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POVZETEK 

Potrebo po hrani in pijači lahko ljudje poleg lastne pridelave pridelkov zadovoljimo z 

nakupom dobrin v trgovskih podjetjih. Konkurenčnost trgovskih podjetij je visoka, ponudba 

je pestra, potrošniki pa smo tisti, ki odločitev, kje bomo nakupovali, sprejmemo. Trgovska 

podjetja želijo pridobiti čim večje število potrošnikov, zato z marketinškimi aktivnostmi na 

trgu tekmujejo za našo naklonjenost. Zaradi gospodarske krize in padca kupne moči v državi 

sem se odločila raziskati, ali smo potrošniki pri nakupu dobrin vsakdanje porabe pozorni na 

marketinške aktivnosti trgovskih podjetij, ali te vplivajo na našo nakupno odločitev in kako 

zvesti smo potrošniki trgovskim podjetjem. Osredotočila sem se na področje Nove Gorice in 

njene bližnje okolice ter ugotovila, da anketiranci zaznavajo marketinške aktivnosti, vendar na 

njihovo nakupno odločitev nimajo velikega vpliva. Zvestoba do trgovskih podjetij ni opazna v 

veliki meri, saj odgovori anketirancev kažejo, da svoje nakupe opravljajo v prodajalnah 

različnih trgovcev. 

 

Ključne besede: marketing, marketinške aktivnosti, trgovska podjetja, potrošniki, zvestoba, 

blagovna znamka, nakupna odločitev.  

 

SUMMARY 

 

People can satisfy their needs by growing their own food and by buying goods in commercial 

enterprises. Competitiveness between commercial enterprises is high, the number of products 

is increasing, but the decision where to buy remains on consumers. Commercial enterprises 

try to attract consumers and impact on our buying decision with many marketing activities. 

Because of the economic crisis and the decline of purchasing power in our country, I decided 

to explore if consumers notice marketing activities, if they affect consumer behaviour when 

buying goods for everyday consumption and how loyal the consumers are. I focused on the 

area of Nova Gorica and its surrounding areas and found out that the respondents perceive 

marketing activities, but they have no significant impact on their buying behaviour. 

Moreover, high loyalty to the commercial enterprises is not noticeable because respondents 

prefer buying in stores of various retailers. 

 

Keywords: marketing, marketing activities, commercial enterprise, consumers, loyalty, brand, 

buying decision. 
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1 UVOD 

Živimo v času svetovne gospodarske krize, času negotovosti, hitrega tempa življenja, 

globalizacije. Negativne posledice krize čutimo in opažamo na mnogih področjih, spremljajo 

nas mnoge spremembe, ki so zaznamovane z raznoraznimi boji, tekmami. Ljudje se borijo za 

službe, za boljše plače, hrano, streho nad glavo. Stopnja brezposelnosti ni zavidljiva in tako 

tudi kupna moč potrošnikov upada. Kljub spremembam v svetu in ne glede na stanje in čas, v 

katerem živimo, pa ne moremo mimo dejstva, da imamo ljudje poleg potreb po zaposlitvi in 

mirnem življenju tudi potrebe, ki so dane s strani narave in katerih zadovoljitev je 

najpomembnejša.  

 

Pri človeku ločimo več vrst potreb, ki si sledijo po hierarhični lestvici, ki jo je uredil Maslow.  

Najizrazitejše in najpomembnejše potrebe človeka so fiziološke potrebe, to so potrebe po 

hrani in pijači. Dokler človek teh potreb ne zadovolji, se ostale potrebe ne pojavijo, zato je 

zadovoljitev fizioloških potreb najpomembnejša pri človeku (Vukovič in Završnik 2010, 7). 

Življenje tako brez zagotovitve ustreznih dobrin za preživetje preprosto ni mogoče.  

 

V povezavi s tem imajo velik pomen trgovine na drobno, predvsem trgovska podjetja, ki nam, 

potrošnikom, ponujajo in prodajajo živila in tudi druge potrebščine, ki jih potrebujemo za 

zadovoljitev naših potreb in želja. Trgovska podjetja naše potrebe in želje zaznavajo,  

proučujejo in jih skušajo čim bolje zadovoljiti s ponudbo pestre palete izdelkov, ki je 

potrošnikom na voljo v različnih prodajalnah. Konkurenca je številna, konkurenčnost prav 

tako velika, izdelkov je ogromno, zahteve potrošnikov pa zelo različne, kar je razlog, da 

trgovska podjetja na trgu med seboj tekmujejo in se borijo za našo naklonjenost. Njihov cilj je 

namreč pridobitev čim večjega števila potrošnikov, ki se bodo k njim vračali, kar je tudi eden 

izmed ključnih razlogov za poslovanje z dobičkom. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Čeprav lahko veliko dobrin, ki zadovoljujejo fiziološke potrebe, pridelamo doma, je zelo 

težko najti človeka, ki bi se lahko izognil nakupom v trgovskih podjetjih, pa čeprav le za 

kilogram moke ali hlebec kruha. Odločitev, kje kupovati dobrine, ki bodo zadovoljile naše 

potrebe, je na nas samih, vendar menim, da je glede na kar kritično situacijo v naši državi 

število ljudi, ki so primorani pretehtati, kam v trgovino, kje so cene bolj ugodne ne glede na 

kvaliteto izdelkov, vse večje. Trgovska podjetja skozi nakupne trende to seveda opažajo, zato 

nas tako rekoč vsakodnevno nagovarjajo z raznimi marketinškimi orodji, kot so akcije in 

ugodnosti, da bi nas prepričala, da je nakup v njihovi trgovini za nas najboljša odločitev. 

Tukaj igra pomembno vlogo marketing, katerega obstoj predstavlja že samo dejstvo, da 

imamo ljudje potrebe in želje, ter odločitev, da jih želimo zadovoljiti (Kotler in Fox 2002, 5). 

Trženje, ki je slovenski izraz za marketing, v podjetju ne predstavlja zgolj ene izmed funkcij, 

ampak filozofijo podjetja, ki si prizadeva za uspešno zadovoljevanje človekovih potreb in 
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seveda prevlado nad konkurenčnimi podjetji (Kotler 1998, 3). V literaturi najdemo veliko 

različnih opredelitev marketinga. Kotler (1998, 13) marketing definira kot: »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.« 

Potočnik (2006, 20) ga opredeljuje kot: »Proces načrtovanja in snovanja izdelkov, storitev in 

idej ter določanja cene in odločanja v zvezi s tržnim komuniciranjem in distribucijo z 

namenom, da se ustvari takšna izmenjava, ki zadovoljuje pričakovanja posameznikov in 

podjetja.« Vidic (2002, 2) pa pravi, da:« Marketing predstavlja filozofijo poslovanja podjetja, 

hkrati pa je akcijsko usmerjen proces. Vključuje oglaševanje, promocijo in druge termine, 

povezane s prodajo, vezano na ohranjanje položaja na obstoječem trgu.« 

 

Potrošniki smo torej vsakodnevno deležni marketinga, čeprav se tega mnogi ne zavedajo in 

sploh ne vedo, kaj marketing sploh je. Ker recesija na potrošnike pritiska z vseh strani in se ne 

moremo več zanašati na stabilno prihodnost, smo ljudje primorani popaziti na vsak cent, ki ga 

porabimo. Zato tudi vse pogosteje spremljamo, kje kupovati ceneje, kar seveda vpliva tudi na 

zvestobo potrošnikov do podjetij in blagovnih znamk. Čeprav sem še študentka, tudi sama že 

nekaj let pozorno spremljam ponudbo trgovskih podjetij in sem vedno pozorna na akcije in 

ugodnosti, ki jih trgovska podjetja pripravijo za potrošnike, ter se na podlagi tega odločim za 

nakup dobrin. Tudi dejstvo, da bi morala zaradi privlačnejše in hkrati ugodnejše ponudbe v 

dve različnih trgovini, me od tega ne odvrne. To je tudi razlog, da sem se odločila za izdelavo 

diplomske naloge na temo marketinga in marketinških strategij, kjer se bom osredotočila tudi 

na vlogo trgovskih podjetij, blagovne znamke in aktivnosti marketinškega komuniciranja. V 

diplomski nalogi načrtujem tudi raziskati vpliv teh aktivnosti na zvestobo potrošnikov, saj me 

zanima, kako se potrošniki obnašajo in odzivajo na različne marketinške strategije trgovin na 

drobno. Raziskala bom tudi, ali smo potrošniki zvesti trgovskim podjetjem, kjer večinoma 

nakupujemo, pri tem pa se bom osredotočila na tri trgovska podjetja, in sicer Mercator, Spar 

in Hofer. 

 

Vsa tri trgovska podjetja so na Goriškem zelo obiskana in po mojih osebnih opažanjih in 

izkušnjah tudi tri najbolj obiskana in priljubljena med potrošniki. Ker se v času recesije tudi 

podjetja srečujejo s kriznimi situacijami, se seveda ne gre čuditi, da med seboj nenehno 

tekmujejo za pridobitev čim večjega števila potrošnikov. To pa ni njihov edini cilj, 

pomembno je tudi, da potrošnike pripravijo do tega, da se bodo v njihovo trgovino še vračali. 

Dandanes je to po mojem mnenju zelo zahtevna naloga, saj menim, da je zvestih potrošnikov 

vedno manj in se bolj kot na zvestobo osredotočamo na čim večji prihranek pri naših nakupih. 

1.2 Namen in cilji diplomskega dela 

Namen diplomske naloge je raziskati in proučiti vlogo in pomen marketinga, marketinških 

strategij ter marketinškega komuniciranja, ki ima zelo pomembno vlogo pri vzpostavitvi 
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komunikacije med trgom in podjetjem. Poleg tega bom proučila tudi vlogo in pomen 

trgovskih podjetij in blagovne znamke. Z raziskavo bom skušala ugotoviti, kako zvesti so 

potrošniki pri nakupih v trgovskih podjetjih z izdelki vsakdanje gospodinjske rabe, čemu 

dajejo pri nakupu v trgovskem podjetju največji poudarek, kako občutijo marketinške 

aktivnosti ter kako se nanje odzivajo. Proučevala bom zvestobo potrošnikov in aktivnosti 

trgovskih podjetij Mercator, Spar in Hofer, ki jih ocenjujem kot tri najbolj priljubljena v 

goriški regiji. 

 

Cilji: 

- proučiti vlogo in pomen marketinga za poslovanje podjetja, 

- proučiti vlogo in pomen marketinških strategij za poslovanje podjetja, 

- proučiti vlogo in pomen marketinškega komuniciranja, 

- proučiti vlogo in pomen trgovskih podjetij in blagovnih znamk, 

- raziskati in proučiti marketinške strategije in aktivnosti v povezavi z zvestobo 

potrošnikov na primeru treh trgovskih podjetij Mercator, Spar in Hofer v goriški regiji. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev diplomskega dela 

Pri izdelavi diplomske naloge načrtujem uporabo naslednjih raziskovalnih metod: 

metodo opisovanja ali deskripcije, 

- metodo povzemanja ali kompilacije, 

- metodo analize, 

- metodo sinteze končnih ugotovitev. 

 

Načrtujem izvesti kvantitativno raziskavo v obliki anketnega vprašalnika, v katero bom 

vključila predvidoma sto anketirancev ter s pomočjo katere bom preverjala naslednje 

hipoteze: 

- H1: Trgovska podjetja na trgu tekmujejo z različnimi marketinškimi strategijami in 

aktivnostmi. 

- H2: Marketinške strategije in aktivnosti trgovskih podjetij vplivajo na nakupno odločanje 

potrošnika. 

- H3: Kupci danes niso več zvesti enemu samemu trgovskemu podjetju. 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Predpostavljam, da med trgovskimi podjetji na slovenskem trgu vlada visoka stopnja 

konkurenčnosti in da se podjetja z različnimi marketinškimi strategijami in aktivnostmi borijo 

za potrošnike ter za doseganje njihove zvestobe. Poleg tega predpostavljam, da potrošniki 

niso zvesti določenemu trgovskemu podjetju, saj imajo marketinške strategije in aktivnosti 
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trgovskih podjetij nanje in na njihovo zvestobo vse večji vpliv, kar se odraža tudi pri 

nakupnem vedenju potrošnikov. 

 

Menim, da je ključna omejitev diplomske naloge pridobitev zadostnega števila anketirancev. 
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2 MARKETING 

Opredelitev marketinga je mnogo, zato je zelo težko reči, katera je tista prava, ki najbolje 

pojasnjuje, kaj vse marketing zajema. Vukasović (2012, 23) marketing opisuje kot: »Tisto 

funkcijo v podjetju, katere naloga je opredeliti ciljne porabnike in predlagati, kako bi kar 

najbolje konkurenčno in dobičkonosno zadovoljili njihove potrebe in želje.«  

Marketing v podjetju ne predstavlja le ene izmed funkcij, ampak zajema celotno filozofijo 

podjetja, ki teži k uspešnemu poslovanju podjetja na trgu (Kotler 1998, 3). Prepletanje 

marketinga z ostalimi funkcijami v podjetju je namreč vse bolj pomembno prav zaradi 

doseganja dolgoročne in dobičkonosne uspešnosti na trgu. Vojna za kupce, ki poteka na 

najrazličnejših trgih, je vedno bolj napeta in neizprosna, okolje se nenehno spreminja, kar od 

podjetij zahteva stalno spremljanje in opazovanje trga ter temu primerno tudi izvedbo raznih 

prilagoditev, zato ima marketing čedalje večjo in pomembnejšo vlogo pri poslovanju podjetij 

(Konečnik Ruzzier 2011, 2).  

2.1 Vloga in pomen marketinga 

Marketingu v slovenščini rečemo trženje, tako da je uporaba enega ali drugega pojmovanja 

pravilna. Pompe in Vidic (2008, 5) zelo preprosto opredeljujeta marketing in pravita, da je: 

»Vsesplošna priprava, da bo do nakupa prišlo.« Na podlagi tega lahko torej rečemo, da igra 

marketing zelo pomembno vlogo pri odločitvi potrošnika za nakup določenega izdelka v 

določenem podjetju, trgovini in je nepogrešljiv element pri poslovanju podjetja ter v 

njegovem odnosu s kupci. Konečnik Ruzzier (2011, 4) marketing definira kot: 

»Dobičkonosno zadovoljevanje potreb in želja.« Poleg tega poudarja, da je pri procesu 

prostovoljne menjave, ki je sestavni del marketinga, pomembno, da sta tako ponudnik kot tudi 

porabnik zadovoljna.  

 

Proces trženja oz. marketinga se ne izvaja le takrat, ko podjetje kupcu ponudi in proda 

izdelek, ampak se ta začne že veliko pred tem, ko izdelek sploh še ni proizveden. Naloga 

podjetja je, da trženjsko razmišlja že od samega začetka snovanja izdelka, se med tem 

osredotoči na potrebe in želje potencialnih kupcev ter nadaljuje s trženjskim razmišljanjem 

tudi v nadaljnjih stopnjah (Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 14). Pri tem imajo 

zelo pomembno vlogo tržniki, ki so v podjetjih zelo pomemben faktor že od faze načrtovanja 

in še dolgo po prodaji samega izdelka. V vlogi svetovalcev in detektivov morajo spremljati in 

opazovati razmere na trgu, poleg tega morajo dobro poznati potrebe in želje odjemalcev, da 

zanje »pripravijo« izdelke, ki jih bodo potrošniki kupovali in bili z njimi zadovoljni (Kotler 

1998; Konečnik Ruzzier 2011, 50). Pri trženju je torej pomembno, da zna podjetje ustrezno 

zadovoljiti potrebe potrošnika. Na podlagi tega obstaja možnost, da bo zadovoljen kupec 

postal tudi zvest kupec, kar je gotovo eden izmed ciljev vsakega podjetja (Konečnik Ruzzier 

2011, 23). 
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Glede na neprestane spremembe v svetu se posledično spreminja tudi trg, na katerem podjetja 

poslujejo, za kar je odgovorna predvsem globalizacija in soodvisnost panog. Velik vpliv na 

spremembe v poslovanju in trženju podjetja ima tudi razvoj informacijsko-komunikacijske 

tehnologije, saj smo kupci vedno bolj ozaveščeni o ponudbi, lahko hitro in enostavno 

pridobivamo raznorazne informacije, primerjamo cene različnih ponudnikov ter se posledično 

tudi bolj premišljeno odločamo za nakup. Poleg tega je trg zasičen z izdelki, kar vpliva tudi na 

povečano konkurenčnost med podjetji. Povečuje se tudi pripravljenost potrošnikov, da 

poskusimo nove izdelke in tako posledično postajamo vedno bolj nezvesti blagovnim 

znamkam. Od podjetij zahtevamo in pričakujemo višjo kakovost izdelkov in storitev, poleg 

tega pa želimo, da podjetje prilagaja svojo ponudbo našim potrebam in željam (Kotler 2004, 

27; Vukasović 2012, 39). V Sloveniji je mogoče občutiti tudi padec kupne moči potrošnikov, 

kar se pozna predvsem pri prihodkih trgovskih podjetij. Povečuje se število manjših nakupov, 

veliki nakupi pa so vse manj pogosti. Potrošniki se vse pogosteje odločajo tudi za nakup v 

diskontnih prodajalnah, ki zavzemajo že več kot 20 odstotkov trga. Nakupne navade se 

spreminjajo, potrošniki namreč nakupujejo vse bolj premišljeno, izbirajo predvsem izdelke v 

akciji in izdelke trgovske blagovne znamke (Morozov 2014).  

2.2 Zakoni marketinga 

Ries in Trout (2005, 13) kot zelo znana marketinška stratega v svoji literaturi zelo logično 

razlagata in pojasnjujeta zakone marketinga. Prepričana sta, da tako kot narava deluje na 

podlagi določenih zakonov, tudi podjetje ne sme spregledati zakonov marketinga, ki služijo 

kot zelo učinkovito orodje podjetij za preprečevanje napak in podjetju pomagajo v borbi s 

konkurenco. Ob upoštevanju zakonov marketinga obstaja namreč velika možnost, da bo 

podjetje oblikovalo in uspešno izpeljalo določen marketinški program. Zakoni marketinga so 

oblikovani na podlagi dolgoletnega preučevanja pravil in problemov, ki jih marketing ima in 

predstavljajo pomembno osnovo za vsak tržni oddelek v podjetjih. Ries in Trout (2005, 144) 

zagotavljata, da upoštevanje zakonov, opisanih v nadaljevanju, vodi do uspešnega podjetja. 

 

Zakon vodenja je prvi zakon marketinga in pravi, da je bistvo marketinga biti prvi in s tem 

vodilni v panogi in ne boljši. Za podjetje je namreč veliko težja naloga potrošnike prepričati, 

kako so njihovi izdelki boljši od konkurenčnih, lažje je, če sami naredimo prvi korak in se 

tako zasidramo v potrošnikov spomin ter zasedemo vodilno mesto (Ries in Trout 2005, 15). 

Nanašajoč se na zakon vodenja, zakon niše pravi, da je za podjetje pomembno, da v primeru 

nezmožnosti zasedanja vodilnega mesta v panogi oblikujemo in poiščemo neko tržno nišo oz. 

vrzel, ki podjetju pomaga, da posledično zasede prvo mesto v panogi.  

Pomembna je tudi dobra promocija niše (Ries in Trout 2005, 23–25). 

Najpomembnejša stvar pri zakonu mišljenja je, da podjetje naredi dober vtis na potrošnike in 

se z udarnim orodjem zasidra v njihove glave, kjer se oblikuje pozitivno mnenje o podjetju. 
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Mnenja je namreč kar težko spreminjati, zato je dobro, da si potrošnik podjetje zapomni in si 

ga v glavi zabeleži kot nekaj pozitivnega in dobrega (Ries in Trout 2005, 29). 

Zakon percepcije bi lahko opredelili tudi kot zakon dojemanja, torej kako potrošnik vidi in 

dojema določen izdelek in podjetje ter kakšno je njegovo mišljenje o njem. To je ena izmed 

pomembnejših informacij za podjetje, saj predstavlja realnost. Kako potrošnik stvar dojame, 

je zelo težko spremeniti, poleg tega pa to dojemanje zanj predstavlja neko univerzalno resnico 

(Ries in Trout 2005, 31–33). 

Zakon fokusiranja pravi, da je za podjetje pomembno, da najde neko pravo besedo oz. 

besedno zvezo, ki bo predstavljala fokus podjetja in s katero bo podjetje posledično tudi 

sprejeto med potrošniki. Ta beseda je v bistvu asociacija človeka na določeno podjetje ali 

izdelek, ki je zasidrana v njegovi glavi. Kot primer avtorja omenjata: Volvo – varnost, Heinz 

– kečap (Ries in Trout 2005, 39–40). 

Zelo nesmiselno je, da se podjetje odloči prevzeti neko določeno besedo ali besedno zvezo, ki 

se pojavi v glavah potrošnikov ob misli na konkurenčno podjetje. To pravi tudi zakon 

ekskluzivnosti, ki hkrati poudarja, da s tem podjetje le še okrepi položaj konkurenta, kar 

kažejo tudi mnogi primeri znanih podjetij po vsem svetu. Za kršenje tega zakona je možna 

tudi denarna kazen (Ries in Trout 2005, 49). 

Zakon lestve opozarja, da je zelo pomembno, da podjetje ve, na kateri prečki lestve se nahaja. 

Kar z drugimi besedami povedano pomeni, da mora podjetje vedeti, kakšno mesto zaseda v 

glavah potrošnikov in se s tem tudi sooči ter primerno temu tudi uskladi svoj tržni program 

(Ries in Trout 2005, 55). 

Zakon dvojnosti dokazuje, da v vsaki panogi pride do trenutka, ko se sčasoma za vodilno 

mesto borita le še najboljši dve podjetji, do česar ju pripelje tudi razmišljanje potrošnikov, ki 

si seveda želijo le najboljše, kupujejo pri vodilnih in jih hkrati ohranjajo na prvih dveh mestih 

(Ries in Trout 2005, 60). 

Pomembno je, da podjetje, ki v svoji panogi zaseda 2. mesto, določi svoj položaj v nasprotju z 

vodilnim podjetjem in poskusi uporabiti moč konkurenta v svoj prid in se tako predstaviti 

potrošnikom v popolnem nasprotju od konkurence. Pomembno je, da vodilnemu ne 

poskušamo ničesar ukrasti ali prevzeti, temveč moramo oblikovati neko alternativo in 

predvsem ne smemo odnehati (Ries in Trout 2005, 63–64).  

Zakon delitve pravi, da je treba razumeti, da se različna področja oziroma kategorije delijo še 

na mnoge kategorije, ki se med seboj ločijo in ne združujejo. Nesmiselno je namreč 

uveljavljati eno blagovno znamko v več kategorijah (Ries in Trout 2005, 71).  

Ljudje lahko določeno stvar vidimo na mnogo različnih načinov, tako tudi zakon perspektive 

pravi, da je neka stvar lahko pozitivna ali negativna, odvisno s katerega zornega kota 

gledamo. Tako na primer ni dokazano, da uvedba raznih kupončkov v trgovinah povečuje 
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prodajo na dolgi rok, ampak kupone še vedno redno uvajajo zaradi preprečitve upada prodaje. 

Podobne prijeme uporabljajo tudi svetovno znana trgovska podjetja kot je podjetje Wal-Mart, 

ki so prav zaradi uvedbe vsakodnevnih znižanj in nizkih cen najuspešnejša (Ries in Trout 

2005, 76). 

Širitev blagovne znamke je pogosta izbira podjetij, ki se znajdejo v krizi, saj je ugodnejša kot 

razvoj nove. Tako podjetje na trg uvede nove izdelke pod blagovno znamko nekega 

uspešnega izdelka, ki je že na trgu, kot na primer uvedba Levi čevljev pod zelo uspešno 

blagovno znamko Levi kavbojk. Širitev večinoma na dolgi rok ni uspešna, zato zakon širitve 

blagovne znamke opominja, da je za podjetje bolje, da se osredotoči na manj izdelkov in 

upošteva pravilo »manj je več« (Ries in Trout 2005, 81–87). 

Zakon žrtvovanja pravi, da je za večino podjetij dobro, da se odločijo za zožitev svoje 

ponudbe in se tako specializirajo za neko področje. Pogosto namreč pride do tega, da skušajo 

podjetja s širitvijo svoje ponudbe zadovoljevati preveč potreb naenkrat, kar vodi do neuspeha. 

Zakon žrtvovanja je torej ravno obraten od zakona širitve blagovne znamke in podjetjem 

priporoča specializacijo (Ries in Trout 2005, 89–92). 

V povezavi z zakonom ekskluzivnosti zakon lastnosti poudarja, da mora podjetje najti čim 

boljšo svojo idejo in izpostavi dobro lastnost izdelka, za katero velja, da bolj učinkuje, če je 

nasprotna od konkurentove. Glede na izbrano lastnost potem podjetje tudi usmeri svojo 

marketinško strategijo. Primer zobnih past – ena se sklicuje na preprečevanje gnilobe, druga 

na prijeten okus, tretja na bele zobe, vsaka je izpostavila svojo lastnost (Ries in Trout 2005, 

97). 

Zakon iskrenosti podjetjem priporoča, naj bodo iskrena, saj na potrošnike naredi veliko boljši 

vtis priznanje svojih slabosti. To priznanje namreč potrošnike pomirja, hkrati pa lahko 

podjetje svojo slabost spremeni v prednost. Primer je lahko podjetje Avis, ki se ukvarja z 

oddajo avtomobilov in sebe »promovira« z dejstvom, da zaseda drugo mesto med podjetji, ki 

nudijo najem avtomobila (Ries in Trout 2005, 101–103). 

Avtorja pravita, da je ne glede na to, kako se podjetje trudi postati vodilno v panogi, 

pomembno, da poišče in izvede neko edinstveno in drzno potezo, s katero preseneti 

potrošnike in konkurente, kar razlagata v zakonu edinstvenosti. Da podjetje izbere pravo 

potezo, mora zelo dobro vedeti, kaj je učinkovito in si ne sme privoščiti napačnih potez (Ries 

in Trout 2005, 105–108). 

Zakon nepredvidljivosti opozarja na pomen dolgoročnih usmeritev, ki sledijo kratkoročnemu 

načrtovanju. Poleg tega podjetju svetuje, da nepredvidljive situacije obvlada tako, da s 

sledenjem trendom izkoristi spremembe, ki se pojavijo (Ries in Trout 2005, 110–115). 

Kadar podjetje uspe pri določeni stvari, običajno postane manj objektivno in zaslepljeno, kar 

posledično vodi do neuspeha. Zato je pomemben zakon uspeha, ki pravi, da naj uspešno 
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podjetje ostane na realnih tleh in pri doseženem uspehu ne postane egocentrično (Ries in 

Trout 2005, 117–119). 

Zakon neuspeha pravi, da morajo biti podjetja pri odločanju neegocentrična ter priznati 

morebitne napake, jih popraviti in sprejeti nove odločitve, ki vodijo k uspehu (Ries in Trout 

2005, 123). 

Ne glede na to, kolikšno mero publicitete je izdelek ali podjetje deležno, ta ni vedno pravilo in 

pogoj za uspeh. Zakon publicitete opozarja, da perspektivni izdelki in podjetja niso vedno 

deležni velikega izpostavljanja v medijih in da so tista podjetja, ki jih mediji najbolj pogosto 

omenjajo in o njih pišejo, v realnosti tista, ki imajo veliko manjše možnosti za uspešno 

prihodnost od tistih, ki v medijih niso tako zelo izpostavljena (Ries in Trout 2005, 127–131). 

Zakon pospeška pravi, da je za podjetja priporočljivo osredotočanje na dolgoročne trende in 

ne na kratkoročne modne muhe, saj so prav trendi tisti, ki so za podjetje najboljši in 

dobičkonosni. Modne muhe namreč kratkoročno podjetju prinesejo dobiček, vendar se 

večinoma hitro končajo, kar podjetje vodi v propad. Pomembno je torej, da podjetje skuša 

uničiti modne muhe in iz njih ustvari trende (Ries in Trout 2005, 133–135). 

Avtorja zakona virov zagotavljata, da je pri vsaki ideji, ki se podjetniku porodi, zelo 

pomemben tudi kapital, ki podjetniku omogoči, da idejo realizira. Za podjetnike z dobrimi 

idejami torej ni najpomembnejši marketing, ampak sredstva za uresničitev ideje, za dostop do 

potrošnikov in predvsem obstoj v njihovih glavah. Zakon virov opozarja tudi, da na poti k 

uspehu varčevanje ni smiselno (Ries in Trout 2005, 137–138). 

2.3 Marketinške strategije 

Marketinške strategije so sestavni del in ena izmed faz strateškega trženjskega načrtovanja. 

To je proces, ki se izvaja s ciljem, da podjetje oblikuje dejavnosti in izdelke, ki mu bodo 

prinesli dobiček, dolgoročno vplivali na uspešno rast podjetja ter podjetju omogočili izvedbo 

uspešnega poslovanja (Potočnik 2002, 42). Za uspešno uresničitev marketinških strategij je 

pomemben obstoj in potek marketinških aktivnosti, ki jih določa trženjski načrt. Ta se lahko 

nanaša na kratka obdobja ali pa na obdobja, daljša od pet let, kar je za podjetje vse bolj nujno 

in priporočljivo (Potočnik 2002, 54). Marketinške strategije predstavljajo načrt podjetja za 

doseganje zastavljenih marketinških ciljev (Kotler 2004, po Kodrin, Kregar Brus in Šuster 

Erjavec 2013, 47). 

Proces strateškega trženjskega načrtovanja v podjetju je sestavljen iz različnih faz. Prva faza 

je opredelitev poslanstva podjetja, ki nam pove, kakšen je razlog za obstoj podjetja in kam je 

podjetje usmerjeno s trženjskega in družbenega vidika (Vukasović 2012, 307). Druga faza je 

analiza notranjega in zunanjega okolja podjetja, ki nam pomaga pri naslednji fazi – določitvi 

trženjskih ciljev. Sledi opredelitev in oblikovanje trženjskih strategij in trženjskih programov 
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ter sestava trženjskega načrta ter njegova uresničitev. Ob izvajanju aktivnosti trženjskega 

načrta za uresničitev marketinških strategij je potrebno tudi izvajanje nadzora ter pridobivanje 

povratnih informacij (Kotler 1998, 79; Potočnik 2002, 54). V nadaljevanju se bom 

osredotočila na fazo oblikovanja trženjskih strategij.  

2.3.1  Oblikovanje marketinške strategije 

Za doseganje prednosti pred konkurenco je pomembno, da podjetje oblikuje dobro 

marketinško strategijo. Pri oblikovanju si podjetje pomaga z analizo mikro- in makrookolja. 

Pri analizi mikrookolja analiziramo dejavnike, ki so podjetju blizu in nanj neposredno 

vplivajo. Mednje prištevamo dobavitelje, kupce, distributerje, konkurente pa tudi vse 

značilnosti samega podjetja. Analiza makrookolja pa obsega analizo dejavnikov, ki učinkujejo 

na širšem področju in imajo dolgoročen vpliv na trženjske odločitve, ki jih podjetje sprejme. 

To so demografsko okolje, gospodarsko okolje, naravno okolje, tehnološko okolje, politično-

pravno okolje in kulturno okolje (Potočnik 2002, 51). Proces oblikovanja marketinških 

strategij je sestavljen iz treh glavnih faz, segmentacije trga, izbire in določitve ciljnega trga ter 

tržnega pozicioniranja, znotraj teh treh faz pa se odvija več procesov (Kotler et al. 2005, po 

Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 104). 

Segmentacija trga 

Segmentacija trga je dejavnost, pri kateri podjetje trg razdeli na podkategorije (tržne 

segmente), ki jih sestavljajo potrošniki s skupnimi lastnostmi. Oblikovanje tržnih segmentov 

poteka na podlagi opazovanja, pri čemer je pomembno, da opazovalec prepozna skupne 

potrebe določene skupine ljudi. Podjetje si nato izbere tržni segment, kateremu želi ponuditi 

določen izdelek in zadovoljiti njegovo potrebo (Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 

105). 

 

Slika 1: Segmentacija trga 

Vir: Kodrin 2007, po Kodrin 2012, 116. 



 

11 

Tržni segmenti se oblikujejo na podlagi geografskih, demografskih, psihografskih ter 

vedenjskih dejavnikov. Pri geografskem segmentiranju se trg razdeli na različne geografske 

enote, to so lahko mesta, regije, države itd., pri demografskem segmentiranju trg razdelimo 

glede na spol, starost, dohodek, poklic, izobrazbo itd. Psihografsko segmentiranje zajema 

delitev trga na podlagi življenjskega sloga, osebnosti in vrednot (Solomon, Barmossy in 

Askegaard 2002, po Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 108). Pri vedenjskem 

segmentiranju pa upoštevamo znanje potrošnikov, stališča, rabo izdelkov in odziv (Kotler in 

Keller 2009, po Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 109). 

 

Smiselno je, da se podjetje osredotoči na tisti segment, ki je najdonosnejši, torej na takega, ki 

je primerno velik in raste ter je hkrati še privlačen. Privlačnost tržnega segmenta je nižja, če v 

njem sodelujejo močni konkurenti ali dobavitelji. Pri izbiri segmenta mora podjetje upoštevati 

tudi lastne cilje in razpoložljive vire (Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 112). 

Izbira ciljnega trga 

Potem ko se oblikujejo in določijo tržni segmenti, sledi faza izbire ciljnega trga, kjer se 

podjetje odloči, kateremu tržnemu segmentu se bo posvetilo in zanj oblikuje tudi trženjski 

splet (Potočnik 2002, 52). Pri izbiri ciljnega trga se lahko podjetje osredotoči na en tržni 

segment, več tržnih segmentov, se specializira za določen izdelek in pri tem izbere več 

segmentov, se specializira za trg ali pa se odloči za popolno pokrivanje trga, pri čemer 

oskrbuje vse potrošnike. Zadnjo strategijo lahko uporabijo samo tista podjetja, ki so na trgu 

zares močna, kot je na primer Coca Cola na trgu pijač (Kotler in Keller 2009, po Kodrin, 

Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 113). 

 

Če se podjetje odloči za model pokrivanja celotnega trga, lahko pri tem uporabi dve obliki 

trženja, in sicer nediferencirano in diferencirano trženje. Pri prvi obliki trženja se podjetje ne 

ozira na razlike med različnimi tržnimi segmenti in trgu ponudi izdelek, ki ga lahko uporablja 

kar se da veliko število potrošnikov. Izdelek spremlja množična distribucija in seveda 

množično oglaševanje, saj želi podjetje doseči, da je izdelek med porabniki sprejet kot izdelek 

samih superlativov. Za nediferencirano trženje se podjetja odločijo predvsem zaradi nizkih 

stroškov na področju raziskav, razvoja, same proizvodnje, prevoza, zalog itd., vendar se veliki 

večini tržnikov omenjena oblika trženja ne zdi primerna ter dolgoročno uspešna, saj je razvoj 

enega izdelka za vse potrošnike z različnimi potrebami in željami zelo zapleten. Druga oblika 

je diferencirano trženje, kjer skuša podjetje prav tako zadovoljiti veliko večino potrošnikov, 

ampak se za razlika od prve oblike tukaj ozira na razlike med tržnimi segmenti in izdelek 

temu primerno tudi prilagodi. Kot primer lahko omenim podjetja, ki se ukvarjajo z mobilno 

telefonijo, kjer kljub temu da skušajo zadovoljiti vse tržne segmente, njim primerno pripravijo 

raznoliko ponudbo oz. pakete, aparate itd. Oblika diferenciranega trženja je oblika, kjer so 

stroški poslovanja višji, vendar pripomore k povečanju obsega prodaje. Prilagoditev izdelkov 
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različnim segmentom pripelje do povečanja stroškov na področju proizvodnje, zalog, splošnih 

stroškov pa tudi do povečanja stroškov trženjskega komuniciranja (Kodrin, Kregar Brus in 

Šuster Erjavec 2013, 114). 

Pozicioniranje  

Tretja faza oblikovanja marketinških strategij je pozicioniranje, kjer skuša podjetje z vplivom 

na zaznave potrošnikov v njihovih glavah in očeh zasesti želen položaj oz. pozicijo. Proces 

pozicioniranja je premišljen proces, z njim pa lahko na podlagi ponudbe ugotavljamo in 

merimo zaznave potrošnikov. Slabo pozicioniranje pripomore predvsem k zmedenosti 

potrošnikov, saj ne vedo, kaj od podjetja pričakovati, če pa se podjetje uspešno pozicionira, s 

tem pridobi prepoznavnost in zaupanje potrošnikov (Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 

2013, 114; Vukasović 2012, 183). Pri potrošnikih zasedajo izdelki različne pozicije oz. 

položaje, kar jim pomaga pri nakupnem procesu in pospeševanju le-tega. Če izdelek pri 

potrošniku »zaseda« dobro pozicijo, je velika možnost, da se bo potrošnik zanj odločil in ga 

kupil, če pa izdelek ni dobro pozicioniran, ga potrošnik ne zazna kot primernega in boljšega 

od ostalih in se tako tudi najverjetneje ne bo odločil za nakup le-tega. Dobra pozicija izdelka 

v glavi potrošnika pomeni tudi doseganje konkurenčne prednosti za podjetje, zato je proces 

pozicioniranja zelo pomemben in prinaša dolgoročne učinke (Kodrin, Kregar Brus in Šuster 

Erjavec 2013, 114–115). Za pridobitev naklonjenosti potrošnikov se podjetje pri 

pozicioniranju lahko odloči za različne strategije (Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 

2013, 116–117): 

 

Preglednica 1: Strategije pri pozicioniranju 

STRATEGIJA BISTVO STRATEGIJE 

Strategija lastnosti Poudarja velikost podjetja ali dolgoletni obstoj in tradicijo. 

Strategija koristi Temelji na določeni koristi, ki je ostala podjetja nimajo. 

Strategija uporabnosti Podjetje je vodilno in najboljše pri določeni stvari. 

Strategija uporabnika Podjetje je najboljše za določene uporabnike. 

Strategija tekme Podjetje poudarja svoje prednosti pred tekmeci. 

Strategija vrste 

izdelka/storitve 

Temelji na poudarku določenega izdelka ali storitve kot 

vodilnega v svoji vrsti. 

Strategija kakovosti ali 

cene 
Poudarja najboljše razmerje med kakovostjo in ceno. 

Vir: Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 116–117. 
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2.3.2  Izbor in izvedba marketinške strategije 

Pri marketinških strategijah je za podjetje najpomembnejši izbor generičnih strategij, to so 

strategije, ki opredeljujejo temeljno usmeritev podjetja in jih podjetje ne menja pogosto. V 

preglednici 2 so opisane štiri generične strategije (Porter 2004, po Kodrin, Kregar Brus in 

Šuster Erjavec 2013, 48):  

Preglednica 2: Generične strategije 

TIP STRATEGIJE BISTVO STRATEGIJE 

Strategija vodenja v 

stroških 

Podjetje oskrbuje velik del trga in si prizadeva postati vodilno 

podjetje ter imeti najnižje stroške v panogi. 

Strategija različnosti 
Podjetje ponuja izdelke s posebnimi značilnostmi, ki jih 

konkurenca nima, stroški so visoki. 

Strategija osredotočanja 

na stroške 

Podjetje se odloči za oskrbovanje enega tržnega segmenta ter 

skuša doseči konkurenčno prednost. 

Strategija osredotočanja 

na različnost 

Podjetje si prizadeva za različnost od konkurenčnih podjetij in 

skuša na podlagi tega doseči konkurenčno prednost. 

Vir: Porter 2004, po Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 48. 

V praksi se večina podjetij odloči za kombinacijo vseh štirih generičnih strategij. Poleg 

najpomembnejših generičnih strategij mora podjetje oblikovati še naslednje tri sklope strategij 

(Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 48). 

Strategije glede na velikost podjetja 

Prvi sklop strategij se nanaša na velikost podjetja,  položaj, ki ga podjetje na trgu zaseda, ter 

na vlogo, ki jo ima podjetje v svoji panogi. Na določenem trgu nastopajo podjetja, ki imajo  

vodilno vlogo v panogi, teh je približno 40 odstotkov, 30 odstotkov podjetij igra vlogo 

izzivalca, 20 odstotkov je sledilcev, 10 odstotkov trga pa zavzemajo zapolnjevalci vrzeli 

(Potočnik 2002, 62). 

 

Tržni vodja je podjetje, ki na trgu igra vlogo vodilnega v panogi. Zanj je značilno, da kroji in 

spreminja cene, uvaja nove izdelke, uspešno izvaja tržno komunikacijo in je vodilno pri 

distribuciji. Za obstanek na mestu vodje je nujno, da ve, kako povečati povpraševanje na trgu, 

da zna zaščititi tržni delež, ki ga ima, in najde rešitve za povečanje tržnega deleža ob dani 

velikosti trga. Cilj vodilnih v panogi je seveda zavzeti celoten trg in maksimirati tržni delež, 

za kar je potrebno nenehno iskanje novih kupcev, razvijanje uporabnosti izdelkov ter 

primerna obramba pred izzivalci. Za obstanek na vodilnem položaju v panogi se borijo z 

različnimi strategijami, najboljši jih med seboj tudi kombinirajo. Prva je strategija razširitve 
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na celotni trg, pri kateri tržni vodja pridobiva nove kupce, razvije in dodela uporabnost 

izdelka ter jo poveča. Druga strategija je strategija varovanja sedanjega tržnega deleža, kjer 

podjetje prikrito vstopa na nova območja, izvaja protinapade na konkurente, izvaja 

preventivno obrambo in strateško krči trg z opustitvijo šibkejših področij. Zadnja strategija, ki 

podjetju pomaga pri boju za obstanek na vodilnem položaju, je strategija rasti tržnega deleža, 

kjer se podjetje odloči za zmanjšanje tržnega deleža na šibkejših območjih in se posveti 

razširitvi trga (Potočnik 2002, 62–63). 

 

Mesto nižje od tržnih vodij zasedajo tržni izzivalci, ki želijo s pomočjo napadalnih strategij 

povečati svoj obseg prodaje, poleg tega pa je njihov strateški cilj tudi povečanje tržnega 

deleža.  Pri tem se lahko odločijo za napad na tržnega vodjo, na sebi enako velika podjetja ali 

pa na neuspešna podjetja. Napadejo lahko s čelnim napadom, ki pomeni pritisk in usmeritev 

sile neposredno na nasprotnika, z bočnim napadom, kjer se usmerijo na šibka področja 

nasprotnika, izvedejo obkolitev in delujejo na več trgih. Lahko se odločijo tudi za stranski 

napad v obliki uvedbe novosti in novejših tehnologij, za gverilski napad, pri katerem napad 

poteka v več intervalih, ali pa se neposrednemu napadu izognejo (Potočnik 2002, 63–65). 

 

Tržnim izzivalcem v »piramidi« sledijo tržni sledilci ali posnemovalci, ki največkrat ne 

zapravljajo časa z razvojem in uvedbo lastnih izdelkov, ampak kar posnemajo izdelke tržnega 

vodje, kar se je izkazalo za bolj dobičkonosno strategijo. Poleg te strategije se lahko sledilci 

odločijo za strategijo zajedalca, kar pomeni, da podjetje ponareja izdelke vodilnega v panogi 

ter živi od njegovih dosežkov in investicij. Tretja strategija sledilcev je strategija prilagajanja, 

kjer sledilec običajno ne prodaja na istem trgu kot vodilni, saj se zaradi posnemanja njegovih 

izdelkov ne želi srečati z njim (Potočnik 2002, 65). 

 

Zadnje mesto zasedajo zapolnjevalci vrzeli, podjetja, ki v bistvu zasedajo vodilno mesto, 

vendar na majhnem trgu. Ta podjetja se odločijo za nastop na trgu, ki za vodilne ni privlačen, 

in tam ponujajo specialne izdelke za ožjo skupino kupcev z določeno posebnostjo. 

Zapolnjevalci vrzeli iščejo tržne vrzeli s specializirano ponudbo, nove tržne vrzeli ter se 

branijo z zapolnitvijo vrzeli ter razvojem moči v več kot le eni vrzeli (Potočnik 2002, 65–66). 

Strategije glede na stopnjo življenjskega cikla izdelka 

Drugi sklop strategij zajema strategije, ki so odvisne od stopnje življenjskega cikla izdelka, 

saj je izdelek skozi svoje »življenje« deležen različnih interesov in zahtev, čemur je treba 

prilagoditi tudi marketinške strategije. Kotler (2004, 330–343) navaja naslednje strategije v 

različnih fazah izdelka. 

 

V fazi uvajanja izdelka se podjetje lahko odloči za (Kotler 2004, 330–343): 
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- strategijo hitrega posnemanja smetane (podjetje ponudi izdelek z visoko ceno, spremlja 

ga močna tržna komunikacija), 

- strategijo počasnega posnemanja smetane (podjetje ponudi izdelek z visoko ceno, 

spremlja ga šibka tržna komunikacija), 

- strategijo hitrega prodiranja (podjetje ponudi izdelek z nizko ceno, spremlja ga močna 

tržna komunikacija), 

- strategijo počasnega prodiranja (podjetje ponudi izdelek z nizko ceno, spremlja ga šibka 

tržna komunikacija). 

 

V fazi rasti izdelka podjetje strateško dodatno izboljšuje kakovost izdelka, ponuja nove 

modele in sloge izdelka, odloči se za oskrbovanje dodatnih tržnih segmentov, niža cene, 

poveča oglaševanje izdelkov ter išče nove tržne poti. 

 

V fazi zrelosti izdelka se podjetje lahko odloči za (Kotler 2004, 330–343): 

- spremembo trga (podjetje vstopi na nove tržne segmente, skuša pridobiti kupce 

konkurenčnih podjetij, spodbuja porabo večjih količin izdelka itd.), 

- spremembo izdelka (podjetje uporabi strategijo izboljšanja kakovosti izdelka, izboljšanje 

značilnosti izdelka in izboljšanje sloge izdelka), 

- spremembo trženjskega spleta (s čimer skuša podjetje spodbuditi prodajo, vendar taka 

strategija prinaša možnost hitrega posnemanja). 

 

V fazi upadanja izdelka se lahko podjetje strateško odloči za povečanje, zmanjšanje ali 

vzdrževanje ravni naložb ali ukinitev dejavnosti. 

Strategije glede na stopnjo razvitosti trga 

Tretji sklop marketinških strategij zajema strategije glede na stopnjo, do katere je trg razvit. 

Lambin (1993, po Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 50) navaja strategije 

intenzivne rasti, za katere se podjetje odloči, če niso še izkoriščeni vsi potenciali. Deli jih na 

strategijo prodora na trg, kjer si podjetje prizadeva za povečanje tržnega deleža, strategijo 

razvoja trga, za katero se podjetje odloči, kadar želi z obstoječimi izdelki zadovoljiti nove 

tržne segmente, in strategijo razvoja izdelka, kjer podjetje svoj izdelek izboljša ali pa trgu 

ponudi nov izdelek. Strategije integrativne rasti strmijo k izboljšavi dobičkonosnosti. Delijo 

se na povezovanje nazaj, kjer se podjetje poveže z dobavitelji, povezovanje naprej, kjer se 

podjetje poveže s kupci, in horizontalno povezovanje, kjer se podjetje poveže s konkurenti. 

Zadnja skupina strategij, ki se nanašajo na stopnjo razvitosti trga, so strategije rasti s pomočjo 

diverzifikacije, ki podjetju pomagajo pri nastopu priložnosti zunaj njegove dejavnosti. 

Poznamo koncentrično strategijo diverzifikacije, kjer se nove dejavnosti skladajo z 

obstoječimi, in čisto diverzifikacijo, kjer nove dejavnosti podjetja niso v povezavi z 

obstoječimi.  
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3 MARKETINŠKO KOMUNICIRANJE 

Marketinško komuniciranje je dejavnost podjetja, ki jo lahko poimenujemo tudi promocija 

podjetja. Ta dejavnost ciljne potrošnike pripravi do tega, da se začnejo zanimati za nek 

izdelek ali storitev. Posledično lahko to zanimanje potrošnika tudi pripelje do odločitve za 

nakup ali pa vsaj do faze, kjer potrošnik o nakupu razmišlja (Pompe in Vidic 2008, 121). 

Dejavnost marketinškega komuniciranja je sestavljena iz več komponent: organizacije, 

sredstev, metod in samega sporočila, ki je namenjeno potrošnikom (Vukasović 2012, 226). 

Komunikacija ima zelo pomembno vlogo, saj omogoča uspešno trženje, poleg tega pa je tudi 

orodje za ustvarjenje vtisa (Pompe in Vidic 2008, 123–124). 

3.1 Vloga in pomen marketinškega komuniciranja 

Glavni cilj marketinškega komuniciranja je vzpostavitev ne le eno-, ampak dvosmerne 

komunikacije, pri kateri podjetje kupcem predstavi svoj izdelek, jih pripravi do nakupa 

izdelka ter zagotovi, da bo kupec svoj nakup ponovil in tako izdelek umestil v svoj 

vsakdanjik. Pomembno je tudi, da podjetje pridobi potrošnikovo zaupanje, kar pripelje do 

nadaljnjih nakupov. Glede na to, da se potrebe potrošnikov in s tem tudi sam trg nenehno 

spreminjajo, je tudi marketinško komuniciranje proces nenehnih sprememb, novosti in 

predvsem kreativnosti, s katerimi se podjetje prilagaja trgu in z njim komunicira. 

Komunikacija podjetja s trgom je pomembna tudi z vidika same predstavitve podjetja, 

ozaveščanja kupcev o izdelkih, novostih itd. Prekinitev ali izguba stika podjetja s trgom je za 

podjetje velika napaka in hkrati pomeni tudi nesmisel pojavljanja in nastopanja na trgu. Za 

uspešno marketinško komuniciranje si mora podjetje zastaviti cilj, ki ga želi s 

komuniciranjem doseči, poleg tega pa mora tržno komunicirati skladno z zastavljenim ciljem 

(Pompe in Vidic 2008, 121–123). Uspešno komuniciranje sestoji iz osmih korakov: 

 

 

Slika 2: Koraki uspešnega marketinškega komuniciranja 

Vir: Pompe in Vidic 2008, 125. 
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Da bo marketinška komunikacija podjetja dobra in uspešna, je najprej treba ugotoviti in 

definirati, kje na trgu ima podjetje največje možnosti za uspešno trženje. Pred samim 

oblikovanjem sporočila moramo med tremi kategorijami komunikacijskih apelov izbrati 

takega, ki ustreza naši strategiji. Izbiramo lahko med racionalnimi apeli, kjer se podjetje 

naslanja na potrebe in želje potrošnikov, izpostavi funkcionalne prednosti izdelka in korist, ki 

ga izdelek prinese kupcu, emocionalnimi apeli, kjer se osredotočamo na spodbujanje 

pozitivnih občutkov in misli pri potrošnikih, ali moralnimi apeli, kjer izpostavljamo občutek 

pravičnosti in poštenosti (Pompe in Vidic 2008, 126). 

3.2 Načini marketinškega komuniciranja 

Komunikacija med podjetjem in potrošniki lahko poteka na več načinov oz. preko različnih 

tržno-komunikacijskih kanalov, ki skupaj tvorijo tržno-komunikacijski splet (Pompe in Vidic 

2008, 136). Kateri tržno-komunikacijski kanal bo podjetje izbralo za komuniciranje s trgom, 

je odvisno od tega, s kom želi podjetje komunicirati, zakaj želi komunicirati in kakšen vtis 

želi narediti na potrošnika, seveda pa je cilj vsakega podjetja vzpostavitev čim boljšega stika s 

potrošniki (Pompe in Vidic 2008, 136–137).  

 

Potrošniki poskušajo promocijo, ki je izvedena in ponujena, racionalizirati, zato tip promocije 

in tržno-komunikacijskega kanala lahko vpliva na stopnjo povečanja povpraševanja na trgu. 

Prava kombinacija med izdelkom in promocijo je namreč lahko zelo učinkovita pri 

povečevanju prodaje. Pametno je, da se za tip promocije podjetje odloči potem, ko analizira in 

obravnava kategorijo, v kateri se izdelek nahaja, njene značilnosti in značilnosti ciljnega 

segmenta. Raziskave kažejo, da so promocijske ponudbe, ki jih lahko pretvorimo v denarno 

obliko, bolj priljubljene med potrošniki v primerjavi z raznimi darilci, ki imajo drugačno 

zaznano vrednost. Priljubljenost različnih promocijskih orodij je odvisna tudi od starostne 

skupine, v kateri se potrošnik nahaja (Banerjee 2009, 129–130).  

 

Podjetja tržno-komunikacijske oz. promocijske kanale uporabljajo zato, da bi potrošnike 

pripeljala do točke, kjer začnejo razmišljati, kako koristen bi bil zanje nek izdelek ali storitev 

in se posledično tudi odločijo za nakup (Vukasović 2012, 228). V literaturi najdemo različne 

delitve tržno-komunikacijskih kanalov. Poleg petih osnovnih kanalov, ki se pojavljajo v 

večini literature, obstajajo tudi drugi kanali, ki pa jih različni avtorji različno definirajo in 

grupirajo. Glede na to, da je možnih delitev več, sem se odločila za tisto, ki izhaja iz novejše 

literature in se mi je zdela tudi najbolj primerna. V nadaljevanju je tako opisanih sedem tržno-

komunikacijskih kanalov. 
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3.2.1  Oglaševanje 

Oglaševanje je dejavnost podjetja, pri čemer marketinško komuniciranje poteka neosebno. Je 

tržno-komunikacijski instrument, ki ga naročnik plača in trgu posreduje različne informacije o 

samem podjetju, njegovih izdelkih, storitvah in aktivnostih. Oglaševanje se izvaja preko 

časopisov, revij, radia, televizije, pošte, reklamnih panojev, letakov, plakatov, internetnih 

strani itd. (Potočnik 2002, 304). 

 

Cilji oglaševanja so lahko različni, nekatera podjetja skušajo z oglaševanjem obvestiti kupce o 

novostih ali spremembah, jih prepričati, opomniti ali potrditi določena dejstva. Oglaševanje se 

izvaja z namenom predstavitve novega izdelka ali nekih novosti in lastnosti podjetja javnosti, 

ki si jih bodo potrošniki zapomnili, poleg tega pa je pomembno, da v njih vzbudimo 

zanimanje in spodbudimo nakup (Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 186). 

Oglaševanje poteka kot proces, ki je sestavljen iz več korakov. Ko podjetje preide določanje 

ciljev oglaševanja, je treba določiti proračun oglaševanja, sledi izbira oglasnega sporočila, ki 

je sestavljena iz štirih faz (Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 186). 

 

Prva faza je oblikovanje sporočila, kjer je pomembno, da se oblikovalec veliko pogovarja s 

potrošniki, posredniki in strokovnjaki, saj mora biti sporočilo primerno mnenju, ki so si ga 

potrošniki o oglaševanem izdelku/storitvi ustvarili. Druga faza je ocenjevanje in izbira 

sporočila, kjer se podjetje po izvedeni tržni raziskavi med več različicami sporočila odloči za 

najprimernejšo. Pripravi se tudi kreativna strategija, ki vsebuje sporočilo za ciljno občinstvo, 

komunikacijske cilje, vse obljubljene koristi in medije, ki jih bo podjetje uporabilo pri samem 

oglaševanju. Sledi faza izvedbe sporočila, učinek sporočila pa je odvisen od štirih dejavnikov. 

Prvi dejavnik je izvedbeni stil oglasa, torej ali oglas prikazuje neko domišljijsko stvar, 

znanstvene dokaze, življenjski stil itd., drugi je ton oglasa, ki je lahko turoben, humorističen 

itd., tretji so besede oglasa oz. na kakšen način se oblikuje besedilo in nazadnje še oblikovne 

prvine, kot so barve, ilustracije, pisava itd. Fazi izvedbe sledi še ocena družbene 

odgovornosti, saj je pomembno, da so vsi oglasi znotraj zakonskih in družbenih norm, da ne 

zavajajo, lažejo ter so estetski, domiselni in etični (Kotler 2004, po Kodrin, Kregar Brus in 

Šuster Erjavec 2013, 187). 

 

Izbiri oglasnega sporočila sledi izbor medijev, ki bodo oglas prenašali od podjetja do 

potrošnikov. Zaradi različnih učinkov in značilnosti poglavitnih vrst medijev jih je treba 

temeljito preučiti in izbrati ustreznega. Za katerega se bo podjetje odločilo, je odvisno tudi od 

tega, kakšen doseg in frekvenco potrebujemo, poleg tega je nujno redno preverjanje vpliva 

medijev na potrošnike in seveda stroškov, ki prav tako veljajo za spreminjajoč se dejavnik 

(Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 188). 
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Naslednji korak je določitev časovnega poteka oglaševanja, ki zajema mikroraven (za kratko 

obdobje in doseg čim večjega oglasnega vtisa) in makroraven (za sezone in poslovne cikle) 

(Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 189). 

 

Eden izmed zaključnih korakov in hkrati tudi eden najpomembnejših korakov je merjenje 

uspešnosti oglaševanja, ki je tudi temelj dobrega oglaševanja. Zelo pomembno je, da se učinki, 

tako komunikacijski kot tudi prodajni, redno in temeljito preverjajo in ocenjujejo, kar ugotovimo 

z raziskavo sporočilne učinkovitosti (Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 189). 

3.2.2 Pospeševanje prodaje 

Potočnik (2002, 305) opisuje pospeševanje prodaje kot aktivnost, ki kupca spodbudi k nakupu 

in mu poleg tega prinese še dodatno korist v obliki prihranka, večje količine blaga ali drugih 

ugodnosti. Podjetje to aktivnost uporabi, kadar želi poleg oglaševanja še dodatno vplivati na 

potrošnike z namenom čim hitrejšega povečanja prodaje. Učinek aktivnosti pospeševanja 

prodaje je večinoma kratkotrajen, pospeševanje prodaje pa je večinoma najbolj uspešno, kadar 

deluje v povezavi z oglaševanjem (Kotler in Keller 2009, po Kodrin, Kregar Brus in Šuster 

Erjavec 2013, 193). 

 

Pospeševanje prodaje večinoma pritegne kupce, ki niso zvesti eni blagovni znamki, ampak se 

za nakup določenega izdelka odločijo na podlagi ugodnosti in nizkih cen. Temeljni cilj tega 

tržno-komunikacijskega kanala je na prvem mestu povečanje obsega prodaje, v povezavi s 

tem pa je pospeševanje prodaje tudi spodbuda za prvi nakup, spodbuda za nakup večjih 

količin izdelka itd. (Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 189).  

 

Kotler (2004, po Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 192) navaja naslednja orodja za 

pospeševanje prodaje končnim uporabnikom: 

- vzorci, 

- kuponi, 

- ponudbe za vračilo dela kupnine (rabati), 

- cenovni paketi, 

- darila, 

- programi zvestobe, 

- nagrade (tekmovanja, žrebanja, igre), 

- nagrada stalnim strankam, 

- brezplačni poskusi, 

- garancije, 

- vezano pospeševanje prodaje, 

- križno pospeševanje prodaje, 

- razstavljanje izdelkov na prodajnem mestu in predstavitev delovanja izdelkov. 
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Poleg naštetih orodij poznamo tudi orodja, ki jih uporabljajo proizvajalci za pospeševanje 

prodaje v trgovinah, to so razni cenovni popusti, dodatek za posebne storitve, na primer za 

oglaševanje ali razstavljanje, in brezplačno blago (Kotler 2004, po Kodrin, Kregar Brus in 

Šuster Erjavec 2013, 193). Med orodja, ki jih podjetja uporabljajo za prodajo drugim 

podjetjem ali prodajnemu osebju, pa spadajo poslovni sejmi in shodi, prodajna tekmovanja ter 

posebno oglaševanje (Kotler in Keller 2009, po Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 

194). 

 

Ko podjetje oblikuje in izbere orodje, s katerim želi pospešiti prodajo, sledi razvijanje in 

priprava programa samega pospeševanja prodaje, ki mora vsebovati odločitve o tem, kako 

velika bo ponujena spodbuda, kakšni so pogoji za udeležbo – ali bomo ugodnosti ponudili 

vsem ali ne, koliko časa bo trajalo pospeševanje, kdo bo prenosnik za širitev, kdaj se bo 

pospeševanje izvajalo in kakšen proračun je pospeševanju namenjen (Kodrin, Kregar Brus in 

Šuster Erjavec 2013, 194). Ne glede na to, za kakšen program se tržniki odločijo, je 

pomembno, da se program ovrednoti in preveri uspešnost izbranega orodja. Poleg tega morajo 

tržniki program pospeševanja prodaje nadzirati in slediti predvidenemu načrtu, ki so ga 

pripravili za njegovo izvedbo (Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 195). 

3.2.3  Odnosi z javnostmi in publiciteta 

Odnosi z javnostmi in publiciteta je promocijsko orodje, ki predstavlja neosebno 

komuniciranje podjetja z javnostjo. Je neplačana in posredna oblika, kjer velja, da poteka v 

obliki novic, kjer podjetje javnost obvešča in se promovira skozi svoje izdelke in tudi kot 

podjetje samo (Potočnik 2002, 305). Pomembno je, da je javnost deležna raznih informacij s 

strani podjetja, da jo podjetje izobražuje in se promovira. To vodi do tega, da je podjetje s 

strani javnosti sprejeto in tako doseže temeljni cilj orodja odnosov z javnostmi in publicitete 

(Pompe in Vidic 2008, 149). Kotler (1998, 616) pravi, da so odnosi z javnostmi in publiciteta 

izredno pomembno promocijsko orodje zaradi dramatizacije, ki jo podjetja uporabljajo pri 

predstavitvi svojih izdelkov in podjetja samega, zaradi neopaznosti, saj sporočila kupcev ne 

dosežejo neposredno kot prodajno usmerjena komunikacija, in zaradi visoke prepričljivosti, ki 

jih sporočila v obliki novic prinašajo.  

 

Komunikacijska sredstva, ki se uporabljajo za vzpostavitev odnosa med podjetjem in 

javnostjo, so razne tiskovne konference, organizacija raznih srečanj in dogodkov, 

sponzorstva, donatorstva ter vlaganje v nepridobitne dejavnosti (Pompe in Vidic 2008, 148). 

Poleg tega med glavna orodja odnosov z javnostjo uvrščamo tudi razne publikacije, kot so 

brošure, članki, letna poročila, razne novice, ki širijo dober glas o podjetju, govore ter javne 

nastope in nazadnje tudi celostno podobo podjetja, kot so logotip, znaki, poslovni obrazi, 

vizitke, zgradbe, uniforme (Kotler 2004, po Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 

197). 
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3.2.4  Osebna prodaja 

Kotler (1998, 616) opisuje orodje osebne prodaje kot: »Stroškovno najučinkovitejše orodje na 

kasnejših stopnjah nakupnega procesa, še posebej pri spodbujanju naklonjenosti do izdelka, 

prepričanja kupca in odločitve za nakup.«  

 

Pri osebni prodaji gre za komunikacijo ena na ena, pri čemer prodajalec preko telefona ali 

osebno stopi v direkten stik s potencialnim kupcem, namen tega pa je spodbuditi in prepričati 

kupca za nakup ter vzpostavitev odnosa s stranko (Vukovič in Završnik 2010, 129). Trženje v 

obliki osebne prodaje se največkrat pojavlja na raznih sejmih, promocijah, seminarjih ali pa 

kar v podjetju oz. trgovini sami. Pri osebni prodaji igra veliko vlogo znanje tržnika ali 

prodajalca, pravilno posredovanje informacij kupcu in seveda tudi sposobnost, da tržnik ali 

prodajalec zna prepoznati kupčeve potrebe in želje, mu predstavi določen izdelek, ki bi 

njegove potrebe in želje zadovoljil ter ga posledično tudi motivira za nakup (Pompe in Vidic 

2008, 152–153). Poleg tega je osebna prodaja zelo učinkovita tudi zaradi dejstva, da lahko 

prodajalec kupcu takoj odgovori na morebitna vprašanja, razblini kupčeve dvome ter mu 

zraven še svetuje, kar pripelje do hitrejše odločitve kupca za nakup (Kodrin, Kregar Brus in 

Šuster Erjavec 2013, 201). 

 

Pri osebni prodaji igra veliko vlogo sam tržnik in prodajalec, ki mora biti za svoje delo seveda 

ustrezno usposobljen, zato je veliko podjetij pripravljenih vložiti veliko v izobraževanja in 

usposabljanja svojih delavcev, kar se gotovo kasneje odraža pri zadovoljstvu kupcev ter tudi 

obsegu prodaje. Prodajalci in tržniki se morajo biti sposobni vživeti v kupčevo razmišljanje in 

pričakovanje, kar pripelje do še uspešnejše prodaje (Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 

2013, 200). 

3.2.5  Neposredno trženje 

Neposredno trženje je tržno-komunikacijski kanal, kjer kupec in ponudnik komunicirata 

sama, brez posrednikov (Pompe in Vidic 2008, 151). Želeni učinek neposrednega trženja je 

neposredno naročilo, ki ga potrošnik večinoma opravi kar od doma (Kodrin, Kregar Brus in 

Šuster Erjavec 2013, 201–202). Med oblike neposrednega trženja spadajo akviziterstvo, 

kataloška prodaja, prodaja preko telefona, prodaja po pošti, neposredno trženje po televiziji in 

elektronsko ali spletno trženje (Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 201).  

 

Akviziterstvo je prodaja na terenu, ki se lahko izvaja kot prodaja od vrat do vrat ali pa na 

raznih srečanjih. Najbolj znan primer akviziterstva je Bofrost – prodaja sladoleda in 

zamrznjenih živil v kombiju, ki kroži po mestih in vaseh, ali pa Tupperware – prodaja raznih 

posod in loncev, ko se organizirajo razna srečanja na domu, kjer predstavnik podjetja 

predstavi izdelke in zbrane skuša prepričati za nakup (Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 

2013, 202). 
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Prodaja preko katalogov poteka tako, da prodajalec pošlje kataloge po pošti ali pa jih 

strankam ponudi v svoji prodajalni. Stranke se lahko tako odločijo za nakup in naročijo želene 

artikle iz kataloga (Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 203). Zelo znan primer 

kataloške prodaje je pred leti zelo uspešna prodajna veriga Neckerman (Pompe in Vidic 2008, 

152). 

 

Pri telefonski prodaji prodajalec potencialnemu kupcu preko telefona neposredno ponudi 

določen izdelek ali storitev (Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 203). Eden izmed 

primerov telefonske prodaje, ki je v zadnjem času zelo popularna, je prodaja plina v 

jeklenkah. Podjetje pokliče na dom potrošnika in mu ponudi dostavo jeklenke plina na dom, 

poleg tega pa tudi odvoz prazne jeklenke.   

 

Pri prodaji po pošti potencialni kupec v svoj poštni nabiralnik prejme določeno ponudbo oz. 

obvestilo v obliki letaka, zloženke, kupona itd., na podlagi katerega se lahko odloči za nakup.  

Ta oblika neposrednega trženja omogoča podjetju, da prihrani na pošiljanju ponudb s 

pomočjo selekcije potencialnih kupcev in meritve odziva (Kodrin, Kregar Brus in Šuster 

Erjavec 2013, 202). 

 

Prodaja po televiziji je povezana s prodajo preko telefona, saj potencialnemu kupcu omogoča, 

da si ponudbo najprej ogleda preko televizijskega ekrana, naročilo pa odda preko telefona 

(Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 203). Zelo znan primer prodaje po televiziji pri 

nas je »TOP SHOP«, kjer v kratkih ali tudi polurnih oglasih ali oddajah potekajo predstavitve 

izdelkov, največkrat raznih pripomočkov za hujšanje, orodij, kuhinjskih pripomočkov itd. Če 

se potrošnik odloči za nakup predstavljenega izdelka, preprosto pokliče na brezplačno 

telefonsko številko in naroči želen izdelek.  

3.2.6 Elektronsko trženje 

Elektronsko trženje poteka preko informacijsko-komunikacijskih orodij – računalnikov in 

mobilnih telefonov. Sem spadajo vse oblike digitalnega trženja – spletne strani, oglaševanje 

preko spletnih strani, spletno nakupovanje, spletne skupnosti in podobno (Vukasović 2012, 

255). Podjetja vedo, da je postala uporaba spleta nepogrešljiva, zato izdelajo tudi spletno 

stran, kjer potrošnik najde vse informacije v zvezi s podjetjem in ponudbo podjetja. Poleg 

tega se je zelo razvilo tudi trženje preko socialnega omrežja Facebook, kjer podjetja 

pripravljajo tudi razne nagradne igra za potencialne kupce, jih obveščajo o novostih in 

podobno, kar je poleg hitre širitve informacij še zastonj. Elektronskega trženja so malo manj 

deležni starejši, vendar ima ne glede na to zelo velik vpliv na potrošnike.  
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3.2.7 Trženje od ust do ust 

Tudi dejanje, ko ti prijateljica pove, kako odlično kremo za sončenje je kupila v drogeriji in ti 

svetuje, da se odločiš za nakup, predstavlja obliko trženja oz. orodja za tržno komuniciranje. 

Govorice, ki se pojavijo, ter pogovori in nasveti med potrošniki spadajo med eno najstarejših 

trženjsko-komunikacijskih orodij, ki pripomore k širitvi informacij, zelo pogosto pa so te 

informacije take narave, da jim potrošniki najbolj zaupamo (Kodrin, Kregar Brus in Šuster 

Erjavec 2013, 211). 

 

Prenos informacij v obliki govoric, nasvetov ali priporočil lahko od porabnikov do 

potencialnih bodočih porabnikov poteka ustno, pisno ali elektronsko. Prav zaradi širitve 

uporabe spleta se informacije o izdelkih in storitvah širijo zelo hitro, čemur smo priča pri 

branju raznoraznih forumov, blogov, novic, objav na socialnih omrežjih itd. Če je 

informacija, ki jo potencialni kupec prejme od porabnika določenega izdelka ali storitve 

negativna, to vpliva tudi na učinek, ki bi ga pri potencialnem kupcu lahko dosegla ostala 

tržno-komunikacijska orodja (Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 211; Vukasović 

2012, 251). 

 

.  

Slika 3: Trženje od ust do ust 
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4 TRGOVINA NA DROBNO 

Čeprav se večini potrošnikov, ki redno nakupujemo v različnih trgovskih podjetjih, niti ne 

sanja, kako se je trgovinska dejavnost sploh začela in razvijala skozi desetletja, je to eden 

izmed zelo pomembnih procesov, ki je omogočil, da lahko danes ljudje v trgovskih centrih 

kupimo vse mogoče izdelke, ki zadovoljujejo naše potrebe. Pomen trgovine na drobno je 

začel naraščati v 70. letih, ko so začele prevzemati moč, ki so jo včasih imeli proizvajalci. Do 

tega je pripeljalo predvsem to, da so se začele širiti trgovske blagovne znamke, koncentracija 

trgovskih podjetij na drobno se je strmo povečevala, proizvajalci pa so izgubili vpliv na 

oblikovanje prodajnih cen. S prevzemom moči in vpliva so trgovska podjetja dobila možnost, 

da svoje poslovne cilje dosegajo z vsemi instrumenti trženjskega spleta. 

4.1 Vloga in pomen trgovine na drobno 

Dandanes podjetja za zadovoljitev potreb ciljnega trga sama spretno oblikujejo želen prodajni 

sortiment in vanj vključijo želene izdelke. Poleg tega potrošnikom ponudijo izdelke z 

močnimi blagovnimi znamkami, kar podjetju veča konkurenčnost, ali pa se odločijo za 

oblikovanje lastne trgovske blagovne znamke, ki ostalim blagovnim znamkam konkurirajo. 

Za proizvajalce je dostop do čim večje mere prodajnih polic v trgovskih podjetjih zelo 

pomemben, zato se med proizvajalnimi in trgovskimi podjetji sklepajo partnerstva, 

proizvajalci pa so pripravljeni tudi veliko vložiti. Zanje je pomembna tudi ustrezna in 

učinkovita distribucija izdelkov, ki pridejo do potrošnikov preko trgovskih podjetij. Trgovska 

podjetja znajo zelo priročno in učinkovito  razporediti prodajne police in s tem čim bolj 

izkoristiti prostor, ki ga imajo na voljo, za razporeditev izdelkov. Kot zadnji instrument, ki ga 

trgovska podjetja uporabljajo za doseganje svojih poslovnih ciljev, pa je treba omeniti 

oglaševanje, kateremu namenjajo vedno več sredstev (Potočnik 2001, 14–15). 

 

Trgovine na drobno so z leti pridobivale na pomenu, na njihovo poslovanje pa so vplivali tudi 

razni dejavniki, na primer porast prebivalstva, spremembe v sestavi in velikosti gospodinjstev, 

raven nezaposlenosti ter spremembe v življenjskem slogu.  Tem dejavnikom so se napredna 

trgovska podjetja tudi prilagodila, posledično pa so se razvili tudi super- in hipermarketi. 

Trgovska podjetja na drobno lahko danes poimenujemo nosilci trženjskih aktivnosti, ki hkrati 

tudi izvajajo sestavine trženjskega spleta (Potočnik 2001, 16–18). 

4.2 Značilnosti poslovanja trgovskih podjetij na drobno  

V trgovinah na drobno lahko potrošniki kupimo več kot samo živila, saj nudijo ogromen 

spekter različnih dobrin za zadovoljitev potreb potrošnikov in imajo pri tem tudi zelo 

pomembno vlogo. Prav trgovine na drobno so namreč tiste, preko katerih izdelki potujejo od 



 

25 

samih proizvajalcev do potrošnikov in so hkrati tudi končni člen tržne poti, ki ima hkrati stik s 

proizvajalci in tudi potrošniki (Potočnik 2001, 77).  

 

Kot pravi Potočnik (2001, 54), morajo trgovska podjetja, ki so prav tako trgovine na drobno,  

oblikovati svojo ponudbo in tudi njen obseg, ki mora biti hkrati tudi pravočasna, cene samih 

izdelkov pa morajo biti usklajene z dejansko vrednostjo, ki jih izdelki in storitve imajo. 

Trgovine na drobno imajo zelo pomembno vlogo tudi zaradi samega procesa prodaje 

potrošnih dobrin, ki se v njih izvaja, hkrati pa tudi vplivajo na stabilnost gospodarstva in 

morajo biti pri izvajanju svojih temeljnih funkcij uspešne (Potočnik 2001, 55). Med temeljne 

funkcije trgovine na drobno spada funkcija razpoložljivosti blaga, saj je za potrošnike nujna 

zagotovitev ponudbe izdelkov, ki jih lahko kupijo, funkcija informiranja porabnikov, ki 

zajema tako informiranje porabnikov kot tudi proizvajalcev o premikih ponudbe in 

povpraševanja na trgu, in funkcija zadovoljevanja potreb porabnikov, ki je seveda 

najpomembnejša in poglavitna funkcija trgovinske dejavnosti (Potočnik 2001, 55). 

 

Glede na to, da se potrebe potrošnikov nenehno spreminjajo in presenetljivo hitro tudi na 

novo razvijajo, je za njihovo zadovoljitev pomembna raznovrstna paleta dobrin, kar za 

trgovska podjetja pomeni nujno širitev prodajnega sortimenta. Dandanes je tako v trgovskih 

podjetjih možen nakup nemalo različnih dobrin, raznolikost ponudbe je vedno večja, hkrati pa 

je razlika med odstotkom prehrambenih in neprehrambenih izdelkov vedno manjša. Zaradi 

vedno večjega obsega ponudbe je zelo pomembno, da trgovska podjetja pravilno 

komunicirajo s potrošniki, jih obveščajo o svoji ponudbi in jim zagotavljajo informacije, ki so 

zanje pomembne, ter jih tako tudi skušajo prepričati za nakup v njihovi trgovini (Potočnik 

2001, 56). 

 

Za uspešno poslovanje trgovskih podjetij morajo biti izpolnjeni določeni pogoji. Trgovska 

podjetja svojo dejavnost prodaje izvajajo v prodajalnah, ki morajo biti razporejene tako, da so 

lahko vsi prebivalci ustrezno oskrbljeni z dobrinami. Na voljo morajo imeti tudi skladiščne 

prostore za pripravo izdelkov na vstop v prodajalne ter hranjenje zaloge blaga za morebitno 

povečanje povpraševanja in hkrati prometa ter nemoteno zadovoljevanje potreb trga. 

Pomemben del poslovanja trgovskih podjetij predstavljajo prodajalci, ki potrošnikom 

svetujejo pri nakupu izdelkov, jim pomagajo pri izbiri, skušajo pospešiti prodajni postopek 

itd. Za vse to je obvezno dobro poznavanje vseh postopkov, ki se pri prodaji odvijajo, 

prodajnih tehnik in tudi psihologije prodaje (Potočnik 2001, 60). 

 

Poslovanje trgovskih podjetij je dolgo časa temeljilo na kratkoročnem odločanju in ni 

zajemalo strateškega trženjskega načrtovanja, ki se je v veliko trgovskih podjetjih začelo 

izvajati le nekaj let nazaj. Za trgovska podjetja je strateško trženjsko načrtovanje zelo 

priporočljivo za usklajevanje s poslovnim okoljem, za usklajevanje dejavnosti in možnosti 

podjetja, za razporeditev sredstev, ki jih ima podjetje na voljo, ter za usmeritev poslovanja 
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podjetja na dolgi rok. Pri procesu strateškega trženjskega načrtovanja v trgovskih podjetjih 

sodelujejo člani vodstva podjetja (Potočnik 2001, 132).  

 

Zaradi spreminjajočih se trendov v trgovini na drobno ima pomembno vlogo tudi načrtovanje 

konkurenčnih strategij (Kotler 2004, 545):  

 

Preglednica 3: Konkurenčne strategije trgovskih podjetij 

KONKURENČNA 

STRATEGIJA 
OPIS 

Nove oblike in kombinacije 

trgovine na drobno 

Vpeljava raznih kombinacij, kot je na primer knjigarna s 

kavarno, banka v supermarketu in podobno. 

Naraščanje konkurence med 

različnimi vrstami prodajaln 

Ponudba diskontnih prodajaln in blagovnic obsega podobne in 

tudi iste izdelke, vsi si prizadevajo za pridobitev istih 

potrošnikov. 

Rast velikanskih trgovcev na 

drobno 

Zaradi nabavne moči in izrednih sistemov lahko velikanski 

trgovci privabijo potrošnike s ponudbo izdelkov po nižjih 

cenah. S tem izrinejo manjše proizvajalce in celo »upravljajo« 

z njimi. 

Naraščajoča vlaganja v 

tehnologijo 

Razvoj informacijske tehnologije omogoča, da trgovci vse 

aktivnosti v podjetju nadzorujejo in izvajajo preko 

računalnikov in uvajajo tudi razne sisteme. 

Globalna prisotnost 

največjih trgovcev na 

drobno 

Zaradi močnih in uveljavljenih blagovnih znamk veliko 

trgovcev uspešno posluje tudi v drugih državah. 

Prodaja doživetja, ne samo 

blaga 

Za nadvlado nad konkurenco trgovci vpeljujejo aktivnosti za 

zabavo in druženje, ki potrošnike pritegnejo za nakup.  

Vir: Kotler 2004, 545. 
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5 BLAGOVNA ZNAMKA 

Kotler (1998, 444) navaja, da je blagovna znamka: »Ime, izraz, simbol, oblika ali kombinacija 

naštetih, namenjena prepoznavanju izdelka ali storitve enega ali skupine prodajalcev in 

razlikovanju izdelkov ali storitev od konkurenčnih.« Poleg njegove definicije lahko blagovno 

znamko opredelimo tudi kot skupek funkcionalnih in čustvenih lastnosti določenega izdelka. 

Funkcionalne lastnosti izdelka ljudje presojamo z razumom, na podlagi kakovosti izdelka in 

jasnih dejstev, ki veljajo ob uporabi izdelka, čustvene lastnosti pa na podlagi tega, kako 

izdelek zaznamo, kaj ob uporabi izdelka občutimo in kakšna čustva »gojimo« do izdelka 

(Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 138). 

5.1 Vloga in pomen blagovne znamke 

Funkcija blagovne znamke je ustvarjanje določenega pomena, kar lahko podjetje doseže na 

različne načine. Glede na to, da mnogo podjetij ustvarjanje močne blagovne znamke uvršča 

med svoje prednostne naloge, je pomembno, da vedo, kako to izvesti in doseči. Pri ustvarjanju 

ne igra ključne vloge oglaševanje, ampak se morajo na prvi stopnji razvoja managerji spopasti 

z obsežno analizo trga ter upoštevati neka določena pravila, kar ne spada med najbolj 

priljubljene in preproste naloge pri razvoju blagovne znamke. Problem se pojavi pri dejstvu, 

da se različne blagovne znamke različno razvijajo in spreminjajo, zato ni univerzalnega 

pristopa za razvoj močne blagovne znamke. Možen je tudi pojav različnih nepredvidljivih 

situacij, zato so alternativne rešitve gotovo pomemben element pri razvoju blagovne znamke. 

Glede na različne zgodbe o uspehih in tudi padcih blagovnih znamk se tudi v literaturi 

pojavlja veliko pomembnih smernic, ki pomagajo podjetju pri razvoju moči blagovne 

znamke, vendar med seboj niso vse usklajene in so si celo nasprotujoče (Kay 2006, 744). 

 

Bistvo razvijanja blagovnih znamk je doseganje razlikovanja med produkti. To poudarjajo 

tudi znani avtorji v svoji literaturi, ki pomen obstoja blagovnih znamk omenjajo tudi v 

poglavjih o odločanju za nakup izdelka, saj igra pri tem pomembno vlogo blagovna znamka. 

Kadar podjetje določen izdelek ali storitev ponudi potencialnemu kupcu, je prav obstoj 

blagovne znamke tisto, kar doprinese k zapomnitvi izdelka ali storitve in pomenu, ki ga ima ta 

izdelek ali storitev za potrošnika. Glavni namen in tudi primarna logika in smisel oblikovanja 

in ustvarjanja različnih blagovnih znamk je namreč prav razlikovanje med različnimi izdelki 

in storitvami znotraj kategorije. Dandanes število blagovnih znamk v posameznih kategorijah 

izdelkov strmo narašča, med njimi potekajo nenehni boji za prevlado, kar vpliva tudi na 

naraščanje promocijskih stroškov podjetij. Poleg tega prihaja tudi do zbliževanja ravni 

učinkovitosti izdelkov in storitev različnih blagovnih znamk, zato je tudi stopnja razlikovanja 

med različnimi izdelki in storitvami vse manjša. Posledica tega je tudi zaton nekaterih močnih 

blagovnih znamk v določenih kategorijah izdelkov in storitev (Kay 2006, 744–745). 
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Za potrošnike igra blagovna znamka vlogo posrednika, saj jim podaja informacije o tem, kdo 

je izdelek proizvedel in od kod izvira (Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 139). 

Potrošnik, ki ima z določeno blagovno znamko dobre izkušnje in ji zaupa, bo pri naslednjem 

nakupu gotovo skrajšal nakupni proces, poleg tega pa mu ne bo več treba razmišljati, kateri 

izdelek najboljše zadovolji njegove potrebe, ampak se bo avtomatično odločil za nakup te 

blagovne znamke (Keller 1998, po Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 144). 

Potrošniki želijo »biti nagrajeni« za zvestobo blagovni znamki, in sicer z maksimalno 

učinkovitostjo izdelka, ugodno ceno, promocijo in distribucijo (Kodrin, Kregar Brus in Šuster 

Erjavec 2013, 139). 

 

Kotler (1998, 444–445) pojasnjuje, da ima blagovna znamka šest razsežnosti oz. pomenov. 

Prikazujemo jih v preglednici 4. 

 

Preglednica 4: Razsežnosti blagovne znamke 

RAZEŽNOSTI 

BLAGOVNE 

ZNAMKE 

OPIS 

Lastnosti izdelka 
Lastnosti, ki jih blagovna znamka prikliče, na primer: Rolex ure so 

zelo drage in kakovostne ure. 

Koristi izdelka 

Za potrošnika so prvotnega pomena in so lahko funkcionalne in 

čustvene, na primer: če je ura kakovostna in draga, bo gotovo 

delovala več let, kar je za potrošnika korist. 

Vrednote proizvajalca 

izdelka 
Vrednote, ki jih blagovna znamka opredeljuje. 

Osebnost potrošnika 
Ta  se pogosto sklada s predstavo, ki jo ima potrošnik o izdelku oz. 

»osebnostjo izdelka«. 

Kultura  Kultura, ki jo blagovna znamka predstavlja. 

Uporabniki Tisti, ki izdelek z določeno blagovno znamko kupujejo. 

Vir: Kotler 1998, 444–445. 

Blagovna znamka ima tako kot za potrošnike pomembno vlogo tudi za podjetje, saj 

predstavlja premoženje podjetja. Poleg tega mu omogoča veliko stopnjo razlikovanja lastnih 

izdelkov od izdelkov, ki jih ponuja konkurenca (Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 

139). Poudariti je treba tudi, da se mnoga podjetja lahko za obstoj in uspeh zahvalijo prav 

blagovnim znamkam, te so namreč ključnega pomena za ustvarjanje dolgoročnega dobička 

podjetja (Randall 2000, po Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 139). Poleg samega 

obstoja blagovna znamka podjetju omogoča tudi rast, zmanjšuje tveganje in veča ugled 
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podjetja, vendar je veliko blagovnih znamk tudi takih,  ki niso uspele in so zaradi konkurence, 

slabega marketinga, nizke kakovosti, drage proizvodnje in raznih prevzemov tudi popolnoma 

propadle (Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 140; Pompe in Vidic 2008, 85).  

 

Trgovska podjetja nam v svojih prodajalnah ponujajo izdelke z različnimi oblikami blagovnih 

znamk, in sicer z blagovno znamko proizvajalca izdelka, licenčno blagovno znamko ali 

blagovno znamko distributerja oz. trgovsko blagovno znamko. Čeprav prevladujejo izdelki z 

blagovno znamko proizvajalca, pa z naraščanjem števila supermarketov, hipermarketov in 

veleblagovnic narašča tudi število trgovskih blagovnih znamk, ki jih trgovska podjetja vse 

pogosteje razvijajo in uvajajo (Kotler 1998, 449). Razvoj trgovskih blagovnih znamk je 

povezan, vpliva tudi na večjo prepoznavnost trgovskih podjetij in hkrati tudi pripomore k 

pridobitvi lojalnih strank (Potočnik 2001, 236). 

 

Kljub temu da se trgovska podjetja pri razvoju in vpeljavi lastne blagovne znamke lahko 

srečajo z omejitvami in težavami v zvezi z dobavitelji, kakovostjo izdelkov, naročanjem 

velikih količin, promocijo blagovne znamke itd., jim to ne predstavlja ovire za razvoj 

blagovne znamke, saj so sposobna razviti dobičkonosne in zelo močne blagovne znamke, ki v 

trgovine privabijo potrošnike (Kotler 1998, 450). 

 

Za naraščanje priljubljenosti izdelkov s trgovsko blagovno znamko je zaslužno delovanje 

trgovskih podjetij, ki svoje izdelke v prodajalnah postavijo na najvidnejše police, kjer jih 

bodo potrošniki gotovo opazili, izdelke z drugima dvema oblikama blagovne znamke pa 

postavijo na manj opazne police, poleg tega pa zaračunavajo drage pristojbine, razstavne 

prostore, oglaševanje v prodajalni in podobno (Kotler 1998, 450). 

 

Zaradi dolgoročne konkurenčnosti se trgovska podjetja pri izbiri dobavitelja osredotočajo 

predvsem za visoko stopnjo zanesljivosti, poleg tega pa je pomembno tudi uvajanje novosti, 

ki pripomorejo k doseganju konkurenčne prednosti (Potočnik 2001, 236). 

 

Dejstvo, da so izdelki s trgovsko blagovno znamko primerljivi s kakovostjo izdelkov 

proizvajalčevih ali licenčnih blagovnih znamk, je gotovo prednost trgovskih podjetij, ki 

pripomore k povečanju prometa v prodajalni. Posledica primerljive kakovosti izdelkov 

različnih oblik blagovnih znamk je tudi tako imenovana lestvica enakosti blagovnih znamk, 

saj potrošniku ni več tako pomembno, katere blagovne znamke šampon bo kupil, ampak bo 

zaradi primerljive kakovosti šamponov najverjetneje kupil cenejšega (Kotler 1998, 450). 

5.2 Strategije blagovne znamke 

Podjetje lahko uporabi štiri različne strategije blagovne znamke. Prva strategija je strategija 

razširitve skupine izdelkov, za katero se podjetje odloči, če želi ustreči različnim željam in 
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potrebam potrošnikov v primeru presežnih proizvodnih zmogljivosti, zaradi izdelkov 

konkurence ali pa z namenom zapolnitve čim večjega števila polic in stojal v prodajalnah. 

Pod razširitvijo skupine izdelkov najdemo izdelke z novimi okusi, izdelke brez ali z 

določenimi sestavinami, nove oblike embalaže, nove barve embalaže in podobno (Kotler 

1998, 454). 

 

Druga strategija blagovne znamke je širitev blagovne znamke, ki predstavlja vstop podjetja na 

trg z novim izdelkom iz druge družine izdelkov z uporabo imena že obstoječe blagovne 

znamke, kar izdelku olajša vstop na trg ter mu prinese prepoznavnost in sprejemljivost. 

Primer strategije širitve blagovne znamke je podjetje Sony, kjer različni elektronski izdelki 

nosijo isto blagovno znamko. Ta strategija je zelo ugodna zaradi nižjih stroškov, ki jih prinese 

podjetju, vendar obstaja možnost, da nov izdelek pod obstoječo blagovno znamko potrošnike 

razočara, kar posledično škodi že uveljavljenim izdelkom blagovne znamke (Kotler 1998, 

455). 

 

Tretja strategija je strategija več blagovnih znamk, ki jo podjetje uporabi, ko na trgu sodeluje 

z izdelki različnih blagovnih znamk, ki spadajo v isto družino izdelkov. Za to strategijo se 

podjetje odloči, če želi izdelku z vodilno blagovno znamko pomagati, da ostane na prvem 

mestu in zato vpelje še nekaj enakih izdelkov z drugimi blagovnimi znamkami, ki mu nudijo 

nekakšno zaščito. Poleg zaščite pa lahko vpeljava več blagovnih znamk za izdelke iz iste 

družine izdelkov pomeni tudi doseganje majhnega tržnega deleža posamezne blagovne 

znamke, kar posledično ne prinaša veliko dobička (Kotler 1998, 456). 

 

Zadnja strategija blagovne znamke je strategija nove blagovne znamke, kar pomeni, da se 

podjetje odloči, da bo novemu izdelku nadelo tudi novo ime blagovne znamke. Ta strategija je 

precej uporabna predvsem pri podjetjih, ki se odločijo za vpeljavo popolnoma drugačnega 

izdelka od obstoječih in bi bilo zato zelo neprimerno uporabljati isto blagovno znamko. Bilo 

bi namreč neugodno, da bi podjetje vpeljalo damske vložke pod isto blagovno znamko kot ure 

(Kotler 1998, 456).  

5.3 Blagovna znamka in zvestoba 

Glede na to, da je blagovna znamka skupek funkcionalnih in emocionalnih dejavnikov, igra 

pri nakupnem vedenju potrošnikov pomembno vlogo tudi cena izdelkov. Ker potrošniki vedo, 

da je kakovost izdelkov s trgovsko blagovno znamko primerljiva z ostalimi izdelki, cene pa 

občutno nižje, je veliko takih, ki postanejo zvesti trgovski blagovni znamki. Tako trgovska 

podjetja na podlagi preteklih nakupov ugotavljajo tudi stopnjo zvestobe potrošnikov do 

izdelkov s trgovsko blagovno znamko (Potočnik 2001, 235). 
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Blagovna znamka za podjetje predstavlja premoženje z določeno vrednostjo, ki jo delimo na 

dva dela. Prva vrednost blagovne znamke je njena finančna vrednost, druga pa je premoženje 

blagovne znamke kot njena osnovna vrednost. Slika 4 prikazuje Aakerjev model premoženja 

blagovne znamke v očeh porabnika (Vukasović 2012, 286–287). 

 

 

Slika 4: Premoženje blagovne znamke v očeh porabnika 

Vir: Aaker 1991, po Vukasović 2012, 287. 

 

Zvestoba potrošnikov blagovni znamki, ki je sestavni del premoženja blagovne znamke in jo 

lahko definiramo tudi kot vdanost blagovni znamki, je ključni element premoženja blagovne 

znamke, saj za lastnika blagovne znamke predstavlja dolgoročen denarni tok (Vukasović 

2012, 288). 

 

Kupci, ki določeni blagovni znamki zaupajo, so ji posledično v veliki večini tudi zvesti. Za 

blagovno znamko so zvesti kupci pomembna pridobitev, saj doprinesejo k obsegu prodaje,  

pri tem pa pridobi tudi kupec, saj zaradi poznavanja blagovne znamke pri nakupu ne tvega, 

prihrani čas, ne eksperimentira, čuti skladnost z izdelkom in lastnimi prepričanji, njegova 

čustvena pričakovanja pa so izpolnjena (Pompe in Vidic 2008, 82). 



 

32 

6 IZBIRA IN ZVESTOBA POTROŠNIKA 

Vrednost, ki jo potrošnik zazna ob nakupu določenega izdelka, vpliva tudi na njegovo 

zvestobo podjetju. V primeru, da potrošnik začuti, da bi pri konkurenčnem podjetju z 

nakupom pridobil večjo vrednost, ne bo več zvest in bo odšel h konkurenci (Kodrin 2012, 

215). Imeti zveste potrošnike je strateški cilj vsakega podjetja, vendar ga je dandanes vse težje 

doseči prav zaradi visoke stopnje informiranosti potrošnikov ter širitve ponudbe 

najrazličnejših izdelkov in storitev (Musek Lešnik 2008, 49). Zvestoba potrošnikov je 

pomemben dejavnik za podjetje, saj povečuje prihodke podjetja in zagotavlja stalni vir 

dohodka, znižuje stroške ter vpliva na povečevanje stopnje zadržanja zaposlenih (Kodrin 

2012, 215; Konečnik Ruzzier 2011, 23).  

6.1 Izbira in nakupno vedenje potrošnika 

Pri oblikovanju marketinške strategije se mora podjetje osredotočiti predvsem na razumevanje 

ter poznavanje želja in potreb potrošnikov ter na motive, ki potrošnika pripeljejo do odločitve 

za nakup v določeni prodajalni. Kot je razvidno iz preglednice 5, so motivi tudi takšni,  ki 

niso neposredno povezani z dejanskim nakupnim procesom.  

 

Preglednica 5: Motivi za nakupovanje 

MOTIV ZA 

NAKUPOVANJE 
OBRAZLOŽITEV 

Igranje vlog 
Zaradi pogostosti nakupovanja ta postane del vedenja 

potrošnika. 

Samonagrajevanje 
Nakupovanje je velikokrat lahko tudi nagrada, ki jo potrošnik 

podeli sam sebi iz različnih razlogov. 

Spoznavanje novih 

modnih trendov 

Potrošniki radi nakupujejo tudi zaradi novih stvari, ki so na voljo 

v prodajalni. 

Fizična aktivnost 

 

Za nekatere potrošnike predstavlja nakupovanje priložnosti za 

gibalno aktivnost. 

Stimulacija dobrega 

počutja 

 

Nakupovanje je velikokrat orodje za uravnavanje dobrega 

počutja. 

Družabna izkušnja zunaj 

doma 

Nakupovanje je odličen način za vzpostavljanje družabnih stikov 

z ljudmi, razna srečanja ali opazovanje drugih. 

Privlačnost vplivne 

skupine 

Razlog za nakupovanje je lahko tudi želja po članstvu v določeni 

»skupini«, krogu ljudi. 
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MOTIV ZA 

NAKUPOVANJE 
OBRAZLOŽITEV 

Avtoritativnost 
Nakupovanje predstavlja aktivnost, kjer je potrošnik deležen 

postrežbe s strani prodajalcev. 

Razvedrilo Za veliko potrošnikov nakupovanje predstavlja sprostitev. 

Komuniciranje z drugimi 

ljudmi 
Pri nakupovanju se vzpostavi komunikacija z ljudmi. 

Uživanje v pogajanju za 

nižjo ceno 

Pogajanje za nižjo ceno in iskanje izdelkov z najnižjo ceno v 

različnih trgovinah nekaterim predstavlja užitek. 

Vir: Potočnik 2001, 112. 

Sodobni potrošniki imamo določene lastnosti, ki se bistveno razlikujejo od tistih, ki so jih 

imeli potrošniki v preteklosti. Profil potrošnika 21. stoletja vsebuje naslednje lastnosti (Lewis 

in Bridger 2000, po Konečnik Ruzzier 2011, 81–83):  

- individualizem, 

- neodvisnost, 

- želja po dobrih in verodostojnih informacijah o izdelkih, 

- avtentičnost, 

- občutno pomanjkanje časa, 

- občutno pomanjkanje zaupanja do ponudnikov, 

- občutno pomanjkanje pozornosti s strani ponudnikov. 

 

Pri vsakem nakupu, ki ga potrošnik opravi, je v ozadju prisoten celoten proces nakupnega 

vedenja, ki ni prav preprost in se začne že pred nakupom in konča po nakupu. V nadaljevanju 

je opisan model vedenja porabnikov po Konečnik Ruzzier (2011, 82–91): 

1. korak: Potrošnik začuti potrebo oz. željo po določenem izdelku ali storitvi, ki se pojavi 

zaradi notranjega dejavnika, ki je lahko okvara kodralnika za lase, ali pa zaradi zunanjega 

dejavnika, ki zajema predvsem aktivnosti, povezane s trženjsko-komunikacijskimi orodji, 

ki je lahko na primer polovično znižanje cen kodralnikov za lase. 

2. korak: Potrošnik začne zbirati informacije o izdelku, ki ga želi kupiti, pri tem mu 

pomagajo formalne komunikacijske poti, kot so oglaševanje, osebna prodaja, 

pospeševanje prodaje itd., ali pa neformalne komunikacijske poti, med katere prištevamo 

razne forume, govorice od ust do ust, priporočila znancev in podobno. 

3. korak: Sledi analiza vedenja potrošnika, na katerega vplivajo kulturni dejavniki (kultura 

in družbeni razred), družbeni dejavniki (referenčne skupine, družina, vloga in položaj 

potrošnika), osebni dejavniki (starost, življenjski slog, osebnost, samopodoba, stopnja 
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življenjskega cikla družine) in psihološki dejavniki (motivacija, zaznavanje, učenje, 

prepričanja, stališča).  

4. korak: Glede na lastne značilnosti in pridobljene informacije sledi proces odločanja, kjer 

potrošnik opredeli, kakšne so želene koristi in lastnosti, ki jih od izdelka ali storitve 

pričakuje. 

5. korak: Potrošnik izvrši nakupno odločitev, na katero lahko vplivajo stališča drugih in 

neke nepričakovane okoliščine (neprijaznost prodajnega osebja, sprememba vremena, 

bolezen …). Pri samem nakupu se sooči tudi s petimi podrejenimi odločitvami glede 

blagovne znamke izdelka, prodajalne, kjer nakupuje, količine kupljenega blaga, časa 

nakupa in načina plačila (Kodrin 2012, 104; Konečnik Ruzzier 2011, 83–91). 

6. korak: Po opravljenem nakupu potrošnik svoje ponakupne občutke pogosto deli s 

prijatelji in znanci, ne glede na to, ali so občutki pozitivni in negativni. Ti skupaj s 

stopnjo zadovoljstva pripomorejo in vplivajo tudi na proces odločanja pri naslednjem 

nakupu potrošnika (Kodrin 2012, 104; Konečnik Ruzzier 2011, 83–91). 

 

Glede na pestrost sortimenta, ki je potrošnikom na voljo, na odločitev za nakup določenega 

izdelka vpliva ocena potrošnika, kakšno vrednost mu določen izdelek prinaša oz. kateri 

izdelek mu prinese največjo vrednost. To za potrošnika predstavlja karseda najbolje 

zadovoljena potreba, poleg tega pa potrošnika zanima tudi razmerje med prejeto vrednostjo in 

stroški, med katere spadajo denarni stroški, porabljeni čas, fizični napor, psihični napor itd. 

(Kodrin 2012, 140). 

6.2 Zvestoba potrošnika 

Doseganje in pridobitev zvestobe potrošnikov ni samo marketinški program, ampak 

predstavlja poslovno strategijo podjetja. Vsa podjetja bi si morala namreč prizadevati za 

povečevanje lojalnosti svojih strank, čeprav smernice za doseganje niso jasno določene v 

nobeni industriji. Podjetje si lahko pri strategiji za gradnjo zvestobe potrošnikov pomaga z 

razumevanjem ozadja in samega razvoja marketinga zvestobe, poleg tega pa je smiseln tudi 

pregled obstoječih pristopov podjetij za pridobitev zvestobe potrošnikov, s pomočjo katerih 

lahko podjetje razvije strategijo zvestobe in se hkrati izogne klasičnim napakam (Duffy 1998, 

443). Zvesti potrošniki vplivajo tudi na dobiček podjetij, če podjetje obdrži le 5 % več svojih 

kupcev, se namreč dobiček podjetja poveča za od 25 % do kar 125 %, kar pri mnogih 

raziskovalcih in tržnikih zbuja zanimanje za ustvarjanje zvestobe potrošnikov. Dandanes je to 

ena izmed ključnih aktivnosti, s katero se ukvarjajo prodajalci, saj vedo, da je zvest kupec 

veliko vreden (Reichheld in Sasser 1990, po Bowen in Chen 2001, 213). 

 

Vodilni managerji si različno razlagajo, kdo sploh je zvest potrošnik. Največ jih meni, da je 

zvest potrošnik tisti, ki izvaja ponavljajoče nakupovanje, malo manj jih je mnenja, da se 

zvestoba odraža pri potrošnikovih priporočilih znancem in prijateljem, sledi zvestoba v obliki 



 

35 

potrošnikove čustvene zavezanosti odnosu s podjetjem, visoko potrošnikovo zadovoljstvo, 

potrošnikovo zaupanje na podlagi visoke vrednosti, naraščanje potrošnikove porabe časa, 

nekaj managerjev pa je celo mnenja, da zvesti potrošniki ne obstajajo (Thompson 2005, po 

Musek Lešnik 2008, 50). Glede na različne poglede na zvestobo potrošnikov je torej 

opredelitev zvestega potrošnika dokaj zapletena in ni enoznačna. Kljub temu pa je zvest 

potrošnik največkrat definiran kot potrošnik, ki se redno vrača v določeno prodajalno ali 

podjetje in tam izvrši velik delež svojih nakupov, redno kupuje določeno blagovno znamko in 

ji daje prednost pred konkurenčnimi blagovnimi znamkami, priljubljeno prodajalno, podjetje 

ali blagovno znamko priporoči drugim in se ne ozira na razne marketinške prijeme in vabe 

konkurenčnih podjetij (Musek Lešnik 2008, 53–54). Poudariti je treba, da zadovoljen 

potrošnik ni vedno tudi zvest potrošnik in da je povezava med zadovoljstvom in zvestobo 

zapletena in nelinearna, kar podjetja velikokrat spregledajo in kar jim prinese negativne 

posledice (Musek Lešnik 2008, 85–86). 
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7 EMPIRIČNI DEL 

V empiričnem delu diplomske naloge je predstavljena empirična raziskava, ki sem jo izvedla. 

Zajema predstavitev podjetij, na katera se je navezovala raziskava, opredelitev raziskovalnega 

problema in zastavljenih hipotez, celoten potek raziskave ter predstavitev rezultatov in 

ugotovitev. 

7.1 Predstavitev podjetij 

V nadaljevanju so predstavljena tri trgovska podjetja, na katera sem se osredotočila v 

raziskovalnem delu. Vsa tri podjetja so na Goriškem zelo obiskana in po mojem mnenju in 

opažanjih tudi tri najbolj priljubljena med potrošniki.  

7.1.1  Mercator 

Poslovni sistem Mercator, d. d., je trgovina na drobno, ki potrošnikom ponuja izdelke za 

vsakodnevno rabo v gospodinjstvu. Poleg tega njegova ponudba obsega tudi tekstilne izdelke, 

kozmetiko, športni tekstil in športno opremo, gospodinjske aparate, belo tehniko, elektroniko, 

orodje, stroje za gradbeništvo in izdelke za popestritev doma. Mercator želi svoje potrošnike 

zadovoljevati predvsem s svojo glavno konkurenčno prednostjo – strokovnimi in prijaznimi 

zaposlenimi. Poleg tega si prizadeva, da v očeh zadovoljnega potrošnika zaseda mesto 

najboljšega trgovca/soseda, ki ponuja vse, kar je na voljo v diskontih, in še mnogo več 

(Mercator 2014a). 

 

Podjetje prepoznava različne potrebe in želje svojih kupcev in na podlagi tega tudi prilagaja 

ponudbo in prostor. V podjetju v zadnjih letih opažajo spremembe v nakupnem vedenju 

potrošnikov, sodobnega potrošnika zaznavajo kot cenovno občutljivega, manj impulzivnega 

ter bolj preudarnega, poleg tega pa opažajo tudi, da so njegovi nakupi manjši, a pogostejši. 

Svojim potrošnikom se skušajo čim bolj prilagoditi, zato so se znova osredotočili na manjše 

prodajalne, posvetili so se razvoju e-trgovine in preoblikovali obstoječo maloprodajno mrežo. 

Mercator strmi k ustvarjanju čim večje vrednosti za kupca in v svojo ponudbo vključuje 

domače, lokalne in sveže izdelke z raznimi cenovnimi ugodnostmi. Na te so namreč 

potrošniki zaradi gospodarskega stanja v državi vedno bolj pozorni, kar opažajo tudi v 

Mercatorju. Podjetje ima oblikovan program zvestobe, kjer je potrošnikom na voljo 

Mercatorjeva kartica zvestobe, s katero so deležni raznih ugodnosti in popustov (Mercator 

2014d, 34).  

 

Mercator je v dolgih letih delovanja razvil naslednje lastne trgovske blagovne znamke:  

Naše ime, naš značaj, Bonus plus, Active life, Minute, Lumpi, Pekarna Grosuplje, Mybody, 
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Ambient, Premium, PRO Magic, Mizica, pogrni se, Bio in Mercatorjeve vinske poti 

(Mercator 2014b). 

 

Podjetje Mercator se na področju trženja osredotoča na želje in potrebe kupcev ter na koristi, 

ki jih kupci pričakujejo od izdelkov, kupljenih v Mercatorju. Ker se vsi trije dejavniki glede 

na okolje in čas spreminjajo, je treba načrtovati, s katerimi aktivnostmi bo podjetje najbolje 

zadovoljilo potrebe potrošnikov. Pri tem morajo upoštevati in paziti na pestro in raznoliko 

ponudbo, različne velikosti trgovin, vzdrževanje uspešne komunikacije med podjetjem in 

potrošniki ter na vsakodnevne odnose s kupci.  

 

Mercator na področju marketinga (Mercator 2014c):  

- izvaja tržne raziskave o navadah in percepciji kupcev in spremlja globalne trende na 

področju trgovine,       

- ustvarja odnos s kupci in s tem skuša doseči cilj, ki je zanje pridobitev zvestih kupcev,  

- razvija lastne izdelke z lastno blagovno znamko in skuša pri tem vzpostaviti čim boljše 

razmerje med kakovostjo in ceno, 

- načrtuje aktivnosti za pospeševanje prodaje s pripravo raznih promocijskih aktivnosti in 

nagrajuje zveste kupce, 

- razvija svoje prodajalne tako, da skuša kar se da učinkovito izkoristiti prostor, ter uvaja 

razne inovativne rešitve, s čimer skuša pridobiti konkurenčno prednost in doseči, da se 

stranke med nakupom v njihovi prodajalni dobro počutijo, 

- skrbi za učinkovito komunikacijo s kupci, saj jim omogoča, da v primeru kakršnih koli 

vprašanj, pritožb in podobnih stvari pokličejo na brezplačno telefonsko številko.  

7.1.2  Spar 

Spar Slovenija je trgovina na drobno, ki je v Sloveniji začela delovati leta 1991. V več kot 

dvajsetih letih delovanja je podjetje s svojimi standardi vplivalo na razvojne smernice 

konkurence in na zvišanje kakovosti trgovinske ponudbe v Sloveniji. Spar ima na slovenskem 

trgu 92 trgovin, od tega 13 megamarketov, ki se nahajajo v nakupovalnih centrih in so 

trgovine največjega tipa, 45 hipermarketov v srednje velikih nakupovalnih središčih, 33 

supermarketov, ki zavzemajo do 1000 m
2
 površine, in 1 trgovino Spar City v Ljubljani, ki je 

nekoliko manjša, a prilagojena urbanemu tipu življenja (Spar 2014a).  

 

Spar ima tudi lastne trgovske blagovne znamke. Mednje spadajo: blagovna znamka SPAR, 

pod katero najdemo več kot 1700 izdelkov, Pekarna SPAR, pod katero spadajo kruh in 

pekovski izdelki ter slaščice, S-Budget, ki obsega več kot 350 izdelkov za vsakodnevno rabo, 

SPAR Natur*Pur, ki zajema bio izdelke, SPAR Premium, SPAR Vital, SPAR free from, ki 

obsega izdelke brez laktoze in brez glutena, SPAR Veggie, SPAR Gourmet, DESPAR, 

Scotty&Molly – hrana za živali, Beauty Kiss – linija negovanih izdelkov, Sun Kiss – linija 



 

38 

izdelkov za in po sončenju, Silky Touch, Lovely, Pamina, Splendid, SPAR Super, Pretty 

Baby, Sparky, Pascarel, Everton, Rubin, Creative, SPAR Office, New York, Simpex, SPAR 

Drive, Megaspeed in Barbacue (Spar 2014b). 

 

V trgovskem podjetju Spar pravijo, da je njihova dolgoročna strategija potrošnikom ponuditi 

izdelke po nizkih cenah. Med potrošniki so še posebej priljubljeni zaradi dobrega razmerja 

med kakovostjo in ceno izdelkov (Zalaznik 2014).  Kljub temu da kupna moč upada, pa je bil 

dobiček podjetja Spar Slovenija v letu 2013 večji od leta pred tem. Razlog za to je sledenje 

dolgoročni strateški politiki, ki je neodvisna od gospodarske krize in ne vsebuje stalnega 

prilagajanja. V podjetju Spar pravijo, da je opaziti razlike med potrošniki. Nekateri namreč še 

vedno kupujejo izdelke s priznano blagovno znamko, drugi pa kupujejo cenejše izdelke, 

zaradi tega se izdelki, ki se cenovno gledano nahajajo v srednjem razredu, vse manj prodajajo 

(Križnik 2014).   

7.1.3  Hofer 

Hofer Slovenija je trgovina na drobno, ki spada pod nemško skupino ALDI Süd. Na slovenski 

trg je podjetje pod vodstvom avstrijske družbe Hofer vstopilo leta 2005 z otvoritvijo 11 

poslovalnic, danes pa jih je v Sloveniji že več kot 70 (Hofer 2014a). Hofer je eden izmed 

najbolj priljubljenih trgovskih podjetij v Sloveniji, kar je posledica prave ponudbe 

maksimalno uporabnih izdelkov z najboljšim razmerjem med kakovostjo in ceno. Vse 

Hoferjeve prodajalne so narejene po istem principu, kar pripomore k temu, da se kupec hitreje 

in bolje znajde in prihrani čas pri nakupu ne glede na to, v kateri Hoferjevi prodajalni kupuje. 

Hofer kupcem ponuja več kot 1200 izdelkov za vsakodnevno rabo, poleg stalne ponudbe 

njihova ponudba vsebuje tudi izdelke za domače mojstre, oblačila, električne naprave, 

posteljnino, posodo in športne izdelke. V Hoferjevih prodajalnah lahko kupimo tudi izdelke s 

trgovsko blagovno znamko, ki predstavljajo kar 90 % njihove ponudbe. Med najbolj znane 

spadajo: ekološki izdelki Natur aktiv, mesni izdelki Okus podeželja, mlečni izdelki Milfina, 

kruh in pekovski izdelki Okus tradicije, kozmetični izdelki Ombia in Dentofit in tehnični 

izdelki Medion (Hofer 2014b,  Zalaznik 2014). 

 

V Hoferju pravijo, da je njihova neodvisna cenovna in ponudbena politika tista, po čemer so 

znani med potrošniki. Poleg tega razni programi zvestobe, ki jih v obliki kartic ugodnosti in 

raznih zbiranj uvajajo njihovi konkurenti, niso del njihove filozofije in jih ne nameravajo 

uvesti niti v prihodnosti. Zvestobo kupcev dosegajo s kakovostnimi in cenovno ugodnimi 

izdelki. Sredstva, ki bi jih porabili za oblikovanje različnih programov zvestobe, raje 

uporabijo tako, da jih v obliki znižanih cen prenesejo na kupce (Tifengraber 2011, 2). 
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7.2 Opredelitev raziskovalnega problema 

Gospodarska kriza in visoka stopnja brezposelnosti v naši državi vplivata tudi na nakupno 

obnašanje potrošnikov, ki se zaradi padca kupne moči bolj racionalno odločajo pri nakupu 

izdelkov vsakdanje porabe. Da je kriza prisotna tudi v trgovinski dejavnosti, kažejo podatki 

kupne moči, ki je v Sloveniji leta 2008 znašala 91 %, lani pa le 83 % (Instore 2014). Na to 

opozarja tudi predsednica Trgovinske zbornice Slovenije, ki pravi, da so kupci zaradi 

naraščajoče brezposelnosti in padca kupne moči previdnejši in se vse pogosteje odločajo za 

nakup v diskontnih prodajalnah, kjer so cene izdelkov nižje, ne pa tudi manj kakovostne. Na 

podlagi tega ocenjujem, da smo potrošniki vse bolj pozorni na razne ugodnosti in akcije, ki jih 

trgovska podjetja pripravijo za nas, in nismo več tako zvesti kot v preteklosti, saj se za nakup 

v trgovskem podjetju odločamo predvsem na osnovi ugodne ponudbe in cene. Razlike se 

pojavljajo tudi pri izbiri izdelkov, vse več je namreč potrošnikov, ki raje izberejo izdelek s 

cenejšo trgovsko blagovno znamko kot pa izdelek z dražjo blagovno znamko proizvajalca. 

Poleg cene je razlog za to tudi dejstvo, da so izdelki s trgovsko blagovno znamko na 

primerljivi ravni kakovosti z izdelki trgovskih znamk proizvajalcev. Potrošniki predstavljamo 

za trgovska podjetja pomemben vir dohodkov, zato se podjetja trudijo, da bi pritegnila čim 

večje število kupcev. Z različnimi marketinškimi orodji nas skušajo prepričati, da se nam 

nakup v njihovi prodajalni najbolj splača in strmijo k temu, da se bodo kupci k njim vračali in 

postali zvesti kupci. Poleg tega tedensko uvajajo razne akcije, ugodnosti, darilca, kupončke in 

podobno, da bi nas spodbudila za nakup. Veliko je tudi povezanih ponudb izdelkov in 

storitev, kjer pri nakupu v enem izmed trgovskih podjetij prejmeš kupon s popustom na 

storitev podjetja z drugačno dejavnostjo in podobno (Morozov 2014). Povečuje se število 

potrošnikov, ki vse bolj pogosto nakupujejo tudi pri diskontnih trgovcih, med katere spada 

tudi Hofer. Od leta 2007 do 2012 so namreč diskontni trgovci v Sloveniji povečali svoj tržni 

delež iz 3 % na kar 20 % (Instore 2014). 

 

Zaradi omenjenih trendov, ki jih opažam tudi sama, sem se odločila raziskati, kako se na 

marketinške strategije in aktivnosti trgovcev odzivamo potrošniki in na kaj smo pri nakupu v 

trgovskem podjetju najbolj pozorni. Poleg tega me je zanimalo tudi, ali smo potrošniki zvesti 

enemu trgovskemu podjetju in tam nakupujemo ne glede na ceno, kakovost in ugodnosti 

drugih trgovcev, ali nas razne marketinške aktivnosti pripravijo do tega, da ne obiščemo 

vedno istega trgovskega ponudnika. Ker sama spremljam ponudbo trgovskih podjetij in se na 

podlagi ugodnosti in akcij tudi odločam za nakup, me je zanimalo, kakšne so navade drugih 

potrošnikov. Osredotočila sem se na goriško regijo ter izpostavila tri trgovska podjetja, ki jih 

smatram kot najbolj priljubljena med potrošniki in najbolj obiskana v Novi Gorici in bližnji 

okolici (oddaljenost do 20 km). To so Spar, Mercator in Hofer. Pri vseh treh omenjenih 

trgovskih podjetjih opažam, da redno izvajajo razne marketinške aktivnosti in se borijo za 

pridobitev čim večjega števila potrošnikov in doseganje njihove zvestobe. Najpogosteje 

uporabljeno komunikacijsko orodje so po mojih opažanjih tedensko osveženi letaki, ki jih 

prejemamo po pošti. Poleg tega podjetja veliko oglašujejo tudi preko televizije, pospešujejo 
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prodajo z zniževanjem cen izdelkov, ponudbo raznih ugodnosti – za isto ceno dobiš večjo 

količino, podeljevanjem darilc ob nakupu in podobno. Zaradi upada kupne moči smatram, da 

se potrošniki pri nakupu bolj poglabljamo v to, katere izdelke kupiti in kje jih najdemo po bolj 

ugodni ceni ter tako pri nakupu tudi prihranimo.  

7.3 Hipoteze 

Glede na raziskovalni problem sem si zastavila tri hipoteze. 

 

H1: Trgovska podjetja na trgu tekmujejo z različnimi marketinškimi strategijami in 

aktivnostmi. 

Ugotoviti želim, ali potrošniki opažamo, da se trgovska podjetja nenehno borijo za pridobitev 

čim večjega števila potrošnikov in ohranjanje naše zvestobe. Kljub temu da so marketinška 

orodja, s pomočjo katerih nas trgovci redno seznanjajo s svojo ponudbo za veliko ljudi 

nadležna, menim, da je borba med podjetji, ki se največkrat odraža v nižanju cen, za nas zelo 

ugodna. S tedenskim spreminjanjem cen in uvajanjem raznih ugodnosti lahko namreč 

velikokrat občutno prihranimo pri nakupu. 

 

H2: Marketinške aktivnosti trgovskih podjetij vplivajo na nakupno odločitev potrošnika.  

Zaradi padca kupne moči in povečanja brezposelnosti menim, da imajo marketinške 

aktivnosti vpliv na potrošnike in na naše nakupno obnašanje. Zaradi omenjenih trendov 

mislim, da veliko potrošnikov izdelke za vsakdanjo rabo kupuje bolj racionalno, poleg tega 

menim, da smo bolj pozorni na cene izdelkov različnih trgovskih ponudnikov in se na podlagi 

tega tudi odločimo, kje bomo izdelke kupili. 

 

H3: Kupci danes niso več zvesti enemu samemu trgovskemu podjetju.  

Zaradi pestre ponudbe in različnih cen izdelkov iste kategorije predpostavljam, da se je 

zvestoba kupcev zmanjšala in je nakupovanje v različnih trgovskih podjetjih vse bolj pogosto. 

Predvidevam namreč, da ljudje zaradi prihranka vse bolj spremljamo ponudbo trgovcev ter 

primerjamo cene in kakovost izdelkov, kar vpliva na našo nakupno odločitev.  

7.4 Potek raziskave 

Raziskavo sem izvajala približno dva meseca – od maja do julija 2014. Ker se tema moje 

raziskave nanaša na potrošnike različnih starosti, sem se odločila, da je ne bom izvedla 

elektronsko, ampak v tiskani obliki, ki je tudi za starejše anketirance ugodnejša. Pri izbiri 

anketirancev sem bila pozorna na to, da so polnoletni, saj menim, da odgovori 13-letnih otrok 

ne bi pravilno pokazali dejanskega stanja, ki me je zanimalo. Nakupovanje izdelkov 

vsakdanje porabe se mi zdi najbolj pogosto in razširjeno opravilo za ženske med 35. in 65. 

letom starosti, zato sem bila pri izbiri anketirancev pozorna, da jih je največ ustrezalo 
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omenjeni starostni skupini in spolu. Menim namreč, da mladostniki to opravilo večinoma 

prepustijo staršem, upokojenci pa se po nakupih velikokrat odpravijo s svojimi otroki ali 

vnuki. Anketni vprašalnik sem najprej razdelila svojim staršem, sorodnikom in družinskim 

prijateljem, sosedom v bloku, kjer živim, in staršem otrok, ki obiskujejo plesni klub, kjer 

plešem tudi sama. Obiskala sem tudi sosede obeh babic, starše mojih prijateljic in prijateljev, 

nekaj anketnih vprašalnikov pa sem razdelila tudi maminim sodelavcem. Pri anketiranju ni 

bilo zapletov, vsi anketiranci so vprašanja razumeli in nanje brez dodatnih pojasnil tudi 

razmeroma hitro odgovorili. Pri anketiranju sem bila pozorna predvsem na to, da anketiranci 

prihajajo iz Goriške, natančneje iz Nove Gorice in bližnjih okoliških krajev (oddaljenost do 

20 km), pri čemer nisem imela težav. Zastavljeno število anketirancev je bilo 100, skupno pa 

sem pridobila 152 izpolnjenih anketnih vprašalnikov. Dva vprašalnika sem morala že takoj 

izločiti, saj anketiranca nista izpolnila vseh vprašanj, tako da analiza rezultatov temelji na 

odgovorih 150 anketirancev. Anketni vprašalnik obsega 12 vprašanj, prvi dve vprašanji se 

nanašata na demografske podatke, in sicer starost in spol. Ostala vprašanja so zaprtega tipa, to 

pomeni, da je moral anketiranec izbrati enega ali več izmed danih možnih odgovorov. Le pri 

enem vprašanju sem dodala tudi možnost, da anketiranec sam navede odgovor, če mu 

nobeden izmed danih ne ustreza. Tri vprašanja so dihotomna, kar pomeni, da je anketiranec na 

vprašanje moral odgovoriti le z da ali ne.  

7.5 Rezultati raziskave 

Glede na to, da sem se odločila, da raziskavo izvedem na potrošnikih, ki največ nakupujejo v 

trgovinah Mercator, Spar ali Hofer, sem se pri obdelavi podatkov najprej osredotočila na 4. 

vprašanje, kjer me je zanimalo, v katerem izmed trgovskih podjetij anketiranec najpogosteje 

nakupuje. Od 150 anketirancev je bilo sedem takih, ki najpogosteje ne nakupujejo niti v 

Mercatorju, niti v Sparu in niti v Hoferju, zato sem te ankete izločila. Število upoštevanih 

končnih anket tako znaša 143. Analizo odgovorov anketirancev sem izvedla v programu 

Microsoft Excel 2007. V nadaljevanju so v obliki grafikonov prikazani rezultati raziskave za 

vsako vprašanje posebej, zraven pa sem dodala tudi moja opažanja in utemeljitev. 

 

Pri prvih dveh vprašanjih me je zanimal spol in starost anketiranca. Kljub temu da se tema 

moje raziskave nanaša na oba spola in različno stare anketirance, menim, da sta oba podatka 

pomembna pri razlagi rezultatov ankete. Kot je razvidno iz slike 5, je od skupno 143 

anketirancev, dobre tri petine žensk in slabi dve petini moških. 
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Slika 5: Spol anketirancev 

Čeprav sem se za ustreznost anketirancev omejila le na polnoletnost, menim, da imamo 

različne starostne skupine različne nakupovalne navade. Kot sem že omenila, smatram, da so 

prav ženske med 35. in 65. letom starosti tiste, ki najpogosteje nakupujejo v trgovskih 

podjetjih. Kot zastavljeno je bilo med anketiranci največ ravno teh, kar 65,9 %.  

Slika 6 prikazuje, da je od vseh anketirancev 14,7 % starih med 18 in 25 let, 13,3 % med 25 in 

35 let, 28,7 % med 35 in 45 let, ravno tako 28,7 % med 45 in 55 let, 11,2 % med 55 in 65 let 

in 3,4 % anketirancev nad 65 let.  

 

 

Slika 6: Starost anketirancev 

Na vprašanje, ali vsaj enkrat tedensko nakupujejo v trgovskem podjetju Spar, Mercator ali 

Hofer, je 88,8 % anketirancev odgovorilo z DA, 11,2 % pa z NE, kar kaže na to, da jih večina 
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zelo pogosto nakupuje v trgovini z izdelki vsakdanje porabe. Le 16 anketirancev ne nakupuje 

zelo pogosto, torej manj kot enkrat tedensko. Smatram, da je večina izmed teh 16 takih, ki 

nakup izdelkov, ki jih vsakodnevno uporabljajo, prepustijo staršem ali partnerju.  

 

 

Slika 7: Tedensko nakupovanje 

Pri naslednjem vprašanju me je zanimalo, v katerem podjetju anketiranec najpogosteje 

nakupuje. Kot kaže slika 8, jih kar 47,6 % najpogosteje nakupuje v Mercatorju, 32,8 % v 

Hoferju in 19,6 % v Sparu.  

 

Slika 8: Kje anketiranci najpogosteje nakupujemo 
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Razlog, da največ anketirancev najpogosteje nakupuje v Mercatorju, je po mojem mnenju 

dejstvo, da je v Novi Gorici in njeni bližnji okolici Mercatorjevih prodajaln zelo veliko, dva 

hipermarketa in en supermarket v Novi Gorici in več kot 15 marketov v Novi Gorici in bližnji 

okolici (oddaljenost do 20 km), medtem ko imamo le eno Spar prodajalno v Novi Gorici in 

dve Hofer prodajalni, eno v Novi Gorici in eno v Šempetru pri Gorici. Glede na število 

prodajalen posameznega trgovskega podjetja in na odgovore anketirancev o pogostosti 

nakupovanja v določenem trgovskem podjetju pa lahko rečem, da imata trgovski podjetij Spar 

in Hofer visoko priljubljenost kljub veliko manjšemu številu prodajalen na omenjenem 

območju.  

 

Slika 9 kaže, kateri so najpogostejši razlogi za nakupovanje potrošnika prav v tistem 

trgovskem podjetju, kjer najpogosteje nakupuje. Presenetljivo je kar 34,3 % anketirancev 

odgovorilo, da je glavni razlog bližina trgovine. Dani odgovor lahko povežemo s prejšnjim 

grafom, kjer sem dejala, da je priljubjenost Mercatorja verjetno povezana s številom 

prodajaln, ki jih v Novi Gorici in okolici ne manjka. To, da so tako rekoč na dosegu roke, 

gotovo pripomore k večji obiskanosti in priljubljenosti. Drugi najpogostejši razlog za nakup 

so najbolj ugodne cene izdelkov, na kar se osredotoča 24,9 % anketirancev. Bolj kot zaradi 

kakovosti izdelkov pa potrošniki nakupujejo iz navade. Ta odgovor je izbralo kar 14,8 % 

anketirancev, torej lahko sklepamo, da so tej anketiranci zvesti potrošniki, saj je navade 

običajno težko spremeniti. Kakovost izdelkov je presenetljivo pomembna le 12,4 % 

anketirancem. 8,3 % anketirancev je pri tem vprašanju navedlo odgovor, ki so ga imeli 

možnost napisati sami. Od teh jih je osem kot razlog za nakup navedlo razmerje med 

kakovostjo in ceno, dva kartico zvestobe Mercator Piko, po eden pa prijaznost osebja, manj 

oglaševanja kot ostala trgovska podjetja, kupone in popuste na določene nakupe in dober 

občutek pri nakupovanju. 

  

 

Slika 9: Razlogi za nakupovanje 
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Kot je razvidno iz slike 10, je pri vprašanju, ali večino nakupov živil in izdelkov vsakdanje 

rabe opravijo v istem trgovskem podjetju, kar 79,7 % anketirancev odgovorilo z ne, 20,3 % 

anketirancev pa z da. Tako lahko rečemo, da je med anketiranci le dobra petina takih, ki bi jih 

lahko imenovali zvesti potrošniki, kar sem tudi predvidevala in je potrdilo mojo domnevo, da 

večina potrošnikov ne nakupuje vedno v istih prodajalnah.  

 

 

Slika 10: Nakupovanje vedno v istem trgovskem podjetju  

Čeprav trgovska podjetja s potrošniki redno in najpogosteje komunicirajo preko raznih 

letakov in televizijskih oglasov, pa odgovori na naslednje vprašanje kažejo, da večina 

potrošnikov omenjenih marketinških orodij podjetij sploh ne spremlja. Anketirance sem 

vprašala, ali redno spremljajo akcijsko ponudbo trgovskih podjetij, kar pomeni, da prelistajo 

tedenski letak, si ogledajo, kateri izdelki so v akciji, spremljajo oglase v različnih medijih in 

vse ostalo.  
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Slika 11: Pogostost spremljanja akcijskih ponudb 

Kot je razvidno iz slike 11, jih je največ, kar 38,5 %, odgovorilo, da le včasih, pogosto to 

počne 30,1 % anketirancev, redko 11,9 %, vedno 11,2 %, 8,3 % pa tega ne počne nikoli. 

Rezultat me je presenetil, saj sem domnevala, da je več tistih, ki ponudbo bolj redno in 

podrobno spremljajo ter se za nakup odločajo predvsem na podlagi primerjave cen izdelkov 

različnih trgovskih ponudnikov in so tako pri nakupu bolj racionalni. Glede na rezultate 

ankete se anketiranci očitno s tem ne ukvarjajo veliko. 

 

Da akcijske ponudbe na potrošnike nimajo ravno velikega vpliva pri nakupni odločitvi, kažejo 

odgovori na naslednje vprašanje, kjer me je zanimalo, ali anketirance akcijska ponudba, kot je 

znižana cena nekega izdelka, akcija plačaš 2, dobiš 3 in podobno, prepriča za nakup. Med 

anketiranci je kar 53,1 % takih, ki jih akcijska ponudba redko prepriča za nakup, 14 % jih 

nikoli ne prepriča, 2,1 % anketirancev akcijskih ponudb sploh ne spremlja, nobeden od 

anketirancev pa ni tak, da bi ga akcijska ponudba vedno prepričala za nakup. Takih, ki so jim 

akcijske ponudbe všeč in spodbudijo njihov nakup pogosto, je 30,8 %. 
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Slika 12: Vpliv akcijskih ponudb na nakupno odločitev 

Na vprašanje, ali je anketirancem v navadi, da nekatere izdelke vedno kupijo v eni trgovini, 

druge pa v drugi, npr. sadje vedno v Mercatorju, meso vedno v Hoferju, pekovske izdelke pa 

v Sparu in podobno, jih je nekaj več kot polovico takih, ki so odgovorili z da, malo manj kot 

polovico pa jih je odgovorilo z ne. Kot je razvidno iz slike 13, je presenetljivo kar več kot 

polovico takih, ki določene izdelke vedno kupijo v določeni trgovini.  

 

Slika 13: Nakup določenega izdelka vedno v isti trgovini 
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Pri naslednjem vprašanju me je zanimalo, ali je anketirancem v navadi, da pred nakupom 

določenega izdelka preverijo, kje ga lahko kupijo po najbolj ugodni ceni. 37,1 % anketirancev 

cene preveri samo včasih, 29,3 % to stori redko, 18,2 % nikoli, le 13,3 % pogosto in 2,1 % 

vedno. Glede na izid torej večine potrošnikov ne zanima ravno, kje lahko določen izdelek 

kupijo po najbolj ugodni ceni, kar me preseneča, saj sem domnevala, da smo potrošniki bolj 

pozorni na ugodne cene in prihranek pri nakupu.  

 

 

Slika 14: Preverjanje cen izdelkov pred nakupom 

Za privabljanje čim večjega števila potrošnikov skušajo trgovska podjetja pritegniti pozornost 

na najrazličnejše načine. Za kupce pripravijo razne ugodnosti, znižajo cene, akcije plačaš 2, 

dobiš 3, zbiranje nalepk, darilca ob nakupu določene količine nekega izdelka in podobno. 

Zanimalo me je, ali to opažajo tudi anketiranci in kakšno mnenje imajo o tem.  

 

 

Slika 15: Tekma med trgovskimi podjetji 
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Slika 15 kaže, da je 57,3 % anketirancev mnenja, da trgovska podjetja to počnejo pretirano, 

24,5 %  je to všeč, 16,1 % jih meni, da le včasih, 2,1% anketirancev pa sta mnenja, da 

trgovska podjetja sploh ne skušajo pritegniti pozornosti potrošnikov. 

 

Glede na to, da trgovska podjetja izvajajo različne marketinške aktivnosti, da bi potrošnike 

prepričala za nakup, me je zanimalo, katera aktivnost je tista, ki potrošnika najbolj pritegne.  

 

 

Slika 16: Marketinške aktivnosti, ki potrošnika prepričajo za nakup 

Večino anketirancev, kar 55,9 %, za nakup najbolj prepriča znižanje cen, 22,4 % akcijske 

ponudbe z večjo količino za isto ceno, 11,9 % druge aktivnosti, kot so sponzorstva, akcije s 

humanitarnim poslanstvom, le 9,8 % pa oglaševanje. 

 

Glede na rezultate ankete ugotavljam, da so me odgovori anketirancev presenetili, saj je 

opaziti, da se jih velika večina ne zanima za nakup izdelkov po ugodnejših cenah, prav tako 

večina ne spremlja akcij trgovskih podjetij. Na podlagi tega sklepam, da za večino 

anketirancev nakup v trgovskem podjetju ni pogojen s finančno ugodnostjo. Eden izmed 

možnih vzrokov, zakaj je temu tako, je stopnja brezposelnosti, ki je na Goriškem druga 

najnižja v Sloveniji in po podatkih iz meseca maja 2014 znaša 11,1 % (Zavod Republike 

Slovenije za zaposlovanje 2014). Na podlagi tega sklepam, da so bili anketirani ravno tisti, ki 

zaenkrat finančnih težav nimajo in se zato pri nakupu ne poglabljajo ravno v cene, ugodnosti 

in akcije, ampak je zanje pomembnejša bližina trgovine in navada. 

 

Rezultate ankete lahko koreliram z zastavljenimi hipotezami. 

Hipotezo 1, ki pravi, da trgovska podjetja na trgu tekmujejo z različnimi marketinškimi 

aktivnostmi za pridobitev čim večjega števila kupcev, lahko potrdim. Analiza ankete je 

pokazala, da aktivnosti, ki jih trgovska podjetja izvajajo, opaža večina anketirancev. Največ je 
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takih, ki se jim zdijo te aktivnosti pretirane, skoraj četrtini anketirancev pa so te aktivnosti 

všeč. Kljub temu da 2,1 % anketirancev ne opaža, da skušajo trgovska podjetja pritegniti 

pozornost z raznimi aktivnostmi, hipotezo potrjujem.   

 

Hipotezo 2, ki pravi, da marketinške aktivnosti trgovskih podjetij vplivajo na nakupno 

odločanje potrošnika, zavračam. Le dobro četrtino anketirancev namreč akcijska ponudba 

pogosto prepriča za nakup, ostale slabe tri četrtine pa le redko, nikoli ali pa akcijskih ponudb 

sploh ne spremljajo. Tisti anketiranci, ki spremembe ponudbe spremljajo, se za nakup 

odločijo predvsem zaradi znižanja cen. 

 

Hipotezo 3, ki pravi, da kupci danes niso več zvesti enemu samemu trgovskemu podjetju, tudi 

lahko potrdim. Nezvestoba potrošnikov je vidna predvsem iz odgovorov na vprašanje, ali 

večino nakupov živil in izdelkov vsakdanje rabe opravijo v istem trgovskem podjetju, kjer jih 

je z da odgovorilo le 20,3 % in jih lahko smatramo kot zveste kupce, kar slabe štiri petine 

anketirancev pa ne nakupuje vedno v istem trgovskem podjetju.  
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8  SKLEP 

Trgovska podjetja imajo velik pomen za zadovoljevanje človekovih potreb, saj lahko 

potrošniki v njihovih prodajalnah opravimo nakup živil in izdelkov vsakdanje rabe ter tudi 

vedno več drugih dobrin, ki za nas niso primarnega pomena, a ustvarjajo nove potrebe 

posameznika. Kljub temu da lahko nekatere dobrine ljudje pridelamo sami, se je nakupu v 

trgovskem podjetju skoraj nemogoče izogniti. Za privabljanje potrošnikov se trgovska 

podjetja poslužujejo raznih marketinških prijemov, s katerimi želijo privabiti potrošnike v 

svoje prodajalne. Področje marketinga spada med eno izmed najpomembnejši funkcij v 

podjetju, saj podjetju skozi pripravo in prodajo dobrin potrošnikom omogoča ustvarjanje 

dobička, potrošnikom pa zadovoljevanje potreb in želja. Za vzpostavitev komunikacije s 

potrošniki podjetja uporabljajo različna komunikacijska orodja. Med najbolj pogoste spada 

oglaševanje, ki ga je mogoče zaslediti na vsakem koraku in se izvaja predvsem v obliki 

letakov, plakatov, radijskih in televizijskih oglasov, spletnih strani, ter pospeševanje prodaje, 

ki se odraža v znižanju cen izdelkov, raznih količinskih akcijah in podobno. Poleg 

marketinških strategij, ki se izvajajo z različnimi aktivnostmi, se trgovska podjetja 

osredotočajo tudi na uvajanje izdelkov s trgovsko blagovno znamko. Ti izdelki so cenovno 

ugodnejši od izdelkov z blagovno znamko prodajalca, vendar so zaradi primerljive kakovosti 

med potrošniki vedno bolj priljubljeni. Posledično proizvajalčeve blagovne znamke izgubljajo 

zveste kupce, kar trgovskim podjetjem predstavlja dobiček. Poleg povečevanja priljubljenosti 

izdelkov trgovske blagovne znamke je za podjetje zelo pomembna tudi zvestoba potrošnikov, 

ki predstavlja del premoženja podjetja. Ohranjanje zvestih potrošnikov je za podjetje ključno, 

saj predstavlja prihranek časa, truda in denarja. Za doseganje zvestobe si podjetje pomaga z 

raznimi programi zvestobe, katerim smo priča predvsem v trgovskih podjetjih.  

 

V diplomski nalogi sem se ukvarjala predvsem s strategijami in aktivnostmi trgovskih podjetij 

Spar, Mercator in Hofer in zvestobo potrošnikov. Zastavila sem si tri hipoteze, ki so se 

nanašale na tekmovanje med trgovskimi podjetji, vpliv marketinških aktivnosti in zvestobo 

potrošnikov. Hipotezo o obstoju tekmovanja med trgovskimi podjetji za pridobitev 

potrošnikov sem potrdila, saj je večina anketirancev mnenja, da trgovska podjetja tekmujejo 

za našo naklonjenost in to tudi opažajo. Analiza odgovorov anketirancev je pokazala, da 

anketiranci niso zvesti enemu trgovskemu podjetju, ampak nakupujejo v različnih trgovskih 

podjetjih, zato sem tudi to hipotezo potrdila. Zveste potrošnike različni avtorji različno 

definirajo, vendar so najpogosteje opredeljeni kot tisti, ki večji delež svojih nakupov izvršijo 

v določenem trgovskem podjetju in se vanj vračajo. V povezavi z rezultati izvedene raziskave 

zato ugotavljam, da velika večina anketirancev ne spada v kategorijo zvestih potrošnikov. 

Hipoteza, ki sem jo zavrgla, je predpostavljala, da marketinške aktivnosti trgovskih podjetij 

vplivajo na nakupno odločanje potrošnika. Upoštevajoč rezultate raziskave namreč 

presenetljivo ugotavljam, da te aktivnosti nimajo večjega vpliva na anketirance. Večina teh 

aktivnosti ne spremlja in se nanje, kot pravijo, ne odziva. Presenetili so me tudi odgovori o 

nakupnih odločitvah anketirancev, saj so kot najbolj pogost razlog za nakup navedli bližino 
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prodajalne, kar kaže na to, da je zanje najbolj pomemben »udoben« in hiter nakup. Kljub 

temu da marketinške aktivnosti opažajo in lahko nekatere izdelke pri določenem trgovcu 

kupijo ceneje kot drugod, je cena izdelka šele drugi razlog za nakup v trgovskem podjetju, 

kjer nakupujejo. Veliko anketirancev je kot razlog za nakup navedlo tudi navado, kakovost 

izdelkov pa se nahaja šele na 4. mestu najpogostejših razlogov. Ker sem raziskavo izvedla le 

na področju Nove Gorice in njene bližnje okolice in je zajemala le 150 anketirancev, menim, 

da bi bili rezultati ankete, izvedene na področju celotne Slovenije, drugačni, vendar sem bila 

nad izidom vseeno presenečena. Največji odstotek anketirancev nakupuje prav v Mercatorju, 

ki se ga dandanes drži sloves najdražjega trgovca, kar potrjuje dejstvo, da cene izdelkov za 

anketirance niso najbolj ključne pri nakupu. Sklepam, da je razlog za priljubljenost 

Mercatorja tudi številčnost prodajaln na območju Nove Gorice in bližnje okolice. Sama razne 

marketinške aktivnosti, predvsem pospeševanje prodaje, redno spremljam in sem bila glede 

na gospodarsko stanje v naši državi prepričana, da bo z vidika spremljanja cen in ugodnosti 

trgovskih podjetij anketa prinesla drugačne rezultate.  

 

Tekmovanje med trgovskimi podjetji je za nas potrošnike ugodno predvsem z vidika 

zniževanja cen in uvajanja raznih ugodnosti za kupce, kar nam namreč omogoča opazen 

prihranek. Menim, da bi lahko potrošniki z malo več pozornosti in previdnosti občutno 

prihranili pri svojih nakupih izdelkov vsakdanje porabe, ki se jim ne moremo izogniti. Že s 

primerjavo cen najbolj osnovnih izdelkov za gospodinjsko rabo je opaziti, da se cene različnih 

trgovcev med seboj razlikujejo in so enaki izdelki ponekod občutno cenejši oziroma dražji. 

Zakaj bi torej trgovcem povečevali dobiček, če pa so naše potrebe lahko zadovoljene tudi, če 

odmislimo bližino trgovine in naše navade ter se osredotočimo na cenovno in seveda tudi 

kakovostno ugodno ponudbo. Na podlagi tega raje izberimo trgovsko podjetje, kjer se nam 

nakup najbolj izplača in v veliki večini zadovolji naše potrebe in tudi pričakovanja. 
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PRILOGE 

Priloga 1          Anketni vprašalnik 

 

 





Priloga 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Pozdravljeni! Moje ime je Lucija Kokošar in sem študentka 3. letnika Fakultete za 

management, smer Management  v Kopru. Pri svoji diplomski nalogi raziskujem marketinške 

strategije in aktivnosti trgovskih podjetij Mercator, Spar in Hofer ter njihov vpliv na zvestobo 

potrošnikov. Prosila bi vas, da odgovorite na spodnji anketni vprašalnik in mi s tem pomagate 

do pridobitve potrebnih podatkov za raziskovalni del moje diplomske naloge. Anketa je 

anonimna in vam ne bo vzela več kot pet minut časa. Že vnaprej se vam najlepše zahvaljujem! 

 

1. STAROST: _______ 

 

2. SPOL: M/Ž 

 

3. Ali vsaj 1x tedensko nakupujete v trgovini Spar, Mercator ali Hofer?  

a) Da 

b) Ne 

 

4. V katerem trgovskem podjetju najpogosteje nakupujete? 

a) Mercator 

b) Hofer 

c) Spar 

č) V nobenem od naštetih 

 

5. Kaj je glavni razlog za nakupovanje v trgovskem podjetju, v katerem nakupujete? 

a) Najbolj ugodne cene izdelkov 

b) Najboljša kvaliteta izdelkov 

c) Bližina trgovine 

č) Navada 

d) Nimam posebnih razlogov 

e) Drugo:____________________________________ 

 

6. Ali večino vaših nakupov živil in izdelkov vsakdanje rabe opravite v istem trgovskem 

podjetju? 

a) Da 

b) Ne 

 

7. Ali spremljate akcijsko ponudbo omenjenih trgovskih podjetij (prelistate tedenski 

letak, si ogledate, kateri izdelki so v akciji, spremljate oglase v medijih in vse ostalo)? 

a) Včasih 

b) Vedno 
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c) Redko 

č) Pogosto 

d) Nikoli 

 

8. Ali vas akcijska ponudba (znižana cena nekega izdelka, plačaš 2, dobiš 3 itd.) v eni 

izmed teh treh trgovin prepriča za nakup? 

a) Da, vedno 

b) Pogosto 

c) Redko 

č) Ne, nikoli 

d) Akcijskih ponudb ne spremljam 

 

9. Ali vam je v navadi, da nekatere izdelke vedno kupite v eni trgovini, druge pa v drugi 

(npr. sadje vedno v Mercatorju, meso vedno v Hoferju, pekovske izdelke pa v Sparu in 

podobno)? 

a) Da 

b) Ne 

 

10. Ali vam je v navadi, da pred nakupom določenega izdelka preverite, kje ga lahko 

kupite po najbolj ugodni ceni? 

a) Včasih 

b) Redko 

c) Nikoli 

č) Pogosto 

d) Vedno 

 

11. Ali zaznavate, da se navedena trgovska podjetja trudijo pritegniti pozornost z 

različnimi ugodnostmi? 

a) Da, pretirano 

b) Da, vendar mi je to všeč 

c) Ne 

č) Včasih 

 

12. Katere od naštetih marketinških aktivnosti navedenih trgovskih podjetij vas najbolj 

prepričajo za nakup? 

a) Znižanje cen 

b) Akcijske ponudbe (dobiš več za isto ceno) 

c) Oglaševanje 

č) Druge aktivnosti (sponzorstva, akcije s humanitarnim poslanstvom …) 


