmi, novejšimi, boljšimi, intenzivnejšimi, drugačnimi, ki jih 

ponujajo sodobne komunikacije. Pri ocenjevanju njihovega dela ne pozabimo pohvaliti 

njihove fleksibilnosti, kreativnosti in komunikacijskih sposobnosti ter se o tem z njimi redno 

pogovarjajmo. Nagovarjajmo jih, sprašujmo, odkrivajmo, iščimo. Dajmo mladim ljudem 

svobodo, ki si jo želijo, ponudimo jih fleksibilnost in nagrade. Vprašajmo, česa si želijo, kaj 

hočejo, kaj jih motivira. Voditeljem človeških virov se zdi, da je uporaba družabnih omrežij 

na delovnem mestu vir neumnosti in lenobe. Vendar ni tako. Zakaj ne bi vzroke zlorabe 

poiskali v konkretni osebi ali svojem lastnem procesu kadrovanja, ne pa v Facebooku ali 

Twitterju. 

Glede na to, kako zelo pomembno je za sodobnega potrošnika trženje izkušenj, se bodo 

morali oddelki za raziskave in razvoj naučiti, da morajo temu trendu posvetiti več virov, kar 

pomeni, da bodo namenili več časa in denarja za ustvarjanje dragocenih izkušenj in uvajanju 

novih stvari. Novi vrhunski izdelki bodo morali vključevati komponento izkušnje, kar bo 

pomagalo utrjevati identifikacijo z blagovno znamko, kar je prihodnost raziskav in razvoja. 

Torej poiščimo te izkušnje, čustva, kaj vodi ljudi k nakupu našega izdelka. Naloga trženja je, 

da razume potrošnike in dobi nov vpogled v način razmišljanja in čustvovanja. 
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4 SKLEP 

Težava podjetij je, da so slaba pri napovedovanju trga. Naj gre za pralni prašek, cigarete ali 

otroško igračo, podjetja ne morejo vedeti, kako so bomo potrošniki odzvali na njihov izdelek; 

morali bi se vprašati, kakšna čustva jih vodijo in kaj jih motivira k nakupu. Vendar podjetje 

ne more predvidevati in dejansko napovedati, kako se bomo potrošniki obnašali. Dejavnikov, 

ki vplivajo na nakup, je veliko: včasih se potrošniki za nakup odločamo na podlagi 

razpoloženja, včasih gre zgolj za pomanjkanje časa ob nakupu.  

Tržne raziskave so nezanesljive in včasih zavajajo podjetja; tako lahko celo popolnoma 

uničijo blagovno znamko. Zveza med znanostjo in marketingom združuje dve oddaljeni 

področji, ki na nov način osvetljujeta dogajanje pri odločitvi, kaj kupiti in zakaj. Tako 

potrošnik bolje razume, kaj je za vsemi ofenzivami s prikrito naklonjenostjo, željami ali 

sanjami, ki imajo tako velik vpliv na naše vsakodnevno obnašanje.  

Mogoče je pristranskost tista, ki nas ovira pri sprejemanju pravilnih odločitev. Še vedno 

mislim, da so naši možgani ter njihove odločitve premalo raziskane; še vedno ni dovolj 

raziskano, zakaj se odločamo tako kot se in ne drugače. Premalo raziskav prikazuje podatke, 

kaj vpliva na nas, da tako selektivno zbiramo informacije in zakaj raje poslušamo ljudi, ki so 

nam všeč ter hkrati ignoriramo tiste, ki nam niso. Vsa ta vprašanja, ki si jih zastavljamo, nas 

silijo k razmišljanju o pomanjkljivosti naloge. Bojimo se sprememb, saj so naši možgani 

»cepljeni« proti spremembam. Povedano drugače:  naši lastni možgani se igrajo z nami.  

Znanost je prisotna vse od takrat, ko se je človek začel spraševati, zakaj se obnašamo tako kot 

se in zakaj ne drugače. Marketing, kot produkt dvajsetega stoletja, pa si takšna vprašanja 

zastavlja že več kot stoletje. Znanost ima temelje v trdnih dejstvih, tržniki in oglaševalci na 

drugi strani pa v ugibanju.  Naše obnašanje pa žene sreča, naključje, verjetnost ali nenehno 

ponavljanje enega in istega …  Velika večina potrošniškega obnašanja je seveda še vedno 

nezavednega. 

Najpomembnejša lekcija za podjetja je bila, da so spoznali, da tradicionalne tržne raziskave, v 

primerjavi z nevromarketingom, tj. možganskim skeniranjem, razkrijejo le droben del 

možganskih procesov, ki prikazujejo, kako so sestavljene odločitve posameznikov glede 

nakupa. Dejavnikov, ki vplivajo na naše odločitve je veliko. Kljub temu je ostalo mnogo 

stvari, ki jih morajo znanstveniki še odkriti. Globalna obsedenost s potrošnjo in 

nakupovanjem se bo stopnjevala, saj bodo tržniki vedno boljši v ciljanju na naše podzavestne 

želje. Vendar pa v današnjem svetu ni enostavno ubežati dosegu tržnikov in znamk ter novim 

oblikam oglaševanja, ki nagovarjajo našo podzavest. Še vedno ni dovolj odgovorov na to, kaj 

na tem svetu nas žene in motivira, kaj nas privlači in kaj odbija in kaj je tisto, kar nam »zleze 

pod kožo«. 
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V  nadaljnjem bi se odločala za raziskavo, kako popotniško trošiti, in sicer zgolj s petimi evri 

na dan. Če zelo radi potujemo in že samo potovanje in nastanitev drago staneta, bi lahko 

omejili svojo potrošnjo dnevnih nakupov za spominke iz krajev, ki smo jih obiskali. Mogoče 

bi poiskali cenejše prenočišče ali last minute letalsko karto ter tako naš strošek dopusta 

omejili na pet evrov dnevno. V Indiji na primer tisoči kilometrov stanejo le nekaj evrov, če pa 

se odločamo za nakup letalske karte, pa je dobrodošlo, da se izogibamo letom med državnimi 

prazniki, saj le-te potem stanejo veliko več. Naši otroci so neutrudni iskalci in raziskovalci, 

zgledujmo se po njih in za svojo denarnico poiščimo etično in racionalno rešitev potrošnje. 

Mogoče bi bilo zanimivo raziskovati potrošnjo tudi s področja etike. Etična potrošnja je danes 

vsaj toliko popularna, da se ljudje zanjo zanimajo. Vendar se zastavlja vprašanje, ali je najbolj 

etična tista potrošnja, ki je pravzaprav sploh ni.  Prvi korak bi bil torej ne potrošnja, ampak 

težnja po tem, da premislimo o sami potrebi in ali izdelek/storitev sploh potrebujemo. Če že 

moramo v trgovino, da bi kupili npr. kruh, potem bi se morali nekako prisiliti, da s seboj 

vzamemo le evro ali dva. Tako bi preprečili nakup nenačrtovanih dobrin ali jih vsaj delno 

omejili. Vendar pa vsakodnevno razmišljanje in zavedanje o potrošnji, izmenjava izdelkov, 

ponovna uporaba, izposoja idr., še ne nadomestijo potrošnje same. Na področje nakupovanja 

bi lahko gledali kot na način življenja, ki ga imamo. Ženemo se za dobički, etika pa še zdaleč 

ni med našimi vsakodnevnimi potrošniškimi odločitvami. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Anketni vprašalnik 

 





Priloga 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Spoštovani! 

Pred Vami je anketni vprašalnik o nakupnih navadah potrošnikov. Prosimo Vas za 

sodelovanje, saj želimo oceniti obnašanje potrošnika med nakupovanjem ter vidike, ki 

vplivajo na nakup. 

Prosimo, da na vprašanja odgovarjate točno in resnično, saj bomo tako dobili podatke, ki ji 

bomo lahko analizirali. Hkrati Vas obveščamo, da je vprašalnik anonimen, vprašanja pa bodo 

namenjena izključno za uporabo raziskave o nakupnih navadah v Sloveniji. Hvala za 

sodelovanje. 

 

Kako pogosto zahajate v trgovine, nakupovalne centre? (Kako pogosto nakupujete?) 

• do enkrat na mesec  

• 1–5-krat na mesec  

• 6–10-krat na mesec 

• več kot 10-krat na mesec  

Kaj najpogosteje prinesete iz trgovine (označite do pet elementov)? 

•  hrano   • kos oblačila  • pohištvo 

•  brezalkoholno pijačo • hrano za živali • knjige   

•  sadje  ali zelenjavo  • čevlje  • rože    

•  alkohol   • izdelke za dom • drugo: __________   

•  čistilna sredstva  • tehnične izdelke 

•  cigarete   • nekaj, za kar me je prosil/a prijatelj/ica   

 

 

Označite do tri dejavnike, ki vplivajo na to, ali boste (neživilski) izdelek kupili ali ne: 

•  učinkovitost   • izgled    • zavidanje drugih 

•  cena    • barva    • drugo: _____________ 

•  udobje   • uporabnost    

•  ugled   • reklamni oglas   

•  blagovna znamka  • priporočilo prijatelja/ice 

Ali veste, na kakšen načine na Vas vpliva trgovina, v katero ste vstopili z določenim 

namenom za nakup? 

• DA            • NE 

Ali pogostokrat nakupujete izdelke, medtem ko na blagajni čakate na plačilo? 

• nikoli  

• zelo po redko 

• včasih 

• zelo pogosto 

• vedno 
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Kdaj nakupujete (ura v dnevu) in koliko časa v povprečju porabite za nakup? 

• zjutraj 

• dopoldan 

• zgodaj popoldan 

• pozno popoldan 

• zvečer 

• do 10 min 

• 10–30 min 

• 30–60 min 

• eno–dve uri 

• več kot dve uri 

Kje najpogosteje nakupujete živila? 

• Hofer 

• Lidl 

• Mercator 

• Spar 

• Tuš 

• Drugo: _________________ 

Spodaj navajamo nekaj trditev v povezavi z nakupnimi navadami ljudi. Prosimo, označite, v 

kolikšni meri se strinjate s posameznimi trditvami. Možen je le en odgovor. 

    Sploh    

 se ne   

   strinjam 

 Se ne  

  strinjam 

  Niti se ne  

  strinjam, 

niti se   

 strinjam 

  Se   

  strinjam 

  Popolnoma   

  se strinjam 

    Za nakup blagovne znamke pralnega sredstva 

    se odločam na podlagi videnega reklamnega  

    oglasa. 

          

    Izdelek bom kupil zaradi znižane cene, kljub  

    temu, da ga ne potrebujem. 

          

    V kolikor me izdelek z vonjem/videzom  

    spomni na stare čase, ga bom kupil. 

          

Starost (v letih):  

• do 20 let 

• 21–40 let 

• 41–60 let 

• 61 let in več 

Spol:  • M        • Ž  

Hvala za sodelovanje. 


