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POVZETEK
V vseh današnjih uspešnih podjetjih ima razvoj izdelka posebno vlogo. Podjetja se morajo
zavedati dejstva, da je uspešen razvoj novih izdelkov ključen za preživetje. V magistrski nalogi
smo proučevali razvoj izdelka v podjetju Steklarna Hrastnik, d. o. o. V teoretičnem delu smo
predstavili vlogo in pomen marketinga, trženjske analize, razvoj novega izdelka, trženje novega
izdelka in značilnosti steklarske embalažne industrije. Pri značilnostih steklarske embalažne
industrije smo zaobjeli poslovanje steklarske industrije v svetu in v Sloveniji, značilnosti
segmenta žganih pijač in parfumerije ter razvojne trende v steklarski industriji. V empiričnem
delu smo raziskali razvoj izdelka v podjetju Steklarna Hrastnik, d. o. o. Ugotovili smo, da je
podjetje zelo uspešno pri proizvodnji novih produktov in samem trženju novih izdelkov.
Zasluga za uspešnost je v odlično zastavljeni strategiji razvoja novih izdelkov in odlični
strategiji trženja. Poudarimo pa lahko, da je trženjski način razmišljanja tudi miselnost
celotnega podjetja.
Ključne besede: marketing, razvoj novih izdelkov, steklarska industrija, Steklarna Hrastnik d.
o. o., kvalitativna raziskava.

SUMMARY
In all of today's successful companies, product development plays a special role. Businesses
need to be aware of the fact that successful new product development is key to survival. In the
master's thesis, we studied product development in the company Steklarna Hrastnik, d. o. o. In
the theoretical part, we presented the role and importance of marketing, marketing analysis,
new product development, new product marketing, and the characteristics of the glass
packaging industry. The characteristics of the glass packaging industry included the operations
of the glass industry in the world and Slovenia, the characteristics of the spirit and perfumery
segment, and development trends in the glass industry. In the empirical part, we researched
product development in the company Steklarna Hrastnik, d. o. o. We found that the company is
very successful in the production of new products and the marketing of new products. The credit
for the success lies in the excellent strategy of new product development and excellent
marketing strategy. However, we can emphasize that the marketing way of thinking is also the
mentality of the whole company.
Key words: marketing, new product development, glass industry, company Steklarna Hrastnik
d. o. o., qualitative research.
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1

UVOD

V uvodu bomo predstavili opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč, namene
in cilje magistrske naloge, metode za doseganje ciljev magistrske naloge, predpostavke in
omejitve pri obravnavanem problemu.

1.1

Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč

Smo v časih, kjer je razvoj, izdelava in pozicioniranje novih izdelkov vedno bolj težavno in je
v ozadju veliko dejavnikov, ki vplivajo na to, ali bo le to uspešno. Zato je treba razmišljati tako
kratkoročno kot dolgoročno, kajti če želimo, da je izdelek uspešen, je potrebnega veliko časa
in znanja. V steklarski industriji je izdelava novih izdelkov še toliko bolj zahtevna, saj je treba
za izdelek dobiti zahtevno orodje, s katerim se potem izdeluje steklene izdelke. Pred tem pa je
treba najti najprej dobro idejo, ki jo je treba potem tudi realizirati. Proizvodnja izdelka je le del
razvoja izdelka, kajti izdelek je treba tudi tržiti in ga na koncu pripeljati do prodaje. Če podjetje
izdelek proda, so uspeli vsi deli v podjetju in njena oskrbna veriga.
Pompe in Vidic (2008, 13–14) pravita, da je vsak izdelek oziroma storitev zgodba zase in ima
svoje značilnosti. S tem lahko ugotovimo, da je vsak izdelek drugačen in je njegov cilj, da
zadovoljuje potrebe in želje. Pri ljudeh se želje in potrebe razlikujejo, zato ne moremo pri
izdelku govoriti kot samo o enem, ampak o izdelku, ki ga lahko uporabljamo na več različnih
načinov. Želje so zelo kompleksna zadeva pri ljudeh, kajti lahko jih ustvarijo sami, možno pa
jih je tudi vzbuditi s strani drugih. Za uspešno trženje moramo o produktu najprej vedeti čim
več. Včasih se izdelek ne razlikuje veliko od konkurenčnih izdelkov, zato je v podjetju smotrno,
če je proizvodnja le-tega stroškovno efektivna, najti rešitev. Le-te pa najdemo lahko tako, če
smo sposobni razmišljati o razvojnih možnostih, saj je cilj dobrega tržnika to, da pozna vse
možnosti svojega izdelka. Če svoje znanje poveže še s potrebami na trgu, trendi in
opazovanjem, lahko iz izdelka naredi uspešni prodajni produkt. Treba je dodati še svoje zamisli
in predvsem poslušati potrošnike.
Potočnik (2002, 178) opisuje pojem in pomen novih izdelkov tako, da morajo vsa podjetja
znotraj organizacije spodbujati razvoj novih izdelkov, ki bodo bodisi nadomestili obstoječe ali
nadgradili že obstoječe. Cilj pa je zagotoviti prodajo v prihodnosti, kajti le-to podjetju prinaša
prihodke in s tem spodbudnejšo prihodnost. Do novega izdelka lahko podjetje pride na dva
načina, in sicer z nakupom licence ali z lastnim razvijanjem novega izdelka. Razvoj lahko
poteka v podjetju ali pa ga naredijo v raziskovalni instituciji. Razvoj in uvajanje novega izdelka
je tvegano, vendar morajo podjetja to narediti, saj so za podjetje novi izdelki ključnega pomena.
Novi produkti niso vedno uspešni, zato pa mora podjetje narediti čim boljše organizacijske
priprave in predvsem preučiti vsako stopnjo razvojnega procesa novega izdelka. Vzrok za
neuspeh novega izdelka velikokrat lahko pripišemo neusklajenem delovanju proizvodnega
oddelka in oddelka za trženje.
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Vukasovičeva (2012) ugotavlja, da je temeljni instrument marketinškega spleta izdelek, saj
predstavlja oprijemljivo ponudbo izdelka na trgu. Le-ta mora biti kakovosten, imeti svojo
obliko, lastnosti in blagovno znamko. Če je izdelek del asortimaja blagovne znamke, je
pravilno, da podjetje na izdelku prikaže blagovno znamko, s katero se kupci poistovetijo.
Strategije pozicioniranja izdelkov so tudi izjemno pomembne, kot pravi Kotler (2004, 308), saj
vsaka trženjska strategija temelji na segmentiranju. Se pravi, treba je izbrati ciljni trg, kjer mora
podjetje odkriti različne potrebe porabnikov. Pri tem se mora zavedati potrebe tudi po
segmentaciji porabnikov, ki bi nek določen izdelek kupili in bili z njim zadovoljni. Pri
pozicioniranju morajo biti previdni, da odjemalci na izbranem trgu zaznajo edinstvenost in
pravo podobo izdelka in podjetja. Če pa podjetje slabo pozicionira izdelek, trg ne ve, kaj lahko
sploh od podjetja pričakuje. V primeru uspešnega pozicioniranja na trg pa lahko podjetje
uporabi različne strategije trženja, ki so v zvezi s trženjskim načrtovanjem in diverzifikacijo.
Pozicioniranje lahko opredelimo kot oblikovanje ponudbe in prikaz podobe podjetja, ki želi na
določenem trgu zavzeti nek zastavljen položaj. Pozicioniranje pa pomeni tudi uspešno ponujeno
vrednost, ki je osredotočena na kupca, saj je zaznana vrednost ključna pri tem, ali bo kupec
izdelek kupil ali ne.
Pompe in Vidic (2008, 14–15) ugotavljata, da je pomembno razumeti, da potrošnik z nakupom
nekega izdelka oziroma storitev naredi tudi nek odnos s podjetjem, ki dotičen izdelek oziroma
storitev prodaja. Potrošniki ne kupujejo izdelkov, temveč rešitve, ki jih z nakupom tudi rešijo.
Zato moramo razmišljati o produktu kot o paketu, ki rešuje kupčev problem. Vse ostale
interpretaciji le-tega nakazujejo na neznanje in zaostalost v današnjih tržnih zakonitostih. Na
prej omenjen izdelčni komplet lahko gledamo iz več različnih strani, kot na primer iz
stroškovnega kot tudi komunikacijskega vidika.
Pompe in Vidic (2008, 17) navajata, da sta za kupca pomembna razumska in čustvena
zadovoljitev. Tega se morajo ponudniki zavedati, saj so razumske potrebe povezane z
delovanjem produkta, medtem pa se čustva dogajajo na drugih ravneh, kot so:
- funkcija – občutki ob uporabi,
- videz – odziv na embalažo, barvo,
- dodatne storitve – procesiranje pred- in po nakupne storitve,
- osebnost – značaj blagovne znamke,
- sloves – imidž, percepcija tržne znamke, produkta, podjetja.
Za nov izdelek in samo implementacijo je pomembna tudi blagovna znamka, s katero se kupci
tudi poistovetijo. Kot navaja Ruzzier Konečnikova (2011, 157), so blagovne znamke
kompleksna entiteta, ki zahteva celovito obravnavo in celosten pogled na njo. Pri modernem
pogledu na blagovno znamko moramo nanjo gledati kot na celoto, se pravi kot iz notranjega
kot zunanjega vidika. Ne smemo pozabiti pa na pomen medsebojnega povezovanja med obema
vidikoma.
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Ruzzier Konečnikova (2011) ugotavlja, da blagovna znamka porabnikom olajša nakup, saj
kupec lahko na podlagi le-te točno ve, kakšne koristi bodo v primeru nakupa izdelka tudi dobili,
saj le-to dotična blagovna znamka daje. Močna in uveljavljena blagovna znamka kupcu da
poleg emocionalne koristi tudi funkcionalno korist, ki sta skupaj izjemno pomembni pri
nakupni odločitvi nekega izdelka.
Ruzzier Konečnikova (2011) ugotavlja, da identiteta blagovne znamke opredeljuje, kakšna
sploh blagovna znamka v resnici je in kako jo kupci vidijo, razumejo in kakšen odnos imajo z
njo. Trdna identiteta je najbolj jasen in razumljiv vir za oblikovanje samega imidža blagovne
znamke. Skozi komunikacijo podjetje na trgu svojim odjemalcem sporoča, kaj predstavlja in
kakšne so njihove vrednote. Sporočajo tudi, kaj blagovna znamka in izdelki, ki so del asortimaja
blagovne znamke, nudijo samim kupcem. Na podlagi prejetih informacij si kupci ustvarijo
svojo osebno sliko o blagovni znamki, na podlagi tega, kako so si le-to v podjetju zamislili.
Jasnost slike o blagovni znamki pa je odvisna od komunikacije, ki jo samo podjetje komunicira,
saj če je dvoumno komuniciranje, je lahko sama percepcija blagovne znamke za kupce precej
drugačna.
V izbranem podjetju Steklarna Hrastnik d.o.o (2019, 14) so v letu 2019 okrepili marketinške in
prodajne aktivnosti v smeri diverzifikacije tveganj. Ker največji tržni delež prodaje v obeh
prodajnih programih predstavljajo evropske države, zlasti Italija in Nemčija, izvajajo intenzivne
marketinške in prodajne aktivnosti s ciljem povečevanja tržnih deležev v Franciji, Veliki
Britaniji in ZDA, kjer je po njihovih ocenah še veliko neizkoriščenega potenciala
Ostajajo osredotočeni v promoviranje in dvigovanje ugleda ter komuniciranje v premium in
super premium segmentu, kjer so v letu 2019 še okrepili aktivnosti v smeri pozicioniranja
produktov na odobrene sezname dobaviteljev globalnih lastnikov blagovnih znamk. Tudi v
prihodnje bodo aktivnosti v tej smeri nadaljevali, hkrati pa skrbeli za vrhunsko servisiranje
obstoječih lojalnih kupcev, ki podjetju zaupajo že desetletja (Steklarna Hrastnik d.o.o. 2019,
15).
Steklarska embalažna industrija je izjemno specifična in se razlikuje od drugih panog. Izbrano
podjetje je delovalo pred marcem 2020 v relativno stabilni panogi. Večjih nihanj v bližnji
prihodnosti niso pričakovali. Vendar je situacija v letu 2020 s prihodom korona krize
marsikatero stvar postavila na glavo. Z marcem 2020, ko so se zaradi slabe epidemiološke
situacije začele zapirati meje, pretok blaga in poraba izdelkov, ki so vezani na končno potrošnjo
preko verige dobaviteljev, v njihovi panogi pa oslabljen, v nekaterih primerih celo prekinjen,
se je gospodarska slika močno spremenila. Zaradi trenutne epidemiološke situacije je
prihodnost precej nepredvidljiva in jo je trenutno težko kratkoročno napovedati. V letu 2021 se
obeta zmanjšana gospodarska rast, ki bo predvsem odvisna od trajanja pandemije in njenih
finančnih spodbud EU in posameznih držav (Steklarna Hrastnik d.o.o. 2021).
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V magistrski nalogi smo proučevali razvoj novega izdelka v izbranem podjetju Steklarna
Hrastnik. V raziskavi smo se osredotočili na različna področja, ki so vključena v razvoj,
izdelavo in marketing steklarskih izdelkov. Zaradi marketinško naravnane naloge smo se bolj
poglobili v vlogo in pomen marketinga pri izdelavi in pozicioniranju novega izdelka. Izdelek
je eden izmed delov marketinškega spleta in je zelo pomemben, kajti na podlagi njega lahko
gremo skozi vse faze marketinga. Vemo pa, da pri izdelavi in pozicioniranju sodeluje skoraj
celotno podjetje, zato bomo skozi raziskavo pregledali različne vidike, kako na razvoj izdelka
vplivajo različni deli v izbrani organizaciji. Vedno več se v podjetjih odločajo za vlaganje v
raziskave in razvoj, spodbujajo inovativnost in razvoj novitet ter novih produktov. V našem
primeru se bomo posvečali predvsem novim izdelkom in pomenu razvoja le-teh. Steklarska
embalažna industrija se razlikuje od drugih industrij in je tudi sam proces od zasnove do končne
izdelave drugačen kot v drugih industrijah.
Najpomembnejši prispevek naloge k stroki je v izvedeni raziskavi na področju razvoja in
marketinga novega izdelka v steklarski industriji, kajti ta segment je zaradi same specifičnosti
panoge manj raziskan. Pri pregledu literature in virov smo namreč ugotovili, da je bilo v
Sloveniji do sedaj izjemno malo raziskav narejenih na področju te industrije, zato se nam je
zdelo smiselno in predvsem uporabno izvesti raziskavo o razvoju izdelka v segmentu steklarske
embalažne industrije.

1.2

Namen in cilji magistrske naloge

Namen magistrske naloge je bil raziskati, proučiti in opredeliti, kakšno strategijo razvoja
izdelka imajo v izbranem podjetju Steklarna Hrastnik, ki deluje v steklarski industriji, in na
podlagi rezultatov raziskovanja podati priporočila za nadaljnji razvoj, raziskovanje in poslovno
prakso.
Cilji magistrske naloge so bili:
- predstaviti vlogo in pomen marketinga pri izdelavi in pozicioniranju novega izdelka,
- opredeliti, kako razvoj izdelka vpliva na poslovanje podjetja,
- predstaviti poslovanje in delovanje ter značilnosti steklarske industrije,
- raziskati, proučiti in opredeliti strategijo razvoja in uvajanja na trg novega izdelka v
izbranem podjetju Steklarna Hrastnik,
- na osnovi rezultatov raziskovanja podati priporočila za nadaljnji razvoj, raziskovanje in
poslovno prakso.

1.3

Metode za doseganje ciljev magistrske naloge

Načrta raziskave smo se lotili tako, da smo ga razdelili na teoretični in empirični del. Sam
teoretični del smo zasnovali na osnovi marketinga in razvoja izdelka. Pri tem smo uporabili
predvsem najnovejšo strokovno domačo in tujo literaturo. Poleg opredelitve smo se posvetili
4

razvoju izdelka in njegovi vlogi pri pozicioniranju novega izdelka. Podrobneje smo predstavili,
na katerih področjih in fazah marketing in razvoj izdelka pomagata podjetju za čim boljšo
implementacijo na trgu. Predstavili smo tudi celoten proces izdelave novega izdelka in kdo so
še drugi udeleženci pri samem razvoju in implementaciji novega izdelka.
Pri raziskovanju smo uporabili naslednje raziskovalne metode:
- metodo opisovanja ali deskripcije,
- metodo povzemanja ali kompilacije,
- metodo analize,
- metodo sinteze končnih ugotovitev.
Teoretičnemu delu naloge sledi empirični del, kjer smo izvedli kvalitativno raziskavo, kjer smo
pridobili globlji vpogled v razvoj izdelka v izbranem podjetju. Orodje za zbiranje podatkov je
bil polstukturirani intervju. Zaradi triangulacije smo izvedli sedem polstrukturiranih
intervjujev. Individualne intervjuje smo naredili na različnih pozicijah managementa, kjer smo
intervjuvali pet zaposlenih v podjetju. Zaradi višje zahtevnosti raziskave smo v raziskavo
vključili še dva zunanja intervjuvanca (kupci, poslovni partnerji). S tem smo s triangulacijo naši
raziskavi povečali veljavnost, zanesljivost in verodostojnost prejetih podatkov. Sama raziskava
sloni na 3 temeljih, kjer je prvi temelj vršni management (vodja prodaje in marketinga in vodja
marketinga), druga veja je direktor razvoja, strokovni sodelavec za marketing in vodja dizajna,
tretja veja pa so bili zunanji kupci oziroma poslovni partnerji (2 predstavnika). Vzorec raziskave
je bil namenski.
Zastavili smo naslednja raziskovalna vprašanja, ki smo jih preverili z raziskavo:
- Kakšna je vloga in pomen marketinga pri načrtovanju, razvoju, uvedbi na trg in
pozicioniranju novega izdelka na trgu?
- Kakšna je strategija razvoja novega izdelka v podjetju Steklarna Hrastnik?
- Kakšna je strategija marketinga za razvoj novega izdelka v podjetju Steklarna Hrastnik?
- Kako razvoj novega izdelka vpliva na uspešnost poslovanja podjetja Steklarna Hrastnik?
Raziskava temelji na izvedbi polstrukturiranih intervjujev z izbranimi udeleženci, in sicer vršni
management, kjer smo intervjuvali direktorja prodaje in marketinga ter vodjo marketinga v
podjetju Steklarna Hrastnik. Naslednja veja je direktor razvoja, strokovni sodelavec za
marketing in vodja dizajna v Steklarni Hrastnik. Tretja veja raziskave pa so zunanji poslovni
partnerji Steklarne Hrastnik.

1.4

Predpostavke in omejitve pri obravnavanem problemu

Predpostavljali smo, da je razvoj novih izdelkov v podjetjih ključnega pomena, saj vpliva na
samo poslovanje in strateške odločitve podjetja. Zato je pomembno, da podjetje pri poslovanju
izbere pravilno strategijo naložb in predvsem izvedljive cilje pri samem procesu izdelave in
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implementacije novih izdelkov. Predpostavljali smo tudi, da izbrano podjetje Steklarna
Hrastnik posluje dobro, da deluje v steklarski industriji, ki je zelo specifične narave, in se prav
zato razlikuje od drugih industrij. Uspešnost poslovanja v izbranem podjetju je v veliki meri
odvisna tudi od dobrega delovanja marketinga in inovativnosti zaposlenih.
Predvidene omejitve obravnavanega problema so bile dostop do vseh potrebnih podatkov o
poslovanju podjetja zaradi varovanja poslovnih podatkov podjetja. Pojavila pa se je tudi pri
sami dostopnosti literature zaradi plačljivosti raziskav in člankov. Omejitev pa se je lahko
pojavila tudi pri sami iskrenosti odgovorov intervjuvancev.
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2

MARKETING

Trženje ali marketing je izraz za široko področje, ki je prisoten skoraj na vsakem koraku. Večina
avtorjev navaja marketing kot trženje, zato sta ta dva termina enakopravna. Začetki trženja pa
naj bi po mnenju Vukasovičeve in Jagodiča (2017, 13) nastali že z nastankom človeštva.
Potočnik (2002, 35) pravi, da je sodobno trženje nastalo v treh stopnjah po »proizvodni,
prodajni in trženjski ter od enostavne prodaje preraslo v družbeni in poslovni proces.«
Vukasovičeva in Jagodič (2017, 13) ugotavljata, da:
Spremembe v obdobju nove ekonomije 21. stoletja bistveno vplivajo na razvoj trženja in na
oblikovanje tržnih strategij: hiter tempo življenja, nepredvidljivost okolja, naraščajoča vloga
trženja, spremembe v načinu življena in prehranjevanja, večji poudarek na poreklu izdelkov,
nenehne zahteve po novih izdelkih in velik vpliv razvoja tehnologij, posebej interneta (spleta).

Kotler (1996, 6) v svoji knjigi trženje opredeli:
Trženje je družbeni in vodstveni proces, ki omogoča posameznikom in skupinam, da dobijo to, kar
potrebujejo in želijo, tako da ustvarijo, ponudijo in z drugimi izmenjujejo izdelke, ki imajo
vrednost.

Vse se začne z željami in potrebami, ki si jih želijo posameznik ali skupine zadovoljiti, zato je
treba zaradi zadovoljitve potrebe ponuditi pravilen izdelek oziroma storitev.
Potočnik (2002, 21) navaja: »Trženje temelji na dejstvu, da imajo ljudje različne potrebe in
želje, ki ustvarjajo pri posameznikih nelagodnost, odpravljajo pa jo z nakupom izdelkov in
storitev, ki zadovoljujejo te potrebe in želje.«
Potočnik (2002, 21) navaja, da kupci »izbirajo konkretni izdelek po načelu njegove vrednosti
in pričakovane stopnje zadovoljstva.« To nam pove, da je za kupce izjemnega pomena pri
njihovi izbiri tudi sama vrednost, ki jim jo izdelek da in ne samo cena, po kateri tisti izdelek ali
storitev plačajo. Potočnik (2002, 31) vrednost za kupce definira kot »skupek ugodnosti, ki jih
kupci pričakujejo od določenega izdelka ali storitve.« Potočnik (2002, 31–32) pravi, da je treba
razumeti, da je vrednost izdelka razlika med celotno vrednostjo in ceno, ki jo potrošnik za
določeno storitev ali izdelek plača. Zadovoljstvo kupcev je odvisno od tega, če je izdelek res
zadovoljil njihovo potrebo in pričakovanje, ki so ga imeli. Zadovoljstvo oziroma
nezadovoljstvo lahko opredelimo šele takrat, ko potrošnik začne uporabljati izdelek.

2.1

Aktivnosti marketinga in marketinški splet

Potočnik (2002, 34) takšen odnos imenuje »relationship marketing«. Kot navaja avtor, ta
metoda ustvarja visoko stopnjo obojestranskega zadovoljstva. Takšne načine marketinga lahko
zasledimo tako v segmentu B2C kot v segmentu B2B. Pri medorganizacijskem marketingu je
filozofija trženja podobna, kajti veliko lažje je podjetju obdržati kupca kot pa iskati novega.
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Potočnik (2002, 34) navaja sledeče: »Pridobitev novega kupca stane do petkrat več kot zadržati
starega kupca, saj je ofenzivno trženje precej dražje kot defenzivno.«
Potočnik (2002, 26) opredeljuje šest medsebojno konkurenčnih poslovnih konceptov:
- Koncept proizvodnje,
- koncept izdelkov,
- prodajni koncept,
- koncept trženja,
- koncept usklajenega trženja,
- družbeno-odgovorni trženjski koncept.
Potočnik (2002, 28) družbeno-odgovorni trženjski koncept opredeljuje na način, kjer
zadovoljuje kupce, omogoča dolgoročno blaginjo porabnikov in javnosti. S takšnim konceptom
podjetje lažje dosega svoje poslanstvo in dobiček. Učinkovitost trženja je ključno za uspešnost
podjetja in zadovoljstvo porabnikov ter družbe. Takšnega trženjskega koncepta se podjetja
lotevajo vsako malo drugače, vendar večina strmi k čim večjem varovanju redkih naravnih
virov, zato razvijajo predvsem izdelke, ki so okolju manj škodljivi »green marketing«. Podobno
pa se dogaja tudi v podjetjih, ki želijo zmanjševati povpraševanje po nekaterih izdelkih, kot so
tobak, alkohol poraba energije in podobno.
Vukasovičeva in Jagodič (2017) družbeno-odgovorno tržno naravnanost opredeljujeta kot
»nadgradnja tržne naravnanosti. Ciljnim trgom ponuja boljše zadovoljevanje potreb v
primerjavi s konkurenti na način, ki je v skladu z dolgoročnim zadovoljstvom in blaginjo
posameznika kot celotne družbe. Ta koncept poleg potreb porabnika na ciljnem trgu vključuje
še ekološki vidik, demografske trende in socialne storitve. Smiselnost dane usmeritve je še
posebej pomembna v današnjem času, saj smo priča prekomernemu uničevanju okolja,
pomanjkanju virov in spremembi družbenih vrednot.«
Vukasovičeva in Jagodič (2017) ugotavljata, da je marketinški splet kombinacija več sestavin,
ki omogočajo podjetju namensko zvišanje povpraševanja porabnikov po njihovih izdelkih ali
storitvah. Sovpadati mora tudi s strategijo trženja, ki jo v podjetju uporabljajo. Strategije
marketinga zahtevajo različne instrumente trženja, s katerimi podjetje dosega zastavljene
prodajne cilje. Za lažje doseganje in nadzor pri doseganju marketinških ciljev je treba
instrumente uporabljati, jih povezovati in na koncu tudi nadzirati.
Osnovni trženjski splet je sestavljen iz 4P, nadgradnja 7P pa vsebuje še dodatne tri P-je. Če
poenostavimo, je sestavljen iz (Vukasovič 2020): »Izdelek, tržne poti, tržno komuniciranje,
cena, izvajanje, fizični dokazi in ljudje.«
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Slika 1: Trženjski splet 7P
Vir: Vukasovič in Jagodič 2017.

Avtorja Pompe in Vidic (2008, 89) pa opredeljujeta tudi izdelčni splet 5P-jev in ti so izdelek,
cena, prodajne poti, tržne komunikacije in ljudje.
Zaradi izdelčno naravnane magistrske naloge bomo v tem poglavju razčlenili izdelčni splet 5P.
Avtorica Ruzzier Konečnikova (2011, 118) ugotavlja: »Po zadnjih podatkih naj bi bilo kar
sedemdeset odstotkov BDP-ja ustvarjenega v storitvenih, preostalih 30 odstotkov pa v
proizvodnih (izdelčnih) dejavnostih.« To pomeni, da so današnji potrošniki veliko bolj
kompleksni in ves čas iščejo nova doživetja, zato podjetja po navadi izdelke povežejo še z neko
storitvijo (mobilno aplikacijo). S tem pride do močnih čustev, ki nastanejo med podjetjem in
končnim porabnikom. Storitve tržniki nadgrajujejo v nova doživetja, kot so različna potovanja,
nove destinacije, razni dogodki ipd. (Ruzzier Konečnik 2011, 118).

Cena
Ruzzier Konečnikova (2011, 178) ugotavlja, da je pri določanju cen in njihovem spreminjanju
potreben poglobljen strateški pristop. Na dolgi rok takšen pristop omogoča uspešnost podjetja.
Cena ima veliko vlogo, saj je z njo predstavljena vrednost storitve oziroma izdelka v denarju.
Cena izdelka ni vedno sorazmerna z vrednostjo in kakovostjo izdelka.
Ruzzier Konečnikova (2011, 179) ugotavlja, da je cena v procesu nakupnega vedenja
porabnikov pomemben dejavnik. Večina porabnikov najprej opazi ceno, nato pa šele opazi
značilnosti izdelka. Potočnik (2002, 224) ugotavlja, da morajo imeti podjetja strategijo
oblikovanja cen in dobro zastavljene cilje. Cilji so »ohranitev sedanjega stanja, povečanje
prodaje ali tržnega deleža in povečanje dobička.« Podjetja morajo paziti, kakšne tržne odločitve
sprejemajo. Treba je upoštevati dejavnike, kot so pričakovanja kupcev, razne spremenljivke
tržnega spleta, stroške, cene pri konkurenci in ostale dejavnike (Potočnik 2002, 226). Cena, po
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kateri bo podjetje nek izdelek oziroma storitev prodajalo, je odvisna od več dejavnikov.
Potočnik (2002, 229) meni, da najprej ocenimo povpraševanje po izdelku, potem je treba
preučiti razmerje med povpraševanjem po izdelku, stroški in dobičkom. Pred določanjem cene
pa morajo v podjetju pregledati, s kakšnimi cenami se pozicionira konkurenca. Po opravljenih
analizah pa se morajo v podjetju odločiti tudi za pravilno metodo oblikovanje cen.
Metode določanja cen (Potočnik 2002, 234–237):
- Na podlagi stroškov,
- na osnovi povpraševanja in konkurence,
- na podlagi psiholoških dejavnikov,
- ob ponudbi na natečaju.
Pompe in Vidic (2008, 89) ugotavljata, da na ceno vplivajo tudi popusti, posebne ponudbe,
financiranje, ceniki, načini odplačevanja, lizing in podobno. S temi orodji ponudnik kupce
spodbuja k nakupu, saj želi kupec glede na vrednost denarja dobiti tudi neko korist.

Prodajne poti in lokacije
Potočnik (2002, 254) meni, da podjetja v gospodarstvu danes v veliki večini poslujejo preko
posrednikov, saj s tem zmanjšajo stroške. S tem lažje dosegajo zastavljene cilje, hkrati pa
prihranijo finančna sredstva, ki bi jih porabili za direktno prodajo porabnikom.
Pompe in Vidic (2008, 89) menita, da so prodajne poti lokacije, kjer so na voljo potrošnikom
storitve in izdelki. Po drugi strani pa je to pot, ki jo mora produkt prepotovati, da pride do kupca.
Če so prodajne poti zapletene, kupci težko pridejo do produktov in zato porabijo veliko več
časa, zato ima podjetje manj možnosti za prodajo. Se pravi, najboljše je za podjetje, da podjetje
pripelje izdelek na pravilno mesto ob pravilnem času z minimalnimi stroški. V današnjem času
je ponudba velikokrat večja od povpraševanja, zato se lahko potrošnik odloči, kje bo izdelek
oziroma storitev kupil. S strani podjetja je prodajna pot skupek logističnih operacij, ki jih mora
produkt opraviti, da pride do prodajnega mesta. V to lahko štejemo skladiščenje, organizacijo
transporta, posredniške operacije, posrednike, špediterje in podobno.
Vukasovičeva in Jagodič (2017) ugotavljata, da je za uspešno trženje potrebno opredeliti ciljne
trge in izdelke, ki jih bodo ponujali ciljnim skupinam porabnikov, ki so kupci na opredeljenih
trgih. Dve strateški možnosti, ki jih podjetja imajo:
- da ponuja svoje izdelke neposredno končnim porabnikom (neposredna prodaja),
- da pri ponudbi svojih izdelkov končnim porabnikom uporablja posrednike, preko katerih
bo ponujalo izdelke končnim porabnikom (posredna prodaja).
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Trženjsko komuniciranje
Mercer (1999, 111–112) ugotavlja, da podjetja uporabljajo kampanje kot orodje za trženje.
Oblikovanje kampanje je odvisno od trženjskega spleta in ciljev, ki jih uporablja podjetje pri
svojem poslovanju. S tem v podjetju dosežejo tudi tisto, kar naj bi s tržno kampanijo tudi
dosegli. Oglas mora biti sestavljen tako, da sporoči tisto, kar želijo v podjetju povedati o svojem
izdelku. Za čim bolj optimalno doseganje ciljev oglaševanja je treba določiti ciljne skupine
oglaševanja, saj le tako dosežemo pravo populacijo potencialnih kupcev.
Ruzzier Konečnikova (2011, 209) meni, da bodo tradicionalna trženjska orodja še vedno igrala
pomembno vlogo, treba pa jih bo reorganizirati in prilagoditi, saj se vedenje porabnikov
spreminja ves čas. Trženjsko komuniciranje naj bi bilo sestavljeno iz več tržnih orodij:
- Oglaševanje,
- pospeševanje prodaje,
- odnosi z javnostjo,
- osebna prodaja,
- neposredno trženje,
- trženje od ust do ust,
- interaktivno trženje.

Ljudje
Pompe in Vidic (2008, 90) ugotavljata, da so ljudje vedno nekako vpleteni v proces izvajanja
trženja. Tukaj imamo proizvajalce produktov, potem so tukaj tisti, ki ga pakirajo, skladiščijo in
distribuirajo. Za cenovno politiko, tržno komuniciranje in neposredno priporočanje kupcem so
zasluženi ljudje. Zato bi bilo neupoštevanje le-teh v trženjskem spletu neodgovorno in
nedopustno.

2.2

Življenjska krivulja izdelka

Vukasovičeva (2020) življenjski cikel razlaga tako, da ima vsak izdelek kot živa bitja neko
omejeno življenjsko dobo. Izdelki potujejo skozi različna obdobja, kot so uvajanje na trg, rast,
zrelost in upadanje. Vsa našteta obdobja imajo svoje značilnosti, odražajo pa se v naraščanju
ali upadanju dobička, obsegu prodaje in v različnih trženjskih pristopih. Oblike krivulj
življenjskega cikla izdelka so po navadi zvonaste oblike. Ta oblika pa prikazuje višino dobička
na določenem ciklu izdelka.
Potočnik (2002, 192) se zaveda, da na trg prihajajo vedno novi izdelki, ki postopno zastarevajo,
s tem pa tudi na dolgi rok izginejo iz trga. Novi izdelki vedno hitreje zastarijo, saj je življenjska
doba vedno bolj kratka. Življenjski cikli izdelkov imajo ponavadi obliko sploščene črke S.
Zavedati pa se moramo, da velja naslednje:
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-

Vsak izdelek ima omejeno življenjsko dobo,
obseg prodaje se med življenjsko dobo spreminja,
dobiček narašča in pada v posameznih fazah življenjske dobe izdelka,
različni izdelki zahtevajo različne trženjske pristope in aktivnosti.

Potočnik (2002, 192) izpostavlja, da med življenjsko dobo izdelka mora podjetje večkrat
spreminjati svoje trženjske strategiji zaradi:
- Spremembe gospodarskih pogojev,
- uvajanja novih izdelkov konkurence,
- spremembe stopnje zanimanja porabnikov za izdelek.
Pompe in Vidic (2008, 19) ugotavljata, da gre produkt v svojem življenju skozi različne
razvojne stopnje, ki so na trgu zaznane kot: »uvajanje – rojstvo, rast – odraščanje, zrelost –
vrhunec moči, upadanje – staranje in zapuščanje trg – odmiranje.« Ne smemo pa pozabiti, da
je pred stopnjo uvajanja tudi stopnja razvoja izdelka in ga na trgu še ne zaznavamo. Ta stopnja
je povezana z vlaganji znanja, denarja, dela, surovin, proizvodnih in razvojnih zmogljivosti in
testiranj. To obdobje je po navadi bolj in manj intenzivnih vlaganj, katerih vložek še ni
poplačan. Nastajajo le stroški, saj prihodkov od prodaje še ni.
Ruzzier Konečnikova (2011, 138) ugotavlja, da so pri življenjskem ciklusu različne faze.
Stopnja uvajanja je začetni korak, kjer se izdelek pojavi na trgu. Značilna je nizka prodaja in
visoki stroški. Visoki stroški so na začetku povezani z visokimi razvojnimi stroški in visokimi
stroški trženja (trženjskega komuniciranja), saj mora podjetje najprej ustvariti zavedanje o
novem izdelku, kasneje pa pozitivno podobo pripeljati do končnega nakupa. Dobička je v tej
fazi malo oziroma ga ni, hkrati pa se sooča podjetje z manjšim številom konkurentov. Podjetje
se po navadi osredotoča na tiste porabnike, ki so najbolj dovzetni za preizkus in nakup novega
izdelka. Cene proizvodov so zaradi visokih stroškov razvoja visoke, saj je uvajanje inovacij in
novih izdelkov drago.
V skladu s ceno izdelka se lahko podjetje odloči za eno izmed sledečih strategij (Ruzzier
Konečnikova 2011, 138):
- Strategijo hitrega posnemanja smetane, kjer predpostavi visoko ceno za izdelek/ drugo
entiteto ter ga/jo na trg pospremi z intenzivnim trženjskim komuniciranjem;
- strategijo počasnega posnemanja smetane, kjer predpostavi visoko ceno za izdelek/ drugo
entiteto ter ga/jo na trg pospremi s šibkim trženjskim komuniciranjem;
- strategijo hitrega prodiranja na trg, pri kateri so značilne nizke cene za izdelke/druge entitete
ter njihovo intenzivno komuniciranje;
- strategijo počasnega prodiranja na trg, pri kateri so značilne nizke cene za izdelke/druge
entitete ter njihovo šibko komuniciranje.
Pompe in Vidic (2008,19) ugotavljata, da so na uvajani stopnji prodane količine majhne. Razlog
tiči v nepoznavanju novega izdelka ali storitve oziroma koncepta. Znano je, da 90 odstotkov
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vseh novih storitev in izdelkov tržno nikdar povsem ne zaživi. Če pa se nov izdelek oziroma
storitev »prime«, pomeni, da so ga potrošniki sprejeli in lahko preide v naslednjo stopnjo. To
je obdobje, ko podjetje lahko dosega tako imenovane premijske cene.
Vukasovičeva (2020) ugotavlja, da se naslednji korak začne v fazi rasti, kjer doseže izdelek
takšen obseg prodaje, da začne izdelek prinašati dobiček. Za to fazo je značilna hitra rast
prodaje, zgodnjim porabnikom je izdelek všeč, začne pa ga kupovati tudi srednja in pozna
večina porabnikov. Pojavlja se nova konkurenca, ki želijo izdelek posnemati. Cene ostajajo na
podobni ravni ali pa se malenkost znižajo, če povpraševanje dovolj hitro ne narašča. Na tej
stopnji mora podjetje čim bolj povečati tržni delež, to pa dosega tako, da dodaja nove lastnosti
in koristi izdelkov. Tržni delež lahko poveča tudi s pridobivanjem novih segmentov porabnikov,
s tem da vstopi v nove prodajne kanale in s spreminjanjem elementov trženjskega spleta.
Vukasovičeva in Jagodič (2017) ugotavljata, da v fazi zrelosti izdelek doseže vrh prodaje, ta
faza pa traja navadno najdlje. Ponudba presega povpraševanje, saj je ponudnikov vedno več.
Prodaja in dobiček sta še vedno za podjetje v tej fazi ugodna. Dobiček pa se počasi zmanjšuje,
na trgu pa stajajo le najmočnejši proizvajalci. Poslužujejo pa se različnih tržnih strategij in
orodij, saj le tako želijo povečati povpraševanje po izdelku. To stopnjo lahko razdelimo na tri
faze, in sicer na fazo zrelosti z rastočo prodajo, faza stabilne zrelosti, faza zrelosti z upadanjem
prodaje. V prvi fazi lahko vidimo, da začne stopnja rasti prodaje upadati, nove prodajne poti se
ne odpirajo več. V drugi fazi se prodaja ustali, mnogo potencialnih kupcev je izdelek poskusilo.
V tretji fazi pa začne raven prodaja upadati, kupci se zatekajo k drugim izdelkom in substitutom.
Ruzzier Konečnikova (2011, 139–140) ugotavlja, da je v fazi upadanja povpraševanje po
izdelkih vedno manjše oziroma ga sploh ni več. Temu botruje več razlogov, saj so lahko
konkurenčna podjetja ponudila nove izdelke, ki bolje zadovoljujejo kupčeve želje. Pojavijo se
lahko novi trendi, nove tehnologije in inovacije. S tem se zmanjšuje tudi višina dobička, zato
se mora podjetje odločiti, ali se bodo umaknili s trga ali pa zmanjšali število ponujenih izdelkov.
Pri odločitvi za umik je potrebno razumeti tudi ovire, ki nastopijo ob izstopu iz panoge. V
splošnem pa podjetja želijo predvsem v tej fazi čim bolj znižati stroške.
Potočnik (2002, 198–199) ugotavlja, da se lahko podjetje odloči tudi za podaljšanje
življenjskega cikla. Takšna odločitev lahko pride zaradi visokih razvojnih stroškov novega
izdelka in investicijskih vlaganj, ki so ob vse krajšem življenjskem ciklu vedno bolj tvegana.
To lahko podjetje doseže tako (Potočnik 2002, 199):
- S pospeševanjem prodaje izdelka in ponovnim pozicioniranjem ponudbe,
- z razvijanjem nove uporabnosti izdelka,
- z razširjanjem prodaje na nove trge in pridobivanjem novih kupcev,
- z novimi različicami izdelka in izboljšanjem osnovnega izdelka.
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Potočnik (2002, 198–199) pravi, da je modificiranje izdelka uspešno, če izpolnimo tri pogoje.
Prvo mora biti sploh izvedljivo, drugič, obstoječi kupci morajo zaznati modificiran izdelek in
tretjič, modificirani izdelek mora biti boljši in bolj mora zadovoljiti želje in potrebe
potrošnikov. Modifikacija se lahko zgodi s treh vidikov, in sicer z vidika kakovosti,
funkcionalnosti in stila. Pri kakovostnem modificiranju se spremeni fizikalna in kemična
lastnosti, poskrbi se za varnost in trajnost izdelka. To podjetje po navadi doseže s spremembo
materialov ali proizvodnega procesa. Zmanjšanje kakovosti podjetju omogoča nižanje cene in
usmeritve v nove tržne segmente in trge. Če pa poveča kakovost, pa pospeši zvestobo cenovno
manj občutljivih kupcev. Modifikacija stila omogoča spremembo vonja, okusa, otipa, teksture
in vidnih značilnosti izdelka. Poleg modifikacije izdelka v podjetjih pogosto spreminjajo tudi
cene. S cenovno diferenciacijo pridobijo nove kupce in vstopajo v nove tržne segmente.

2.3

BCG portfolio matrika

Slika 2: BCG matrika
Vir: Vukasovič in Jagodič 2017.

Vukasovičeva in Jagodič (2017) BCG matriko opredeljujeta kot izdelčno portfeljsko analizo, v
kateri mora podjetje izdelke razdeliti v štiri skupine. Te skupine so vprašaji, zvezde, krave
molznice in psi. Vprašaji ali drugače rečeno problematični otroci so tisti izdelki, ki imajo visoko
stopnjo rasti trga (rastoče povpraševanje) in nizek tržni delež v primerjavi z vodilnimi. To so
izdelki, ki se uvajajo na trgu, saj so bili na trg dani pred kratkim, lahko pa so tudi izdelki,
katerim že dlje časa ne uspe doseči relativno dovolj visokega tržnega deleža. Zvezde so visoko
donosni izdelki, saj imajo vodilni položaj v svoji blagovni skupini na trgu. Imajo možnost za
rast in prinašajo visok dobiček, hkrati pa jim porabniki zaupajo in po takšnih izdelkih
povprašujejo. Krave molznice so izdelki, ki so manj zanimivi za porabnike in povpraševanje po
njih začne postopno upadati. Psi pa so izdelki z nizkim relativnim tržnim deležem in nizko tržno
rastjo, saj njihov tržni delež upada, hkrati pa tudi dobiček.
Vukasovičeva in Jagodič (2017) navajata strategije za posamezne izdelke:
- Vprašaji: veliko vlaganja in ustvarjanje tržnega deleža ali opustitev prodaje ali dejavnosti.
- Zvezde: vlaganje v ohranitev in rast tržnega deleža in širitev dejavnosti.
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2.4

Krave molznice: ohranitev tržnega deleža in vlaganje presežka denarja v širitev
obstoječega trga in razvoj novih izdelkov ali dejavnost.
Psi: zmanjšanje vlaganj in postopna ali hitra opustitev prodaje ali dejavnosti.«
Ansoffova matrika rasti

Kotler (1996, 77) opredeljuje Ansoffovo matriko kot mrežo širjenja izdelka/trga. Cilj uspešnega
podjetja je po navadi intenzivna rast. Se pravi, najprej morajo ugotoviti, kakšne možnosti imajo
v podjetju, da popravijo poslovanje že obstoječih dejavnosti. Kotler (1996, 78) predlaga
koristen okvir odkrivanja novih priložnosti za hitro rast. V podjetju morajo najprej ugotoviti,
ali lahko dosežejo večji tržni delež z obstoječimi izdelki na obstoječih trgih. Po tem je potrebno
preučiti možnost za pridobitev novih trgov za obstoječe izdelke, nato morajo preučiti možnosti
za nove izdelke, ki so lahko potencialno zanimivi na obstoječih kot na novih trgih. Vsaka izmed
naštetih je posebna strategija, te strategije pa so strategija tržnega prodora na trg, strategija
razvoja trga, strategija razvoja izdelka in strategija diverzifikacije.
Vukasovičeva (2012) ugotavlja, da ta matrika omogoča podjetju analiziranje svojih ciljev
trženja. Cilji, opredeljeni v matriki, ponujajo različna izhodišča, in sicer kje in kako naj podjetje
razvija svoje izdelke za kasnejši uspešen tržni pristop. Matrika je tvorjena iz 2 kombinacij
kategorij, pri kateri vertikalna os ponazarja kategorijo trga, ki ga je mogoče definirati kot
obstoječi oziroma nov trg. Horizontalna os pa ponazarja blagovno skupino izdelkov, ki jih lahko
podjetje dimenzionira kot obstoječe ali nove izdelke.

Slika 3: Ansoffova matrika
Vir: Vukasovič 2012.

Vukasovičeva (2012) opisuje strategije kot štiri situacije. V prvi situaciji je opisana strategija
obstoječih izdelkov na obstoječem trgu, kjer ima podjetje možnost napredovanja in rasti. To
lahko doseže na več načinov, in sicer, da izboljša produktivnost, prodre na trg, poveča tehnično15

tehnološko znanje in poveča kadrovske in nabavne kapacitete. Druga strategija se začne
oblikovati takrat, ko podjetje začne razvijati nove izdelke za obstoječe trge. To je za podjetje
zelo težko, saj mora ponuditi nekaj novega, kar bo pritegnilo pozornost potrošnikov. Tretja
strategija cilja na zadovoljivo rast, to pa lahko doseže s strategijo osvajanja novih trgov z
obstoječimi izdelki. Dilema, s katero se podjetje sooča, pa je, ali nastopiti globalno z istim
izdelkom na vseh trgih ali samo lokalno, za nove trge pa razviti nove izdelke prilagojene
potrebam porabnikov dotičnega trga. Pri četrti strategiji pa se lahko podjetje odloči za
diverzifikacijo, kar v praksi pomeni nove trge in nove izdelke. Pri tej strategiji podjetje v resnici
ne pozna nevarnosti, ki obstajajo pri izbiri te strategije, ali pa je nevarnost tako velika, da jih ne
nameravajo zadovoljevati zgolj z obstoječimi izdelki, ampak tudi z novimi.
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3

TRŽENJSKE ANALIZE

V izbranem podjetju (Steklarna Hrastnik d.o.o. 2021) se daje velik pomen samim marketinškim
analizam. Le-te morajo biti izjemno natančno narejene ter imeti morajo uporabno noto.
Pomembno pa je tudi, da je to del terminskega načrta in marketinške strategije, ki jo imajo v
podjetju. Pomembno pa bi bilo tudi izpostaviti odločevalno verigo v podjetju in njihove
udeležence.
Odločevalna veriga je ključnega pomena za razumevanje delovanja trga. Ko želimo planirati
nadaljnjo rast na posameznih trgih, moramo vedeti, kdo so ključni kupci in odločevalci na teh
trgih. Namen kratke analize v nadaljevanju je določitev ključnih akterjev, ki bodo vir
kvalitetnega nabora novih poslovnih priložnosti za rast in povečanje prodaje (Steklarna
Hrastnik d.o.o. 2021).
Analiza, ki je bila izvedena na podlagi poznavanja trga v spirit embalažnem steklu v izbranem
steklarskem podjetju, je pokazala, da so med vsemi udeleženci v spirit industriji najbolj
pomembni t. i. lastniki blagovnih znamk (LBZ). Ti stojijo na vrhu verige odločanja, saj se
potreba po novem okusu, pijači ustvari pri njih (Steklarna Hrastnik d.o.o. 2021).
Izbrano podjetje je prisotno na 55 trgih in v okviru svojega poslovanja vstopa v interakcijo s
številnimi akterji. Trenutno največji delež prometa podjetje ustvarja z distributerji, kar pa, kot
vidimo glede na moč odločanja, niso največji igralci na tržišču. Pri iskanju poti do teh ciljnih
kupcev je potrebno biti previden, saj trgi pogosto delujejo v vnaprej določeni procesni verigi.
Kadar so udeleženci na trgu med seboj močno prepleteni, njihove vloge, aktivnosti in poti
delovanja pa jasno začrtane, je poseganje z lastnimi aktivnostmi znotraj te verige lahko tvegano.
Ker se podjetje tega zaveda, svoje ciljne skupine nagovarja na način, da ne ogrožajo obstoječega
portfelja kupcev. V ospredju pa so predvsem veliki (Limited edition projekti) in srednje veliki
lastniki blagovnih znamk (Steklarna Hrastnik d.o.o. 2021).
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Slika 4: Akterji v odločevalski verigi
Vir: Steklarna Hrastnik d.o.o. 2021.

Trženjske raziskave
Za vsakim uspešnim izdelkom ali storitvijo, ki je danes prisotna na trgu, se skriva zgodba o
temeljiti tržni analizi konkurentov in kupcev. To je prvi in najpomembnejši korak v razvoju
kateregakoli tržnega načrta. Analiza trga je temeljit postopek zbiranja podatkov, da se izbere,
ali bo izdelek ali storitev, ki bo prišel, ustrezal potrebam strank. Učinkovita tržna analiza lahko
pomaga pridobiti dragocen vpogled v premike v gospodarstvu, konkurente, tekoče tržne trende,
demografske podatke in značilnosti izdatkov strank. Analiza trga je ena ključnih komponent, ki
podjetju pomagajo pri vseh bistvenih informacijah in pametnih poslovnih odločitvah
(Bussineswire 2018).
Kotler (1996, 130) definira trženjske raziskave kot: »Trženjska raziskava je sistematično
načrtovanje, zbiranje in analiza podatkov, ki se nanašajo na določene za podjetje pomembne
trženjske razmer ter poročanje o rezultatih.«
Makovec Brenčič in Hrastelj (2003, 73) definirata trženjske raziskave kot sistematično
načrtovanje, zbiranje, analiza in predstavitev podatkov, ki so povezani z natančno določenim
problemom ali projektom, ki ga je treba izpeljati od začetka do konca. Poizvedovalni sistem je
predstavljen kot kontinuirano zbiranje in analiziranje podatkov. Podatke morajo v podjetju
ovrednotiti in podati njihovo vrednost, kredibilnost in pomen. Pojema tržna raziskava in
trženjska raziskava velikokrat zamenjamo, vendar imata različno širino. Tržna raziskava je ožji
pomen in se po navadi osredotoča na trenutne in potencialne kupce. Obe vrsti raziskave
obravnavata sestavine trženjskega spleta, organizacijo trženja in trženjsko okolje v podjetju in
zunaj podjetja. Oboje pa skupaj tvori trženjski informacijski sistem podjetja.
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Pompe in Vidic (2008, 53) ugotavljata, da obstaja več tipov trženjskih raziskav. Spremljanje
dogajanj, ugotavljanje stanja in možnih perspektiv se opravlja s pomočjo različnih raziskav.
Osnovna delitev se deli na primarne in sekundarne raziskave. Pri primarnih zbiramo ustne,
pisne ali elektronske odgovore na vprašanja izprašancev. Pri sekundarnih pa jih izvajamo na
podlagi že zbranih virov. Pri primarnih dobimo odgovore neposredno od oseb, ki jih
sprašujemo. Ciljno publiko se navadno izbere že prej, odvisno od tega, koga si izberemo za
pridobivanje odgovorov. Metode pri primarni raziskavi se razvrščajo na anketiranje (telefonsko
anketiranje, anketiranje preko spleta, osebno anketiranje, anketiranje po pošti, opazovanje in
testiranje).
Vukasovičeva (2020, 59) ugotavlja, da so za informacije o trgu in vedenju porabnikov ključne
tržne raziskave, saj imajo ključno vlogo za zagotavljanje dolgoročnega razvoja podjetja. V
današnjem trženjskem okolju imajo trže raziskave vedno večji pomen. Uspešna podjetja svoje
odločitve nikoli ne sprejemajo brez že prej opravljenih analiz trga, porabnikov in konkurence.
Podjetja, ki takšnih analiz nimajo, se lahko v svojih odločitvah prenaglijo in s tem pride do
napačnih odločitev. Večja, kot je baza podatkov v o trgu, porabnikih in konkurentih, lažje se
lahko v podjetju odločijo za pomembne strateške odločitve.
Pompe in Vidic (2008, 55) navajata, da sekundarne raziskave pa temeljijo že na zbranih in delno
obdelanih podatkih. Precej takšnih baz podatkov je dostopnih podjetjem na spletu oziroma na
straneh Statističnega urada Republike Slovenije (www.gov.si).
Pompe in Vidic (2008, 50) pravita, da primarne vire morajo v podjetju zbrati sami ali pa zbiranje
naročiti. Lahko jih pridobivajo z intervjuji, osebnimi pogovori, opazovanjem, testiranjem.
Odvisno, kako zbiramo podatke, v kakšnem poslu je podjetje, ali so ciljni trg klasični potrošniki
ali pa gre za medorganizacijsko trženje. Pri sekundarnih virih podatkov pa po navadi gre že za
pripravljene podatke s strani tretjih oseb in institucij. Te podatke pa lahko podjetje pridobi v
knjižnicah, vladnih organizacijah, razvojnih agencijah, inovacijskih centrih, podjetniških
inkubatorjih, gospodarski zbornici, obrtni zbornici ali na spletu.

Slika 5: Logotip internega časopisa trženjskih analiz
Vir: Steklarna Hrastnik d.o.o. 2021.

Kotler (1996, 130) ugotavlja, da lahko podjetje pride do trženjskih raziskav na različne načine.
V manjših podjetjih se za načrtovanje in izpeljavo lahko dogovorijo z univerzami, kjer s
študenti in predavatelji izdelajo raziskavo oziroma izpeljejo projekt na to tematiko. Velike
družbe pa imajo po navadi svoje oddelke za trženjske raziskave, ki skrbijo za pridobivanje vseh
potrebnih podatkov, na podlagi katerih se potem management odloča. Podjetja po navadi
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namenjajo za trženjske raziskave med 1 % in 2 % celotne vrednosti prodaje. Večino te vrednosti
porabijo oddelki neposredno, ostalo pa plačajo za storitve zunanjih trženjsko raziskovalnih
ustanov.
Pompe in Vidic (2008, 56–57) ugotavljata, da lahko s pomočjo dobrih tržnih raziskav poleg
pregleda dogajanja na trgu podjetje pridobi boljše ideje in lahko sprejema boljše odločitve. Če
je cilj priti do boljših idej, lahko takšne informacije pomagajo pri izdelavi novih strategij, hkrati
pa podjetje lažje prepozna poslovne priložnosti. Zaposleni v trženju bi morali vsak dan
zapisovati ideje, ki izhajajo iz pogovorov s prodajalci, zaposlenimi, kupci, neznanci, iz brskanja
po spletu, revij, katalogov, obiskov dogodkov in še bi lahko naštevali. Če pa je cilj boljše
poznavanje potrošnikov in njihovega vedenja, je treba razumeti, kako se nekdo odziva na naš
izdelek. Če v podjetju stalno spremljajo in analizirajo, kakšna je uspešnost produkta, lahko
ugotovijo tudi negativne trende, ki se dogajajo s produktom. Te negativne trende je treba
uporabiti v pozitivnem smislu in izdelek dodelati oziroma ga popraviti. Pozitivne trende
izdelkov pa morajo v podjetju negovati in jih razvijati ter pozitivne lastnosti komunicirati z
javnostjo.
Vukasovičeva (2020, 59) definira tudi tržne raziskave iz druge perspektive, saj se morajo v
podjetju zavedati, da ni za vsako odločitev v podjetju imeti predhodno narejeno tržno raziskavo.
Preden se v podjetju odločijo, da je potrebna tržna raziskava, je smiselno, da si zastavijo
naslednja vprašanja:
- Ali so časovno omejeni pri izvedbi kakovostnega tržnega raziskovanja?
- Ali obstaja dovolj podatkov o preučevanem problemu, ki jih je mogoče dobiti iz notranjih
virov v podjetju oz. s pomočjo zunanjih sekundarnih podatkov?
- Ali bi izvedba raziskave prinesla prenizko vrednost glede na stroške izvedbe?
Če na zgornja vprašanja v podjetju odgovorijo pritrdilno, potem je bolje, da tržne raziskave ne
izvedejo.
Pompe in Vidic (2008, 58) definirata tudi raziskovanje s ciljem bolje spoznati konkurenco in
okolje, kjer podjetje deluje. Podjetje mora primerjati svoj pristop s pristopom konkurence, to
pa lahko naredi tako, da naredijo seznam stvari, ki jih konkurenca dela drugače. Na primer, kdo
je dražji, kdo ponuja brezplačne vzorce, ali kdo daje daljšo garancijo in podobno. V podjetju
morajo sestaviti seznam vsaj petih razlikovanj in prositi zveste kupce, če lahko pregledajo,
kateri način jim bolj ustreza. Po tem jih je treba vprašati, zakaj so se tako odločili, saj lahko
tako ugotovimo, kje dela podjetje napake. Lahko pa se lotijo analize oglasov, brošur, letnih
poročil in spletnih strani. Analizirati jih je treba s pomočjo trditev, vpisanih v tabelo, kjer se
vpisuje lastnosti konkurenčnih produktov, njihovih koristi in sporočil. Pri tem vidimo, kakšne
so našega podjetja in če so močnejše od konkurence. Takšna tabela omogoči podjetju vpogled,
kako je biti potrošnik svojih produktov, vendar se pogosto zgodi, da takšna analiza prinese
spoznanja, da je produkt v očeh drugačen od tistega, ki bi ga v podjetju želeli.
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Pompe in Vidic (2008, 51) ugotavljata, da so podatki o konkurenci zelo pomembni zaradi več
razlogov. Najpomembnejši so ti, ki povedo, kakšni so tekmečevi načrti. Do teh podatkov pa je
po navadi najtežje priti, pomagajo pa si lahko s tem, da se podjetje udeleži raznih dogodkov. Ti
dogodki so lahko razna srečanja, sejmi, seminarji in podobno, kjer lahko konkurenco na stojnici
obiščejo. Do podatkov, kot so tržni deleži, prodajni asortimaji, prodajne poti in kakšno imajo
cenovno politiko, se je lažje dokopati, saj se večina podjetij predstavlja na spletu. Koristno pa
je tudi opazovati konkurenčno tržno komuniciranje in druge aktivnosti, kot so razne donacije,
sponzorstva, politika in podobno.
Pompe in Vidic (2008, 59–60) ugotavljata, da je treba poleg vseh raziskav čim bolje spoznati
tudi svoje podjetje. To pa lahko podjetje naredi z raziskavo lastne odličnosti, se pravi, treba je
vedeti, kje se skriva lastna odličnost, na katero se lahko podjetje opre. Če želijo v podjetju
ugotoviti, katera je njihova različnost glede na trg, je treba vsaj deset zvestih kupcev vprašati:
»Kaj vas navdušuje na našem produktu?« To, kako kupci vidijo produkt oz. blagovno znamko
podjetja zelo pomaga pri pripravi prave tržne strategije.
Radonjič in Iršič (2006, 26) ugotavljata, da trženjske raziskave marketinga učinkovito
pomagajo zniževati stopnjo tveganja pri odločanju na področju marketinga in tudi na drugih
področjih odločanja v organizaciji. Temeljna naloga raziskav je podati managementu ustrezne,
zanesljive, veljavne in točne informacije o spremembah v okolju organizacije in trženju. Pri
procesu odločanja so raziskave bistvenega pomena, kajti v vseh fazah odločanja so potrebne
primerne informacije. Management je lahko uspešen takrat, ko si lahko pri svojih odločitvah
pomagajo z informacijami, ki jih z raziskavo pridobijo, ampak tukaj je še vedno prisotno
tveganje, katerega lahko znižamo, ne moremo pa ga odpraviti. Splošna trditev, da tveganje še
ni strošek, ampak je strošek škoda, ki bo nastala zaradi neupoštevanja tveganja. Spremembe v
organizacijskem okolju so zelo dinamične, zato je treba biti previden za kakšno vrsto
načrtovanja gre: kratkoročno, srednjeročno ali dolgoročno.
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4

RAZVOJ NOVEGA IZDELKA

Potočnik (2002, 178) ugotavlja, da lahko podjetje pride do novih izdelkov na dva načina, in
sicer z nakupom licence ali z lastnim razvojem. Razvoj lahko poteka znotraj podjetja ali pa ga
podjetje naroči pri raziskovalni instituciji.
Novi izdelek lahko razumemo (Potočnik 2002, 178):
- Tehnično popolnoma nove izdelke, ki ustvarjajo popolnoma nov trg;
- nove izdelke, s katerimi se podjetje pojavi na že obstoječem trgu;
- nove izdelke, ki dopolnjujejo na trgu že uveljavljeno skupino izdelkov podjetja;
- izboljšane izdelke, ki nadomestijo obstoječe izdelke;
- preusmeritev obstoječih izdelkov na nove trge, kjer postanejo novi izdelki z vidika trga,
čeprav so z vidika podjetja že stari izdelki.

Slika 6: Proizvodnja steklenice
Vir: Steklarna Hrastnik d.o.o. 2021.

Potočnik (2002, 178) pravi, da je od vseh novih izdelkov tehnično novih manj kot 10 odstotkov.
Ti predstavljajo za podjetje in trg največji strošek razvoja in največje tveganje. V podjetjih se
zavedajo, da je stalen razvoj novih izdelkov in storitev nujno potreben, saj je treba zastarele
izdelke, ki jim prodaja upada, zamenjati. Pot do uspešnih novih izdelkov poteka od boljših
organizacijskih priprav in iskanje idej o novem izdelku ter temeljitih preučitev vseh stopenj
procesa razvoja novega izdelka. Vzrokov za neuspeh so največkrat v nepovezanem in
neusklajenem delovanju proizvodnega oddelka in oddelka za trženje.
Ruzzier Konečnikova (2011, 145) navaja, da se v trženjski literaturi uporablja opredelitev novih
izdelkov tudi pri izdelkih, kjer so tudi manjše inovativne spremembe pri razvoju izdelkov.
Navaja šest kategorij novih izdelkov:
- novi izdelki v svetovnem merilu – novi izdelki, ki ustvarjajo popolnoma nov trg;
- nova skupina izdelkov – novi izdelki, ki podjetju omogočijo, da prvič nastopi na že
obstoječem trgu;
22

-

dodatki k dosedanjim skupinam izdelkov – novi izdelki v skupini izdelkov, ki jih podjetje
že izdeluje (nove velikosti embalaže, novi okusi);
izboljšave in predelave dosedanjih izdelkov – novi izdelki z boljšim delovanjem ali večjo
vrednostjo v očeh porabnika, ki nadomestijo obstoječe izdelke;
ponovno pozicioniranje – obstoječe izdelke podjetje usmeri na nove trge ali nove ciljne
segmente;
znižanje stroškov – novi izdelki s podobnim delovanjem, vendar nižjimi stroški.

Potočnik (2002, 178, 179) ugotavlja, da je razvijanje in uvajanje novih izdelkov tvegano, vendar
morajo to narediti, saj so novi izdelki za podjetja življenjskega pomena. Ob staranju obstoječih
izdelkov se zmanjšuje prodaja in dobiček, brez novih izdelkov lahko propadejo tudi najboljša
podjetja. Tisti, ki ne uvedejo novega izdelka pravočasno, tvegajo višje izgube kot podjetja, ki
le to naredijo. Investicije v nove izdelke v času krize je odlična priložnost za prevzem tržnega
vodstva. Izdelki se stalno spreminjajo, pojavljajo se novi izdelki, starejši izdelki pa izginjajo iz
trga. Približno 75 % izdelkov propade že v fazi uvajanja na trg, saj so stroški razvoja mnogokrat
veliko višji, kot je podjetje pričakovalo. Dejavniki uspešnega razvoja novega izdelka pa so od:
- zadostnega števila dobrih idej za nove izdelke,
- potrebnih denarnih sredstev in razvojnih strokovnjakov,
- časa razvoja izdelkov,
- čedalje krajšega življenjskega cikla sedanjih izdelkov,
- stroškov razvoja novih izdelkov,
- potencialnega povpraševanja in razdrobljenosti trgov na manjše tržne segmente.

4.1

Proces razvoja novega izdelka

Podjetja (Potočnik 2002, 179), ki proizvajajo izdelke, gredo skozi faze razvoja novega izdelka.
Nov izdelek je lahko takrat, ko se prvič na nekem trgu pojavi, tudi če je poznan že na drugih
trgih. Po navadi je nov izdelek skupek inovativnih idej, številnih raziskav, tehnološkega razvoja
in raziskovalno razvojnega dela.
Proces razvoja izdelka odlično razčleni avtor Potočnik (2002, 179), kjer ugotavlja, da so
najpomembnejše stopnje razvoja novega izdelka:
- Zbiranje idej za nove izdelke,
- ocenjevanje idej,
- preučevanje tržnih možnosti,
- tehnološko-proizvodno razvijanje novega izdelka,
- tržno testiranje,
- začetek množične proizvodnje in
- uvedba novega izdelka na trg.
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Slika 7: Proces razvoja novega izdelka
Vir: Ideunote 2021.

Potočnik (2002, 180–181) pravi, da je treba na vsaki stopnji potrebno sprejeti odločitev, ali
bomo idejo razvijali naprej oziroma jo bomo opustili. S tem podjetje čim bolj minimizira
tveganje, da bo razvijalo slabe ideje in opuščalo dobre ideje. Če izdelek preživi vse stopnje
razvoja izdelka, lahko pričakujemo, da bodo izdelek našli tudi kupci in z njim zadovoljili
njihove potrebe. Konkurenca razvija svoje nove izdelke, ki postajajo vedno hitreje tekmeci
izdelku podjetja. S tem pa pride tudi do vedno krajše življenjske dobe izdelka, zato je treba
razmišljati o razvoju novih izdelkov. Uspeh za nov izdelek ni samoumeven, zato lahko propade
že na začetku svoje življenjske dobe. Uspešne inovacije so po navadi posledica boljše priprave
v organizaciji pri iskanju idej in zaradi hitrega odločanja na vseh stopnjah procesa razvoja
novega izdelka. Proces razvoja je drag in tvegan, zato pride tukaj do pomislekov, kdaj je pravi
trenutek za razvoj novega izdelka, za katerega ne moremo vedeti, kako uspešen bo na trgu.
Razlikovati je potrebno med idejo o izdelku, konceptom izdelka in njegovo podobo. Ideja o
izdelku predstavlja mogoč izdelek, ki ga bo lahko podjetje ponudilo na trgu, koncept izdelka je
predelana različica ideje za različne porabnike in podoba izdelka pa je določena predstava, ki
si jo o izdelku ustvari porabnik. Različne koncepte pa morajo v podjetjih testirati na podlagi
vzorcev ciljnih kupcev z opisom ali slikovnim prikazom. Zaposleni v marketingu poskušajo na
podlagi odgovorov ugotoviti, ali je nek predlagani koncept izdelka za kupce dovolj privlačen.
Vse več tržnikov razmišlja na način, da je delo s tem, ko najdejo idejo za nov izdelek, že
opravljeno, vendar pozabijo, da je potrebno idejo še spremeniti v izdelek, da bi ga potem lahko
prodali.
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Gabrijan in Snoj (2012, 49–50) ugotavljata, da so novi izdelki za izvajalce marketinga ena
najprimernejših možnosti dolgoročne učinkovitosti in uspešnosti podjetja. Management novih
izdelkov predstavlja za vsako organizacijo usodno in izjemno zahtevno nalogo. Pri tem moramo
tudi omeniti sedem najpogostejših vzrokov za neuspešnost novega izdelka. Ti vzroki so
neprimerne raziskave za potrebe marketinga, visoki stroški razvijanja novih izdelkov, kratka
življenjska doba, pomanjkljive marketinške sposobnosti podjetja, visoki stroški proizvajanja,
odsotnost konkurenčnih prednosti in neustrezna kultura organizacije. Marketing v podjetju
lahko pride do novih izdelkov z lastnim razvijanjem izdelkov ali pa v razvoj vključi druge
organizacije, in sicer z nakupom pravic uporabe znanja (patenti, licence ...), lahko vloži v nakup
novih organizacij, posameznih izdelkov drugih organizacij, projektov ali vložke v razvoj novih
projektov. Vse skupaj pa lahko doseže tudi z akvizicijo (pripojitvijo, spojitvijo).
Gabrijan in Snoj (2012, 51) ugotavljata, da naj bi stopnje procesa razvijanja novega izdelka
izhajale iz strategij organizacije, strategij marketinga, strategij znamk in strategij področij
poslovanja. Stopnje pa so sledeče:
- Oblikovanje ciljev izdelka in načrtov (strategij) za doseganje ciljev novega izdelka,
- ustvarjanje idej/konceptov,
- ocenjevanje in izbiranje idej/konceptov,
- poslovna analiza,
- razvijanje pojavnih oblik sestavin novega izdelka v ožjem smislu,
- razvijanje ostalih sestavin marketinškega spleta,
- testiranje (marketinških, tehnoloških, finančnih, kadrovskih vidikov) pred začetkom
prodajanja.
Sicer pa je treba razumeti (Gabrijan in Snoj 2012, 51), da razvijanje novih izdelkov ni izoliran
proces, zato pa naj bi organizacije upoštevale dvoje:
- svoje cilje in načine doseganja ciljev (strategije, taktike …) na različnih ravneh,
- informacije o lastnih resursih ter o dejavnikih mikro in makro okolja.

Iskanje idej
Vukasovičeva (2020, 103–104) ugotavlja, da je to prva faza razvoja novega izdelka in začetek
raziskovalnega in razvojnega procesa. Podjetje pridobiva ideje iz notranjih in zunanjih virov.
Med notranje lahko uvrstimo zaposlene, predvsem pa tiste, ki so zaposleni v marketingu in med
zaposlenimi strokovnjaki, ki delajo na tehničnih vidikih razvijanja novih izdelkov. To pa so
predvsem tisti zaposleni v razvoju in raziskavah, tehnično osebje, grafični oblikovalci,
zaposleni v proizvodnji in inženirji. Med zunanje vire pa lahko uvrstimo predvsem porabnike,
konkurente, dobavitelje, svetovalce, oglaševalske agencije, raziskovalne agencije, tehnične
publikacije ter reklamacije s strani porabnikov.
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Potočnik (2002, 181–182) prav tako ugotavlja, da se proces razvoja novih izdelkov začne z
iskanjem idej. Iskanje temelji predvsem na vprašanjih za koga, kdaj in koliko proizvajati.
Podjetja so ugotovila, da je pri iskanju idej pomembno ustvarjati stalen pritok idej. Pred izbiro
določenih dobrih in izvirnih idej za inovativne nove izdelke potrebujemo precej časa, saj več
idej daje višjo možnost, da bomo našli med njimi dobre ideje. Glavna načina zbiranja idej sta
identificiranje potreb in brainstorming (možganska nevihta). Vendar je treba idejo tudi
argumentirano zagovarjati pred nadrejenimi, da jo vzamejo dovolj resno. Najpomembnejše pa
je, da lahko vsako podjetje pride do odličnih idej, če so zaposleni dovolj motivirani za iskanje
idej. Pride lahko do odporov pri obetavnih idejah, saj lahko pride do tega, da za nekoga ideja ni
prava, da so to že poskusili ali pa ni pravi čas. Če zaradi pomislekov podjetje opusti preveč idej,
lahko rečemo, da je konzervativno usmerjeno. V podjetju pa morajo tudi paziti, da slabih idej
ne spustijo v razvoj in da jih končno ne plasirajo na trg. S tem so lahko posledice velike, kajti
lahko pride do velikih izgub in visokih stroškov, kajti izdelek ne prinaša želenega dobička.

Ocenjevanje idej
Vukasovič in Jagodič (2017) ugotavljata, da ko je faza iskanja idej zaključena, sledi faza
ocenjevanja idej. V tej fazi je treba oceniti ideje natančno in temeljito. Cilj je razvrstitev
preostalih idej upoštevajoč, da je pri tem potrebno vrednotiti dejavnike, pomembne za pretvorbo
določene ideje v uspešen nov izdelek. Vse ideje morajo natančno preučiti po različnih kriterijih.
Namen tega je prepoznati dobre ideje in ovreči slabe. V podjetju za ocenjevanje idej skrbi
skupina ljudi, ki ima največ znanja in kompetenc na tem področju. Ti ocenijo v skladu z vnaprej
pripravljenimi relevantnimi kriteriji, ki morajo biti prilagojeni glede na značilnosti podjetja.
Potočnik (2002, 182) fazo iskanja idej definira kot zaključno stopnjo iskanja novih idej, ki jih
morajo v podjetju pregledati in oceniti. Za to je zadolžena posebna strokovna komisija, ki je
sestavljena iz sodelavcev raziskovalno-razvojnega oddelka, tehnološke priprave dela,
komercialne službe (nabave in prodaje, finančnih strokovnjakov). Finančni strokovnjaki so
zraven po navadi zato, ker nove izdelke največkrat lahko povežemo z denarnimi naložbami.
Ocenjevanje idej poteka po navadi tako, da za vsako idejo pazljivo preučijo tehnično
izvedljivost, investicijska vlaganja, stroške proizvodnje in dobičkonosnost. Vsak izmed naštetih
kriterijev ima različno težo, vendar na koncu po navadi odloči kriterij dobičkonosnosti. Poleg
ocenjevanja idej je treba pretehtati in oceniti ideje, katerih namen je izboljšanje sedanjih
izdelkov. To lahko v podjetju naredijo tako, da pregledajo sedanje prodajne lastnosti in
poizkušajo poiskati nove kombinacije lastnosti izdelkov, ki izboljšajo njihovo koristnost.
Dodajo pa lahko tudi nove lastnosti k obstoječim oziroma izločijo tiste, ki ovirajo uporabo
izdelka.
Avtorice Kodrin, Kregar Brus in Erjavec Šuster (2013, 133) ugotavljajo, da je pregled idej
korak, katerega cilj je selekcioniranje idej. Pri tem ugotovijo v podjetju, katere ideje so dobre
in katere so slabše ter primerne za zavrnitev. Razvoj izdelkov je povezan z velikimi
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investicijami v čas in denar. Vložki se skozi čas v kasnejših fazah še povečujejo. Zato je
pomembno, da gre podjetje v razvoj tistih, ki prinašajo čim višji dobiček. Pri tej fazi je potrebno
narediti tudi zapis, ki vsebuje analizo kot osnovo za razvoj in prehod v naslednje faze. V tej
analizi so vključene grobe ocene, kot so opis izdelka, novosti, ciljni trgi in velikost trga,
proizvodnja infrastruktura, marketinške investicije in kdaj bo približno izdelek primeren za
vstop na trg. Potrditev analize izvede vodstvo podjetja, analiza pa je osnova za oceno, če sploh
izdelek sovpada s strategijo podjetja oziroma če ima podjetje sploh dovolj virov, da bi uspešno
uvedlo izdelek na trg. V podjetju pa se morajo tudi vprašati, ali bodo kupci prepoznali prednosti
izdelka in ga bodo na koncu tudi kupili.

Razvijanje in testiranje koncepta izdelka
Vukasovičeva (2020) ugotavlja, da v tej fazi v podjetju zanimive zamisli pretvorijo v koncept
izdelka. Koncept je predstavitev ideje o izdelku, kjer so jasno opredeljene uporabe izdelka in
njegovih koristi za porabnike. Vsako idejo morajo pretvoriti v več konceptov izdelka. Pri
razvoju koncepta je potrebno odgovoriti na tri vprašanja: »Kdo so možni uporabniki izdelka?
Katero osnovno korist naj vgradimo v izdelke? Ob katerih priložnostih je mogoče uporabljati
izdelke?« Koncept se po navadi predstavi z besedami ali pa slikovno, ki ga je potrebno testirati
na testnem vzorcu porabnikov. S tem pridemo do spoznanj, kaj si mislijo porabniki o tem
izdelku ter kakšno vrednost sploh pri izdelku zaznavajo. Odzive in dopolnitve morajo v podjetju
preučiti in jih vključiti v sam koncept izdelka in ga s tem še izboljšati.
Avtorice Kodrin, Kregar Brus in Erjavec Šuster (2013, 133) ugotavljajo, da je postavitev
koncepta pomembna faza pred komercializacijo, saj je v določenih industrijah preverjanje
atraktivnosti takega koncepta nujen korak. Koncepte pa se lahko preveri z raznimi
računalniškimi vizualizacijami in simulacijami oziroma s prototipi. To pa je potem tudi osnova
za raziskavo samega koncepta med potencialnimi potrošniki.
Poslovno tržna analiza
Potočnik (2002, 183) navaja, da je v tej fazi potrebno ugotoviti, kakšne so tržne možnosti za
izdelek in kako bi ga razvili iz obetavne ideje v nov izdelek. Potrebno pa je zbrati informacije
o:
- Potrebah trga po kakšnem izdelku in o značilnostih, ki jih posamezni tržni segmenti
pričakujejo oziroma si jih želijo od novega izdelka;
- dejavnost konkurence pri razvijanju podobnega izdelka;
- potrebnih trženjskih aktivnostih, prodajnih cenah, prodajnih pogojih (npr. prodaja na
potrošniški kredit) ipd.
Potočnik (2002, 184) ugotavlja, da napovedi prodaje sledi napoved stroškov in dobičkov, ki naj
bi bila sestavljena:
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-

pričakovani prihodki od prodaje,
proizvodni stroški, ki se na nanašajo na prodane količine,
stroški razvijanja izdelka, stroški raziskave trga in trženjskih aktivnost, stroški razvoja
izdelkov in priprave proizvodnje,
kosmati dobiček, to je razlika med prihodki in stroški,
Analiza praga rentabilnosti, s katero trženjski oddelek ugotovi, koliko enot novega izdelka
bo podjetje moralo prodati, da bo ob dani ceni in stroških začelo poslovati z dobičkom.

Trženjska strategija
Vukasovičeva (2020, 104–105) ugotavlja, da strategijo v podjetju razvijejo za tisto različico
koncepta izdelka, ki je bila v okviru preverjanja med porabniki ocenjena kot najboljša in
najprivlačnejša. Načrtovanje strategije trženja mora vsebovati tri pomembne sestavne dele. V
prvem delu je treba prikazati velikost in sestavo ciljnega trga, vedenje porabnikov, načrtovano
pozicioniranje izdelka, prodajne cilje, predviden tržni delež in dobiček v začetnih letih. V
naslednjem delu pa je treba predstaviti, kakšno prodajno ceno so predvideli za izbran izdelek,
prodajne kanale in predračun potrebnih sredstev za trženje za prvo leto redne prodaje izdelka.
Tretji del načrta strategije trženja pa se nanaša na dolgoročne cilje. Ti cilji so glede prodaje in
dobička ter na spreminjanju posameznih sestavin trženjskega spleta v daljšem obdobju.
Avtorice Kodrin, Kregar Brus in Erjavec Šuster (2013, 133) ugotavljajo, da je pri postavitvi
strategije treba podati tri bistvene dele. Prvi del je ocena ciljnega trga, ciljne skupine,
pozicioniranje izdelka s projekcijami razvoja prodaje in dobička za naslednja tri leta. Druga
točka je postavitev cenovne politike, politike distribucije in oceno potrebnih marketinških
investicij. Tretja pa je postavitev trženjskega spleta na osnovi prodajnih ciljev in dobička, treba
pa se je osredotočiti tudi na podroben opis trženjskega spleta za naslednja tri leta.

Razvoj izdelka
Avtorice Kodrin, Kregar Brus in Erjavec Šuster (2013, 134) ugotavljajo, da je razvoj izdelka
faza, ko oddelek za razvoj skupaj s proizvodnjo in ostalimi oddelki izdela fizičen izdelek –
prototip. Ta faza je po navadi zelo dolgotrajna, zaključi pa se s testiranjem izdelka.
Vukasovičeva (2020) ugotavlja, da pomeni razvoj izdelka pretvorbo koncepta izdelka v fizični
izdelek. Ko koncept uspešno prestane poslovno analizo v oddelku raziskav in razvoja, razvijejo
dejanski izdelek. Na tej stopnji vidijo v podjetju, če bodo lahko idejo lahko pretvorili v izdelek
v tehničnem in komercialnem smislu. V oddelkih za raziskave in razvijejo eno ali več različic
konceptov izdelka. Če to fazo izdelek preživi, mora še prestati zahtevno testiranje
funkcionalnosti in testiranja pri uporabnikih.
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Potočnik (2002, 184–186) ugotavlja, ko zamisel izdelka uspešno prestane poslovno-tržno
analizo, ga v razvojni in tehnični oddelek preoblikuje v dejanski izdelek. Na tej stopnji
razvijanja novega izdelka morajo v podjetju ugotoviti:
- Ali lahko idejo za nov izdelek vključimo v obstoječi proizvodni proces;
- ali so za izdelavo novega izdelka potrebne nove naložbe (zgradbe, stroji, orodja, naprave)
in zaposlovanje novih delavcev;
- ali lahko nabavimo surovine, materiale, polizdelke in energijo, ki so potrebni za nov izdelek;
- ali imamo za vlaganje v proizvodnjo novega izdelka potrebna finančna sredstva.
Kotler (1996, 338–339) ugotavlja, ko koncept izdelka uspešno prestane poslovno analizo, ga
oddelek za raziskave in razvoj in inženiring razvije v fizični izdelek. Treba se je zavedati, da je
do sedaj izdelek obstajal le kot besedni zapis, skica, risba ali pa kot grob prototip. Ta stopnja
zahteva naložbe, ki daleč presegajo tiste, ki so bile na prejšnjih stopnjah. V tej fazi se tudi
pokaže, če je mogoče idejo pretvoriti v izdelek tako v tehničnem kot komercialnem smislu. Če
se pokaže, da je nemogoče, so bili vsi dosedanji izdatki v ta namen brezpredmetni in so podatki,
ki jih je podjetje pridobilo, edina pridobitev. Oddelek razvoja in raziskav razvije eno ali več
fizičnih različic koncepta izdelka v želji, da bodo kupci v prototipu zaznali ključne značilnosti
koncepta. Izdelek mora pri normalni uporabi v normalnih pogojih delovati brezhibno in da ga
bo mogoče izpeljati proizvodnjo v predvidenem okviru sredstev. Razvoj uspešnega prototipa
lahko zahteva veliko časa in trdega dela. Treba je zagotoviti tudi vse potrebne funkcionalne
značilnosti izdelka in znati posredovati tudi psihološke vidike preko fizičnih znakov, namreč
treba se je zavedati tudi, da se kupci različno odzivajo na različne barve, velikost težo in druge
fizične značilnosti. Ko v podjetju naredijo prototipe, morajo le-ti prestati še zelo zahtevna
testiranja funkcionalnosti in testiranje pri porabnikih.

Testiranje na trgu
Kotler (1996, 339) ugotavlja, da ko vodstvo ugotovi, da je delovanje izdelka v funkcionalnem
in psihološkem smislu zadovoljivo, ga opremijo z blagovno znamko, embalažo in programom
trženja, ki so ga testirali v pristnem kupčevem okolju. Namen tega je ugotoviti, kako se
porabniki in trgovci odzivajo na ravnanje z izdelkom, njegovo uporabo in kolikšna je možnost
za nakup izdelka in kakšna je velikost trga.
Potočnik (2002, 187–188) ugotavlja, da je tržno testiranje ali poskusno trženje odgovor na
vprašanje, kako bodo nov izdelek sprejeli trgovci in porabniki. V tem času poizkuša podjetje
odkriti tiste pomanjkljivosti izdelka, ki jih je spregledal v prejšnjih stopnjah razvoja izdelka.
Test je treba dobro pripraviti in izbrati vzorec preizkuševalcev, ki najbolje predstavlja prihodnji
segment porabnikov. Večji kot je vzorec, tem boljši bodo rezultati, vendar se z večjo populacijo
višajo tudi stroški, zato je bolje z določenim tveganjem izbrati manjši vzorec, ki še vedno
zadovoljivo zajame populacijo vseh porabnikov tržnega segmenta. Namen pa je tudi, da
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ugotovimo, kako trgovci in porabniki nabavljajo, ravnajo in uporabljajo nov izdelek in kakšna
bo velikost trga novega izdelka.
Potočnik (2002, 189) ugotavlja, da rezultate tržnega testiranja v podjetjih uporabljajo pri
odločitvah o nadaljnjem spreminjanju in prilagajanju novega izdelka. Pri tem je treba
upoštevati, če tržno testiranje pokaže veliko stopnjo pripravljenosti za nakup, se lahko začne
serijska oz. množična proizvodnja. Pri tem pa obstaja tveganje, da vzorec ni dovolj
reprezentativen, zato se lahko zgodi, da izdelek na trgu ne bo uspešen. Če pa tržni test pokaže
slabo pripravljenost kupcev za nakup, bo po veliki verjetnosti izdelek tržno propadel in je bolje,
da ga podjetje opusti. Še vedno pa obstaja tveganje, da izbran vzorec ni podal pravih informacij
in dejansko tak izdelek porabniki iščejo in bi ga tudi kupili.

4.2

Uvajanje novega izdelka na trg

Potočnik (2002, 189) ugotavlja, da je rezultat tržnega testiranja osnova za odločitev, ali bomo
nov izdelek uvedli na trg. Pri tem se je treba vprašati kdaj, kje in kako bomo vstopili na trg.
Kateri je pravi čas za uvedbo, je kritična točka, kjer se mora podjetje odločiti, ali bo to naredilo
takoj, pri tem ima prednost prvega in s tem zapre vrata konkurenci pri distributerjih. Lahko se
odloči, da bo vstopil vzporedno s konkurenco, lahko pa se odloči za pozen vstop, kjer podjetje
počaka na napake konkurentov. Pri vprašanju kje se morajo v podjetju vprašati, na katerih
območjih bodo prodajali in kakšne strategije širitve prodaje bodo uporabili. Pri vprašanju kako
pa mora podjetje oblikovati strategijo, ki jo bo uporabilo pri uveljavljanju na trgu in določiti
tržni program.
Vukasovičeva (2020) ugotavlja, da je uvajanje novega izdelka ena izmed najbolj ključnih
strateških odločitev v vsakem podjetju, saj vpliva na rast in nadaljnji razvoj. Razvoj novega
izdelka od ideje do uvajanja vključuje veliko vmesnih nadzornih točk, kjer lahko podjetje še
pravočasno ugotovi, če izdelek izpolnjuje vse tržne in finančne pogoje za uspeh na trgu.
Temeljito izpeljan proces razvoja zelo pripomore k uspešnem uvajanju na trg. Treba pa se je
zavedati, da so za to potrebna zadostna finančna sredstva in usposobljen kader.
Potočnik (2002, 190) ugotavlja, da lahko z množično proizvodnjo v podjetju začnejo šele ko
nov izdelek uspešno prestane tržni test. Po izkušnjah v podjetjih ne smejo pričakovati
takojšnjega uspeha pri prodaji, saj je le približno 2,5 odstotka potencialnih porabnikov
inovatorjev, ki takoj sprejmejo izdelek. Šele po tem, ko prvi kupci začnejo uporabljati nov
izdelek, jim sledi še 10 do 15 odstotkov porabnikov, ki se navdušijo za novosti. Sledijo umirjeni
porabniki, ki jih imenujemo zgodnja večina. Teh je po navadi okoli 35 odstotkov, kasneje pa se
jim pridružijo porabniki, ki jim največ pomeni uporabnost in koristnost ter predstavljajo okoli
35 odstotkov. Na koncu pa še ostanejo porabniki, ki kupujejo le takrat, ko so znižanja in
razprodaje oziroma so konservativni in vztrajajo pri nakupu že obstoječih izdelkov. Takšna

30

razdelitev ni vedno enaka, ampak se lahko od izdelka do izdelka spreminja, kar je treba
upoštevati pri oblikovanju različnih načinov tržnega komuniciranja.
Kotler (1996, 350) ugotavlja, da na sprejetje izdelka vplivajo tudi značilnosti izdelka. Zato je
dobro poznati stališča sprejema izdelkov:
- Kakšne so relativne prednosti novega izdelka,
- kakšna je kompatibilnost novega izdelka z uporabniki,
- kakšna je zapletenost uporabe novega izdelka,
- kakšna je možnost preizkusa novega izdelka,
- kakšna je zmožnost komuniciranja o novem izdelku.
Avtorice Kodrin, Kregar Brus in Erjavec Šuster (2013, 134) ugotavljajo, da je komercializacija
izdelka na trg izjemno zahtevna in pomembna aktivnost, saj zahteva velike investicije v
proizvodnjo, financiranje prodaje in v komunikacijo. V podjetju pa se morajo tudi vprašati, kdaj
je pravi čas za uvedbo na trg, kateri trgi so ciljni trgi in kdo so njihovi kupci.
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5

TRŽENJE NOVEGA IZDELKA

Trženje novega izdelka je skozi celotno zgodovino eno izmed najtežjih nalog vsakega podjetja.
Treba se je zavedati, da je potrebno za pravilno trženje veliko predpriprave, analiz, izdelav
strategij, segmentacije trga in podobno. Vsako podjetje se trženja novega izdelka loti po navadi
na nek svoj način, saj želi izdelek čim bolj približati ciljni publiki. Cilj je prodati čim več in pri
tem čim bolj maksimizirati dobiček podjetja. V trženje novega izdelka je treba vložiti veliko
časa in finančnih sredstev ter znanja. Če se podjetje odloči za pravilne prijeme pri trženju
izdelkov, je nov izdelek lažje prepoznaven in kupci se lažje poistovetijo tako s podjetjem kot z
izdelkom. V podjetju se morajo zavedati, da je dobro tržno komuniciranje ključnega pomena,
saj le-ta ne predstavlja samo novega izdelka, ampak celotno podjetje. S svojim tržnim
komuniciranjem hkrati predstavijo tudi ostale produkte in s tem gradijo na svoji prepoznavnosti
in s tem pridobivajo na višjem tržnem deležu na trgih, kjer so prisotni.

5.1

Strategija trženja

Strategija marketinga je v sodobnih podjetjih eno izmed najpomembnejših, saj pravilno
zastavljena strategija dolgoročno podjetju uspešno poslovanje in boljšo pozicijo na trgu.
Ruzzier Konečnikova (2011, 31) meni, da hitro spreminjajoče okolje prisili podjetja, da bodo
morali veliko svoje energije usmeriti v prepoznavanje potencialnih trgov. Vstopanje na nove
trge omogoča ustvarjanje vrednosti, ki zadovoljuje potrebe porabnikov.
Vukasovičeva in Jagodič (2017, 178) ugotavljata, da ima strateško trženje ključni pomen za
podjetje, saj je le-ta preplet taktično-operativnega trženja. Za uspešno implementacijo morajo
v podjetju najprej narediti analizo priložnosti, ki ji sledi izbira potencialnih ciljnih trgov, za tem
pa se šele oblikuje strategija. Z dobro oblikovano strategijo trženja mora podjetje z veliko mero
organiziranosti začeti z uresničevanjem ciljev, ki jih morajo skozi ves čas nadzorovati.
Načrt trženja je eden najbolj pomembnih dokumentov, saj omogoča usmerjanje in koordiniranje
trženjskih aktivnosti. Podjetju služi kot zemljevid, saj omogoča, v katero smer mora in kako bo
doseglo zastavljen cilj. Načrti morajo biti jasni in natančni, vsebovati morajo jasno zgradbo, ki
mora biti že vnaprej pripravljena (Westwood 1990).
Kotler (2004, 90) ugotavlja, da so za strateško načrtovanje potrebna tri področja. Najprej mora
podjetje upravljati dejavnost podjetja kot naložbeni portfelj. Naslednje področje je ocenitev
prednosti dejavnosti, upoštevajoče, kakšna je višina rasti trga, kakšen položaj ima podjetje na
trgu, kjer nastopa, in kakšna je stopnja prilagodljivosti podjetja na trgu. Vodja trženja ima po
navadi glavno vlogo pri strateškem načrtovanju. Vodja določi strategijo, strategijo razvoja
ciljev, razdelitev nalog in s svojim znanjem sodeluje pri operativnih načrtih, ki sovpadajo s
strategijo podjetja. Trženjsko načrtovanje lahko razdelimo na dve ravni, in sicer na taktični
načrt trženja in na strateški načrt trženja. Taktični načrt trženja vsebuje lastnosti izdelka,
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trženjsko komuniciranje, ceno, tržne poti in storitve. Strateški načrt trženja pa je opredeljen s
pomočjo analiz, ki nam pomagajo pri določevanju priložnosti in kaj lahko na določen trg tudi
podjetje doprinese. Načrt trženja je instrument za usmerjanje in koordiniranje trženjskih
prizadevanj. Trženjski načrt je potrebno v podjetju sprejeti na vseh ravneh, saj ga je potrebno
realizirati v celotnem podjetju.
Ruzzier Konečnikova (2011, 32) ugotavlja, da mora dobro strateško trženjsko načrtovanje
potekati v skladu s predpostavljenimi ključnimi koraki, ki omogočajo vpogled v celotno sliko
trženja. S pomočjo tega podjetje lahko svoje tržne aktivnosti začne načrtovati in jih uresničevati
ter nadzorovati.
Ruzzier Konečnikova (2011, 32–34) ugotavlja, da proces strateškega načrtovanja vključuje
naslednje korake:
- Podjetje mora opredeliti poslanstvo na različnih ravneh, največkrat na ravni poslovnih enot,
izdelkov, entitet in blagovnih znamk. Poslanstvo na nižji ravni je narejeno na raven izdelka,
drugih entitet in blagovne znamke. Poslanstvo na nižji ravni mora biti podpora višjemu
poslanstvu na višji ravni in biti kompatibilno s poslanstvom podjetja. V primeru ko podjetje
dobro opredeli poslanstvo, je jasno, zakaj podjetje obstaja in kakšna filozofija vlada v
podjetju in kaj je sploh njegov razlog za obstoj.
- Strateške analize (notranje in zunanje) so pomembne za pripravo strateških smernic, ki so
bile nekoč večinoma predstavljene v okviru SWOT analize. Notranje strategije omogočijo
pregled nad ključe kazalnike, s tem v podjetju ocenijo splošno finančno stanje znotraj
podjetja. Ocena stanja znotraj podjetja je narejena na podlagi analiz dobičkonosnosti,
zadovoljstva porabnikov vključno z njihovim zadovoljstvom z izdelkom ali storitvijo.
Notranja analiza mora zaobjemati stanje vseh funkcij v podjetju. Marketing v podjetju je
tesno povezan z vsemi oddelki, kot so na primer nabava, proizvodnja, razvoj, raziskave,
finance, kadrovanje in ostalimi oddelki. Če so pri analizi ugotovljeni problemi, omejitve,
prednosti, slabosti in dolgovi, morajo biti v podjetju o tem obveščeni. Zunanje strateške
analize morajo vsebovati analizo porabnikov, konkurence, analizo trga (ali panoge) ter
analizo dejavnikov v makro okolju. Analiza podjetju omogoči pregled nevarnosti in
priložnosti, ki lahko podjetje doletijo na določenem trgu. Podjetje pa lahko s pomočjo analiz
ugotovi, kateri trendi so prisotni na določenem trgu. Trendi lahko pri vstopu na trg igrajo
veliko vlogo, če želimo izdelek prodati. Podjetje mora zaradi večje previdnosti in
negotovosti, ki jih ima nek trg, nujno pred vstopom narediti predhodne analize.
- Trženjske cilje, ki podjetju omogočajo, kaj si podjetje želi in kaj želi doseči. Cilji so
sestavljeni iz splošnih poslovnih ciljev in so izraženi s pomočjo kvantitativnih in
kvalitativnih mer. Cilje je potrebno zastaviti tako, da so realni in merljivi. Razdeliti jih je
treba po prioritetah, ki veljajo za podjetje.
- Trženjske strategije, so pomembne, saj z njimi podjetje določi, na kakšen način se bodo
lotili doseganja ciljev. Pri strategijah je osredotočenost naravnana predvsem na ciljni pristop
trženja, kjer je treba narediti segmentacijo trga pri pozicioniranju na trg. Strategija mora
33

-

-

-

upoštevati tudi trženjski splet, ki je sestavljen iz 7P, ki je prilagojen glede na izbran ciljni
trg.
Trženjske programe, s katerimi v podjetju določijo način in pot, ki so pomembni za
uresničitev tržnih strategij. Pri trženjskih programih morajo v podjetju sprejeti natančne
odločitve o izdatkih in proračunu, ki bodo namenjeni za trženje. Proračun mora biti jasno
zastavljen, na katere segmente bo šel določen del denarja, najsi gre to za izdelek, blagovno
znamko ali za ostale dele tržnega spleta. Podjetje mora za vsak cilj odgovoriti na naslednja
vprašanja: »Kaj bo narejeno? Kdaj bo narejeno? Kdo bo to naredil? Koliko bo to stalo?
Kako bomo merili napredek.«
Finančne projekcije, z njimi okvirno določijo v podjetjih prihodke in odhodke, ki nastajajo
pri doseganju zastavljenega cilja. Plan prodaje se naredi na letni ravni za obdobje 5 let,
lahko pa je zastavljen za krajše obdobje (kvartalni, mesečni). Za izdelavo dobrega
trženjskega načrta morajo v podjetju vključiti različne plane prodaje: »realističnega,
pesimističnega in optimističnega ter plan prodaje ob omejitvah in nepredvidljivih situacijah,
ki se utegnejo v prihodnosti zgoditi.« Predvideti je treba tudi stroške raziskav in razvoj,
proizvodnje in ostalega osebja, ki so del prodaje.
Spremljanje in nadzor je pri procesu strateškega načrtovanja bistvenega pomena. V vodstvu
morajo nadzorovati in spremljati rezultate prodaje za posamezne izdelke, storitve, blagovne
znamke in ostale entitete. Rezultate se meri v skladu s predhodno postavljenimi časovnimi
postavkami, ki so lahko kvartarne, mesečne ali pa se za časovni obseg dogovorijo. Ukrepi
za izboljšanje se odločajo s strani managementa glede na rezultate. Do problemov pa pride
takrat, ko so rezultati močno pod pričakovanimi plani. Zato je treba že prej v tržnem načrtu
vključiti možnost kriznih dogodkov, saj le tako lahko pravilno delujejo v primeru
nepredvidljivih odhodkov.

Podobno shemo procesa strateškega načrtovanja v svoji knjigi predstavi tudi avtor Kotler (2004,
102), kjer vključi v shemo tudi SWOT analizo.
Vukasovič in Jagodič (2017) ugotavljata, da sta strateška analiza in diagnoza ključni za
strateško in taktično operativno odločanje. Prva faza v procesu strateškega trženja je strateška
analiza, ki predstavlja raziskovalno aktivnost podjetja. Analize so opravljene zaradi
pridobivanja informacij o stanju v notranjem in zunanjem okolju. Pridobljeni podatki pa so
vodilo za nadaljnje strateške aktivnosti podjetja.
Kotler (2004, 90) ugotavlja:
Vsa vodstva podjetja se ukvarjajo s štirimi aktivnostmi načrtovanja:
opredelitev poslanstva podjetja,
oblikovanje strateških poslovnih enot,
dodelitev virov vsaki strateški poslovni enoti,
načrtovanje novih dejavnosti, krčenje ali opustitev sedanjih dejavnosti.
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Kotler (2004, 90) navaja, da je za strateško načrtovanje na ravni podjetja treba začeti najprej s
pripravo poslanstva, politike, strategije in ciljev. Nekatera podjetja omogočijo svojim
zaposlenim pri oblikovanju ciljev prodaje in razvoja lastne strategije več svobode. Druga cilje
postavijo s strani vodstva, ki jih potem postavijo poslovnim enotam, pri tem pa jim še vedno
omogočijo razvoj lastnih strategij. Tretji pa določijo cilje s pomočjo sodelovanja z enotami, s
katerimi razvijejo za vsako posamezno enoto pravilno strategijo pri oblikovanju ciljev in
prodaje.

SWOT analiza
Vukasovičeva in Jagodič (2017) pravita, da je SWOT analiza ena izmed najpogosteje
uporabljenih metod strateškega analiziranja trženja. SWOT analiza je prikazana v obliki
štiridelne matrike. Temelj te metode je, da lahko z učinkovito strategijo dobimo maksimalne
priložnosti in prednosti, ki jih ima podjetje, ter da lahko minimaliziramo nevarnosti in
pomanjkljivosti.

Slika 8: SWOT analiza
Vir: Wikipedija 2021.
Vukasovičeva in Jagodič (2017) definirata SWOT analizo, kjer ima vsaka črka svoj pomen.
Črka S pomeni prednosti (angl. strenghts), W pomanjkljivosti (angl. weaknesses), O priložnosti
(angl. opportunities) in T nevarnosti (angl. threats). Prednosti in pomanjkljivosti so del
notranjih dejavnikov v sklopu podjetja, priložnosti in nevarnosti pa so del zunanjih dejavnikov,
njihov izvor pa izhaja iz okolja, kjer podjetje posluje.
Analiza podjetju omogoči natančne podatke o tem, kje ima podjetje svoje prednosti in kje ima
svoje pomanjkljivosti. Rezultati analize pomagajo podjetju pri odpravljanju pomanjkljivosti in
omogočijo začetek odpravljanja le-teh. Podjetje, ki pozna svoje prednosti, lahko doseže boljše
rezultate, kot če jih ne bi poznal. Ključnega pomena pa je poznavanje priložnosti in nevarnosti,
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kajti z dobro preučitvijo obojih se lahko v podjetju izognejo slabim odločitvam, hkrati pa
sprejmejo odločitve, ki pozitivno vplivajo na poslovanje podjetja (Steklarna Hrastnik d.o.o.
2021).
Analiza tržnih priložnosti
Kotler (2004, 103) navaja, da v podjetjih lahko uporabijo analizo tržnih priložnosti, saj jim ta
analiza določi, kakšno verjetnost ima podjetje pri vsaki izmed priložnosti. Analiza tržnih
priložnosti je v veliko pomoč in omogoča hitro in efektivno metodo, če so dejansko ugotovljene
priložnosti res primerne za njih. Zastaviti pa si morajo pet vprašanj:«
- Ali lahko koristi povezane s priložnostjo, preprečljivo razložimo opredeljenemu ciljnemu
trgu?
- Ali lahko opredelimo, kje se ciljni trg nahaja, ter ga dosežemo s stroškovno učinkovitimi
mediji in tržnimi potmi?
- Ali podjetje ima dostop do kritičnih sposobnosti in virov, potrebnih za posredovanje koristi
kupcem?
- Ali lahko podjetje posreduje koristi bolje kot sedanji ali potencialni konkurenti?
- Ali bo stopnja donos omogočila doseči ali preseči prag upravičenosti naložbe?

PEST analiza
Analiza PEST vključuje 4 dejavnike, ki so ekonomski, socialni, politični in tehnološki. Zaradi
vedno večjih sprememb, ki se dogajajo na trgu, je bila analiza razširjena na več dejavnikov.
Dejavniki analize so (Steklarna Hrastnik d.o.o. 2021):
- P – politični dejavniki,
- E – ekonomski dejavniki,
- S – socialni dejavniki,
- T – tehnološki dejavniki,
- E – okoljski dejavniki,
- L – pravni dejavniki,
- I – proizvodni dejavniki (lahko tudi mednarodni),
- D – demografski dejavniki.
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Slika 9: PEST analiza
Vir: Marketing Psycho 2021.

Vukasovičeva in Jagodič (2017) ugotavljata, da razširjena različica PEST analize pridobi
podjetju informacije o okolju, kjer želijo delovati. Analizo sestavljajo različni dejavniki, ki
vplivajo na uspešnost strategij, ki jih je podjetje izbralo. Dejavniki, vključeni v analizo,
zajemajo širok spekter delovanja, zato morajo v podjetju izbrati tiste, ki so najpomembnejši in
se v njih poglobiti. Dejavniki se med posameznimi panogami v veliki večini primerov precej
razlikujejo.

Strategija marketinga na spletu
Adams (2017) ugotavlja, da uspešna internetna strategija marketinga v današnjem času
potrebuje več marketinških strategij. Strategije podjetjem omogočajo rast in boljše rezultate pri
poslovanju, saj je rast in večjo prodajo v podjetju težko dosegati. Podjetje mora zato najprej
najti profitne tržne niše, z demografsko strukturo, ki bo takšna, da bodo kupci produkt tudi
kupili. Če v podjetju poslujejo brez prave marketinške strategije, na dolgi rok ne bodo mogli
več rasti in poslovati z dobičkom. Tukaj pa se je treba vprašati, katera strategija marketinga je
za podjetje sploh prava? Avtor pravo strategijo primerja celo z raketno znanostjo, saj najti pravo
strategijo je izjemno težko. Avtor zato predlaga strategije, ki bodo trženje in poslovanje podjetja
postavilo na višjo raven. Uporabijo lahko socialna omrežja, na katerih lahko svoje izdelke
podjetje oglašuje in jih naredi veliko bolj prepoznavne za potencialne kupce. Opcija za podjetje
je tudi, da najdejo takšne ljudi, ki imajo veliko sledilcev. Takšnim ljudem po navadi sledi veliko
ljudi, na katere imajo s svojimi objavami tudi vpliv. V primeru, da objavljajo podobne stvari,
kot jih ponuja podjetje, se lahko podjetje dogovori za oglaševanje našega podjetja in naših
izdelkov. S tem podjetje pridobi sledilce, ki v istem času začnejo spremljati tudi podjetje z
manjšim vložkom denarja, kot če bi v podjetju želeli izgraditi bazo sledilcev sami. Podjetje se
lahko odloči tudi za odprtje bloga, kjer lahko objavljajo slike. Uporabniki, ki bodo blog
spremljali, so lahko za podjetje potencialni kupci, katere podjetje s svojimi objavami želi
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prepričati v nakup izdelkov. V podjetju pa se lahko odločijo tudi za oglaševanje preko
družbenih omrežij (Facebook, Instagram, GoogleAds), kjer potencialne kupce želijo prepričati,
da je njihov izdelek oziroma storitev najboljša in po najboljši ceni. Podjetjem pa lahko velik
doprinos da tudi uporaba spletne platforme LinkedIn. LinkedIn je družbeno omrežje, ki je
namenjeno podjetjem in zaposlenim v podjetjih. Preko tega omrežja lahko podjetja pridobijo
bazo podatkov o potencialnih kupcih in konkurentih, ki nastopajo v isti panogi. Ena izmed
možnosti pa je tudi razvoj svoje aplikacije za pametne telefone, preko katere potencialni kupci
lažje prepoznajo naše podjetje in imajo vse informacije o podjetju na dlani. Aplikacija omogoča
vplive na potencialne kupce, saj jim lahko podjetja ponudijo posebne ponudbe in popuste, ki
olajšajo odločitev o nakupu produktov. Podjetja pa se lahko odločijo za e-poštni marketing, kjer
s sporočili potencialnim in obstoječim kupcem pošiljajo novosti in jih z zanimivimi sporočili
želijo prepričati v nakup.

5.2

Segmentacija trga

Nedavne študije (Madhavan Ramanujam 2016) so pokazale, da 65 %–75 % novih produktov
ne doseže želenih prihodkov od prodaje. Razlog za neuspeh tiči v tem, da številna podjetja ne
prepoznajo želje in potrebe svojih kupcev. Iz raziskave 'Rethinking Retail Insights from
consumers and retailers into an omni-channel (Researchscape International 2018, 2), kjer so
raziskovali vpogled potrošnikov in trgovcev na nakupovalno izkušnjo, so med drugim merili
tudi učinkovitost personalizacije odjemalcev. Ugotovitve kažejo, da je 77 % anketiranih
tržnikov mnenja, da je personalizacija odjemalcev pomembna za izboljšanje poslovanja ter
uspeh podjetja. Da se podjetje uspešno uveljavi na trgu, je torej zanj ključnega pomena, da
pozna svoje potencialne odjemalce. Poznavanje skupin odjemalcev, poznavanje njihovih
potreb, želj in vedenja je pomembno za izgradnjo optimalnega marketinškega načrta, ki bo, kar
se da prilagojen skupinam potencialnih odjemalcev (Collica 2011, 11). Dobro zastavljen
marketinški načrt podjetju omogoča izboljšanje svoje marketinške uspešnosti in učinkovitosti,
posledično pa tudi uspešno poslovanje podjetja (Kotler 1996, 92).
Collica (2011, 3) pravi, da je segmentacija v bistvu proces, pri katerem na podlagi ene ali več
skupnih značilnosti subjekte klasificiramo oz. prerazporejamo v kategorije. Segmentacijo
definira tudi kot razporejanje populacije na podlagi že znanih »dobrih diskriminatorjev«. Cilj
segmentacije je razporejanje podatkov na takšen način, da so čim bolj uporabni za končnega
uporabnika (npr. marketing). Navaja tudi, da prilagojeno trženje posameznemu industrijskemu
segmentu bi naj privedlo do večje odzivnosti kupcev in posledično tudi večjega prihodka.
Trenutno zelo priljubljena tema za raziskovanje je, kako uporabiti ogromne baze podatkov o
kupcih, da bi lahko vzpostavili učinkovite komunikacije med pomembnimi poslovnimi enotami
glede segmentacije in usmeriti omejena sredstva v stranke z visoko vrednostjo, da bi dosegli
cilj maksimiziranja dobička (Hong idr. 2018, 1).
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Christy idr. (2018) ugotavljajo, da učinkovita segmentacija kupcev nekega podjetja le-te
razvršča v skupine s podobnim obnašanjem, ki temeljijo na nedavnih, pogostih in denarnih
vrednostih kupcev. Segmentacija omogoča dobro razumevanje potreb kupcev in pomaga pri
prepoznavanju potencialnih odjemalcev podjetja, prav tako pa podjetjem omogoča uporabo
tržnih strategij, specifičnih za posamezen segment, da zadržijo kupce, saj je ohranitev
odjemalcev pomembnejša od iskanja novih. Glede na Paretovo načelo (Srivastava 2016, po
Christy idr. 2018) 20 % kupcev prispeva več k prihodkom podjetja kot ostali. Segmentacija
kupcev se lahko izvede z uporabo različnih edinstvenih karakteristik kupcev, da bi podjetnikom
pomagala pri prilagajanju tržnih načrtov, prepoznavanju trendov, načrtovanju razvoja izdelkov,
oglaševalskih akcijah in dostavi ustreznih izdelkov. Segmentacija kupcev personalizira
sporočila posameznikov za boljšo komunikacijo s predvidenimi skupinami. Najpogostejši
atributi, ki se uporabljajo pri segmentaciji kupcev, so lokacija, starost, spol, dohodek, življenjski
slog in prejšnje nakupno obnašanje.
Gunter in Furnham (1992, po Ahlm, Holmström in Stenman 2007, 29) sta segmentacijske
spremenljivke razdelila v tri glavne kategorije. Prva, ki jo avtorja omenjata, je segmentacija
specifičnih produktov in vedenjskih atributov, ki je usmerjena na potrošniško nakupno vedenje
in koristi, ki jih potrošnik išče v specifični kategoriji izdelkov. Druga kategorija opisuje na
splošno fizične atribute segmentacije kupcev, ki se navezujejo na geografske, demografske in
sociološko-ekonomske spremenljivke, ko opredeljujejo ciljne trge. Zadnje omenjena kategorija
pa je na splošno segmentacija psiholoških atributov, ki potrošnike deli na homogena tržišča
glede na standardizirane osebnostne karakteristike ali analize življenjskega sloga. Tretji
kategoriji pogosto pravimo tudi psihografska.
Guzmán (2015, 24–25) uvodoma v svojem delu s povzemanjem različnih avtorjev na področju
segmentacije trga, ponazarja težavo na tem področju. Večina avtorjev razlaga o tem, da je treba
kupce segmentirati na podlagi različnih kriterijev, kot so demografski, psihografski, socialnoekonomski itd., nihče od njih pa ne pove, kako je treba opraviti analizo (ibidem). Navaja
(ibdem) tudi, da so nekateri avtorji v kasnejšem obdobju predstavili postopek, kako
segmentirati. Pri njihovih delih se je pojavila problematika, da niso bili dovolj podrobni in
opisani postopki so bili zgolj konceptualni ni niso navajali postopka korak po koraku. Zato je
Guzmán (2015, 26–29) sestavil postopek za segmentiranje v 8 korakih:
- Korak 1: opredelitev posla, kjer z odgovori na vprašanja katere vrste potreb (potreba po
stekleničenju pijače za nadaljnjo prodajo), čigave potrebe (B2C, B2B, B2G) in s čim
(vrsto proizvoda – steklenica) jih bomo zadovoljevali; vzpostavimo oz. opredelimo
referenčni trg.
- Korak 2: izbira makro segmenta, ki ga predstavljajo posamični odgovori na prejšnja
vprašanja, in sicer »nudenje možnosti stekleničenja podjetjem s stekleničko«.
- Korak 3: po izbiri makro segmenta z odgovori na vprašanja kaj, čigavo in s čim nastopi
mikro segmentacija oz. prepoznavanje spremenljivk za mikro segmentacijo, kjer si
odgovorimo na vprašanje, zakaj bi se potrošniki zanimali za našo rešitev njihovih potreb.
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Npr.: če poskusimo razumeti, zakaj podjetja skušajo zadovoljiti potrebo po stekleničenju,
lahko ugotovimo, da obstaja skupina podjetij, ki jim stekleničenje predstavlja samo
prevozno pakiranje, po drugi strani pa obstaja skupina podjetij, ki jim steklenica
predstavlja nekaj več, in sicer njihovo predstavnost na trgu.
Korak 4: po prepoznavi vseh možnih spremenljivk, ki bi lahko pojasnile potrošniško
vedenje, pri tem koraku izbiramo nekatere od njih, da bi segmentirali trg. Izbrane
spremenljivke morajo biti tiste, za katere tržnik meni, da zagotavljajo globlji vpogled v to,
zakaj kupci sprejemajo odločitve o nakupu. Npr.: raven zanimanja za navadne steklenice
za sam prenos tekočin ali raven zanimanja za dizajnerske steklenice za predstavnost na
trgu itd.
Korak 5: pravilnost izvedbe predhodnega koraka nam omogoči boljši vpogled v
motivacije kupcev in hkrati otežuje merjenje, zato v tem koraku moramo
operacionalizirati izbrane spremenljivke in jih s tem narediti merljive.
Korak 6: ko smo našli merila za vsako od spremenljivk, smo pripravljeni segmentirati trg.
To naredimo tako, da vzpostavimo neko matriko segmentov trga.
Korak 7: v tem koraku izberemo segment, ki mu družba želi slediti oz. kateri je najbolj
relevanten za naš posel.
Korak 8: v zadnjem koraku se odločamo, kako bomo zajeli naše ciljne segmente. Ali
bomo izbrali strategijo nediferenciranja, kar bi pomenilo, da ponudimo trgu brez
upoštevanja razlik v segmentu. Diferencirana strategija bi pomenila, da podjetje zajema
celoten trg s prilagoditvijo ponudbe posameznemu segmentu. Koncentrirana ali nišna
strategija bi pomenila, da se podjetje osredotoči na določen ciljni segment.

Segmentacijo trga lahko torej v grobem razdelimo na dva glavna tipa, in sicer segmentacija
potrošniškega trga (B2C) in segmentacija trga podjetij (B2B). Medtem ko je segmentacija
potrošniškega trga že dalj časa uporabna, njene korenine segajo v obdobje 50. let, se drugi tip
segmentacije postopoma uveljavlja v podjetjih. Segmentacija trga podjetij (B2B) velja za precej
novo orodje za podjetja, ki pa je enako pomembna kakor segmentacija potrošnikov. Kotler
(2004, po Levina 2010, 13) navajata, da številna podjetja ugotavljajo, da je njena uporabnost
pomembna za doseganje uspešnih rezultatov. Za lažje razumevanje empiričnega dela bomo v
nadaljevanju proučili še pojem tržne segmentacije podjetij (B2B).
B2B tržna segmentacija je za podjetje pomembno sredstvo. Omogoča zaposlenim voditi
operacije bolj učinkovito in dosegati želene rezultate in cilje. Stopnja uporabe segmentacije na
industrijskih trgih se lahko spreminja in je odvisna od spreminjajočih se razmer v njenem
okolju. Prav tako je odvisna od potreb organizacije in vrste njenih aktivnosti (Hutt in Speh
2007, po Levina 2010, 14). Industrijska segmentacija trga je proces sprejemanja odločitev, ki
ponuja podjetju priložnost pravilne in učinkovite uporabe svojih tržnih sredstev, da bi lahko
izvajalo svojo tržno strategijo in splošne zadane cilje (Croft 1994, po Levina 2010, 14).

40

Segmentacija je bila operacionalizirana kot tehnična manifestacija popolnega razumevanja
kupcev. Ocenjena je bila kot najboljša B2B kompetenca iz skupine 153 marketinških »težav«
oziroma vprašanj. Vrhunsko uspešna podjetja se poslužujejo inovativnih kriterijev in procesov
tržne segmentacije, s pomočjo katerih najdejo odjemalce s podobnimi potrebami in obnašanjem
(Weinstein 2004, xiv). Zanimiva pa je ugotovitev Roberta J. Thomasa (2016), ki pravi, da se
podjetja pogosto pritožujejo, da B2B tržna segmentacija ne deluje tako dobro za njih. Po
njegovih besedah bi neraziskani razlog za to lahko bil, da se prava tržna segmentacija ne konča
z neposredno stranko, ampak mora zajemati tudi stranko stranke v večstopenjski strukturi
tržnega segmentiranja.
Croft (1994, po Levina 2010, 14) navaja, da je poslovna tržna segmentacija oziroma z drugimi
besedami industrijska segmentacija trga v primerjavi z segmentacijo potrošnikov slabše razvita.
Kljub temu, da lahko veliko delov segmentacije potrošnikov prenesemo v uporabo v industrijski
segmentaciji, pa obstajajo še vedno številne druge spremenljivke, ki so primerne specifično za
industrijsko segmentacijo.
Eden izmed izzivov B2B tržne segmentacije je, da je območje kupcev zelo široko, prav tako
kot razpon njihove porabe izdelkov in storitev. Sam namen B2B tržne segmentacije se ne
razlikuje dosti od namena segmentacije potrošnikov, kjer je glavni cilj se usmeriti na enako
misleče potrošnike, ki proizvode veliko uporabljajo. Poslovna segmentacija meri na opredelitev
sektorjev enako mislečih podjetij, kjer je izziv razumeti misli podjetja kot celote (Hutt in Speh
2007, po Levina 2010, 15).
Po besedah Hutt in Speh (2007, po Levina 2010, 15) sta največji kategoriji, na kateri delimo
B2B tržno segmentacijo, makrosegmentacija in mikrosegmentacija. Makrosegmentacija se
osredotoča na karakteristike organizacije in njeno situacijo, kot so velikost, geografska lokacija,
delujoči trg, industrija itd. Mikrosegmentacija pa potrebuje veliko več podrobnih informacij in
opazovanj o podjetjih, kot so kriteriji nakupnih odločitev in pomen nakupa in odnosov znotraj
vsakega opredeljenega makro segmenta. Po drugi strani pa imata Kotler in Keller (2009, po
Levina 2010, 15) svoj pogled na segmentacijske spremenljivke poslovnih trgov. Čeprav je
njuna razlaga zelo podobna zgoraj omenjeni, še vedno predstavlja malo drugačen način
razmišljanja. Po njunem mnenju so glavne spremenljivke segmentacije demografske
(industrija, velikost podjetja, lokacija), operacijske spremenljivke (tehnologija, status
uporabnika ali ne uporabnika, kupčeva kapaciteta), nakupni pristopi (struktura moči, narava
obstoječih razmerij, glavne nakupne politike, nakupni kriteriji), situacijski faktorji (nujnost,
velikost naročila, posebne uporabe) in osebne karakteristike (podobnosti kupca in prodajalca,
odnos do tveganja, lojalnost).
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5.3

Trženjsko komuniciranje

Trženjsko komuniciranje je eden izmed ključnih dejavnikov v podjetju, s katerim komunicira
podjetje s svojimi odjemalci.
Potočnik (2002, 302) ugotavlja, da tržno komuniciranje obsega vse komunikacijske aktivnosti,
s katerimi podjetje želi prepričati kupce na ciljnem trgu v nakup izdelkov. Trženjsko
komuniciranje olajšuje sporočanje informacij o podjetju in izdelkih ciljnim skupinam. Podjetje
po navadi oblikuje eno sporočilo za določen trg oziroma več, če je prisoten na več trgih.
Kotler in Trias de Bes (2004, 18) ugotavljata, da so potrošniki pri izdelkih in oglaševanju zelo
izbirčni, zato se v večini primerov za oglase skoraj ne zmenijo in pri tem nimajo občutka, da so
kaj pomembnega zamudili. Lahko bi rekli, da so se navadili gledati, ampak ne videti in slišati.
Na primer potrošnik lista revijo in je pri tem povprečno izpostavljen več kot 30 oglasom, vendar
jih ni prebral več kot le nekaj, pri tem pa porabi le pol sekunde. Izziv pa ne predstavljajo le
številni konkurenčni izdelki, blagovne znamke in oglasi, temveč tudi odpor potrošnika do
komercialnih sporočil. V primeru, da blagovna znamka ni dovolj nova in nima neke posebne
vrednosti, je velika vrednost, da bo prezrta. V boj proti zasičenosti trga se po navadi proizvajalci
podajo s promocijo novega izdelka.
Ruzzier Konečnikova (2011, 207–209) ugotavlja, da trženjsko komuniciranje predstavlja enega
najbolj vidnih elementov trženjskega speta. Treba ga je je obravnavati kot enakovreden in
nepogrešljiv element. V uspešnih podjetjih se ne sprašujejo ali komunicirati ali ne, ampak kako
načrtovati in izpeljati komuniciranje, da je v skladu z aktualnimi razmerami na trgu in predvsem
čim bolj učinkovito doseglo željeno ciljno publiko. Paziti pa morajo, da je trženjsko
komuniciranje z ostalimi elementi v spletu usklajeno. Pravila za komuniciranje se ves čas
spreminjajo, saj se trgi vedno bolj drobijo v manjše segmente porabnikov, s tem pa se
komuniciranje oddaljuje od masovnih orodij komuniciranja. Zato lahko rečemo, da se povečuje
ciljno tržno komuniciranje. Zelo velika sprememba pa se je zgodila tudi pri tehnologiji in orodji
IKT, ki omogočajo ciljno usmerjeno komunikacijo. Avtorica pa tudi ugotavlja, da je trženjski
splet komuniciranja sestavljen iz sledečih orodij:
- oglaševanja;
- pospeševanja prodaje;
- odnosov z javnostmi;
- osebne prodaje;
- neposrednega trženja;
- trženja od ust do ust;
- interaktivnega trženja.
Za katero orodje izmed zgoraj naštetih oziroma kombinacij se odloči trženjski splet
komunikacij, pa je odvisno od več dejavnikov, kot so na primer cilji komuniciranja.
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Vukasovičeva (2020) ugotavlja, da se mora opredelitev ciljev oglaševanja navezovati na ciljno
skupino, ki jim je oglaševanje namenjeno. Cilj oglaševanja je lahko podajanje informacij
potencialnim porabnikom o obstoju izdelka ter vplivanje na pridobivanje zaupanja,
naklonjenosti in prepričevanja v nakup izdelka.
Korelc (2010, 52) ugotavlja, da sanje niso dovolj, pomembno pa je, da trženjsko komuniciranje
ustvarja dodano vrednost – dobiček. Slepo drvenje v ustvarjanje blagovnih znamk lahko
podjetje na hitro finančno zlomi. Naloga podjetja je optimalno povečati učinkovitost sredstev
in jih oplemenititi. Vsak denar, ki ga podjetje vloži v svojo blagovno znamko, se lahko porabi
na več načinov. Strateški namen pa je vodilo, ki podjetje vodi do želenih ciljev, saj nam
strategija pomaga doseči zastavljene cilje in oblikovati prava sporočila trženjska sporočila.
Bistvo strategije pa je, da podjetje naredi težje sledljivo za konkurenco, hkrati pa podjetje
povečuje učinkovitost celotnega tržnega komuniciranja.
Pompe in Vidic (2008, 123) ugotavljata, da je temeljni cilj tržnega komuniciranja ustvariti
dvosmerno komunikacijo, kjer se predstavi produkt z namenom nakupa. Ta produkt pa ga
potrošnik po nakupu uporablja in vzame za svojega in ga vplete v svoje življenje. Pomembna
pa je tudi predstavitev podjetja in zaupanje kupcev v podjetje in njihove produkte. Če podjetje
izgubi stik s trgom, izgubi smisel nastopanja na trgu. Vse, kar podjetja sporočajo trgu z
namenom odziva, tvori tržno komunikacijo podjetja.
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6

ZNAČILNOSTI STEKLARSKE EMBALAŽNE INDUSTRIJE

Grayhurst (2021) ugotavlja, da je komercialno steklo izdelano v specializiranih pečeh, ki lahko
ustvarjajo zelo visoke temperature, potrebne za obdelavo (1.350–1.600 °C). Uporabljeno gorivo
je odvisno od kraja proizvodnje in razpoložljivost; peči na plin so v EU in Veliki Britaniji zelo
pogoste, drugi viri goriva bo bolj primerno drugje (odvisno od dostopnosti goriva). Peči morajo
biti velike in skoraj delovati neprekinjeno, če želijo poslovati donosno. Tipična peč ima do 500
ton stekla in v 24 urah proizvede približno 200 do 400 ton stekla. Sestavine se stehtajo in
zmešajo, preden se dovedejo v peč. Večina sodobnih tovarn steklenih izdelkov imajo
avtomatizirane obrate za napajanje peči.
Butler in Hooper (2011) ugotavljata, podobno kot zgornji avtor, da se v steklarski industriji
uporablja več vrst talilnih peči, odvisno od končnega izdelka, surovin, izbire goriva, velikosti
obratovanja in ekonomskih dejavnikov. Talilna naprava je lahko periodična ali neprekinjena.
Slednje se najpogosteje uporablja v obsežnih operacijah. Neprekinjeni talilniki vzdržujejo
konstantno raven tako, da se steklena talina odstrani tako hitro, kot se doda surovina. Energija
za taljenje prihaja iz zgorevanja fosilnih goriv ali električne energije. Temperatura, potrebna za
taljenje, se giblje med 1300 in 1550 °C. Vse peči so obložene z visokotemperaturnimi
ognjevzdržnimi materiali, da korozivna talina ne uhaja in izolira talilnico.

Leto 2022 je leto stekla
Mednarodna komisija za steklo (ICG) skupaj s Skupnostjo združenj za steklo (CGA) in ICOMGlass promovirajo mednarodno leto stekla napovedano s strani Združenih narodov za leto 2022.
V tem letu se bo izpostavljalo bistveno vlogo, ki jo je steklo imelo in jo bo še naprej imelo v
družbi. Poudarjal se bo tehnološki, znanstveni in gospodarski pomen tega pogosto nevidnega
in spregledanega materiala, ki podpira toliko tehnologij in ki lahko olajša razvoj bolj pravičnih
in trajnostnih družb za spopadanje z izzivi globalizacije. Je tudi pomemben medij za umetnost
in je njegova zgodovina neločljivo povezana z zgodovino človeštva (International Year of Glass
2022 2021).
Kaj steklo daje človeštvu (International Year of Glass 2022 2021):
- Steklo je glavni vodnik za informacije v naši družbi, ki temelji na znanju. Steklena optična
vlakna so privedla do globalne komunikacijske revolucije – so hrbtenica interneta.
Izdelovalci stekla so nam dali na dotik občutljive ovitke za mobilne telefone, kar je
revolucioniralo način naše komunikacije.
- Steklo je kemično odporen material za shranjevanje za številna današnja zdravila, ki
rešujejo življenja, in igra svojo vlogo v svetovnem prizadevanju za dostavo cepiva za boj
proti pandemiji COVID-19. Okrepljena steklena embalaža je bistveno izboljšala
zanesljivost zdravljenja z EpiPen življenjsko nevarnega anafilaktičnega šoka zaradi hudih
alergijskih reakcij.
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6.1

Sestave iz bio stekla imajo napredno zdravstveno oskrbo s sposobnostjo: integracije s
človeško kostjo; spodbujajo naravno obrambo človeškega telesa za celjenje ran; pomaga pri
oblikovanju in regeneraciji tkiv in rešuje težave s sluhom in zobmi.
Steklene plošče podpirajo sončne celice in dajejo čisto energijo; steklena vlakna
zmanjšujejo naš ogljični odtis s krepitvijo lopatic vetrnih turbin, z izolacijo naših domov;
omogoča vitrifikacijo nevarnih radioaktivnih odpadkov, s tem je jedrska energija varnejša.
Razvoj steklene optike in optoelektronike omogoča, da lahko vesoljski teleskop James
Webb preučuje prve trenutke po velikem poku in omogoča širjenje in razumevanje vesolja.
Taljenje stekla omogoča varno recikliranje steklenih izdelkov.
Arheologom steklene izkopanine omogočajo spoznavajo več o starodavnih trgovskih poteh
in politiki surovin.
Umetniki stekla po vsem svetu so človeštvo ozavestili o tem čudovitem materialu, vključno
z izjemnimi načini izdelave, neločljivo lepoto in sposobnostjo zajemanja in prikazovanja
celotnega spektra barv narave.
Značilnosti poslovanja steklarske industrije v svetu in v Sloveniji

V poglavju bomo predstavili steklarstvo na Slovenskem in značilnosti poslovanja steklarske
industrije v svetu.

Steklarstvo na Slovenskem
Zgodovinsko gledano ima steklarstvo zelo dolg razvoj in je še danes ena izmed bolj donosnih
panog. Na Slovenskem pa danes poslujeta samo še dve večji steklarni. Izbrali smo si podjetje
Steklarna Hrastnik, d. o. o., kjer smo raziskovali razvoj izdelka. Ugotovili smo, da dajejo velik
poudarek pri razvoju novih produktov in imajo v ozadju dobro zastavljene strategije. Takšen
uspeh lahko pripišemo izjemno usposobljenemu kadru, ki skrbi za razvoj novih idej in izdelkov.
Vsi oddelki se trudijo biti vedno bolj inovativni, saj so le kot celota lahko uspešni, in za razvoj
novega izdelka je potrebno celotno podjetje in ne samo marketing.
Marketing v podjetju ni samo eden izmed oddelkov, ampak mora biti marketinška miselnost
prisotna v vseh sferah podjetja. V teoretičnem delu smo ugotovili, da je marketing za podjetje
zelo pomemben in vpliva na vse dele podjetja, vendar če želiš v podjetju imeti dober marketing,
mora biti za njim zastavljena zelo dobra strategija marketinga.
Steklarna Hrastnik d.o.o (2021) je podjetje, ki je po mnenju poslovnih partnerjev podjetje, s
katerim se splača sodelovati. Eden izmed razlogov za sodelovanje je visoka kvaliteta stekla, ki
naj bi se po sijaju kosalo celo s kristalom, vendar brez vsebnosti težkih kovin. Podjetje ponuja
inovativen dizajn izdelkov, ki imajo enostavne linije in pridih nečesa novega, ki v veliki meri
kupcem ugajajo. Podjetje sodeluje s številnimi velikimi proizvajalci alkoholnih pijač in
proizvajalci kozmetične embalaže. Kozmetika in parfumerija sta del embalažnega stekla, ki je
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fokus podjetja. Trg parfumerije in kozmetike je zelo velik, saj je veliko podjetij, ki prodajajo
izdelke pod svojo blagovno znamko in potrebujejo izdelke tudi nekam zapakirati. Steklarna
Hrastnik d.o.o. (2021) nudi 12 stekleničk za parfume, ki so premium in extra premium kvalitete.

Slika 10: Parfumske stekleničke Kenai
Vir: Steklarna Hrastnik d.o.o. 2021.

Skoraj 95 % kupcev vidi Steklarno Hrastnik kot dolgoročnega poslovnega partnerja. Dobrih
33 % kupcev ocenjuje poslovni odnos s Steklarno Hrastnik kot odličnega, skoraj 65 % kot
dobrega in samo 2 % kot povprečnega. Zato poleg razvijanja poslovnih odnosov z novimi kupci
v prihodnjem obdobju načrtujejo aktivnosti v smeri izboljševanja odličnosti poslovnih odnosov
s ključnimi obstoječimi kupci. Med ključne razloge za dolgoročno partnersko sodelovanje so
navedli dobre odnose z osebjem, strokovnost in zanesljivost osebja ter prednosti, ki jih podjetje
prinaša v primerjavi s konkurenco (Steklarna Hrastnik d.o.o. 2019, 16).
Asortima podjetja vključuje tudi namizno steklo, kjer podjetje ponuja veliko možnosti za nakup.
V prihodnosti se bo Steklarna Hrastnik v veliki meri osredotočila tudi na lastnike blagovnih
znamk v industriji žganih pijač. Usmerjenost podjetja bo predvsem na trge, kjer je
povpraševanje po premium in extra premium kvaliteti izdelkov. Podjetje kupcem omogoča
celoten proces od načrtovanja izdelka in vse aktivnosti do končne proizvodnje izdelka. Takšen
način kupcem olajša delovanje, saj jim ni potrebno za dizajn novega produkta vključiti nekoga
drugega. Na osnovi rezultatov raziskave lahko ugotavljamo, da je proučevano podjetje zelo
uspešno na vseh področjih, ker ima dobro zastavljeno strategijo marketinga, saj je trženjski
način razmišljanja tudi miselnost delovanja in poslovanja celotnega podjetja (Steklarna
Hrastnik d.o.o. 2021).
Steklarna Hrastnik d.o.o. (2021)se je z vrhunsko kvaliteto stekla in sposobnostmi izdelave
najzahtevnejših oblik produktov sposobna diferencirati od alternativnih dobaviteljev predvsem
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na segmentu žganih pijač, hkrati pa opažajo tudi porast v zahtevah kupcev na segmentih vode
in premium dela prehrambne embalaže. Kategorije pivo, vino in sladke pijače za Steklarno
Hrastnik niso zanimive predvsem zaradi dejstva, da v naši strategiji ne predvidevajo
proizvodnje barvnega stekla
Embalaža ima danes pri parfumskih in kozmetičnih izdelkih pomembno estetsko vlogo, ki
ključno vplivajo tudi na nakupne navade potrošnikov. V prihodnosti bo trg svetovne parfumske
in kozmetične industrije naraščal, saj ljudje čedalje bolj v ospredje postavljajo skrb za svoje
telo. Steklarna Hrastnik se je z vrhunsko kvaliteto stekla in sposobnostmi izdelave
najzahtevnejših oblik produktov sposobna diferencirati od alternativnih dobaviteljev predvsem
v zahtevnejših segmentih trga (Masstige, Prestige in zgornji del Mass segmenta) (Steklarna
Hrastnik d.o.o. 2021).
V letu 2019 so nadaljevali z obsežnimi analizami sejmov, izdelkov, profiliranjem ključnih
potencialnih kupcev, partnerjev in konkurence na nivoju vseh prodajnih programov. Tržne
raziskave so opravljali tako samostojno na sejemskih nastopih kot tudi z internetnimi
raziskavami in informacijami, pridobljenimi preko strokovnih revij, publikacij in sestankov s
kupci. Zaključili so prenovo segmentacije kupcev ter analiziranjem tržnih deležnikov, ki veljajo
za ključen člen v odločevalski verigi na trgu. V začetku leta so izvedli analizo o zadovoljstvu
kupcev. Zavedajo se, da so zadovoljni in zvesti kupci več kot dolgoročni partner – so del trženja
od ust do ust (Steklarna Hrastnik d.o.o. 2019, 15).
Značilnosti poslovanja steklarske industrije v svetu
Steklarska industrija je ena izmed zelo specifičnih, saj na trgu vlada visoka stopnja konkurence.
Podjetja v tem primeru steklarne se po navadi združujejo v skupine, saj imajo s tem večjo tržno
moč in lažje na nekem določenem trgu dosežejo zastavljen tržni delež.
Leta 2019 je proizvodnja stekla v EU-28 dosegla 37,2 milijona ton, kar je 1,8 % več kot v letu
2018, kar pomeni, da trg še vedno povprašuje po steklenih izdelkih. Od leta 2016 je celotni
evropski steklarski industriji uspelo povečati ali ohraniti svojo proizvodno raven zahvaljujoč
naraščajočem gospodarstvu, predvsem v gradbenem sektorju, avtomobilski industriji,
energetiki, inženiringu in prehrambni industriji. Pomembno pa je poudariti, da na raven
proizvodnje močno vpliva uvoz tretjih držav v EU, predvsem pa tisti, ki jih zajema nezakonit
damping in subvencije državne pomoči. Evropska raven proizvodnje še vedno ohranja EU kot
eno največjih proizvajalk stekla na svetu s Kitajsko in Severno Ameriko. Nemčija ostaja
največja proizvajalka EU s približno petino obsega, sledijo ji Francija, Španija, Italija in
Združeno kraljestvo (Glass Alliance Europe 2021).
Kar zadeva zunanjo trgovino iz tretjih držav, ostaja uvoz iz azijskih držav, zlasti Kitajske, velik
konkurent. V primerjavi z letom 2018 je izvoz izven EU-28 v letu 2019 ostal stabilen (-0,3 %)
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s 3,13 milijona ton in s 6,95 milijarde evrov nekoliko zrasel za 0,7 % vrednosti. Štiri glavni
igralci EU-28 so v preostalem delu Evrope (45,3 %), vključno s Švico (15,5 %), Turčijo (7,2
%) in Rusijo (4,1 %), sledijo ZDA (11,4 %), Severna Afrika (6,9 %) in daljni vzhod (Azija)
(8,3 %), vključno s Kitajsko (3,5 %) (Glass Alliance Europe 2021).
Kar zadeva uvoz zunaj EU v EU-28, se je leta 2019 obseg povečal za 4,12 % (skoraj 4,65
milijona ton) in vrednostno povečal za 5,9 % (6,74 milijarde EUR) v primerjavi z letom 2018.
Uvoz iz daljnega vzhoda (Azije) je predstavljal 38 % (vključno s 30,7 % samo iz Kitajske),
preostala Evropa pa je uvozila za 46,7 % (vključno s Turčijo (14 %), Rusijo (10 %), Švico (7,7
%) in Ukrajino (6,2 %), Severno Afriko (5,6 %) in ZDA (za 2,7 %) (Glass Alliance Europe
2021).
Za temi številkami za leto 2019, zbranimi na ravni celotne steklarske industrije, je pomembno
vedeti, da so razmere v različnih sektorjih nasprotne. Razvoj proizvodnje in zaposlovanja, pa
tudi izvora uvoza v EU, se med steklarskimi sektorji zelo razlikuje. Svetovni trend pa kaže na
nenehno povečevanje uvoza v vseh sektorjih stekla z dokaj omejenim izvozom (Glass Alliance
Europe 2021).
Čeprav so se tržni pogoji in zaupanje potrošnikov od leta 2015 obnovili, ostaja konkurenca pri
neevropskih proizvajalcih stekla močna. Naložbe zunaj evropskih meja so se uresničile, uvoz
pa se postopoma povečuje, pri čemer ima večje tržne deleže EU v vseh sektorjih stekla. Za leto
2020 bo kriza izbruha COVID-19 poleg velikega vpliva svetovne politike (vključno z brexitom,
politikami ZDA, kitajsko konkurenco itd.) EU je sprejela stroge podnebno politiko (ETS,
Decarbonisation, Green Deal, REACH, Food contract itd.) in s tem še bolj vpliva na vse
steklarske sektorje v EU. Ob postopnem odpravljanju omejevalnih ukrepov, ki bodo omogočili
oživitev svetovnega gospodarstva, je mogoče omiliti vedno zahtevnejše proizvodno ozračje.
Število zaposlenih se je stabiliziralo od leta 2013. Trenutno je v steklarski industriji EU-28
zaposlenih približno 186.000 ljudi (vključno s predelovalci), kar kaže na stabilne socialnoekonomske razmere (Glass Alliance Europe 2021).
Države EU s približno tretjinskim deležem celotnega svetovnega trga predstavljajo še vedno
ene izmed največjih proizvajalcev stekla. Nemčija ostaja največji proizvajalec v EU s približno
petino obsega, sledijo ji Francija, Španija, Italija in Združeno kraljestvo. Zaradi trenda rasti
porabe alkoholnih pijač, kot so gin, rum, tekila in mescala, konkurenca širi svoje proizvodne
kapacitete v in izven EU, v bližino območij, kjer poteka pridelava osnovnih surovin za pijače
(Steklarna Hrastnik d.o.o. 2019, 15).
Ni presenetljivo, da so se v prvi polovici leta 2020 zaradi COVID-19 trendi rasti proizvodnje v
preteklih letih upočasnili, kažejo podatki, ki jih je objavila FEVE – zveza EU za stekleno steklo.
Obdobje blokade je resno vplivalo na prodajo v gostinstvu (horeca) po vsej Evropi –
pomembnem sektorju za stekleno embalažo, čeprav je prodaja trgovcev na drobno hitro
nadaljevala. Kljub temu je proizvodnja steklene embalaže ostala nad ravnijo iz leta 2018 in je
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celo zabeležila rahlo povečanje na enoto v primerjavi z letom 2019. Ta upočasnitev je sledila
zelo močnemu uspehu, zabeleženemu v letu 2019, ko je proizvodnja narasla na 3,2 %, kar je
preseglo BDP EU in lastno zgodovinsko povprečno rast industrije (FEVE 2020).

6.2

Značilnosti segmenta žganih pijač

V poglavju bomo predstavili in analizirali, analiza trga in konkurence embalažnega stekla za
žgane pijače, porabo alkoholnih pijač v Evropi, tržne deleže alkoholnih pijač po kategorijah,
prodajne kanale alkoholnih pijač in segment alkoholnih pijač v času pandemije Covid-19
Analiza trga in konkurence embalažnega stekla za žgane pijače
Največje povečanje rasti porabe alkoholnih pijač napovedujejo (Steklarna Hrastnik d.o.o. 2021)
za afriški trg, trg Bližnjega vzhoda ter azijski trg vključno s Kitajsko in Indijo. V evropskem
območju se pričakuje upad na povprečni letni stopnji 0,1 %. ZDA bodo do leta 2021 porabnice
32,4 % celotne porabe premium alkoholnih pijač. Pomemben vpliv na spremembo trga
alkoholnih pijač bodo imele spremenjene navade potrošnikov. Trend se usmerja v uživanju
alkoholnih pijač doma, kar bo vplivalo na porast prodaje pijač v maloprodajnem kanalu in
spletni trgovini. Potrošniki bodo v prihodnosti dajali več poudarka na okuse, kar bo vplivalo na
rast aromatiziranih pijač (vodka, viski). Ob tem bo poudarek na razvoju pametne embalaže, ki
bodo delovale po principu družabnih omrežij in tako uživalcu pijač nudile nove izkušnje.
Pričakovana rast v embalažnem steklu do leta 2021 bo 3,4 % CAGR. Do leta 2021 bo industrija
žganih pijač zrasla CAGR 0,3 %. V kategoriji alkoholnih pijač je do leta 2021 predvidena
največja rast pri tipu pijače jabolčnik, ki trenutno dosega najmanjši delež svetovne porabe
alkoholnih pijač. Največjo stopnjo letne rasti bodo dosežene v segmentu viski CAGR 3,4 %.
Segment pijače vodke upada, saj se napoveduje trend upadanja rasti po CAGR 2015–2021 za
1,3 % (Steklarna Hrastnik d.o.o. 2021).
Poraba alkoholnih pijač v Evropi
Poraba alkohola v kategoriji žganih pijač v zadnjih letih nekoliko niha. Glede na leto 2012, ko
je poraba znašala okoli 2,5 milijonov litrov, se je ta v letu 2016 zmanjšala za 3,2 %. Od leta
2017 je ponovno zabeležen pozitiven trend rasti (Steklarna Hrastnik d.o.o. 2021a).
Kategorija vodke, brandija in ostalih sladkanih pijač so nekoliko izgubile na priljubljenosti, v
nasprotju z rumom, viskijem in ginom, katerih poraba se zaradi popularnosti še povečuje. V
zadnjih nekaj letih je bilo opaziti največje povečanje v kategoriji gina, ki velja trenutno za trend
pijačo in katere poraba se je povečala za kar 58 % v letu 2017 glede na leto 2012 (Steklarna
Hrastnik d.o.o. 2021a).
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Slika 11: Gibanje porabe največjih kategorij žganih pijač v Evropi
Vir: Steklarna Hrastnik d.o.o. 2021.

V reviji IWSR Magazine pripisujejo tolikšno popularnost ginu zaradi njegovega mešanja s
tonikom, ki naj bi bila skupaj v kombinaciji zelo osvežilna, hkrati pa enostavna za pripravo.
Enostavnost priprave pijače tako približa svet koktejlov navadnemu potrošniku. V reviji
izpostavljajo dve lastnosti, ki naj bi bili ključni pri uživanju te pijače. Prvič visoka kakovost
gina in drugič način postrežbe, ki se je spremenil v primerjavi s postrežbo v preteklosti.
Umeščanje gina v razred visokokakovostnih pijač predstavlja za izbrano podjetje dodaten trg v
premium in super premium kategorijah pijač (Steklarna Hrastnik d.o.o. 2021a).
Tržni deleži alkoholnih pijač po kategorijah
Podobno kot poraba posameznih vrst pijač v kategoriji žganih pijač so se tudi deleži posameznih
pijač spreminjali v zadnjih letih. Prodaja gin pijač je skozi zadnja leta skokovito naraščala in
ob zmanjšanju tržnih deležev nekaterih drugih vrst pijač, svoj tržni delež znatno povečala na
5,7 % v letu 2017 (Steklarna Hrastnik d.o.o. 2021a).
Prav tako se je tržni delež whisky pijač zvišal in iz leta 2012 na leto 2017 narastel za 1,4 %.
Tudi prodaja ruma je malenkostno poskočila in se povečala za 0,5 % v letu 2017 glede na
podatke iz leta 2012. Tržni deleži ostalih pijač so nekoliko upadli. Najbolj se to pozna pri
sladkanih žganih pijačah in vodki, katerih deleža sta se zmanjšala za 1,5 % med letoma 2012 in
2017. Kljub njunemu zmanjšanju tržnega deleža sta slednji najbolj prodajani pijači na
evropskem trgu s skupaj več kot polovičnim tržnim deležem. Tržni deleži in gibanje tržnih
deležev pijač so vidni na spodnji sliki (Steklarna Hrastnik d.o.o. 2021a).
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Prodajni kanali alkoholnih pijač

Slika 12: Gibanje deleža posamezne kategorije žganih pijač 2012-2017
Vir: Steklarna Hrastnik d.o.o. 2021.
Poraba alkoholnih pijač raste povsod po svetu, njihova prodaja pa se intenzivno seli iz
standardnih trgovinskih formatov v format spletnih trgovin. V Nemčiji, ki predstavlja največje
evropsko tržišče, je bila v zadnjem obdobju zabeležena kar 50 % prodaja pijač preko spletnih
nakupov. Pri IWSR Magazine napovedujejo, da bo prodaja preko spleta še naraščala, in sicer
na bolj razvitih trgih med 9 % in 10 % na leto, na manj razvitih pa kar med 20 % in 40 %. Pri
spletnih nakupih novih, zlasti nepoznanih izdelkov, bo iz vidika percepcije potrošnika še bolj
pomembna oblika in izgled steklenice (Steklarna Hrastnik d.o.o. 2021a).
Russel in Kellershohn (2018, 90) ugotavljata, da porast hibridnih pijač zabrisuje in odstranjuje
ovire med tradicionalnimi kategorijami, kot so pivo, vino in žgane pijače. Te pijače so mešanica
sestavine iz več kategorij pijač z novimi imeni kategorij, kot so speers (piva z dodanimi žganimi
pijačami) in spiders (jabolčnik z dodanimi žganimi pijačami). V sektorju koktajlov prihaja do
vedno večjih sprememb. Vedno težje je ugotoviti, ali je osnova koktajla pivo, jabolčnik, vino
ali žganje. Z izdelki v obliki koktajlov, ki so mešanica več različnih sestavin, v tej kategoriji
vabijo potrošnike preizkusiti široko paleto izdelkov, ki jih podjetja ponujajo. Hitro širjenje
ponudbe izdelkov kupcem in blagovnim znamkam v vedno bolj otežuje razlikovanje med
izdelki. Podjetja želijo s čim bolj inovativno embalažo, oglaševanjem na socialnih omrežjih
kupce prepričati v nakup njihovega izdelka. S tem naredijo izdelek prepoznaven in s pomočjo
različnih marketinških orodij njihov izdelek izstopa iz množice podobnih izdelkov.
Segment alkoholnih pijač v času pandemije Covid-19
Covid-19 je v veliki meri pretresel trg alkoholnih pijač in navad absorpcije alkohola. V
povezavi s ključnimi dejavniki, ki posredno ali neposredno vplivajo na industrijo embalažnega
stekla v alkoholni industriji, se napovedujejo naslednji trendi (Steklarna Hrastnik d.o.o. 2021):
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6.3

Povečanje porabe pijač doma – nakup preko e-trgovine/to go poraba pijač.
Svetovna industrija alkoholnih pijač se bo v približno 4 letih vrnila na obseg prodaje pred
pandemijo Covid-19.
V države ZDA in Afrike se bo čutil velik vpliv, toda največji vpliv na spirit industrijo bo
viden v Evropi, Južni Ameriki in azijsko-pacifiških državah.
Škotski viski, rum in vodka se lahko zaradi krize sooči z upadom prodaje, medtem ko ginu
prodaja narašča.
V naslednjih 5 letih bo rasel segment pijač brez vsebnosti alkohola.
Gin je postal globalen tip pijače in bo tudi v prihodnje dosegal visoko raven povpraševanja.
Rast se napoveduje tudi v ginih z okusom.
Rast žganih pijač iz premium agave – ZDA in Srednja Amerika.
Premiumizacijski trend se bo nadaljeval.
Globalno bodo žgane pijače najvišjega in višjega razreda do leta 2024 povečale svoj tržni
delež za 13 %, saj potrošniki še naprej dajejo prednost kakovosti kot količini.
Milenijci in Generacija Z so razlog za rast porabe pijač v luksuznem segmentu.
Potrošniki vedno bolj pozorno iščejo pristne pijače.
Lokalni proizvodi in izkušnje, ki jih lahko lokalno izkusijo, bodo še naprej pridobivali na
popularnosti, saj se potrošniki radi simbolično povežejo s proizvajalci, ki ohranjajo delovna
mesta.
Zdravje, trajnostni ekološki proizvodi bodo vse prisotni v industriji, od proizvodnje in
embalaže do distribucije in upravljanja.
Čedalje bolj se pojavlja se trend v uporabi lažjih materialih, ki predstavlja substitut stekleni
embalaži (plastična embalaža, embalaža iz aluminija, papirnata embalaža).
Značilnosti segmenta parfumerije

Zaradi čedalje večjega povpraševanja proizvajalcev kozmetike po trajnostno naravnani
embalaži in novih regulativah EU ter smernicah različnih organizacij in združenj so proizvajalci
embalaže v središču opazovanja. Tako kot na vseh trgih se tudi na trgu kozmetične embalaže
ustvarjajo trendi, ki bodo nepogrešljivi sestavni del novodobnih embalažnih rešitev, zlasti
velikih svetovnih proizvajalcev embalaže, ki imajo močan vpliv in skozi tega že kažejo smeri
razvoja svojih produktov (Steklarna Hrastnik d.o.o. 2021).
Trajnostne rešitve na trgu kozmetične embalaže
Prihodnji trend proizvajanja embalaže bo v reciklaži materialov, ki bo vplival zmanjšanje
porabe primarnih čistih surovin. Proizvajalec kozmetičnega stekla Verescence je ustvaril linijo
izdelkov Infini Neo Glass, ki je v 90 % proizvedena iz recikliranega materiala. Podjetje si
prizadeva, da bi polovica njihovih kupcev do leta 2021 uporabljala reciklirano steklo.
Proizvajalci stekla se usmerjajo proizvodnjo izdelkov trajnostnega razvoja, kjer je poudarek na
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tanjši debelini sten in dnu (Bormioli Luigi z izdelki Ecojars). V plastični embalažni industriji
bodo v ospredju novi materiali, proizvedeni na osnovi biomase. Iskanje novih rešitev, ki
vključujejo predvsem uporabo alternativnih materialov in surovin, bo še naprej povezano z
velikimi stroški in dolgotrajnim procesom iskanja ustreznih rešitev (BW Confidental 2018).
Trend povečevanja pozornosti reciklirani embalaži in t. i. ECO embalaži, kjer je poudarek na
tanjši debelini sten in dna stekla, se krepi. Po eni strani to pomeni trend zmanjševanja porabe
PED embalaže, ki se pričakovano uravnoteži s povečevanje embalaže iz stekla. Hkrati pa pri
stekleni embalaži zmanjšana teža izdelka vpliva na zmanjšanje transportnih stroškov s strani
kupca, splošno gledano pa je takšna embalaža okolju prijaznejša. Trendi in potrebe na trgu
kažejo, da bo v prihodnosti na področju embalažnega stekla poudarek na uporabi inovativnih
tehnologij dekoriranja s poudarkom na organskih barvah. Znano je, da z dekorjem povečujemo
vrednost primarnemu izdelku, ki hkrati vpliva na človekovo drugačno zaznavanje izdelka in
posledično na njegove nakupne odločitve (Steklarna Hrastnik d.o.o. 2019, 15).

Pojavnost nestandardnih oblik in velikosti
Proizvajalci se zaradi zmanjšanja debeline sten in dna stekleničk, soočajo z izzivi, kako tovrstno
embalažo dvigniti na nivo zaznavanja prestižne embalaže. Delno poskušajo slednje doseči z
izrazito poudarjenimi pokrovčki. Dodatno izpostavljenost bodo poskušali doseči s
stekleničkami, ki bodo imela neravna dna in bodo različnih nestandardnih oblik (BW
Confidental 2018).

Svet tekstur
Proizvajalci embalaže na osnovi različnih dekorativnih tehnik stremijo k razvoju pakirne
embalaže, v kateri želijo poleg vizualnega izgleda zaobjeti tudi občutke in čustva, ki se nanašajo
na procese, potekajoče v naravi. Vključevanje strukture podobne keramiki, kamnu, betonu in
lesu pridobivajo na pomenu, saj dopolnjujejo produkt vizualno in tvorijo novo izkušnjo pri
uporabniku. Krepili in razvijali se bodo trendi v smeri vodnih tekstur in hologramskih učinkov.
Veresence je to razvito tehniko poimenoval »metamerizem«, s katero najavlja novo generacijo
holografske prevleke, ki jo lahko uporabimo v notranjosti ali izven stekla. Istoimensko podjetje
med posebnimi inovativnimi dekorativnimi rešitvami ponuja tudi dišeč premaz (BW
Confidental 2018).

Azijski minimalizem
Sodobni trend oblikovanja kozmetične embalaže bo potekal v smeri razvoja minimalistične
embalaže, kar bo vidno na izdelkih povezanih z wellnessom in skrbjo po vzdrževanju zdravega
in lepega telesa. Videz embalaže bo odraz kakovostne vsebine izdelka, ki bo temeljila bodisi na
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naravnih sestavinah, bodisi na kompleksnih formulah, temelječih na znanstveni osnovi.
Uporabniku bo embalaža vzbujala občutek, da uporablja nekaj najsodobnejšega, hkrati
naravnega in v skladu z trajnostnim razvojem (BW Confidental 2018).
Kupci »pod vplivom« družabnih omrežij
Za generacije uporabnikov družabnih omrežij je značilno, da jih zanima embalaža, ki vizualno
izstopa. Tovrstno populacijo pritegne embalaža s svetlimi barvami, motivi pop kulture, zabave,
nostalgije in posebnih motivov »limited edition«, kjer pride do izraza individualizacija
potrošnika. Uporaba družabnih omrežij je čedalje pogostejši način tržnega komuniciranja
lastnikov blagovnih znamk in proizvajalcev, saj ta doseže širšo ciljno publiko. Komuniciranje
izdelka skozi tovrstni kanal je za prejemnika sporočila atraktivnejši, zlasti če je izdelek preko
avdio in video načina predstavljen skozi njegov uporabo (BW Confidental 2018).
Segment parfumerije v času pandemije Covid-19
Kot posledica Covid-19 se v letu 2020 in 2021 v parfumskem in kozmetičnem segmentu
pričakuje padec trga med 20 % do 40 %. Glede na Covid-19 situacijo, ki se še nekaj časa ne bo
umirila, predvidevamo, da bo naraščala potrošnja predvsem v segmentu hišnih parfumov, ki bo
nov segment v letu 2021 v ponudbi steklene embalaže Steklarne Hrastnik. Lastniki blagovnih
znamk v parfumskem in kozmetičnem segmentu se trenutno soočajo predvsem z velikimi
zalogami izdelkov ter problemom e-poslovanja, ki je ključen za obstoj prodaje na kratki in
srednji rok (Steklarna Hrastnik d.o.o. 2021).
V povezavi s ključnimi dejavniki, ki posredno ali neposredno vplivajo na industrijo
embalažnega stekla v kozmetični in parfumski industriji, se napovedujejo naslednji trendi
(Steklarna Hrastnik d.o.o. 2021):
- Globalni vpliv Covid-19 na trg parfumov in dišav naj bi do leta 2023 prinesel 6-odstotno
stopnjo rasti.
- Kampanje, predstavitve novih izdelkov se prestavljajo na leto 2021.
- Blagovne znamke bodo po spletu pošiljale več vzorcev, da bodo dosegle množice, ki si
želijo izkustven občutek novih kozmetičnih in parfumskih izdelkov.
- Naraščajoči val zavedanja o higieni v prihodnje utiral pot naravnim dišavam in parfumom.
- Nenaden izbruh pandemije COVID-19 je spodbudil prodajo funkcionalnih dišav.
Funkcionalne dišave lahko človeku dvignejo razpoloženje in bodo na voljo z različnimi
aromami.
- Na trgu bodo prevladovali tipi parfumov (Eau de parfum) ter ženski in unisex parfumi, rastel
bo trg dišav za dom in wellness.
- Največji trgi so in bodo v prihodnje ZDA, Nemčija, Velika Britanija, Francija in Italija.
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Med glavne konkurente Steklarne Hrastnik v programu parfumske in kozmetične steklene
embalaže umeščamo podjetja Ramon Clemente (Španija), Gerresheimer AG (Nemčija),
Bormiolli Luigi (Italija), Heinz-Glas (Nemčija), Saverglass (Francija), Zignago Vetro (Italia),
Stölzle Glass (Avstrija) ter Groupe Pochet (Francija). Vsi omenjeni proizvajalci parfumskih in
kozmetičnih stekleničk spadajo v rang višjega kvalitetnega in cenovnega razreda. Konkurenčna
situacija na trgu je torej razpršena, rast tržnih deležev pa bodo morali v podjetju zagotoviti s
pridobivanjem novih kupcev, ki trenutno sodelujejo z alternativnimi dobavitelji. V času
epidemije so proizvajalci stekla, ki so pretežno proizvajali parfumsko embalažo začasno
prilagodili in preusmerili svojo proizvodnjo v stekleno embalažo v prehrambno industrijo, kjer
je pa bilo zaznano znatno povečanje porabe (za 24,4 %). Porast je možno pripisati povečani
porabi končnih izdelkov namenjenih za domačo rabo. V kolikor se razmere v povezavi z
epidemijo ne bodo umirile, se lahko ta trend nadaljuje še nekaj časa (Steklarna Hrastnik d.o.o.
2021).

6.4

O podjetju Steklarna Hrastnik

V letu 2019 pa se je začel začetek digitalne dobe, saj je podjetje začelo s prehodom na industrijo
4.0, ki postaja žarišče nadaljnjega razvoja avtomatizacije in digitalizacije procesov (Steklarna
Hrastnik d.o.o. 2021).

Slika 13: Logotip podjetja Steklarna Hrastnik
Vir: Steklarna Hrastnik d.o.o. 2021.

Po zaključku v letu 2020 za 26,2 milijonov evrov vrednega investicijskega cikla Steklarna
Hrastnik načrtuje dva nova nizkoogljična projekta na steklarskih pečeh za obdobje naslednjih
petih let. Tako bo podjetje do leta 2025 za tretjino nadomestila porabo fosilnega goriva z zeleno
energijo, za 10 odstotkov zvišala svojo energetsko učinkovitost ter za petino znižala svoj CO2
odtis. S prehodom na nizkoogljično proizvodnjo bodo prispevali tudi k nadaljnjemu razvoju
lokalnega okolja, v katerem Steklarna Hrastnik deluje že 160 let (Glass worldwide 2021).
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Slika 14: Podjetje Steklarna Hrastnik
Vir: Steklarna Hrastnik d.o.o. 2021.

Vizija podjetja:
Smo navdihujoče, najbolj trajnostno in najdonosnejše podjetje za proizvodnjo vrhunske
steklene embalaže na svetu (Steklarna Hrastnik d.o.o. 2021).
Poslanstvo podjetja:
Z edinstvenimi rešitvami v embalažnem steklu zagotavljamo neprecenljiva doživetja. Ponosno,
strastno in agilno (Steklarna Hrastnik d.o.o. 2021).
Vrednote (Steklarna Hrastnik d.o.o. 2021):
- ČISTOST: zaupanje, poštenost, podjetništvo.
- STRAST: inovacije, sodelovanje, odličnost.
- SRCE: spoštovanje, trajnostni razvoj, predanost.
Poslovanje podjetja v času COVID-19
Covid-19 situacija je močno vplivala na poslovanja podjetji v steklarski industriji. V povezavi
s tem so v podjetju identificirali ključne poslovne gonilnike. Ti so povezani s posameznimi
segmenti, ki pozitivno oziroma negativno vplivajo na poslovanje izbranega podjetja. Ključni
gonilniki (Steklarna Hrastnik d.o.o. 2021):
- Zaradi Covid situacije se spreminjajo nakupne navede potrošnikov in se preusmerjajo iz
standardnega nakupovanja v spletno nakupovanje. V državah Avstralije, Brazilije, Kitajske,
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Francije, Nemčije, Italije, Japonske, Španije, Velike Britanije in Združenih držav Amerike
bo spletno nakupovanje skupno v letu 2020 doseglo 40-odstotno rast in bo doseglo vrednost
trga 17 milijard dolarjev. Do leta 2024 bi naj vrednost trga dosegla 24 milijard dolarjev.
Poslabšalo se bo poslovno zaupanje, potrošnja ne nujnih in trajnih proizvodov bo omejena,
mednarodna menjava bo nizka.
Predviden je zmeren padec globalnega trga steklene embalaže v letu 2020 zaradi vpliva
virusa COVID-19 (žgane pijače zmerno, parfumerija bolj prizadeta).
Največje blagovne znamke bodo osredotočene na povečanje učinkovitosti dobavne verige
in na optimizacijo stroškov.
Zmanjšale bodo moč globalnih dobav – več regionalnih/lokalnih dobaviteljev.
Zaradi nastale krize se bo dodatno povečala digitalizacija in avtomatizacija procesov, ki bo
omogočila širok spekter nadzora nad izdelki do končnega potrošnika (sledenje izdelku v
celotni vrednostni verigi).
Globalne blagovne znamke in trgovinske verige bodo zmanjšale število proizvodov v
svojem portfelju.
Zmanjšanje prodaje v fizičnih trgovinah, travel industriji in znatno zmanjšanje porabe v
barih in restavracijah.
Razvoj embalaže, ki bo v svoji sestavi ali s posebnimi premazi delovala protibakterijsko,
protivirusno in antiseptično in bo podaljševala življenjsko dobo izdelkov.
Uživanje visoko kakovostnih pijač se je pojavilo tudi na novih trgih, kot so Kitajska in Indija
ter ostali hitro rastoči trgi, ki posnemajo zahodni življenjski slog (viski, konjak).
Relativno nizke proizvodne kapacitete za proizvodnjo premium in super-premium steklene
embalaže, ki je še posebej izražena na trgih severne Amerike (ZDA, Kanada, Mehika).
V svetovnem merilu se širi zavest in uporaba okolju prijaznih in na etičnih načelih
proizvedenih proizvodov, ki močno vplivajo na življenjski slog potrošnikov (Steklarna
Hrastnik d.o.o. 2021).

Poleg pozitivnih gonilnikov pozornost namenjajo tudi potencialnim tveganjem. Precejšnja
politična negotovost v mednarodnem okolju še vedno vztraja, povezana je predvsem z izstopom
Velike Britanije iz članstva EU ter s pričakovano krepitvijo negotovosti v mednarodnih
trgovinskih odnosih. S ciljem eliminacije navedenih potencialnih tveganj se prodajnomarketinška strategija podjetja usmerja predvsem v močno krepitev geografske diverzifikacije
kupcev, hkrati pa nadalje povečujemo aktivnosti za dodatno povečanje prodaje skozi direktne
prodajne kanale. Dodatno tveganje predstavlja tudi potencialna povečana poraba plastične
embalaže, ki je posledica Covid-19 situacije. Plastična embalaža, ki je namenjena običajno za
enkratno uporabo, je primernejša z vidika iz higienskih razlogov neprenosljivosti virusa
(Steklarna Hrastnik d.o.o. 2021).
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7

EMPIRIČNI DEL- RAZISKAVA O RAZVOJU IZDELKA V PODJETJU
STEKLARNA HRASTNIK

V empiričnem delu magistrske naloge smo izvedli raziskavo s pomočjo polstrukturiranih
intervjujev v podjetju Steklarna Hrastnik in njihovimi kupci. Polstrukturirane intervjuje smo
opravili z že vnaprej izbranimi intervjuvanci, in sicer z direktorjem marketinga in prodaje,
vodjo marketinga, strokovnim sodelavcem za marketing, direktorjem razvoja, vodjo dizajna in
z dvema zunanjim kupcema. Vprašanja za polstrukturirane intervjuje so bila narejena glede na
pozicije, ki jo intervjuvanci zasedajo v podjetju. Na isti način pa so bila narejena vprašanja za
zunanje kupce. Vprašanja smo oblikovali na tak način, da bi odgovori nanje podali osnovo za
analizo, s katero smo pridobili odgovore na raziskovalna vprašanja. V polstrukturirane
intervjuje je bilo vključenih sedem oseb, ki dobro poznajo raziskovano področje.
Zaradi triangulacije smo izvedli sedem polstrukturiranih intervjujev, kjer smo soočili tri
različne poglede na raziskovalni problem:
- prva veja: vršni management,
- druga veja: srednji management,
- tretja veja: zunanji kupci.
Odgovore na raziskovalna vprašanja smo dobili na osnovi analize polstrukturiranih intervjujev.
Osnovno načelo kvalitativne metodologije raziskovanja je, da mora raziskovalec prisluhniti
ljudem, ki jih raziskuje (Mesec 1998). Na podlagi tega načela smo zato uporabili metodo
triangulacije, kjer so v vzorcu sodelovali zaposleni iz podjetja Steklarna Hrastnik in zunanji
kupci. Z intervjuvanci smo se dogovorili za krajše polurne sestanke, kjer smo izvedli
polstrukturirane intervjuje.

7.1

Predstavitev vzorca raziskave

V vzorcu intervjuvancev je sodelovalo sedem oseb, ki so podali odgovore na zastavljena
vprašanja na tematiko razvoja izdelka v izbranem podjetju. Vprašali pa smo tudi dva poslovna
partnerja podjetja SH, s pomočjo katerih smo pridobili zunanji pogled na izbrano podjetje in
kako oni vidijo in spremljajo razvoj novih produktov v podjetju Steklarna Hrastnik, d.o.o.
Prva veja: vršni management: intervjuvali smo direktorja marketinga in prodaje in vodjo
marketinga.
Druga veja: srednji management: intervjuvali smo direktorja razvoja, strokovnega sodelavca
za marketing, vodjo razvoja in vodjo dizajna.
Tretja veja: dva zunanja poslovna partnerja podjetja, kjer smo pridobili zunanji pogled kupcev
na izbrano podjetje.
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Intervjuvanci so podali svoj pogled na tematiko raziskovanja iz različnih zornih kotov.
Pomembno pa je tudi, da so delovna mesta, ki jih zasedajo, vsak po svoje vključena v razvoj
novega izdelka. Vsi polstrukturirani intervjuji so potekali neposredno, in sicer osebno v podjetju
oziroma preko programa Microsoft Teams, kjer smo lahko opravili polstrukturirani intervju na
daljavo. Pri izvedbi polstrukturiranih intervjujev so vsi dovolili snemanje pogovora zaradi lažje
izdelave analize. V intervjujih smo postavili vnaprej določena vprašanja. V primeru, ko so
intervjuvanci zašli izven zastavljene tematike ali če nismo pridobili jasnega odgovora na
vprašanje, smo nadaljevali s podvprašanji. Intervjuvanci so odgovarjali različno, jasno in so se
v nekaterih primerih določenih tematik le dotaknili, v nekatere tematike pa so se bolj poglobili.

7.2

Raziskava o razvoju izdelka v podjetju Steklarna Hrastnik

V empiričnem delu smo opravili lastno raziskavo v obliki polstrukturiranih intervjujev. V
raziskovalnem delu smo pripravili šest oblik vprašanj za polstrukturirane intervjuje. Vprašanja
so bila pripravljena glede na to, kako so zaposleni razporejeni v podjetju. S tem smo pridobili
čim bolj relevantne odgovore glede na njihovo delo v podjetju Steklarne Hrastnik. Pri
vprašanjih za kupce pa smo dobili vpogled v to, kako vidijo kupci podjetje Steklarna Hrastnik
in pridobili zunanji vpogled. Vprašanja za polstrukturirane intervjuje so priložena na koncu
magistrske naloge v prilogah. Prvih pet tipov vprašanj je bilo namenjenih zaposlenim v
Steklarni Hrastnik, in sicer direktorju prodaje in marketinga, naslednji tip je bil namenjen vodji
marketinga, naslednji tip vprašanj je bil namenjen strokovnem sodelavcu za marketing,
naslednji tip vprašanj je bil namenjen vodji razvoja, naslednji tip je bil namenjen vodji dizajna.
Zadnji tip vprašanj v prilogi 6 pa je bil namenjen kupcem Steklarne Hrastnik. Na podlagi
pridobljenih intervjujev smo opravili raziskavo in odgovorili na zastavljena raziskovalna
vprašanja.

Polstrukturirani intervju z direktorjem prodaje in marketinga opravljen dne 6. 7. 2021
Direktorja prodaje in marketinga smo pri prvem vprašanju vprašali, kakšen pomen daje
Steklarna Hrastnik razvoju novih izdelkov. Odgovor direktorja prodaje in marketinga je bil:
Da so pri razvoju izdelkov dve smeri, in sicer njihova lastna kolekcija, kjer se trudijo povečati
asortima njihove kolekcije, druga smer pa je razvoj novih izdelkov za kupce. Izdelki asortimaja SH
morajo biti v skladu s potrebami na trgu in korporativnimi prednostmi, ki jih kupci v podjetju SH
prepoznajo. Še pomembnejši koncept pa so za podjetje izdelki, ki so narejeni po meri kupcev. Še
vedno velik delež predstavljajo izdelki, ki so narejeni po meri kupcev, vendar narašča tudi
proizvodnja izdelkov njihovega portfelja izdelkov. Skozi celoten čas pa iščejo tudi nove projekte
pri obstoječih in iščejo nove kupce.

Nadaljevali smo z naslednjim vprašanjem, kjer smo vprašali, na kakšen način se lotevajo
iskanja idej za nove izdelke. Odgovor vodje prodaje in marketinga je bil:
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Da se iskanja idej lotevajo na dva načina, in sicer iskanje idej po meri kupcev in drug način iskanja
idej je, da že kupcu ponudijo idejo, ki bi jo potrebovali že za obstoječ oziroma nov izdelek. Pri
kolekcijskih steklenicah pa se poslužujejo analize trendov po različnih segmentih, kjer se na podlagi
tega odločajo za razvoj steklenic.

V naslednjem vprašanju smo direktorja prodaje in marketinga vprašali, kakšna je strategija
marketinga za razvoj novega izdelka v podjetju Steklarna Hrastnik. Odgovor direktorja prodaje
in marketinga je bil:
Da se želijo profilirati na strani kupcev ne samo kot izvajalec, ampak da ponudijo kupcem na
podlagi dizajna in dekorja in samega razvoja izdelka nekaj novega. S tem se želijo že v strategiji
marketinga čim bolje približati kupcu in mu želijo omogočiti čim hitrejši razvoj izdelka. Dizajn in
razvoj dobivata v podjetju s strateškega vidika vedno večji pomen.

V naslednjem vprašanju smo direktorja prodaje in marketinga vprašali, na kakšen način merijo
uspešnost novih izdelkov v poslovanju podjetja. Odgovor direktorja prodaje in marketinga je
bil:
Da merijo uspešnost novih izdelkov na podlagi analize prometa. Pri oceni pogledajo tudi
proizvedene količine, kakšen je promet, povprečno ceno na kilogram prodanega stekla in
donosnost. Prodajne cene primerjajo glede na segment, v katerem izdelek prodajajo. Steklarna
Hrastnik je proizvajalec premijskih steklenic, zato je sama proizvodnja po navadi v manjših
proizvodnih količinah. S tem dosegajo s svojim izdelki nek premijski status na končnih prodajnih
trgih.

V naslednjem vprašanju smo direktorja prodaje in marketinga vprašali, kaj vse je potrebno, da
je nov izdelek primeren za plasiranje na trg. Odgovor direktorja prodaje in marketinga je bil:
Da mora nov izdelek imeti implementirane potrebe kupca in potrebe ciljnih trgov. Za izdelek mora
biti jasno definirana cenovna politika, saj le tako točno vedo, kako pristopiti na določen trg. Pred
plasiranjem izdelka na trg morajo biti določeni cilji in k uresničitvi le-teh mora prispevati celotno
podjetje.

V naslednjem vprašanju smo direktorja prodaje in marketinga vprašali, če se pri razvoju novih
izdelkov poslužujejo zunanje pomoči s strani marketinških agencij in dizajnerskih hiš ali
poizkusijo čim več narediti sami. Odgovor direktorja prodaje in marketinga je bil:
Da želijo narediti v samem razvoju, dizajnu in marketingu čim več sami. Razlog za to je zmanjšanje
samih razvojnih stroškov, saj marketinške agencije in dizajnerske hiše predstavljajo strošek, ki je
višji od tega, kot če to naredijo sami. Na trgu pa se marketinške agencije in dizajnerske hiše
pojavljajo kot zelo pomembni deležniki v odločevalski verigi alternativnih steklarn. To pa pomeni,
da morajo včasih sodelovati tudi z njimi, če želijo dobiti določene posle.

V naslednjem vprašanju smo direktorja prodaje in marketinga vprašali, na katerih področjih
ima Steklarna Hrastnik še dovolj možnosti za izboljšave. Odgovor direktorja prodaje in
marketinga je bil:
Da bodo potrebovali v podjetju še bolj intenzivno delati na širjenju portfelja kolekcijskih steklenic.
Tukaj je po njegovem mnenju še vedno število izdelkov v njihovi kolekciji premajhno glede na
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konkurenco. Portfelj pa bodo morali razvijati tako, da bodo novi izdelki še vedno potencialni za
kupce in trg. V podjetju imajo odlično implementiran kreativni del podjetja in proces
industrializacije. Pri določanju cene in katerim kupcem bodo prodajali, pa imajo še veliko prostora
za izboljšave.

V naslednjem vprašanju smo direktorja marketinga in prodaje vprašali, kje vidi Steklarno
Hrastnik v prihodnosti. Odgovor direktorja marketinga in prodaje je bil:
Da je Steklarna Hrastnik zelo nišno orientirano podjetja. Prihodnost podjetja je v izdelovanju
premijske steklene embalaže v segmentih premium in super premium. Podjetje bo moralo v
prihodnosti še bolj utrjevati svoj položaj na trgu kot dobavitelj premijske steklene embalaže. V
prihodnosti pa bodo potrebne nadgradnje tudi v procesu razvoja, dizajna dekorja in razširite
proizvodnih kapacitet. V prihodnosti pa upajo, da jim bo tudi uspelo razširiti svoje proizvodne
kapacitete z izgradnjo novega steklarskega obrata. V prihodnosti pa vidi Steklarno Hrastnik tudi
kot vedno bolj ekološko in trajnostno naravnano podjetje, saj proizvodnja stekla kljub temu, da je
steklo naravni material, pri sami proizvodnji še vedno pušča velik ogljični odtis.

Polstrukturirani intervju z vodjo marketinga opravljen dne 3. 7. 2021
Vodjo marketinga smo pri prvem vprašanju vprašali, kakšen pomen daje podjetje Steklarna
Hrastnik razvoju novih izdelkov. Odgovor vodje marketinga je bil:
Da podjetje še vedno največ posla naredi s podjetji, ki svoje načrte pošljejo že vnaprej in po tem za
njih razvijejo izdelek. Vedno večji pomen dajejo v podjetju dizajn studiju, kjer poizkušajo priti v
stik s stranko že v samem začetku, ko stranka razmišlja o novem izdelku. Podjetje potem kupcem
ponudi možnost dizajna njihovega izdelka, saj imajo znotraj podjetja odlično ekipo dizajna in tudi
nove stroje za dekor izdelkov. S tem ponudijo kupcem celovito rešitev na področju industrijskega
oblikovanja izdelka in grafično oblikovanje dekorja. Pri razvoju izdelkov pa se vedno bolj ukvarjajo
tudi s celostno rešitvijo za kupce, in sicer kot »one stop shop«, kjer kupec dobi vse na enem mestu.
Vedno večji pomen pa dajejo v podjetju tudi izdelavi novih izdelkov in trženjskim raziskavam. V
sklopu raziskav raziskujejo, kateri so trendi v dizajnu, s tem pa dobijo vpogled, kaj je uspešno na
trgu in jih vpeljejo tudi v svoje kolekcijske izdelke. Kupcem pa tudi nudijo, da pregledajo njihov
portfelj izdelkov in ponudijo njihovim izdelkom dizajn dekorja, ki je v trendu. Podjetje pa si želi
poleg proizvodnje stekla postati prepoznano tudi kot izkušeno marketinško dizajnersko podjetje.
Velika prednost za kupce je v tem primeru veliko znanja in izkušenj s steklom, saj dizajn v podjetju
direktno lahko sodeluje tudi z razvojem in ostalimi oddelki kjer ugotovijo, ali je določen dizajn za
nekatere izdelke primeren. Pri tem pa se prihrani tudi veliko pri času, saj je hitrost razvoja eden
izmed pomembnejših dejavnikov v tem poslu.

Nadaljevali smo z naslednjim vprašanjem, kjer smo vprašali, na kakšen način se lotevajo
iskanja idej za nove izdelke. Odgovor vodje marketinga je bil:
Da ekipa dizajna naredi raziskavo trendov v dizajnu, oblik steklenic, teže produktov. Teže izdelkov
so zelo pomembne saj trendi nakazujejo, da je vedno bolj pomemben ekološki vidik, kjer se
zmanjšuje samo težo steklenic. Za to pa je potrebno imeti veliko znanja, saj mora podjetje kljub
zmanjšanju uporabljenega stekla znati narediti vrhunsko steklenico. Marketing pa je zadolžen za
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izdelavo trženjskih analiz, kjer je potrebno raziskati, kaj konkurenca že ima in kaj že na trgu obstaja.
Potrebno je tudi raziskati, kakšne cene dosegajo določeni izdelki na nekem trgu. Poslužujejo pa se
tudi zbiranja povpraševanj s strani kupcev za izdelke, ki bi jih kupci želeli, vendar jih še v podjetju
nimajo. V primeru če pa imajo več predlogov izdelkov in se ne znajo odločiti, katerega bi razvili,
se povežejo z agenti in kupci, s katerimi podpišejo pogodbo o molčečnosti. Z njimi pa se po tem
odločijo, v kateri razvoj steklenice bodo šli, saj mora ta vsebovati neko dodano vrednost in mora
biti zanimiva za kupce in trg.

Nadaljevali smo z naslednjim vprašanjem, kjer smo vprašali, kakšno strategijo marketinga
imajo za razvoj novega izdelka v podjetju. Odgovor vodje marketinga je bil:
Da marketing v sami strategiji največ doprinese s komunikacijo s končnim kupcem. Marketing
pomaga pri prevajanju tehničnih stvari, ki jih dobi s strani oddelka razvoja kupca. Marketing pa se
veliko ukvarja tudi z vizualizacijo, kjer kupcem čim bolje prikažejo tisto, kar lahko kupec na koncu
od končnega produkta tudi pričakuje. Marketing pa je zadolžen tudi za izdelavo raznih analiz trga,
analiz oblik steklenic, analize velikosti trgov določenega raziskanega segmenta in segmentacijo
trga. Strategija marketinga je pri razvoju izdelkov dolgoročno zastavljena, vendar jo je treba v
samem procesu še vedno dopolnjevati in spreminjati.

Nadaljevali smo z naslednjim vprašanjem, na kakšen način merijo uspešnost novih izdelkov.
Odgovor vodje marketinga je bil:
Da se poslužujejo primerjave že z obstoječimi izdelki in kakšna je bila njihova prodaja. Tukaj so v
ospredju finančne analize, s pomočjo katerih tudi ugotavljajo, kateri izdelek se najbolje prodaja in
ima največjo dodano vrednost in kateri izdelek manj. Uspeh pa je odvisen tudi od trgov, na katerih
produkt je in kakšne so cene na tistih trgih, saj lahko produkt na nekem trgu doseže višjo ceno kot
na nekem drugem. Zato je potrebno tudi vse to vzeti pri sami analizi v zakup.

Nadaljevali smo z naslednjim vprašanjem, kako marketinške aktivnosti vplivajo na poslovni
izid podjetja. Odgovor vodje marketinga je bil:
Da je glavnina še vedno delo s kupci, za katere se že vnaprej ve, kakšen izdelek želijo, in po tem
kupec tudi vloži v sam razvoj orodja, ki omogoča produkcijo izdelka. Zato razvoj novega izdelka
lastne kolekcije ne predstavlja tako velikega vpliva na poslovni izid. Vendar se bodo v prihodnosti
zaradi povečevanja svoje kolekcije te zadeve bolj poznale pri samem poslovnem izidu. Splošno pa
so vložki v marketinške aktivnosti tudi visoki, saj se poslužujejo nabav raznih plačljivih raziskav,
poslužujejo se tudi marketinških orodij za pospeševanje prodaje in podobno. Uporabljajo tudi
napredne programe za segmentacijo kupcev, kjer poskušajo marketinške aktivnosti in procese čim
bolj avtomatizirati.

Nadaljevali smo z naslednjim vprašanjem, ali je strategija razvoja in marketinga novega izdelka
v podjetju dolgoročno zastavljena in če so jo primorani pri izvajanju prilagajati in spreminjati.
Odgovor vodje marketinga je bil:
Da je strategija razvoja in strategija marketinga novega izdelka dolgoročno zastavljena. Zavedajo
pa se, da mora biti marketing eden najbolj fleksibilnih oddelkov, saj je treba v različnih situacijah
čim prej in čim bolj kvalitetno odreagirati na razne zahteve kupcev. Sama strategija razvoja izdelka
pa je začrtana dolgoročno in se skozi čas tudi dodeluje z raznimi novitetami, ki izboljšujejo sam
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proces razvoja na vseh področjih v podjetju. Na produktnem portfelju imajo zastavljeno dolgoročno
strategijo. Strategija dizajna pa je v podjetju SH tudi dolgoročno zastavljena. V glavnem lahko
rečemo, da so na vseh področjih dolgoročno strateško naravnane strategije, ki pa v času poslovanja
potrebujejo razne prilagoditve in spremembe.

Nadaljevali smo z vprašanjem, na katerih področjih ima Steklarna Hrastnik še dovolj možnosti
za izboljšave. Odgovor vodje marketinga je bil:
Da ima Steklarna Hrastnik dovolj možnosti za izboljšave na področju digitalizacije in
avtomatizacije. Veliko izzivov je tudi pri samem poznavanju strojev za izdelovanje steklenic,
pregled steklenic in dekorju steklenic, saj so stroji vrhunske kakovosti. Dovolj možnosti za
izboljšave pa ima Steklarna Hrastnik tudi na področju avtomatizacije marketinga. S tem bi podjetje
še lažje dostopalo do kupcev in imelo že vnaprej razdelano komunikacijo, ki bi bila hitrejša in
učinkovitejša, kot je sedaj. S tem pa bi pridobili veliko večji spekter analiz in lažje ciljanje na ciljne
kupce na ciljnih trgih.

Nadaljevali smo z zadnjim vprašanjem, kje vidi Steklarno Hrastnik v prihodnosti. Odgovor
vodje marketinga je bil
Da imajo v podjetju vrhunske in n avdihujoče izdelke v premijskem razredu. Želijo postati tudi eno
izmed najbolj trajnostnih podjetij za proizvodnjo vrhunske steklene embalaže na svetu. Trajnostne
rešitve so vključene v samo strategijo podjetja in so del investicijskih ciljev v prihodnosti. Pri svoji
proizvodnji želijo uporabljati čim bolj okolju prijazne energente, saj s tem zmanjšujejo ogljični
odtis na okolje. V prihodnosti načrtujejo tudi širjenje proizvodnih kapacitet, zato bodo morda šli
tudi v izgradnjo novega steklarskega obrata. Prihodnost steklarske embalažne industrije ima v
prihodnosti na področju Slovenije po mnenju vodje marketinga lepo prihodnost.

Polstrukturirani intervju s strokovnim sodelavcem za marketing opravljen dne 2. 7. 2021
Strokovnega sodelavca smo pri prvem vprašanju vprašali, kakšen pomen daje Steklarna
Hrastnik razvoju novih izdelkov. Odgovor strokovnega sodelavca za marketing je bil:
Da daje Steklarna Hrastnik na razvoj izdelkov vedno večji poudarek. Najbolj na področju
kolekcijskih produktov, saj so pri prejšnjih raziskavah, ki so jih naredili pri kupcih, ugotovili, da
imajo premajhen portfolijo svojih izdelkov v primerjavi s konkurenco. Zato so v zadnjih letih precej
truda vložili v razvoj novih steklenic na letni bazi. Največji delež razvoja novih izdelkov pa se je
zgodil v segmentu žganih pijač, saj je to gonilna sila podjetja in tudi nekaj izdelkov v segmentu
parfumerije. V podjetju se trenutno najbolj fokusirajo na francoski in na trg Velike Britanije, kjer
imajo tudi svoje agente. Zaradi tega so se tudi odločili, da bodo šli v razvoj steklenic za konjak in
rose vino. Spremljajo pa tudi trende, na podlagi katerih so razvili tudi svojo steklenico za vodo.
Razvoj izdelkov se seveda dogaja za trge, na katerih imajo določeni produkti tudi veliko možnost,
da se bodo prodajali. V ozadju je treba narediti kvalitetne analize, ki so v veliko pomoč pri osvajanju
novega trga.
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Slika 15: Steklenica Juno
Vir: Steklarna Hrastnik d.o.o. 2021.

Nadaljevali smo z naslednjim vprašanjem, kjer smo vprašali, na kakšen način se lotevajo
iskanja idej za nove izdelke. Odgovor strokovnega sodelavca za marketing je bil:
Da se pred samim iskanjem idej lotijo raziskave trenutnih trendov na trgu in predvidijo, kakšni
bodo trendi v naslednjih letih. Na področju trga žganih pijač jih zanima, katere pijače bodo s strani
potrošnikov najbolj konzumirane. Pregledajo pa tudi to, v katero smer razvoja gre konkurenca. Na
podlagi tega se lotijo tudi iskanja idej za te izdelke, ki gredo skozi vse faze razvoja izdelka. S tem
so že vnaprej pripravljeni na potrebe trgov, v katerih narašča povpraševanje po končnih produktih.
Pri iskanju idej se delo razdeli na različne oddelke v podjetju, saj ima vsak oddelek svoje znanje,
katerega doda v samem procesu razvoja novega izdelka. Preverijo tudi, kakšne cene ima
konkurenca, saj tako ugotovijo, če lahko določen izdelek naredijo po konkurenčni ceni in če njihove
proizvodne zmogljivosti in tehnologija to tudi dopuščajo. Dizajn naredi določene predloge, ki jih
potem pregledajo znotraj marketinga, in se posvetujejo tudi s prodajno službo, če se bo dotični
izdelek prodajal ali ne. Če pa je več idej za steklenice, pa jih dajo v ožji izbor in izberejo eno glede
na to, kakšne možnosti ima na trgu, glede na namembnost, in nato se odločijo za razvoj. Če je
izdelek uspešen na trgu in je povpraševanje po njem veliko, se pa tudi odločijo za razvoj istega
izdelka z različnimi volumni. S tem razširijo družino izdelka in ponudijo kupcem še večji spekter
izdelkov.

Nadaljevali smo z naslednjim vprašanjem, in sicer kakšna je vloga in pomen marketinga pri
načrtovanju, razvoju, uvedbi na trg in pozicioniranju. Odgovor strokovnega sodelavca za
marketing je bil:
Da je vloga marketinga zelo pomembna. Potrebno pa bi bilo vlogi marketinga še povečati njegov
pomen v podjetju. Marketing v podjetju naredi analizo, kjer preveri, ali je nek produkt primeren za
trženje. Marketing pa je zadolžen tudi za izdelavo plana trženja zato, da točno vedo, kako bodo
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določen izdelek tržili. Pri izdelavi tržnega plana je vključen tudi oddelek prodaje in agenti. Agenti
igrajo ključno vlogo, saj lahko na določenem trgu na podlagi poznavanja trga in izdelane mreže
kontaktov pomagajo pri sami uvedbi in pozicioniranju na trg. Marketing se za pozicioniranje
izdelkov na trgu odloča tudi glede na kvaliteto izdelkov, ki je lahko premium in super premium.
Na podlagi tega lahko marketing oceni, kakšen delež lahko nek izdelek doseže na določenem trgu
oziroma koliko ga lahko zviša. Za uspešno pozicioniranje morajo biti kvalitetno narejeni plani
trženja, na kakšen način se bo tržilo, pripravljene morajo imeti tudi marketinške vsebine in
promocijski materiali. Izjemno pomembna je tudi strategija izdelka, da je lahko izdelek uspešen na
trgu.

Nadaljevali smo z naslednjim vprašanjem, in sicer kakšna je vloga trženjskih analiz v podjetju
Steklarna Hrastnik. Odgovor strokovnega sodelavca za marketing je bil:
Da trženjske analize dajejo v osnovi pregled nad celotno situacijo. Pri raziskavi trgov najprej
pogledajo vrednost trga, potem pregledajo, kdo so glavni akterji na tržišču, nato se lotijo raziskave
o tem, kateri volumni, kakšno steklo je na trgu (transparentno ali barvno), koliko je dejanskih
potencialnih kupcev na raziskovanem trgu. Na podlagi pridobljenih informacij naredijo strukturo
trga, in sicer, ali so podjetja proizvajalci, lastniki blagovnih znamk oziroma distributerji. Na podlagi
strukture trga se lotijo izdelave strategije prodora na izbran trg. Pri izdelavi strategije se poslužujejo
analiz obstoječega stanja tržišča, saj le-te pomagajo pri pravilnih odločitvah pozicioniranja izdelka
na določen trg. Po vstopu na trg se poslužujejo tudi segmentacije trga, kjer preučijo akterje in tako
dobijo vpogled, kako celoten trg deluje. Če na določenem trgu večinoma delujejo distributerji,
podjetje težje dostopa do lastnikov blagovnih znamk. Če podjetje uspe navezati stik direktno z
lastnikom blagovne znamke, si s tem zagotovijo višjo maržo. Cilj podjetja po uspešnem
sodelovanju s kupcem je izgradnja dolgoročnega zaupanja in zvestobe.

Nadaljevali smo z vprašanjem, na katerih področjih ima Steklarna Hrastnik še dovolj možnosti
za izboljšave. Odgovor strokovnega sodelavca za marketing je bil:
Da ima podjetje še veliko možnosti za izboljšave na področju razvoja izdelka. V letu 2021 so
naredili tudi raziskavo zadovoljstva kupcev, kjer so jih med drugim tudi vprašali o dejavnikih, ki
so vezani na izdelke. Vprašali so jih tudi, kako so zadovoljni z dolžino razvojnega procesa, kjer so
ugotovili, da so pričakovanja kupcev precej večja, kot pa jih lahko podjetje zagotavlja. Vendar so
še vedno bolj zadovoljni s Steklarno Hrastnik in njenim razvojnim procesom v primerjavi s
konkurenco. Zato ima podjetje na tem področju še veliko možnosti za izboljšave. Prednost pred
konkurenco ima podjetje v prožnosti in fleksibilnost proizvodnje projektov po meri. V tem primeru
je podjetje zelo fleksibilno, saj omogoča manjše proizvodnje kapacitete in poizkusijo iti kupcu in
njegovim željam nasproti. Ta prednost pa ima tudi še mnogo možnosti za izboljšave in jo bo
potrebno nadgrajevati ter v njo vložiti še veliko truda in časa. Področje, ki bi ga morali še izboljšati,
je atraktivnost oblik steklenic, ki so v njihovem asortimaju izdelkov. To pa je tudi pokazatelj, ki se
kaže že skozi leta, da mora podjetje delati še več na sami atraktivnosti izdelkov.

Nadaljevali smo še z zadnjim vprašanjem, kjer smo vprašali, kje vidi Steklarno Hrastnik v
prihodnosti. Odgovor strokovnega sodelavca za razvoj je bil:
Da vidi podjetje v segmentu kakovosti premium in super premium izdelkov. Potencial pa tudi
ocenjuje v segmentu standardnih izdelkov v prehrambni industriji in v nižjih kategorijah industrije
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žganih pijač. V prihodnosti vidi podjetje še vedno v transparentnem steklu in še z večjimi
kapacitetami v segmentu dekorja izdelkov. To pa je tudi eden izmed velikih potencialov, ki jih
podjetje na področju dekorja ima. V prihodnosti vidi Steklarno Hrastnik kot »one stop shop«, kjer
lahko kupec dobi vse od dizajna, dekorja do končne produkcije izdelka, vse pod eno streho. To pa
lahko ponudijo kupcu po ugodnejši ceni, kot če bi za vsako operacijo kupec izbral področje, ki se
ukvarja z željenim področjem.

Polstrukturirani intervju z vodjo razvoja opravljen dne 29. 6. 2021
Vodjo razvoja smo pri prvem vprašanju vprašali, kakšen pomen daje Steklarna Hrastnik razvoju
novih izdelkov. Odgovor vodje razvoja je bil:
Da imajo inovativnost zapisano že v viziji in v strateških usmeritvah. Razvoj izdelka razumejo kot
razvoj dobrega stekla, saj je steklo izdelek, ki ga je treba razvijati skozi celotni čas, in razvijati je
treba tudi tehnologijo, s katero v podjetju razpolagajo in delajo. Pri razvoju razdelijo izdelke na
tiste, ki jih proizvajajo za svojo kolekcijo, in tiste, ki jih proizvajajo za kupce. Za lastno kolekcijo
izdelkov je v podjetju tudi določeno, koliko je potrebnih novih razvijanj na letni ravni. Se pravi,
koliko je razvojev novih steklenic s čisto novih dizajnov in koliko je razvojev steklenic za večanje
družin nekih izdelkov, kjer se spremenijo volumen, struktura, dekor in podobno. V podjetju pa
vedno več, poleg razvoja izdelkov, na podlagi kupčevih načrtov nudijo tudi svetovanje in dizajn
izdelkov.

Nadaljevali smo z naslednjim vprašanjem, kjer smo vprašali, kakšno strategijo razvoja novega
izdelka uporabljajo v Steklarni Hrastnik. Odgovor vodje razvoja je bil:
Da stalno spremljajo trende na področju dizajna kot tudi na podlagi tržnih kazalcev. Pri segmentu
žganih pijač spremljajo, katere pijače so v trendu, kakšne oblike steklenic so v trendu, kako trg
raste (tudi številčno). Na podlagi tega so ugotovili, da so rose vina vedno bolj popularna in
ugotovili, da nimajo takšne steklenice. Pri segmentu vin glede na proizvodne zmožnosti podjetja,
ki proizvaja transparentno steklo, lahko proizvedejo steklenice za rose in delno za peneča vina. Na
podlagi analiz so se odločili, da bi bilo smiselno narediti steklenico za rose, hkrati pa so ugotovili,
da nimajo steklenice za konjak. Zato so se na podoben način lotili tudi razvoja steklenice za konjak.
Velika želja je proizvesti posebno in inovativno steklenico za konjak, saj je trg konjaka zelo velik
in je eden glavnih trgov Steklarne Hrastnik. Na podlagi tega so se odločili, da bodo v letu 2021
razvili steklenico za konjak in za rose. V nadaljevanju smo na podlagi prikazane sheme s strani
intervjuvanca pridobili več podatkov o samem procesu razvoja izdelka. Razvoj izdelka se začne v
več fazah, in sicer v fazi A, v fazi B in v fazi C. Večina projektov, ki pridejo v Steklarno Hrastnik,
se začnejo v fazi C. To pomeni, da stopi v kontakt s podjetjem že kupec, ki je lahko lastnik blagovne
znamke in ima že točno določeno, kako steklenica izgleda. Točno imajo tudi definirane načrte,
kakšen bo dekor steklenice in naloga podjetja SH je samo, da to steklenico razvijejo. Tukaj se
morajo najprej vprašati, če takšno steklenico sploh lahko naredijo, če so časovno dovolj hitri in če
so cenovno konkurenčni glede na konkurenco. Takšni naročniki so po navadi tisti, ki sodelujejo z
več steklarnami, zato je zelo pomembno, da je podjetje konkurenčno in če lahko takšen izdelek
proizvede, da posel tudi dobi. V fazi B pa so projekti, ki zastopajo približno deset odstotkov, to pa
so projekti, kjer je potreben katerikoli poseg v dizajn. To pa pomeni, da je potreben nov dizajn
steklenice ali pa imajo obstoječe steklenice, ki jih želijo modernizirati in nadgraditi. To se lahko
66

odraža v samem dizajnu, spremembi dekorja ali pa želijo povsem novo steklenico. V tej fazi se
priključi razvoju tudi oddelek dizajna in pomaga pri razvoju steklenice. Če pa je potrebna še
dodatna pomoč s strani razvoja, se vključijo v proces razvoja tudi tehnologi. V fazi A so projekti,
ki so jih v podjetju zaznali kot potencial sami oziroma s kupci. Se pravi v podjetju poizkusijo
prebuditi v kupcu željo po novi steklenici, novem dizajnu oziroma po nečem čisto novem in
inovativnem. Posvetil se je tudi sami strategiji razvoja izdelka, kjer je izpostavil, da imajo v svojem
asortimaju izdelkov 19 steklenic za segment žganih pijač in za segment parfumerije 12 stekleničk.
Strategija Steklarne Hrastnik je, da vsako leto povečajo njihovo kolekcijo izdelkov in s tem
povečajo konkurenčnost na trgu. Zavedati pa se je tudi treba, da so v ozadju razvoja tudi velike
investicije in bi razvoj brez potenciala pomenil izgubo. Pri razvoju steklenic se najprej lotijo analize
trga, analize kupcev, analizo segmenta (kaj je v porastu), saj se s tem že pravočasno pripravijo na
trge. Treba pa je tudi preveriti, kaj že imajo v kolekciji izdelkov in kaj manjka, oceniti morajo,
kakšen je potencial na določenem trgu, analizirati povratno informacijo njihovih agentov, ki jih
imajo na določenem trgu. V strategijo so vključeni tudi obiski raznih dogodkov in sejmov, kjer
pridobivajo povratne informacije, ki jih potem analizirajo. Vse pridobljene podatke potem še
nadgradijo s podatki, s katerimi že razpolagajo. Na podlagi tega pa se tudi odločijo, v katero smer
razvoja novih steklenic bodo šli. Če ugotovijo, da ima določen izdelek potencial, mora iti skozi vse
interne procese oziroma faze, kjer se v vsaki posamezni fazi ugotovi, ali je smiselno izdelek
razvijati dalje oziroma ga opustiti. Večina njihovega trga je B2B segment, ki znaša okoli 95 %, kjer
nastopajo z ekskluzivnimi steklenicami za lastnike blagovnih znamk in distributerje. Če se podjetje
želi predstaviti kot inovativno podjetje in narekovalca trendov, je potrebno imeti svoje izdelke, da
lahko na raznih dogodkih pokažejo nekaj novega. Strateško so vložili tudi denar v novo opremo za
dekor, kjer so investirali v nov stroj. Ponujajo »UV barve, hot stamping, stroj za brizganje«, saj
sama strategija narekuje povečanje tega segmenta. S stališča strategije pa bi radi postali tudi »one
stop shop«, kjer bi ponudili vse storitve. S tem lahko ponudijo poleg proizvodnje steklenic tudi
proizvodnjo in dizajn dekorja poleg dizajna steklenic. Kupcem želijo s sodelovanjem s poslovnimi
partnerji omogočiti tudi ostale dodatke, kot so na primer zamaški za steklenice.
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Slika 16: Steklenica Mars
Vir: Steklarna Hrastnik d.o.o. 2021.

Nadaljevali smo z naslednjim vprašanjem, in sicer kakšna je vloga in pomen oddelka razvoja
pri izdelavi novih izdelkov. Odgovor vodje razvoja je bil:
Da sodeluje razvojni oddelek z vsemi službami, kot so marketing, dizajn. Oddelek razvoja se loti
razvijanja izdelka skupaj z ostalimi oddelki, saj se zavedajo, da ima vsak oddelek določeno znanje
in izkušnje pri razvoju novega izdelka. V tem primeru zaposleni v razvoju pomagajo s svojimi
izkušnjami in znanjem, da lahko izdelek čim prej gre tudi v sam proces razvoja, kjer tehnologi
tehnološko izrišejo izdelek. Po tem nastopi razvoj orodja in končna proizvodnja izdelka.

Nadaljevali smo z vprašanjem, na katerih področjih ima Steklarna Hrastnik še vedno dovolj
možnosti za izboljšave. Odgovor vodje razvoja je bil:
Da ima podjetje še vedno veliko področij, kjer bodo potrebne izboljšave. Zelo pomembne in
potrebne bodo dodatne investicije v sam razvoj in dizajn in kadrovanje. Ugotavlja pa tudi, da ima
lahko v prihodnosti Steklarna Hrastnik odlično tehnologijo, ampak bo zelo majhnega pomena, če
ne bo imela v ozadju tudi usposobljenega kadra. Treba bo povečati tudi kolekcijo izdelkov, saj ima
konkurenca na primer od 80 in več izdelkov v svoji kolekciji. V prihodnosti pa je tudi velika želja,
da bi podjetje imelo tudi svojo lastno orodjarno, kjer bi lahko orodja za proizvodnjo izdelkov
izdelali sami. S tem bi si znižali stroške same proizvodnje, hkrati pa bi lahko sam proces
proizvodnje olajšali in pospešili, s tem pa bi bili tako časovno kot cenovno veliko konkurenčnejši,
kot so sedaj.

Nadaljevali smo z zadnjim vprašanjem, in sicer kje vidi Steklarno Hrastnik v prihodnosti.
Odgovor vodje razvoja je bil:
Da ima Steklarna Hrastnik dobro prihodnost, saj ima dobro zastavljeno strategijo in vizijo. Delajo
veliko na novih kupcih in novih trgih, predvsem pa je zastavljena prihodnost to, da se držijo
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določenih niš. Se pravi niše so trg žganih pijač in parfumerije, ki jim bodo pridružili še kakšno.
Predvsem pa je tukaj treba poudariti, da gre tukaj za izdelke višjega cenovnega razreda premium in
super premium kvalitete. Prihodnost Steklarne Hrastnik ni na nizkocenovnih trgih, saj so
proizvodne kapacitete, kljub temu da se obeta izgradnja novega obrata, za proizvodnjo stekla še
vedno premajhne. Kljub izgradnji novega steklarskega obrata bo Steklarna Hrastnik še vedno
manjši proizvajalec stekla, vendar z večjo kapaciteto proizvodnje. V prihodnosti bodo še vedno
morali dajati poudarek na proizvodnji premijskih izdelkov, saj so v tem segmentu svetovno znani
in to zgodbo bodo gradili naprej.

Polstrukturirani intervju z vodjo dizajna opravljen dne 6. 7. 2021
Vodjo dizajna smo pri prvem vprašanju vprašali, kakšen pomen daje Steklarna Hrastnik razvoju
novih izdelkov. Odgovor vodje dizajna je bil:
Da se v podjetju vedno bolj zavedajo pomembnosti razvoja novih izdelkov. V podjetju so se lotili
tega na način, da želijo razširiti svojo kolekcijo izdelkov. Želijo pa se razvijati tudi v segmentih,
kjer steklenic nimajo, zato so se lotili tudi razvoja steklenic za konjak, vodo in rose vina. V
prihodnosti pa načrtujejo tudi proizvodnjo steklenic za rum in peneča vina. Želijo imeti v svojem
asortimaju čim večji spekter izdelkov, da lahko pri tem zadovoljijo čim višje število kupcev.
Kupcem pa podjetje ponudi tudi več različnih dizajnov, saj si s tem povečajo možnost za uspešno
sklenjen posel. Želijo pa postati tudi »one stop shop«, kjer bodo kupcem ponudili poleg razvoja
novega izdelka še dizajn, dekor in podporo kupcem.

Nadaljevali smo z naslednjim vprašanjem, kakšno strategijo razvoja novega izdelka uporabljajo
v Steklarni Hrastnik. Odgovor vodje dizajna je bil:
Da je strategija razvoja izdelka zastavljena v to smer, da se v podjetju vedno bolj osredotočijo
razvoju svoje kolekcije. Strategija vključuje tudi širitev oddelka razvoja, saj predvidevajo, da bodo
na tem področju v prihodnosti imeli še veliko izzivov in novih poslov. Strategija vključuje tudi
vzpostavitve dizajnerskega studijo, kjer bodo lahko z napredno tehnologijo kupcem ponujali visoko
kakovostne rešitve na področju dizajna. Strategija vključuje tudi razvoj embalaže za steklenice, saj
se želijo v prihodnosti še bolj povezati s podjetji, ki le-to ponujajo.

Nadaljevali smo z naslednjim vprašanjem, kakšna je vloga in pomen oddelka dizajna pri
izdelavi novih izdelkov. Odgovor vodje dizajna je bil:
Da je dizajn izjemno pomemben del pri samem razvoju novih izdelkov, ker je dizajn osnova za
pridobitev kupca. Tukaj je treba izpostaviti tudi dekor, kajti dizajn in dekor delata z roko v roki in
morata pri razvoju novega izdelka biti tesno povezana. Oddelek dizajna je zadolžen tudi za izdelavo
raznih analiz, kjer analizirajo, kakšne oblike in dekor izdelkov so v trendu.

Nadaljevali smo z naslednjim vprašanjem, katera orodja uporabljajo pri načrtovanju in dizajnu
novih izdelkov. Odgovor vodje dizajna je bil:
Da se poslužujejo analize rezultatov raziskav, kjer ugotovijo, v kakšno smer razvoja novega izdelka
bodo šli. Pregledajo tudi s prodajno služno, kateri izdelki se trenutno najbolj prodajajo in kakšna
so povpraševanja po izdelkih. Potrebujejo pa tudi analizo trga, ki jo prejmejo s strani oddelka
marketinga. S to analizo dobijo pogled na trg, kakšni izdelki in trendi so prisotni na trgu. Analize
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imajo v svoji vsebini razčlenjeno tudi demografsko in geografsko sliko ciljanih trgov. Pri dizajnu
uporabljajo tudi vrhunske računalniške programe za izris izdelkov in s tem olajšajo delo naslednji
stopnji, kjer pride do izdelave orodja za končno proizvodnjo izdelka.

Nadaljevali smo z naslednjim vprašanjem, na katerih področjih ima Steklarna Hrastnik še
dovolj možnosti za izboljšave. Odgovor vodje dizajna je bil:
Da ima Steklarna Hrastnik še veliko možnosti na številnih področjih. Najbolj bodo potrebne
izboljšave na področju dizajna, saj so v tem segmentu še vedno podhranjeni in bodo v to morali še
vložiti veliko denarja v kader in nove stroje.

Nadaljevali smo z zadnjim vprašanjem, kje vodja dizajna vidi Steklarno Hrastnik v prihodnosti.
Odgovor vodje dizajna je bil:
Da se bo v prihodnosti dajal vedno večji pomen »one stop shop-u«, saj ima tukaj podjetje še velik
potencial. V tem potencialu pa so v ozadju tudi številni izzivi, ki podjetje čakajo v prihodnosti. V
prihodnosti ima podjetje tudi veliko možnost dodajanja vrednosti z inovativnim dizajnom in
dekorju, podjetje pa bo moralo še vedno nastopati v nišnem segmentu in hkrati iskati nove niše, za
katere bi lahko proizvajali steklene izdelke.

Polstrukturirani intervju s kupcem A opravljen dne 20. 6. 2021
Kupca A podjetja Steklarne Hrastnik smo pri prvem vprašanju vprašali, kakšne so njihove
izkušnje s podjetjem Steklarna Hrastnik. Odgovor kupca A je bil:
Da sodelujejo s podjetjem že dlje časa in da so njihove dosedanje izkušnje zelo pozitivne. Izjemno
jim je všeč profesionalen odnos v poslu in so zaupanja vredno podjetje. Zelo pomembno pa je tudi
to, da so pri svojem delu zelo fleksibilni in pripravljeni pomagati na vseh korakih. Podjetje
Steklarna Hrastnik ima tudi vrhunske izdelke zelo visoke kvalitete, katere le s težavo pridobijo pri
konkurenci. Izjemno pa so pohvalili tudi samo ažurnost, saj na e-pošte in klice odgovorijo tudi
izven delovnega časa.

Nadaljevali smo z vprašanjem, s čim jih je podjetje Steklarna Hrastnik prepričalo, da so postali
njihovi kupci. Odgovor kupca A je bil:
Da jih je v prvi vrsti zelo prepričala kvaliteta stekla in dizajn, ki sovpada s trendi. To jih je prepričalo
do tega, da so prosili za vzorce še drugih izdelkov in tehnične specifikacije. Ključno je vplivala tudi
sama odzivnost podjetja, saj so prejeli s strani zaposlenih v SH v zelo kratkem času kataloge
izdelkov z vsemi potrebnimi specifikacijami. Zaradi narave posla pa je pomembna tudi cena
izdelkov, ki jih Steklarna Hrastnik ponuja zelo konkurenčno in so glede na ponujeno kakovost
odlično postavljene. Prepričali pa so jih tudi izdelki, ki so del blagovne znamke Hrastnik 1860, saj
imajo odličen dizajn in visoko kakovost ter pravilno zasnovane volumne. Prepričala pa jih je tudi
odlična nova spletna stran podjetja, kjer so lahko našli že v začetku večino podatkov, ki so jih
potrebovali za vzpostavitev stika.

Nadaljevali smo z vprašanjem, ali spremljajo razvoj novih izdelkov v podjetju SH in če so
obveščeni o vseh novostih. Odgovor kupca A je bil:
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Da so naročeni na e-novice, preko katerih prejemajo vse novosti o novih izdelkih in dogodkih, ki
jih prireja Steklarna Hrastnik. Zelo všeč pa jim je tudi oseben pristop Steklarne Hrastnik, kjer se
kupcu posvetijo in mu pomagajo pri vseh vprašanjih. Kupec pa je tudi odgovoril, da jih izjemno
zanimajo tudi novi izdelki, ki jih Steklarna Hrastnik razvija, hkrati pa so pri enem projektu celo
sodelovali s podjetjem, kjer so ustvarili izdelek, ki je sedaj velika uspešnica na trgu.

Nadaljevali smo z vprašanjem, kaj jih je pri izdelkih Steklarne Hrastnik prepričalo v nakup.
Odgovor kupca A je bil:
Da jih je pri izdelkih najbolj prepričala kakovost in dizajn izdelkov. Izjemno pa jim je všeč, da
sedaj delajo veliko tudi na področju dekorja. Dekor je zelo pomemben za samo prezentacijo
končnega izdelka, saj je prva stvar, ki jo končni kupci vidijo. Zato je zelo pomembno, da je
kvalitetno narejen in tudi privlačen za kupce. Potrebo po tem pa po njihovem mnenju Steklarna
Hrastnik zelo dobro zadovoljuje in so zelo zadovoljni. Edina slabost vsega skupaj je morda sam čas
razvoja in končne proizvodnje, saj je potrebno na vse skupaj počakati malo dlje, saj so kapacitete
Steklarne Hrastnik na žalost omejene. Vendar se po njihovem mnenju splača počakati zaradi visoke
kakovosti transparentnega stekla.

Nadaljevali smo z vprašanjem, kaj bistveno ločuje Steklarno Hrastnik od njene konkurence.
Odgovor kupca A je bil:
Da je razlika med Steklarno Hrastnik in konkurenco v tem, da so veliko bolj fleksibilni, odzivni in
gredo kupcu pri marsikaterem problemu tudi naproti. Medtem pa marsikdaj lahko pri konkurenci
kot kupci naletijo na veliko neodzivnost, kar pa negativno vpliva na zadovoljstvo. Po njihovem
mnenju je kvaliteta stekla Steklarne Hrastnik v primerjavi s konkurenco boljša.

Nadaljevali smo z zadnjim vprašanjem, če bodo v prihodnosti še vedno sodelovali s Steklarno
Hrastnik, če da, zakaj. Odgovor kupca A je bil:
Da bodo v prihodnosti sodelovali s podjetjem Steklarna Hrastnik. Razlogov za dolgoročno
sodelovanje pa je več in ti razlogi so visoka kvaliteta stekla, visoka stopnja odzivnosti podjetja,
nudenje odličnega dekorja izdelkov, dokaj hiter razvoj novih produktov in odlična komunikacija
podjetje–kupec.

Polstrukturirani intervju s kupcem B opravljen dne 22. 6. 2021
Kupca B podjetja Steklarne Hrastnik smo pri prvem vprašanju vprašali, kakšne so njihove
izkušnje s podjetjem Steklarna Hrastnik. Odgovor kupca B je bil:
Da so s strani podjetja, s katerim sodelujejo, prejeli priporočilo za podjetje Steklarna Hrastnik.
Najprej so odšli na splet, kjer so pregledali njihovo spletno stran in ugotovili, da bi lahko z njimi
izpeljali svoj projekt visoke zahtevnosti. Že v prvem stiku z zaposlenimi v SH so prejeli pozitiven
in hiter odziv. Nato so sledili sestanki, kjer so se dogovarjali za razvoj izdelka.

Nadaljevali smo z vprašanjem, s čim jih je podjetje Steklarna Hrastnik prepričalo, da so postali
njihovi kupci. Odgovor kupca B je bil:
Da jih je že prva informacija s strani poslovnega parterja zelo navdušila. Najbolj jih je prepričala
visoka kakovost vzorcev, ki so jih prejeli s strani podjetja SH. Podjetje SH je bilo pri sodelovanju
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zelo odzivno in njihovi izdelki so bili vrhunskega dizajna in sprejemljive cene. Zelo všeč pa jim je
bilo tudi povabilo ogleda njihove proizvodnje, kjer so predstavniki kupcev lahko videli proizvodni
proces izdelkov. Sodelovanje s podjetjem Steklarna Hrastnik je prineslo kupcu veliko zadovoljstva
in odličen končni produkt.

Nadaljevali smo z vprašanjem, če spremljajo razvoj novih izdelkov v podjetju Steklarna
Hrastnik in če so obveščeni o vseh novostih. Odgovor kupca B je bil:
Da redno spremljajo njihova sporočila o razvoju novih izdelkov, saj so prijavljeni na e-novice
podjetja Steklarna Hrastnik. V prihodnosti pa tudi razmišljajo, da se bodo še bolj tesno povezali s
podjetjem, kjer bodo po vsej verjetnosti poizkusili izpeljati nove projekte.

Nadaljevali smo z vprašanjem, kaj jih je pri izdelkih Steklarne Hrastnik prepričalo v nakup.
Odgovor kupca B je bil:
Da je ključno vlogo odigral visoko kakovosten izdelek vrhunskega dizajna ter vrhunska ponudba
rešitev dekorja.

Nadaljevali smo z naslednjim vprašanjem, kaj bistveno ločuje Steklarno Hrastnik od njene
konkurence. Odgovor kupca B je bil:
Da so glede na konkurenco veliko bolj odzivni in imajo boljše zastavljeno podporo kot konkurenca,
saj so bili pri razvoju izdelka skozi celoten proces s kupcem v stiku, kjer so s svojim znanjem in
izkušnjami dokazali, da so vrhunski proizvajalec, načrtovalec in izvajalec. S podjetjem Steklarna
Hrastnik ima kupec boljše izkušnje, kot jih je imel pri konkurenci.

Nadaljevali smo z zadnjim vprašanjem, če bodo v prihodnosti še vedno sodelovali s Steklarno
Hrastnik, če da, zakaj. Odgovor kupca B je bil:
Da si želijo v prihodnosti s podjetjem Steklarna Hrastnik izpeljati še veliko novih projektov. Razlog
za to je v visoko kakovostnem transparentnem steklu in s sprejemljivim časom razvoja novega
izdelka in končne dobave. V prihodnosti si želijo dolgoročnega sodelovanja, saj ima kupec veliko
željo razširiti svoj portfelj izdelkov, kjer pa bodo potrebovali partnerja, ki jim lahko to tudi
omogoči.

Ugotovitve raziskovanja in odgovori na raziskovalna vprašanja
V empiričnem delu magistrske naloge smo izvedli kvalitativno raziskavo z izvedbo
polstrukturiranih intervjujev s petimi predstavniki podjetja Steklarna Hrastnik in z dvema
zunanjima poslovnima partnerja podjetja Steklarna Hrastnik.
Na osnovi pridobljenih podatkov s pomočjo izvedenih polstukturiranih intervjujev smo
odgovorili na zastavljena raziskovalna vprašanja.
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Odgovori na raziskovalna vprašanja
Pri zastavljenem raziskovalnem vprašanju, kakšna je vloga in pomen marketinga pri
načrtovanju, razvoju, uvedbi na trg in pozicioniranju novega izdelka na trg, smo ugotovili, da
raziskava kaže, da v podjetju Steklarna Hrastnik dajejo vedno večji pomen razvoju novih
izdelkov. V sam razvoj izdelka je vključeno celotno podjetje, kjer različni oddelki s svojim
znanjem pomagajo do končnega razvoja novega izdelka. Tukaj pa so najbolj pomembni oddelki
marketinga, razvoja in dizajna. Pri iskanju idej se v podjetju najprej poslužujejo raznih analiz,
ki jih naredi marketing. Veliko vlogo odigrajo kvalitetne trženjske analize, ki vključujejo
analize trendov, analize trga, plani trženja, segmentacija trga, razne marketinške vsebine in
promocijski materiali. Trženjske analize dajejo osnovni pregled na celotno situacijo, hkrati pa
omogočajo lažje odločanje v smeri novega razvoja produktov. Ugotavljamo pa tudi, da bodo
morali v prihodnosti dajati marketingu še večji pomen, saj se bo podjetje soočalo z vedno več
izzivi. Marketing je tudi zadolžen za analizo, kjer preveri, če je nek produkt primeren za trženje
na izbranem trgu. Oddelek marketinga prevzame tudi komunikacijo s končnim kupcem, kjer
pomaga pri prevajanju tehničnih podatkov, pridobljenih s strani kupca. Ukvarjajo se tudi z
vizualizacijo, kjer kupcem poizkusijo čim bolje prikazati tisto, kar lahko kupec na koncu od
končnega izdelka tudi pričakuje. Veliko vlogo pri marketingu pa igrajo tudi agenti, ki poznajo
določen trg, in s pomočjo znanja in svoje mreže kontaktov stopajo v stik s potencialnimi kupci.
Se pravi marketing sodeluje v fazah, kot so načrtovanje novega izdelka, uvedba na trg in samem
pozicioniranju na trg. Zato ugotavljamo, da je marketing eden ključnih oddelkov pri razvoju
novega izdelka. V fazi, ko je nek izdelek že na trgu, marketing veliko dela tudi pri iskanju novih
potencialov in novih potencialnih kupcev. S tem je tesno povezan tudi s prodajno službo, ki
marketingu priskrbi marsikatere podatke s trga, ki jih po tem tudi analizirajo. Strategija
marketinga pa je dolgoročno zastavljena, vendar jo morajo v času poslovanja spreminjati in
dopolnjevati.
Pri naslednjem zastavljenem raziskovalnem vprašanju, kakšna je strategija razvoja novega
izdelka v podjetju Steklarna Hrastnik, smo ugotovili, da imajo v podjetju zastavljeno
dolgoročno strategijo razvoja novih izdelkov. Ugotavljamo pa tudi, da v podjetju stalno
spremljajo trende na področju dizajna in tržnih kazalcev. V segmentu žganih pijač spremljajo,
katere pijače so v trendu, kakšne oblike steklenic so v trendu in kakšna je rast trgov. Na podlagi
teh analiz so tudi ugotovili, da v svojem asortimaju izdelkov pogrešajo steklenici za rose vino
in konjak. Segment žganih pijač je med drugim tudi eden izmed glavnih ciljnih trgov podjetja.
Razvoj izdelka v podjetju se začne v več različnih fazah, in sicer v fazi A, fazi B in v fazi C.
Največ projektov začnejo v podjetju v fazi C, kjer v kontakt s podjetjem stopi kupec, ki ima že
vnaprej točno določeno, kako bo neka steklenica izgledala. Izdelane imajo tudi načrte, kakšen
bo dekor steklenice in potem je na podjetju SH sam razvoj in dekor steklenice. Tukaj se morajo
v podjetju vprašati, če so sposobni takšno steklenico sploh proizvesti in če so časovno in
cenovno konkurenčni glede na konkurenco. V fazi B pa so projekti, ki zastopajo manjši delež
v celotnem poslovanju. To pa so projekti, kjer mora podjetje poseči v sam dizajn steklenice. Se
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pravi kupec potrebuje nov dizajn steklenice oziroma imajo že obstoječe steklenice, ki jih želijo
modernizirati in nadgraditi. To pa se navadno odraža v samem dizajnu, spremembi dekorja ali
pa si kupec želi povsem novo steklenico. V tej fazi pa se razvoju izdelka priključi tudi oddelek
dizajna, ki pomaga pri razvoju steklenice. V primeru potrebe po dodatni pomoči pa jim
pomagajo tudi tehnologi. V fazi A so projekti, za katere so v podjetju zaznali potencial sami
oziroma skupaj s kupci. V kupcu želijo v podjetju SH prebuditi željo po novi steklenici, novem
dizajnu, dekorju oziroma nečem čisto novem in inovativnem. Strategija razvoja novih izdelkov
v podjetju SH je dolgoročno zastavljena, kjer je velik cilj vsako letno povečati njihovo kolekcijo
izdelkov, saj bodo s tem povečali konkurenčnost na trgu. V svoji strategiji se tudi zavedajo, da
so v ozadju razvoja velike investicije in mora biti razvoj steklenic strateško usmerjen glede na
potencial na trgih. Strategija vključuje analize trga, analize kupcev, analize ciljnih segmentov,
saj so le tako lahko že vnaprej pripravljeni na trg. Pomemben pa je tudi pregled že obstoječih
izdelkov, ki jih imajo v svoji kolekciji in kaj tej kolekciji manjka. Potrebne so tudi ocene
potencialov izbranih trgov in analize povratnih informacij, ki jih prejmejo s strani kupcev in
njihovih agentov, ki so na določenem trgu. V strategijo so vključeni tudi obiski raznih dogodkov
in sejmov, kjer pridobivajo povratne informacije, ki jih potem analizirajo. Te podatke potem
nadgradijo s podatki, s katerimi že razpolagajo. To pa je tudi iztočnica za odločitve, v katero
smer razvoja novih steklenic bodo v podjetju šli. V primeru, da ugotovijo, da ima določen
izdelek potencial, mora iti skozi vse interne faze, kjer v vsaki fazi ugotovijo, če je smiselno
izdelek razvijati dalje ali pa ga opustiti. Večina njihovega trga je B2B trg, ki predstavlja okoli
95 %, kjer nastopajo s svojimi ekskluzivnimi steklenicami, zato je tudi strategija prilagojena
temu. Če se želijo kot podjetje predstavljati kot inovativno podjetje in narekovalec trendov, pa
morajo imeti svoje izdelke, ki jih lahko pokažejo na raznih dogodkih. Ti izdelki morajo biti
inovativni in predstavljati nekaj novega. V strategiji so vključene tudi investicije v nove stroje
in novo opremo. S stališča strategije pa bi radi v prihodnosti postali tudi »one stop shop«, kjer
bi ponudili vse storitve. S tem bi poleg proizvodnje steklenic ponudili tudi proizvodnjo in dizajn
dekorja poleg dizajna steklenic. Strategija vključuje tudi sodelovanje s poslovnimi partnerji,
kjer želijo kupcem omogočiti tudi ostale dodatke za steklenice, kot so na primer zamaški za
steklenice.
Pri zastavljenem raziskovalnem vprašanju, kakšna je strategija marketinga za razvoj novega
izdelka v podjetju Steklarna Hrastnik, smo ugotovili, da je v podjetju dolgoročno zastavljena.
Strategija marketinga razvoja novega izdelka predvideva, da je marketing zadolžen za izdelavo
marketinških analiz. Zadolženi pa so tudi za komunikacijo s končnim kupcem ter vizualizacijo,
kjer prikažejo kupcu tisto, kar na koncu lahko pričakuje od končnega izdelka. V podjetju se
zavedajo, da mora biti strategija marketinga novega izdelka tudi dovolj fleksibilna, kot mora
biti fleksibilen tudi sam oddelek. Saj mora v različnih situacijah čim prej in čim bolj kvalitetno
odreagirati na razne zahteve kupcev. Dolgoročna strategija pa se skozi čas dodeluje z raznimi
novitetami in izboljšavami, ki izboljšajo sam potek razvoja izdelka. Pri iskanju novih idej za
nove izdelke pa so v strategiji zastavljene tudi raziskave, ki jih je pred tem potrebno narediti.
Raziskave, ki jih mora oddelek marketinga narediti, so trženjske analize, kjer morajo raziskati,
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kaj konkurenca že ima in kaj že na trgu obstaja. Potrebna je tudi raziskava cen, ki jih dosegajo
določeni izdelki na določenem trgu. Poslužujejo se tudi zbiranja povpraševanj s strani kupcev
za izdelke, ki bi jih kupci želeli kupiti, vendar jih v podjetju SH še nimajo. V primeru več
predlogov izdelkov imajo v strategiji zapisano, da se morajo odločiti za izdelek z največjim
potencialom. Če se pa ne morejo odločiti, katerega bi izbrali za razvoj, pa se morajo povezati s
svojimi agenti in obstoječimi kupci, s katerimi se podpiše pogodba o molčečnosti. Potem pa se
na podlagi povratne informacije odločijo, v kateri razvoj steklenice bodo šli, saj mora biti nov
izdelek zanimiv za kupce in trg, hkrati pa mora vsebovati dodano vrednost. Posebno postavko
v strategiji pa zasedajo tudi trendi, ki se pojavljajo na določenih trgih, ki jih mora marketing
tudi analizirati. Poleg trendov pa v podjetju tudi pregledajo, v katero smer razvoja novih
izdelkov gre konkurenca. Oddelek marketinga je v strategiji zadolžen tudi za pregled predlogov
dizajna, kjer se s sodelovanjem prodajnega oddelka odločijo, če se bo nov izdelek prodajal ali
ne. Znotraj strategije marketinga novih izdelkov pa je tudi analiza že obstoječih izdelkov. Če je
nek obstoječi izdelek uspešen na trgu in je povpraševanje po njem veliko, se lahko odločijo za
razvoj istega izdelka z različnimi volumni. S tem razširijo družine uspešnih izdelkov in s tem
ponudijo kupcem in trgu še večji spekter izdelkov.
Pri zadnjem zastavljenem raziskovalnem vprašanju, kako razvoj novega izdelka vpliva na
uspešnost poslovanja podjetja Steklarna Hrastnik, smo ugotovili, da razvoj novih izdelkov
pozitivno vpliva na uspešnost poslovanja podjetja. Pri tem pa se je treba zavedati, da so za
razvoj potrebne tudi predvidene naložbe, ki lahko v primeru neuspeha novega izdelka negativno
vplivajo na uspešnost poslovanja podjetja. Ugotovili smo tudi, da podjetje še vedno dela v veliki
večini s kupci, ki že vnaprej vedo, kakšen izdelek želijo in potem tudi kupec sam vloži v razvoj
orodja za proizvodnjo izdelka. Zavedajo se, da se bodo v prihodnosti zaradi povečevanja svoje
kolekcije in s tem razvoja novih izdelkov, izdatki povečali, to pa bo posredno tudi vplivalo na
samo uspešnost podjetja. V podjetju se zavedajo tudi tega, da je razvoj novih izdelkov ključen,
če želijo ostati na določenih trgih in sam tržni delež še povečevati. Ugotovili pa smo, da
dosedanji razvoji novih izdelkov niso v tako veliki meri vplivali na samo uspešnost podjetja,
saj še vedno predstavljajo manjši odstotek v celotnem poslovanju podjetja. Definitivno pa lahko
ugotovimo, da bo ta delež v prihodnosti tudi višji in se bo tudi poznalo pri sami uspešnosti
podjetja.

Ugotovitve raziskovanja
V raziskavi smo ugotovili, da ima podjetje Steklarna Hrastnik zelo dobro zastavljeno strategijo
razvoja novega izdelka, pri samem razvoju pa so tudi zelo uspešni. Podjetje razpolaga z veliko
znanja in izkušnjami, ki si jih že nabirajo od daljnega leta 1860, odkar je bila Steklarna Hrastnik
ustanovljena. V raziskavo smo vključili tudi dva kupca, ki sta poslovna partnerja Steklarne
Hrastnik. S tem smo dobili zunanji vpogled, kako podjetje vidijo tudi kupci. Kupce je predvsem
prepričala kvaliteta steklenih izdelkov, trendovski dizajn in dekor. Na podlagi opravljenih
polstrukturiranih intervjujev smo izvedli, da se zaposleni v Steklarni Hrastnik izjemno trudijo
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za kupce in so jim na voljo na vsakem koraku razvoja novega izdelka ali same dodelave.
Ugotavljamo tudi, da je Steklarna Hrastnik zelo uspešna pri informiranju že obstoječih kupcev,
saj sta obe podjetji prijavljeni na e-novice, preko katerih prejemajo novosti s strani SH.
Ugotavljamo, da Steklarna Hrastnik dobro sodeluje in s kupci gradi na dolgoročnih
sodelovanjih in zvestobi kupcev zelo uspešno.
Znotraj organizacije pa lahko ugotovimo na podlagi izvedenih intervjujev veliko sodelovanja
med oddelki podjetja. Razvoj novega izdelka je naloga celotnega podjetja, kjer je najprej
potrebno najti potencial, ki ga najlažje najdemo s trženjskimi analizami, saj tako pridobimo
vpogled na trg. Ugotavljamo, da je praksa prepletena tudi s teorijo, ki smo jo v prvem delu
magistrske naloge tudi obravnavali. Seveda se v praksi določene stvari spreminjajo glede na
samo panogo in naravo podjetja. V podjetju razumejo, da je za uspeh potrebna odlično
zastavljena strategija in cilji, ki jih lahko dosegajo. Ugotavljamo, da podjetje tudi vseskozi vlaga
v nove stroje in posodobitve samega proizvodnega procesa. To pa je za prihodnost zelo
pomembno, če želijo rasti in biti prisotni na še več trgih, kot so sedaj. Zelo zanimiva ideja pa
se nam je zdela ta, da želijo postati poleg proizvajalcev stekla tudi podjetje, ki lahko ponudi
kupcu celoten dizajn, dekor in končno proizvodnjo izdelka na enem mestu. To jim lahko tudi v
prihodnosti uspe, saj imajo stroje najboljše kvalitete in usposobljen kader, ki je kos
marsikateremu izzivu.
Pri soočenju treh vej raziskave, in sicer vršni management, srednji management in kupci, lahko
ugotovimo, da se v podjetju zavedajo, kakšno nalogo ima določen oddelek in sledijo
zastavljenim strategijam oddelkov. Krovna strategija pa je tudi strategija podjetja, v kateri se te
strategije združijo v eno. Kupci so v sodelovanju s Steklarno Hrastnik zadovoljni in želijo ostati
tudi še naprej njihovi partnerji. Eden izmed kupcev je sodeloval pri razvoju novega izdelka,
kjer je s svojim znanjem pomagal najti podjetju SH izdelek z visokim potencialom, ki je
privlačen tako za kupce kot trg. Skozi vse intervjuje smo lahko tudi začutili rdečo nit, ki nas je
vodila z vsakim zastavljenim vprašanjem in podvprašanjem do iste ugotovitve, da vlada v
podjetju izjemna povezanost. Ta povezanost pa se odraža tudi v samem poslovnem uspehu
podjetja, ki zadnja leta dosega rekordne poslovne rezultate. Izjemno pomembno pa je tudi to,
da bodo še naprej delali kvalitetno in se trudili priti do čim višjih tržnih deležev na trgih, kjer
nastopajo, saj ne smejo zaspati na lovorikah, ki so jih do sedaj dosegli.

7.3

Predlog za nadaljnji razvoj, raziskovanje in poslovno prakso

Predlagamo, da se v podjetju še vedno poslužujejo njihove strategije razvoja novega izdelka in
na sploh sledijo zastavljenim ciljem. Predlagamo pa tudi, da se kadrovsko okrepijo, kajti dober
in usposobljen kader je težko pridobiti. Pri svojem poslovanju naj poizkušajo prodreti na čim
več novih trgov, kjer bodo zaznali tudi potencial. Predlagali pa bi jim tudi, da bi v svojo
strategijo ponovno vključili sodelovanje z univerzami, saj so tam študentje, ki imajo po vsej
verjetnosti potencial, ki ga morajo še izgraditi. Sodelovanje s tako uspešnim podjetjem daje
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teoriji, ki jo prejmejo na fakulteti, tudi znanje iz prakse, ki je zelo pomembno. Pri tem pa
pridobijo tudi delovne izkušnje, ki so za nadaljnji razvoj in kariero ključnega pomena.
Predlagamo, da v prihodnosti vlagajo v nove proizvodne kapacitete, hkrati pa širijo svoj
asortima izdelkov, saj s tem povečujejo svojo konkurenčnost na trgu. Predlagamo pa tudi, da bi
se morda povezali s kakšno slovensko destilarno, s katerimi bi skupaj naredili žgano pijačo, ki
bi bila zapakirana v njihovi steklenici in opremljena z njihovim dekorjem. S tem bi predstavljali
v svetovnem trgu slovenski proizvod, hkrati pa bi lahko ta izdelek bil namenjen za protokolarne
namene in promocijo blagovne znamke Hrastnik 1860. Predlagamo pa tudi, da se posvetijo
nadgradnji segmenta parfumerije in kozmetike. V tem segmentu ima Steklarna Hrastnik še
veliko priložnosti, saj proizvajajo transparentno steklo vrhunske kakovosti. V segmentu
kozmetike imajo odprte niše, kot so steklena embalaža za premijske izdelke krem in ostale
kozmetike, ki vključuje v pakiranje steklo. Predlagamo pa tudi, da se v podjetju tudi poslužujejo
segmentiranju kupcev, kajti velika prednost je, če podjetje pozna svoje poslovne partnerje in
razume, kakšne so njihove želje in potrebe. Predlagali pa bi tudi, da bi še več projektov začeli
izpeljevati na način »one stop shop-a«, kjer bi kupcu ponudili celoten razvoj izdelka pod eno
streho. S tem bi dobili še več referenc in zaupanja s trga. Predlagamo pa tudi, da podjetje še
bolj vlaga v sam marketing, saj so takšna vlaganja nujna če želijo ostati konkurenčni na trgu.
Menimo, da so izjemno pomembna tudi razna izobraževanja zaposlenih, saj s tem pridobivajo
aktualno znanje in so s tem pri svojem delu še bolj efektivni. Na podlagi raziskave predlagamo,
da podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, ki potrebujejo embalažo in je njihova
primarna surovina za embalažo plastika, da bi jo postopno začeli menjati s stekleno, okolju bolj
prijazno embalažo. Proučevanemu podjetju predlagamo, da se odločijo za izgradnjo nove
steklarne, saj bo zaradi vedno večje potrebe po steklu, zaradi postopnega opuščanja plastike,
povpraševanje po steklu v porastu. Z izgradnjo nove steklarne bo podjetje pridobilo dodatne
proizvode kapacitete, hkrati pa bo to pomenilo dodatna delovna mesta v zasavski regiji. S tem
bo podjetje še bolj konkurenčno na trgu in bo lažje dosegalo večje tržne deleže na trgih, kjer
posluje. Podjetju priporočamo tudi, da se povežejo z raznimi start-up podjetji, ki ponujajo
rešitve za določene probleme, s katerimi se soočajo in kupijo znotraj le-teh tudi nek delež
oziroma gredo v sam odkup ideje oziroma podjetja. V tem primeru lahko do odličnih idej
pridejo že v zaključni fazi in lahko vse skupaj samo implementirajo v podjetje. Proučevanem
podjetju predlagamo tudi, da se povežejo z raznimi marketinškimi agencijami in se pri tem
naučijo tudi novih znanj pri samem razvoju novih izdelkov. Predlagamo, da se v podjetju lotijo
nadgrajevanja segmenta kadrovanja, saj je za uspešnost pomemben usposobljen in kader, ki
dobro razume in pozna določeno področje, ki ga opravlja. Vedno večje potrebe na trgu stekla
bodo lahko privedle dolgoročno do kadrovske podhranjenosti, kajti izjemno težko je pridobiti
nove usposobljene kadre čez noč, ampak je za to potreben čas. Zaradi specifičnosti same
steklarske industrije menimo, da kadra na področju Slovenije, ki ima znanje in izkušnje v
steklarski industriji, primanjkuje. Priporočamo, da se v podjetju lotijo izdelave strategij
dolgoročno, srednjeročno in kratkoročno, saj je izjemno težko predvideti razne krizne dogodke.
Eden bolj aktualnih je korona kriza, ki je postala vsakdan vsakega podjetja in je spremenila
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marsikatere trende, ki so bili napovedani pred samo krizo. Priporočamo tudi, da podjetja tako
v steklarski kot v drugih industrijah odločajo, da večji delež dobička vlagajo v krizne rezerve,
saj lahko v primeru kriznih dogodkov posežejo po svežem kapitalu, ki pomaga podjetju
prebroditi takšne krizne dogodke. Pri samem razvoju novih izdelkov pa podjetju priporočamo,
da gredo skozi vse faze, ki smo jih navedli že v sami teoriji in sami raziskavi ter se pri vsaki
fazi posebej odločijo, če je neka ideja primerna za nadaljnji razvoj oziroma jo je bolje ovreči.
Podjetju pa bi priporočili tudi, da se še bolj posvetijo svojim kupcem, naj bodo to podjetja ali
pa končni porabniki njihovih izdelkov. V večini primerov je proučevano podjetje fokusirano na
B2B segment, vendar smo v sami raziskavi pogrešali tudi uporabniško izkušnjo končnih
kupcev. Steklo je material tisočerih oblik in tisočerih možnosti za izdelavo novih izdelkov, zato
je pomembno, da je končni izdelek privlačen s svojim dizajnom in dekorjem tudi končnemu
kupcu – potrošniku. Zato priporočamo, da se še bolj povežejo s končnimi kupci in pridobijo
informacije tudi s strani njih, kajti s pomočjo takšnih informacij in podatkov lahko podjetje
pridobi nove ideje za izdelke in pridobi potrditev, če njihovi izdelki zadovoljujejo potrebe
kupcev. Priporočamo, da znanje, ki ga imajo v segmentu namiznega stekla, ne zavržejo in ga
uporabijo pri razvoju raznih promocijskih kozarcev za določena podjetja v segmentu
proizvajalcev žganih pijač, kjer lahko s svojim znanjem še vedno svetujejo proizvajalcem
žganih pijač, kakšen kozarec bi se odlično podal v razne darilne programe podjetij v industriji
žganih pijač. Ugotavljamo, da je razvoj izdelkov izjemnega pomena za vse proizvodne
industrije, hkrati pa bi lahko tak način razvoja novih izdelkov z določenimi spremembami
implementirali tudi v druge industrije. Najbližja industrija, ki bi bila podobna steklarski
industriji, je železarska industrija, kjer podobno kot pri steklu potrebujemo visoke temperature
za taljenje kovin. Pri tem se po navadi porabljajo fosilna goriva, ki škodljivo vplivajo na okolje.
Zato bodo v prihodnosti potrebni veliki vložki v spremembo osnovnih goriv na tista, ki so
okolju bolj prijazna. Priporočamo tudi, da druga podjetja gredo po zgledu proučevanega
podjetja v investicije lastne proizvodnje električne energije. V proučevanem podjetju so odprli
v letu 2019 prvo B2B sončno elektrarno, s katero proizvajajo vodik, s katerim v določenem
deležu nadomeščajo zemeljski plin in s tem zmanjšujejo porabo zemeljskega plina. V letu 2021
pa so v proučevanem podjetju lotili tudi izgradnje lastne proizvodnje kisika, ki je ključen faktor
pri proizvodnji stekla. S tem so zmanjšali s pomočjo napredne tehnologije tako proizvodne
stroške kot izpuste ogljikovega dioksida v okolje. Priporočamo, da podjetja v Sloveniji in svetu
posnemajo podobno tehnologijo, saj so takšne investicije izjemno pomembne za prihodnost.
Proučevanem podjetju pa priporočamo tudi investicijo v orodjarno za izdelavo orodij, ki so
pomemben faktor pri proizvodnji stekla, saj so orodja tista, v katerih dobi steklena masa obliko
in so osnova za proizvodnjo stekla. Investicija v to bi v podjetju veliko skrajšala sam razvojni
čas novega izdelka, saj bi lahko vse naredili v podjetju in ne bi bili več odvisni od zunanjih
poslovnih partnerjev, ki se ukvarjajo z izdelavo orodij za proizvodnjo stekla. Orodjarna bi
znižala proizvodne stroške in bi lahko bili zaradi tega na trgu s svojimi izdelki še bolj
konkurenčni. V primeru če se odločijo za izgradnjo svoje orodjarne priporočamo, da se
povežejo s podjetji, ki imajo veliko znanja in izkušenj na tem področju. Za nadaljnje
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raziskovanje predlagamo, na kakšen način kupci sprejemajo nove izdelke steklarske embalažne
industrije, predlagamo tudi raziskavo, kako trendi vplivajo na razvoj steklene embalaže.
Predlagamo pa tudi raziskavo strategije implementacije industrije 4.0, v steklarski industriji, saj
je ta tema zelo aktualna in neraziskana v steklarski industriji.

7.4

Prispevek naloge k stroki

Največji prispevek naloge k stroki na področju marketinga je izvedena raziskava na področju
razvoja izdelkov v podjetju, ki nastopa v embalažni steklarski industriji. Ugotovili smo, da je
steklarska industrija zelo specifična in na področju Slovenije zelo okrnjeno raziskana.
Izpostavili pa bi tudi, da smo v nalogi v teoretičnem delu velik pomen dali tudi sami steklarski
industriji, kjer smo definirali različne segmente embalažne steklarske industrije, kjer smo se
dotaknili trgov žganih pijač in parfumerije. Definirali smo tudi splošno poslovanje steklarske
industrije. Zapisali pa smo tudi trende za določene segmente in s tem ustvarili vpogled v samo
steklarsko embalažno industrijo. Ugotovili smo, da je to področje tudi zelo široko in omogoča
še veliko možnosti nadaljnjega raziskovanja.
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V magistrski nalogi smo obravnavali problem razvoja izdelka v izbranem podjetju steklarske
industrije. Magistrsko nalogo smo razdelili na dva dela, in sicer na teoretični in empirični del.
V prvem delu smo postavili teoretične temelje za izvedbo kasnejše raziskave, ki smo jo opravili
v empiričnem delu magistrske naloge.
V nalogi smo raziskovali in proučevali, kakšna je vloga marketinga pri razvoju novih izdelkov
in kakšno strategijo razvoja imajo v izbranem podjetju. Proučevali smo tudi strategijo
marketinga za razvoj novega izdelka v izbranem podjetju in kako razvoj novega izdelka vpliva
na uspešnost podjetja.
Ugotovili smo, da je steklarska embalažna industrija zelo specifičen trg, kjer morajo biti
podjetja izjemno inovativna in tržno usmerjena. Dobro zastavljena strategija marketinga in
razvoja novih izdelkov je ključna, če želi podjetje uspeti trgu. Steklarska embalažna industrija
je sestavljena iz številnih trgov in niš, zato se morajo podjetja glede na svoje proizvodnje
zmožnosti in znanje, s katerim razpolagajo, pravilno odločiti, na kateri trg se bodo usmerili.
Ugotovili smo, da je vloga in pomen marketinga pri načrtovanju, razvoju, uvedbi na trg in
pozicioniranju novega izdelka vedno večjega pomena v podjetju SH. V razvoj je vključeno
celotno podjetje. Ugotovili smo, da je znotraj podjetja velika povezanost, kar pa je tudi eden
izmed razlogov za njihovo uspešnost. Vloga marketinga je v podjetju zelo pomembna, saj s
pomočjo kvalitetnih trženjskih analiz in znanja iščejo potenciale na trgu, ki so izjemno
pomembni za celotno podjetje. Opravljene analize dajejo podjetju pregled nad celotno sliko,
kaj se na določenem trgu dogaja in kaj bi bilo kratkoročno in dolgoročno smiselno razvijati.
Ugotovili smo, da je marketing tisti del podjetja, ki je zadolžen za komunikacijo s kupci in
vizualizacijo končnih produktov. Ugotovili pa smo tudi, da je marketing zadolžen tudi za
pripravo vseh vrst trženjskega materialov. S strateškega vidika pa ugotavljamo, da je strategija
marketinga fleksibilna in dolgoročno zastavljena.
Ugotovili smo, da je strategija razvoja izdelka v podjetju dolgoročno in odlično zastavljena in
da v podjetju skozi celoten čas spremljajo trende na področju dizajna, dekorja in razvoja
izdelkov. Ugotovili smo tudi, da imajo točno določen proces razvoja novih izdelkov, ki se lahko
začne v različnih fazah, in sicer v fazi A, B ali fazi C. Pri razvoju mora izdelek prestati vse
interne faze, kjer se lahko v vsaki izmed njih odločijo za opustitev nadaljnjega razvoja izdelka.
Ugotovili smo, da imajo v svoji strategiji predvideno vsako letno povečevanje kolekcijskih
izdelkov, saj so na tem področju še vedno glede na konkurenco v zaostanku. S tem si bodo
lahko še bolj utrdili svoj položaj na trgu in povečali konkurenčnost. S strateškega vidika pa so
predvidene tudi investicije v nove stroje in novo opremo. Ugotovili smo, da si v prihodnosti
želijo postati podjetje, ki bo kupcem omogočilo vse storitve razvoja novega izdelka na enem
mestu. Ugotovili smo, da bodo s tem obdržali izdelek skozi vse faze, kot so razvoj dizajna,
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dekorja in proizvodnjo končnega produkta z dekorjem. S pomočjo poslovnih partnerjev pa bodo
kupcem lahko ponudili še druge dodatke za steklenice, kot so na primer zamaški.
Ugotovili pa smo, da mora biti strategija marketinga novega izdelka tudi zelo fleksibilna, z njo
pa tudi celoten oddelek. Marketing mora v različnih situacijah čim prej in čim bolj kvalitetno
odreagirati na razne zahteve kupcev. Ugotovili smo, da strategija marketinga novega izdelka
predvidi poleg izdelave trženjskih analiz tudi raziskavo cen, ki jih določeni izdelki dosegajo na
trgu. Zbirajo pa tudi povpraševanja s strani kupcev za izdelke, ki bi jih kupci želeli kupiti,
vendar jih v podjetju SH še nimajo. Ugotavljamo, da v primeru večjega števila predlogov novih
izdelkov vključijo v proces razvoja tudi agente in zunanje poslovne partnerje, s katerimi
podpišejo pogodbo o molčečnosti. Ugotovili smo, da družinam uspešnih izdelkov na trgu, po
katerih je povpraševanje veliko, dodajo iste izdelke z različnimi volumni.
Ugotovili smo, da razvoj novih izdelkov pozitivno vpliva na poslovanje podjetja SH. V ozadju
razvoja pa se je potrebno zavedati tudi investicij, ki jih podjetje mora vložiti v sam razvoj
izdelka. Napačni vložki v izdelke, ki nimajo potenciala, bi pomenili izgubo za podjetje in slabšo
poslovno uspešnost. Ugotovili smo tudi, da podjetje še vedno največ prometa naredi s kupci, ki
točno vedo, kakšen izdelek želijo in so tukaj v vlogi, da izdelek proizvedejo. Ugotovili smo, da
danes delež novih izdelkov lastne kolekcije predstavlja še vedno manjši delež, vendar
pričakujemo, da se bo ta delež v prihodnosti višal in pozitivno vplival na uspešnost podjetja.
Na podlagi narejene raziskave smo ugotovili, da ima podjetje Steklarna Hrastnik pred seboj še
lepo prihodnost in veliko možnosti za izboljšave. Ugotovili smo, da bo v prihodnosti razvoj
novih izdelkov po meri kupcev in lastne kolekcije igral veliko vlogo. Ta prihodnost pa bo še
vedno odvisna od tega, kakšen kader bodo imeli znotraj podjetja in kakšna bo njihova »strast«
do stekla. Ugotovili smo, da je steklo surovina prihodnosti, ki bo dobivala na pomenu zaradi
vse večjega ekološkega zavedanja celotnega sveta. Vlaganja v zeleno energijo in trajnostni
razvoj podjetja bodo v prihodnosti ključnega pomena, če bodo želeli slediti trendom tudi na tem
področju.
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Priloga 1

Vprašalnik za polstrukturirani intervju z direktorjem prodaje in marketinga

Priloga 2

Vprašalnik za polstrukturirani intervju z vodjo marketinga
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Vprašalnik za polstrukturirani intervju z vodjo dizajna
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Vprašalnik za polstrukturirani intervju s kupcem Steklarne Hrastnik
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Priloga 1

Vprašalnik za polstrukturirani intervju z direktorjem prodaje in marketinga

1.

Kakšen pomen daje Steklarna Hrastnik razvoju novih izdelkov?

2.

Na kakšen način se lotevate iskanja idej za nove izdelke?

3.

Kakšna je strategija marketinga za razvoj novega izdelka v podjetju Steklarna Hrastnik?

4.

Na kakšen način merite uspešnost novih izdelkov v poslovanju podjetja?

5.

Kaj vse je potrebno, da je nov izdelek primeren za plasiranje na trg?

6.
Kako razvoj novega izdelka vpliva na uspešnost poslovanja podjetja Steklarna
Hrastnik?

7.
Se pri razvoju novih izdelkov poslužujete zunanje pomoči s strani marketinških agencij
in dizajnerskih hiš ali poizkušate čim več narediti sami?

8.
Kje/na katerih področjih ima Steklarna Hrastnik po vašem mnenju še dovolj možnosti
za izboljšave?

9.

Kje vidite Steklarno Hrastnik v prihodnosti?

Priloga 2

Vprašalnik za polstrukturirani intervju z vodjo marketinga

1.

Kakšen pomen daje Steklarna Hrastnik razvoju novih izdelkov?

2.

Na kakšen način se lotevate iskanja idej za nove izdelke?

3.

Kakšna je strategija marketinga za razvoj novega izdelka v podjetju Steklarna Hrastnik?

4.

Na kakšen način merite uspešnost novih izdelkov v poslovanju podjetja?

5.

Kako marketinške aktivnosti vplivajo na poslovni izid podjetja?

6.
Ali je strategija razvoja in marketinga novega izdelka v podjetju dolgoročno
zastavljena? Ste jo primorani med izvajanjem tudi spremeniti/prilagoditi?

7.
Kje/na katerih področjih ima Steklarna Hrastnik po vašem mnenju še dovolj možnosti
za izboljšave?

8.

Kje vidite Steklarno Hrastnik v prihodnosti?

Priloga 3

Vprašalnik za polstrukturirani intervju s strokovnim sodelavcem za marketing

1.

Kakšen pomen daje Steklarna Hrastnik razvoju novih izdelkov?

2.

Na kakšen način se lotevate iskanja idej za nove izdelke?

3.
Kakšna je vloga in pomen marketinga pri načrtovanju, razvoju, uvedbi na trg in
pozicioniranju novega izdelka na trgu?

4.

Kakšna je vloga trženjskih analiz v podjetju Steklarna Hrastnik?

5.
Kje/na katerih področjih ima Steklarna Hrastnik po vašem mnenju še dovolj možnosti
za izboljšave?

6.

Kje vidite Steklarno Hrastnik v prihodnosti?

Priloga 4

Vprašalnik za polstrukturirani intervju z vodjo razvoja

1.

Kakšen pomen daje Steklarna Hrastnik razvoju novih izdelkov?

2.

Kakšno strategijo razvoja novega izdelka uporabljate v Steklarni Hrastnik?

3.

Kakšna je vloga in pomen oddelka razvoja pri izdelavi novih izdelkov?

4.
Kje/na katerih področjih ima Steklarna Hrastnik po vašem mnenju še dovolj možnosti
za izboljšave?

5.

Kje vidite Steklarno Hrastnik v prihodnosti?

Priloga 5

Vprašalnik za polstrukturirani intervju z vodjo dizajna

1.

Kakšen pomen daje Steklarna Hrastnik razvoju novih izdelkov?

2.

Kakšno strategijo razvoja novega izdelka uporabljate v Steklarni Hrastnik?

3.

Kakšna je vloga in pomen oddelka dizajna pri izdelavi novih izdelkov?

4.

Katera orodja uporabljate pri načrtovanju in dizajnu novih izdelkov?

5.
Kje/na katerih področjih ima Steklarna Hrastnik po vašem mnenju še dovolj možnosti
za izboljšave?

6.

Kje vidite Steklarno Hrastnik v prihodnosti?

Priloga 6

Vprašalnik za polstrukturirani intervju s kupcem Steklarne Hrastnik

1.

Kakšne so vaše izkušnje s podjetjem Steklarna Hrastnik?

2.
S čem so vas prepričali, da ste postali njihov kupec? (Dizajn, cena, predstavitev
izdelkov, kakovost?)

3.
Ali spremljate razvoj novih izdelkov v podjetju SH in ste ustrezno obveščeni o vseh
novostih?

4.

Kaj vas je pri izdelkih Steklarne Hrastnik prepričalo v nakup?

5.

Kaj bistveno ločuje Steklarno Hrastnik od njene konkurence?

6.

Boste v prihodnosti še vedno sodelovali s Steklarno Hrastnik, če da, zakaj?

