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POVZETEK 

S kozmetičnimi izdelki se srečujemo vsakodnevno. Dejavniki, na osnovi katerih se porabnik 

odloči, katere bo izbral, so v nalogi razdeljeni v štiri skupine. Z izvedeno raziskavo smo 

ugotovili, da imajo nekateri dejavniki večji, drugi pa manjši vpliv. Med ključne dejavnike  

lahko uvrstimo družbeni razred in ceno izdelka. Kakšnim kupcem je pomembno poreklo 

izdelka, ni bilo mogoče natančno določiti. Glede pomembnosti sestavin izdelka pa smo 

ugotovili, da se za kozmetične izdelke z izključno naravnimi sestavinami odločajo predvsem 

tisti porabniki, ki imajo mesečni prihodek nad 1500 EUR. Ugotovili smo, da mora tržnik 

opraviti različne raziskave in uporabiti vsa orodja, ki jih marketing ponuja za uspešno 

načrtovanje marketinških strategij za kozmetične izdelke. 

Ključne besede: kozmetična industrija, kozmetični izdelek, nakupne odločitve, porabniki, 

značilnosti porabnikov. 

SUMMARY 

We come across cosmetic products on a daily basis. The factors that influence consumer’s 

decisions on which one will be chosen are in the thesis divided into four groups. With the 

research we found out that some of the factors have greater, and other smaller impact. 

Among the key factors can be classified the social class and the price of the product. We 

could not determine precisely what types of buyers think that the origin of the product is 

important.  But according to the importance of the components of the product, we found out 

that cosmetic products with entirely natural ingredients are particularly purchased by those 

consumers who have a monthly income of more than 1500 Euros. We found out that the 

marketer has to do a variety of research and use all the marketing tools for a successful 

planning of marketing strategies for cosmetic products. 

Keywords: cosmetics industry, beauty product, purchases decisions, consumers, consumers' 

characteristics. 
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1 UVOD 

Problem, ki ga obravnava zaključna projektna naloga, je velika konkurenčnost na trgu 

kozmetičnih izdelkov v Sloveniji. Na trgu, ki je stičišče ponudbe in povpraševanja, je več 

različnih ponudnikov tovrstnih izdelkov, od trgovcev, malih in velikih, do proizvajalcev, ki 

sami prodajajo svoje izdelke. Če želi nekdo biti uspešen in konkurenčen, mora vedeti, kateri 

so ključni dejavniki nakupa kozmetičnih izdelkov. Preden lahko podjetje razvije primerne 

marketinške strategije za zadovoljitev kupcev, mora razumeti, kako kupci sprejemajo svoje 

nakupne odločitve (Potočnik 2002, 108). 

1.1 Opredelitev problematike in teoretičnih izhodišč 

V začetkih delovanja kozmetične industrije so bile ciljna skupina odrasle ženske. Danes je 

značilna enakomerna usmerjenost na oba spola in vsa življenjska obdobja, predvsem zaradi 

sprememb življenjskega ritma, prehrane, daljše življenjske dobe, informacijsko-

komunikacijske tehnologije, spremenile pa so se tudi potrebe potrošnikov. Kozmetična 

industrija je povezana tudi z modnimi smernicami in razvojnimi trendi, ki v največji meri  

določajo življenjski cikel izdelkov. Krajši življenjski cikel imajo izdelki, ki temeljijo na 

barvah, na primer ličila in laki za nohte, daljšega pa izdelki, pri katerih je v ospredju 

učinkovitost, na primer mila, dezodoranti in perspiranti. Vendar tudi pri slednjih uporabniki 

narekujejo spremembe, saj se lahko izdelkov enostavno naveličajo. Zato je takšne izdelke 

treba nadgrajevati ali jih nadomestiti z izdelki z enako učinkovitostjo. Poleg do sedaj 

omenjenih dejavnikov pa ima od leta 2007 na nakupno odločitev vpliv tudi finančna kriza, ki 

jo v Sloveniji občutimo predvsem od leta 2008 naprej. Kljub temu da rezultati prodaje kažejo, 

da kriza ni tako močno vplivala na kozmetično industrijo kot na večino ostalih gospodarskih 

in tržnih segmentov, je kupna moč značilno in pomembno upadla. Na osnovi opazovanja 

prodajnih polic je možno ugotoviti, da se prodajalci vse pogosteje odločajo za metode 

neposrednega trženja. Ob nakupih raznih izdelkov dodajajo darila, popuste na nakup drugega 

izdelka in podobno. Zanimalo nas je, ali je ta metoda uspešna in kupca prepriča v nakup ali pa 

bo sledil svojim izbranim izdelkom.  

Dejavniki nakupa kozmetike in usmerjena raziskava so v nalogi razdeljeni v naslednje večje 

skupine: kulturni, družbeni, osebni in psihološki dejavniki. Kulturni dejavniki so nadalje 

razdeljeni na podskupine: kultura, subkultura in družbeni razred. Kotler (2004, 183) trdi, da je 

»kultura temeljni dejavnik posameznikovih želja in vedenja. Družina in druge družbene celice 

prenašajo na nas nabor vrednot, prepričanj, preferenc in vedenja vse od našega rojstva«. 

Družbeni dejavniki so razdeljeni na podskupine: referenčne skupine, družina, vloge in 

položaji. Referenčne skupine imajo močan vpliv na posameznika. Prisiljen se jim je 

prilagajati, z njimi se želi poistovetiti. Posledično vplivajo tudi na njegov življenjski slog, 
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stališča in samopodobo. Ena izmed teh skupin je družina, najprej izvorna, nato ustvarjena. 

Zaradi zaposlovanja žensk te niso več glavne nakupovalke. Besedo pa imajo tudi otroci.  

Osebni dejavniki so razdeljeni na naslednje podskupine: starost in stopnja v življenjskem 

ciklu, poklic, premoženjsko stanje, življenjski slog ter osebnost in samopodoba. Ljudje imajo 

pri različnih starostih različne potrebe. Njihov poklic in premoženjsko stanje lahko prav tako 

pomembno vplivata na nakupno odločanje. Tisti z višjim razpoložljivim dohodkom imajo 

lažjo izbiro, saj so manj občutljivi na izdatke. Kotler (2004, 191–192) pravi: »Življenjski slog 

nam naslika osebo kot celoto v interakciji z njenim okoljem. Tržniki iščejo povezave med 

svojimi izdelki in skupinami z različnimi življenjskimi slogi.« Med primarnimi dejavniki je 

vsekakor tudi osebnost človeka, ki jo definiramo kot splet psiholoških lastnosti, ki povzročijo, 

da se oseba na določene dražljaje v okolju vedno znova odziva enako ali podobno. 

Na nakupne odločitve vplivajo tudi štirje temeljni psihološki dejavniki, ki so: motivacija, 

zaznavanje, učenje ter prepričanja in stališča. Motiv je tisti, ki človeka spodbudi k dejanju. Tri 

najbolj znane teorije za proučevanje ravnanja uporabnikov so Freudova, Maslowova in 

Herzbergova. Tržniki in raziskovalci jih uporabljajo še danes. Ko je uporabnik enkrat 

motiviran, se nadaljuje proces zaznavanja. Ljudje določen dražljaj zaznavamo različno, saj 

nepomembne informacije izločimo. Ko se odločimo za neko dejanje, s tem pridobimo 

izkušnjo, se nekaj naučimo. Rezultat učenja pa je prepletanje vzgibov, dražljajev, namigov, 

odzivov in nagrad. S tem pridobimo določena prepričanja in stališča, ki vplivajo na nakupno 

vedenje. Kotler (2004, 198) pravi: »Prepričanje je opisna zamisel porabnika o nečem. Naša 

prepričanja o izdelkih in blagovnih znamkah vplivajo na naše nakupne odločitve.« Stališče 

Kotler (2004, 199) definira z besedami: »Stališče je posameznikova trajna, pozitivna ali 

negativna ocena, njegovi čustveni občutki in vedenjska nagnjenja do nekega objekta ali 

ideje.«  Tako raziskovalna problematika zaključne projektne naloge temelji na raziskovanju in 

proučevanju ključnih dejavnikov nakupa kozmetičnih izdelkov v Sloveniji. 

1.2 Nameni in cilji zaključne projektne naloge 

Namen zaključne projektne naloge je raziskati, proučiti in identificirati poglavitne dejavnike, 

ki vplivajo na odločitev za nakup kozmetike pri slovenskih potrošnikih: ali so to sestavine 

izdelka, ki so vedno pogosteje naravne, ekološko pridelane, ali ima, glede na to, da je celotna 

država v težkih in negotovih časih, ključno besedo cena ali celo kaj drugega. 

Teoretični cilji zaključne projektne naloge: 

– proučiti teoretične osnove marketinga, 

– proučiti teoretične osnove marketinga kozmetike, 

– raziskati že identificirane dejavnike nakupa kozmetike. 
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Empirična cilja zaključne projektne naloge: 

– raziskati dejavnike nakupa kozmetike pri slovenskih potrošnikih, 

– izdelati priporočilo za uspešni marketing kozmetičnih izdelkov slovenskim potrošnikom. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev 

V teoretičnem delu zaključne projektne naloge bodo uporabljene naslednje metode: 

– metoda opisovanja ali deskripcije, 

– metoda povzemanja ali kompilacije, 

– metoda analize,  

– metoda sinteze. 

V empiričnem delu zaključne projektne naloge sta bili z namenom identificiranja dejavnikov 

nakupa kozmetičnih izdelkov uporabljeni metodi osebnega in spletnega anketiranja. 

Vprašalnik je bil sestavljen na osnovi proučenih teoretičnih izhodišč. Predhodno je bila 

njegova razumljivost preverjena na manjšem testnem vzorcu ljudi. Vzorec za osebno 

anketiranje je bil naključen, anketirane so bile naključno izbrane osebe v Kopru in Ljubljani. 

Spletno anketiranje je bilo izvedeno s pomočjo metode snežne kepe; vprašalnik je bil 

posredovan znancem, ki so bili naprošeni, da ga posredujejo naprej. Anketiranih je bilo 78 

oseb. Rezultati anketiranja so bili statistično obdelani s pomočjo programa MS Excel ter 

predstavljeni grafično in tabelarično. Odločili smo se za kombinacijo spletnega in osebnega 

anketiranja, saj se ti dve metodi učinkovito dopolnjujeta. Spletne ankete omogočajo: hitrost, 

nižje stroške, veliko možnosti za oblikovanje spletnega vprašalnika, omogočajo preskoke med 

vprašanji, spletne povezave. Posebnosti osebnih anket so: visoke stopnje odgovorov, velika 

prilagodljivost, daljši čas spraševanja, možnost preverjanja odgovorov, motiviranje med 

spraševanjem (Bregar, Ograjenšek in Bavdaž  2005, 87). 

1.4 Predpostavke in omejitve 

Trg kozmetike je dinamičen, visokokonkurenčen, zahteven, ponudniki tekmujejo za 

naklonjenost potrošnikov. Omejitev predstavlja to, da pri osebnem anketiranju pridobitev 

velikega vzorca vprašanih pomeni visoke stroške in veliko časa. Pri spletnem anketiranju je 

omejitev to, da so anketiranci le tisti, ki uporabljajo računalnik, tovrstno anketiranje pa ima 

prednost ravno pri možnosti pridobitve velikega vzorca.  Ena od ključnih omejitev raziskav je 

relativna majhnost vzorca, kar omejuje ugotavljanje izidov raziskave in sklepanje na celotno 

populacijo Slovenije. Pridobljeni podatki tudi niso nikoli v celoti popolnoma zanesljivi, ker 

anketiranec včasih ne odgovori po resnici. To se lahko zgodi iz več razlogov, na primer zaradi 

pomanjkanje časa ali prisotnosti drugih oseb, ki vplivajo na odgovor. S kombinacijo spletnega 

in osebnega anketiranja smo poskusili minimalizirati te omejitve. Omenili bi tudi dejstvo, da 
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ima anketiranec lahko določene želje, okoliščine, ki vplivajo na nakup, pa ga prisilijo v drugo 

smer. 
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2 MARKETING 

Marketing je v vsakem podjetju zelo pomembna funkcija, s pomočjo katere se kupce doseže 

in ugotovi, kaj potrebujejo. Razumevanje, kaj in kako uporabniki kupujejo, lahko podjetju 

prinese številne koristi. 

2.1 Ključne vsebine marketinga 

Ker v nalogi proučujemo dejavnike nakupa, bodo izbrane ključne vsebine marketinga, 

opisane v nadaljevanju tega poglavja, naslednje: kdo sodeluje in vpliva na nakupno odločanje, 

proučevanje različnih vlog ter določanje ciljnega trga in marketinškega spleta. To so tiste 

naloge marketinga, ki podjetju omogočajo, da razvije trženjske načrte za svoje izdelke.  

Sodobni tržniki so primorani poglobljeno proučevati proces nakupnega odločanja. Treba je 

opredeliti nakupne vloge. Kotler (2004, 200) potrošnika opredeli kot nekoga, »ki zazna 

potrebo ali željo ter opravi nakup«. Vendar ni nujno, da ena oseba nastopa le v eni vlogi, pač 

pa se lahko izrazi v mnogih oblikah. Najpogostejše so naslednje vloge potrošnika (Kotler 

2004, 200): 

– pobudnik (prvi predlaga nakup), 

– vplivnež (z nasveti in mnenji vpliva na nakupno odločitev), 

– odločevalec (odloča o nakupu, kaj kupiti, kako kupiti, kje kupiti), 

– kupec (opravi nakup), 

– uporabnik (uporablja ali porabi izdelek). 

Nekateri nakupi zahtevajo več napora, analiziranja, zbiranja različnih ponudb, spet drugi pa so 

opravljeni v kratkem času. Med prve bi lahko šteli nakupe naprav in izdelkov, ki lahko 

vplivajo na zdravje, izdelke višjega cenovnega razreda ipd. Med slednje običajno spadajo 

nakupi manjših izdelkov, ki nimajo večjega vpliva in so običajno cenovno ugodnejši, na 

primer zobne kreme, kreme za roke ipd.  

Kotler (2004, 201–202) je oblike nakupnega vedenja razdelil v štiri skupine: 

– zapleteno nakupno vedenje. Običajno se pojavi pri nakupovanju dragih izdelkov, pri 

tveganih nakupih, ki se ne opravljajo pogosto, na primer, kadar kupujemo avtomobil, 

pohištvo. Kupec potrebuje veliko informacij, na osnovi katerih ocenjuje izdelke, da se 

lahko odloči za nakup; 

– nakupno vedenje, usmerjeno k zmanjševanju neskladja. Pojavi se pri nakupih, kjer kupec 

ne vidi bistvenih razlik med izdelki. Običajno preveri ponudbo in poskuša ugotoviti 

razlike v kakovosti. Če je v kakovosti velika razlika, se običajno odloči za dražji izdelek, 

če pa je ta razlika manjša, se odloči za cenejšega. Svoje stališče o izdelku oblikuje po 

nakupu, ko ugotovi negativne in pozitivne lastnosti izdelka; 
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– ustaljeno nakupno vedenje. Pojavi se pri kupovanju izdelkov nižje vrednosti, ki se 

kupujejo pogosto. Na izbiro izdelka najbolj vpliva navada, na te navade pa želijo tržniki 

vplivati z oglaševanjem. Izdelek povežejo z neko pomembno temo, na primer s težavo, ki 

jo utegne imeti posameznik, ali z nekim osebnim trenutkom. Oglaševanje lahko 

oblikujejo tako, da sproži močna čustva, ali izdelku dodajo pomembno značilnost, na 

primer dodatek vitaminov; 

– nakupno vedenje, usmerjeno k iskanju raznolikosti. Pojavi se pri nizki vpletenosti v 

nakup, kjer pa so pomembne razlike med blagovnimi znamkami. Kupci običajno 

menjujejo blagovne znamke izdelkov, vendar le zaradi tega, ker iščejo raznolikost, in ne 

zaradi tega, ker ne bi bili zadovoljni. Tržni vodja deluje po strategiji, da zasede čim več 

polic v trgovinah in z oglaševanjem opominja na svoj izdelek. 

Kotler (2004, 200) navaja: »Ker je nemogoče, da bi lahko en proizvajalec zadovoljil potrebe 

vseh ljudi po nekem izdelku ali storitvi, je potrebno določiti ciljne trge. Podjetja naredijo 

najbolje, če skrbno izberejo svoj(e) ciljni(e) trg(e) in pripravijo njim prilagojene marketinške 

programe.« Potočnik (2002, 153) pravi: »Z razčlenitvijo celotnega trga na manjše dele 

(segmente) odjemalcev s podobnimi značilnostmi lahko podjetje bolje zadovoljuje njihove 

potrebe in želje.« Sledi proučevanje potreb, želja in povpraševanja, na osnovi katerih se 

oblikuje ponudba. Ta je pripravljena za skupine s približno enakimi značilnostmi glede 

danega področja. Skupino imenujemo tržni segment. Preden se podjetje odloči za 

segmentacijo trga, mora biti prepričano, da je to sploh smiselno. Za določene izdelke/storitve 

segmentacija ni potrebna, na primer za izdelke, ki so univerzalni, kot je sol, ustekleničena 

voda ipd. Segmentacija enako ni smiselna, če gre za tako majhen segment, da prilagojeni 

marketing ne bi bil dobičkonosen. Ko pa podjetje ugotovi, da množično trženje ne bi dovolj 

poudarilo njihovih prednosti, se odloči, da trg razdrobi, tako da ga razdeli na tržne segmente, 

tržne vrzeli (tržne niše) in na posamezne kupce.  

Segmentiranja se podjetje lahko loti na različne načine. Eden izmed teh je lahko segmentacija, 

ki temelji na potrebah. Najprej se porabnike razdeli na osnovi potreb, potem jih je treba 

razločiti glede na demografske osnove, podatke o življenjskem slogu in uporabi izdelka. 

Naprej jih ločimo po oceni privlačnosti in donosnosti. Če je ta zadovoljiva, se oblikuje 

vrednost, ki se jim bo ponudila, ter strategija pozicioniranja. Oblikuje se trženjski splet. 

Porabniški trg se lahko segmenitra tudi glede na naslednje kriterije: demografske, geografske, 

psihografske, vedenjske in družbenoekonomske značilnosti. Pod demografskimi značilnostmi 

se lahko opredeli starost in stopnjo v življenjskem ciklu, spol, dohodek, generacijo in 

družbeni sloj. Geografsko se lahko razdeli na enote, kot so narodi, države, regije, občine, 

mesta in soseske. Pri psihografskih značilnostih se proučuje življenjski slog, osebnost in 

vrednote. Veliko strokovnjakov meni, da proučevanje vedenjskih značilnosti sodi med 

najpomembnejše značilnosti. Rezultat nam poda informacije o priložnosti nakupa in uporabe, 

koristih, ki jih ima kupec, uporabniškemu statusu, stopnji uporabe, ravni zvestobe, stopnji 
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pripravljenosti za nakup ter stališču do nakupa. Psihografsko segmentiranje pa je tudi precej 

omejeno, saj zgoraj naštetih spremenljivk ne moremo natančno meriti. 

V preteklosti so bila podjetja naravnana na ekonomijo obsega. Cilj je bil proizvesti čim več 

izdelkov, da bi lahko tako znižali povprečne stroške na izdelek. To lahko vodi do kopičenja 

zalog in v prodajo po močno znižanih cenah. Temu primerno je bil usmerjen tudi marketing. 

Vendar imajo danes kupci večjo moč kot kadarkoli prej. Na to korenito spremembo skoraj 

vseh marketinških pravil je vplival predvsem razvoj informacijsko-komunikacijske 

tehnologije. Kupci imajo sedaj možnost kadarkoli preverjati vso ponudbo na trgu ter cene in 

kakovost. Podjetja sicer na tak način lažje dosežejo kupce, ponuditi pa jim morajo najboljše 

razmerje med kakovostjo in ceno. Konkurenca postaja vedno bolj neizprosna, kar od podjetij 

zahteva stalne spremembe in prilagajanja.   

Temeljna orodja, ki jih podjetja uporabljajo, so poimenovana marketinški splet. McCarthy jih 

je razvrstil v štiri skupine: izdelek, cena, tržne poti in trženjsko komuniciranje ali na kratko na 

štiri P-je. Podjetje izbere, kateri splet marketinških orodij uporabiti (Kotler 2004, 16). 

 

Slika 1: Slikovni prikaz marketinškega spleta po McCarthy-ju 

Vir: Kotler 2004, 16. 

Lansiranje novega izdelka na trg je zelo pomembna dejavnost. Podjetja, ki tega ne počnejo, 

tvegajo izgubo, kljub temu da je tudi razvoj novega izdelka drag in tvegan proces. Razlogi za 

razvijanje novih izdelkov so: konkurenca, tehnološki napredek, zastarevanje izdelkov, 

spremembe okusov in navad, čedalje krajši življenjski cikel izdelkov, na kar vpliva današnja 

hiperaktivna konkurenca. Potočnik (2002, 180) pravi: »Pomisleki glede razvijanja novih 

izdelkov se lahko pojavijo zaradi velikega tveganja, vprašanja glede ustreznosti idej, potrebne 

naložbe, stroškov razvoja in obsega potencialnega povpraševanja.« Življenjski cikel izdelka je 

sestavljen iz obdobja uvajanja, rasti, zrelosti in upadanja. V obdobju uvajanja izdelka na trg je 
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dobiček nizek, podjetje je usmerjeno v predstavitev izdelka na trgu, vlaga se v oglaševanje. 

Po uspešnem uvajanju začne prodaja rasti. Podjetja takrat običajno začnejo postopoma 

zniževati ceno in širiti tržne poti. Obdobje zrelosti je najdaljše. Izdelek se normalno prodaja, 

podjetje vstopa na nove trge, lahko spremeni strategijo izdelka (ga posodobi, izboljša 

kakovost, funkcionalnost ipd.) ali se odloči za spremembo trženjskega spleta. Prav tako so 

takrat že na trgu posnemovalci s podobnimi ali z enakimi izdelki. Ko se začne prodaja 

zmanjševati, nastopi obdobje upadanja. Čas, ko podjetje opusti proizvajanje izdelka, pa je 

takrat, ko izdelek več ne prispeva k dobičku.  

Potočnik (2002, 223) pojasnjuje: »Med vsemi spremenljivkami trženjskega spleta je cena 

najbolj prilagodljiva. Podjetja lahko prilagodijo cene mnogo lažje in hitreje kot modificirajo 

izdelek, spremenijo program oglaševanja ali preuredijo svoj distribucijski center.« Pri 

oblikovanju cene je treba upoštevati stroške. Lastna cena izdelka mora biti pokrita, saj 

drugače proizvodnja ni smiselna. Za ustvarjanje dobička se upošteva tudi tržno strukturo 

panoge, pričakovanja kupcev in ostale spremenljivke trženjskega spleta, saj je treba ceno 

prilagoditi konkurenci. Z njimi se je mogoče spopasti cenovno ali necenovno. Pri cenovni 

strategiji je treba upoštevati dejstvo, da imajo vsa podjetja možnost cene hitro spreminjati. Z 

necenovno strategijo se kupca pridobi na svojo stran z dodano vrednostjo. 

Tržne poti so, nasprotno od cene, manj prilagodljive. Manj proizvajalcev se odloči za 

neposredno tržno pot in tako svoje izdelke prodajajo v lastnih trgovinah, na osnovi naročil 

kupcev ali od vrat do vrat. Večina tržnih poti pa je sestavljenih iz več tržnih posrednikov 

(trgovska podjetja na debelo in drobno, zastopniki, javna skladišča, špedicije, prevozna 

podjetja), saj proizvajalci običajno na tem področju niso tako učinkoviti. Oblikovati jih je 

treba tako, da so stroški minimizirani. 

Trženjsko komuniciranje je za podjetja pomembno vsaj zaradi treh razlogov: je bistvena 

sestavina strateškega pozicioniranja podjetja, odločilno vpliva na informiranje in 

prepričevanje kupcev, da kupijo izdelek prav tega podjetja, in ustvarja zveste kupce, če so bili 

z izdelki in s storitvami zadovoljni (Potočnik 2002, 301). Tržno komuniciranje mora biti 

enotno. Pomembna je organiziranost petih glavnih sestavin: oglaševanja, neposrednega 

trženja, osebne prodaje, stikov z javnostmi in pospeševanja prodaje. 

2.2 Marketing kozmetike 

Trg kozmetičnih izdelkov je zelo velik. Vodilna je evropska kozmetična industrija, ki je hkrati 

tudi prevladujoč izvoznik kozmetike (Evropska komisija 2014). Da bi potrošniki ostali varni, 

obenem pa bi se spodbujale inovacije in konkurenčnost tega sektorja, skrbi Evropska 

komisija. Tako je prodaja kozmetičnih izdelkov urejena z zakonodajo. Za prodajo na 

slovenskem trgu kot v celotni Evropski uniji morajo ustrezati pogojem Uredbe Evropskega 

parlamenta in Sveta, ki določa stroge varnostne standarde. Navedena mora biti odgovorna 
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oseba, predpisan je način označevanja, uporabe barvil, konzervansov in UV-filtrov, tudi iz 

nanomaterialov. Pri navajanju lastnosti izdelkov je treba upoštevati kriterije resničnosti, 

odkritosti, poštenosti, odločanja potrošnikov na osnovi informacij in dokaznega gradiva. 

Pravila so postavljena tudi za oglaševanje kozmetičnih izdelkov. Predvsem je prepovedano 

zavajanje in podajanje lažnih informacij. Uredba je stopila v veljavo leta 2013 in nekatera 

podjetja so morala vnesti kar veliko sprememb. So pa te spremembe pripomogle k večjemu 

zaupanju potrošnikov. Poleg ostalih dejavnikov je tudi to eden izmed razlogov, da je finančna 

kriza kozmetično industrijo le oplazila. Raziskave prikazujejo, da so delnice velikih 

kozmetičnih korporacij po letu 2009 narasle celo čez raven pred krizo (Furlan 2012). 

Da je kozmetični trg lahko uspešen, sta, kot je že bilo omenjeno, pomembna inovativnost in 

odzivanje na spremembe. Življenjska doba kozmetičnega izdelka je pet let ali celo manj. 

Podjetja so prisiljena vsako leto spremeniti vsaj 25 % svojih izdelkov (Evropska komisija 

2014). Skoraj vsaka blagovna znamka pa ima izdelek, ki se vsa leta dobro prodaja. Občasno 

naredijo kakšno manjšo spremembo, na primer posodobijo embalaže, da kupce opomnijo, da 

izdelek še obstaja, vendar samega izdelka ne spreminjajo. 

 

Slika 2: Laboratorij 

Vir: Herbana 2014. 

Tržniki so ugotovili, da nakup kozmetike velikokrat temelji na željah porabnikov in ne na 

osnovnih potrebah (Purvis 1997, 16). Velikokrat zasledimo, da povprečen potrošnik sam 

ugotovi, da je večina kozmetike, ki jo ima v omari, nepotrebna in je ne uporablja. Kljub temu 

da nakup kozmetike za osebno nego in higieno največkrat temelji na resničnih potrebah 

posameznika, ima psihološki dejavnik, na primer čustvena razpoloženost kupca, velik vpliv. 

Iz tega izhaja tudi dejstvo, da glamuroznost in višja cena izdelkov v potrošniku ustvarita 

prepričanje, da je izdelek kakovosten. Z različnimi političnimi, ekonomskimi, okoljskimi, 

socialnimi in psihološkimi spremembami, ki so vplivale na način nakupovanja, pa se to 

spreminja (Purvis 1997, 16). Različne raziskave in testiranja velikokrat ta dejstva podirajo. 

Eno izmed takih je testiranje krem proti gubam, ki ga je opravila Zveza potrošnikov Slovenije 

junija 2014. Rezultat je v prvi vrsti prikazal, da gre pri oglaševanju, ki zagotavlja uspešno 

glajenje gub, zgolj za neutemeljene trditve. Izkazalo se je, da niti cena niti blagovna znamka 
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nista garancija za kakovost. Najboljšo oceno je dobila krema, ki je najcenejša. Najdražja se je 

znašla nekje v sredini (Zveza potrošnikov Slovenije 2014). To ni edino testiranje, ki je 

prineslo tako presenetljive rezultate, vendar je dolgoletna prepričanja največkrat težko 

izkoreniniti. Tovrstne raziskave lahko doprinesejo dodano vrednost izdelku in povečujejo 

njegov ugled. Enako velja za različne certifikate in licence, ki jih podeljujejo neodvisna 

raziskovalna podjetja. Ena takih je licenca Produkt leta podjetja ACNielsen, d. o. o. 

Posamezniki, ki sledijo tem trendom, postajajo zelo zahtevni kupci.  

Kozmetični industriji je napovedana svetla prihodnost. V strukturi zaposlenih prebivalcev se 

veča število žensk, ki se jim po statistiki tudi meseči prihodek zvišuje, to pa pomeni tudi višji 

proračun za kozmetične izdelke (Furlan 2014).
1
 

Kljub vsemu naštetemu v prid kozmetični industriji morajo tržniki svoje delo opraviti v celoti. 

Izbrati morajo svoj ciljni trg, pripraviti izdelke ter posebej oblikovati oglaševanje in 

ponakupno podporo.  

                                                 
1
  Izpostavljamo, da gre pri oceni višanja mesečnega prihodka žensk za oceno glede na preteklo statistiko. Na 

ZSSS-ju ocenjujejo, da se bodo v prihodnosti razlike med moškimi in ženskimi mesečnimi prihodki lahko 
zviševale v korist moških.  
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3 KOZMETIKA 

Kozmetični izdelki so pomembni potrošniški izdelki z nepogrešljivo vlogo v življenju vseh 

nas (Evropska komisija 2014). Uporabljamo jih vsak dan, večkrat na dan, nekateri so 

prepričani, da so sodobne ženske že vzgojene tako, da zjutraj nanesejo maskaro na trepalnice 

(Banjavčič 2012). 

3.1 Zgodovina in razvoj trga kozmetičnih izdelkov  

Različne najdbe dokazujejo, da so kozmetiko uporabljali že v prazgodovini. Najprej so 

različne barve, ki so jih pridobili iz narave, uporabljali za poslikavo telesa. Namen poslikave 

je bil povezan z verskimi običaji ali z zaščito. Danes bi temu rekli dekorativna kozmetika. 

Simić Kozin (2007, 15) opisuje: »Kasneje se je začela uporabljati tudi negovalna kozmetika, 

ki so jo izdelovali iz maščob in olja iz goveda, gosi, kitov in rib, pa tudi rastlinska maščobna 

olja, npr. ricinusovo olje, laneno olje. Prvi so bili stari Egipčani. Po letu 1400 pr. n. št. se v 

recepturah pojavita še olivno olje in mandljevo olje, predvsem iz Grčije.« Poznali so tudi 

dišave. Takrat so jih uporabljali v obliki aromatičnih mazil, ki so jih namazali na telo. Svoj 

vonj so sproščala ob taljenju. Stari Rimljani so jih prodajali v posebnih, t. i. parfumskih 

trgovinah.  

Kozmetične izdelke so izdelovali predvsem menihi, ki so recepte, formule in nova odkritja 

skrbno varovali. Glavne sestavine dekorativne kozmetike so bile: zmleti pečeni mandlji, 

svinec, črni oksid bakra, karbon, rjave orhideje, železov oksid in nekatere druge sestavine 

(Celec 2009, 16). Simić Kozin (2007, 15) navaja: »Sestavine, ki so se lahko uporabljale v 

kozmetičnih ali zdravilnih pripravkih, ter način priprave je v knjigah 'De Decoratione' popisal 

grško-rimski zdravnik Galen (129–199 pr. n. št.) in tako so bili že okrog leta 96 pr. n. št. 

postavljeni visoki standardi za izdelavo farmacevtskih in kozmetičnih izdelkov.«2
 

 

Slika 3: Claudie Gallen 

Vir: Wikipedia 2014. 

                                                 
2
  Simić Kozin (2007, 15) pojasnjuje: »Po Galenu se je ohranil izraz galenika, ki pomeni farmacevtsko 

dejavnost. V lekarni izdelanim zdravilom (pudri, mazila, tinkture, ekstrakti itn.) rečemo galenski pripravki.«  



12 

Skozi različna obdobja v zgodovini je uporaba kozmetike doživljala različne preobrate, od 

tega, da je bila zelo moderna denimo pri starih Egipčanih in v obdobju baroka, da je pomenila 

privilegij le bogatih, na primer pri Rimljanih, do tega, da je bila tudi prepovedana, na primer v 

Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske. Celec (2009, 16) navaja: »S 

prehodom v 19. stoletje se je uporaba kozmetike začela počasi, a vztrajno ponovno 

vzpenjati.« Izdelki so postajali vedno bolj varni in zdravju prijaznejši (Celec 2009, 16). 

Napredek je omogočil razvijanje visoko tehnološko zahtevnih kozmetičnih izdelkov. Simić 

Kozin (2007, 15) pojasnjuje: »Teorija o emulzijah
3 

se je postopoma razvijala zadnjih 70 let in 

dosegla današnje razsežnosti. Mazila so ostala za uporabo samo še kot farmacevtske oblike.« 

 Začela se je razvijati kozmetična industrija. Njeni začetki so bili osredotočeni predvsem na 

ženske, saj so jih uporabljale, prav tako pa sta se urejenost in negovanost žensk vedno zdeli 

nekako samoumevni. »Ženske so že skozi stoletja skrbele za svoj videz in že v starih časih 

uporabljale naravne pripravke« (Vesel Kočar 2009, 41). Prve blagovne znamke, kot je na 

primer Nivea, so najprej proizvajale univerzalne izdelke, izdelke za sončenje in izdelke za 

ženske. Kljub temu da so bili univerzalni izdelki namenjeni obema spoloma, so jih pogosteje 

uporabljale ženske. Kozmetika, namenjena ženskam, se je stalno razvijala in napredovala. 

Inovacije so pripomogle k temu, da so se vse skupine kozmetičnih izdelkov (za osebno nego, 

nego las, nego kože, dekorativna kozmetika, parfumi in dišave) hitro razvijale in dosegle 

današnje razsežnosti. Če izpostavimo izdelke za nego kože, so bili najprej na voljo 

univerzalni izdelki, nato izdelki za različne tipe kože. Tipi so bili najprej razdeljeni v tri 

skupine: suha, mastna in mešana koža. Danes poznamo še: suho in občutljivo kožo, 

razdraženo, zrelo, zrelo občutljivo in prav kmalu lahko pričakujemo še kakšen nov tip. Za 

vsak tip je na voljo celotna linija za čiščenje in negovanje. Danes je razvoj usmerjen v 

pomlajevanje kože, saj je mladostnost postala trend. Potrošniki, predvsem ženske, velikokrat 

šele v trgovini, ko zagledajo izdelke, ki obljubljajo čudovite rezultate, ugotovijo, da jih 

potrebujejo. Za to so zaslužni tržniki, ki se trudijo (umetno) ustvarjati potrebe. 

Moški so bili skozi zgodovino kozmetike v ozadju. Pozornost so posvečali predvsem bradi, ki 

so jo negovali, kodrali in barvali, bila pa so tudi obdobja, ko je bil moderen gladek obraz, ki je 

predstavljal mladostnost. Pomembnejšo prelomnico v moški kozmetiki je predstavljala 

iznajdba naprave za britje z vodo Gillette leta 1901 (Vesel Kočar 2009, 31). Prvo negovalno 

kozmetično linijo za moške je znamka Nivea izdala leta 1968 pod imenom Nivea for Men. 

Najprej je vključevala osnovne izdelke za britje in nego po njem. Kasneje pa so se pridružili 

še mnogi izdelki, ki so ostali del tudi današnjih dobro založenih, polic v prodajalnah. Za 

primerjavo: leta 2014 je na voljo že 63 izdelkov za slovenski trg (Nivea 2014a). Vesel Kočar 

(2009, 31) ugotavlja, da je bilo leta 2011 teh izdelkov več, kar 66. Rahlo znižanje števila v 

                                                 
3
  Emulzija je tehnološka oblika za kremo, mleko in losjon. Sestavljena je iz dveh tekočin, ki se med seboj ne 

mešata, vendar je ena homogeno (enakomerno) porazdeljena v drugi, na meji obeh faz pa je emulgator (Simić 

Kozin 2007, 10). 
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zadnjih letih naj bi bila posledica popularnosti izdelkov, ki vključujejo več izdelkov v enem. 

Medtem je pri isti blagovni zanamki leta 2014 za ženske na voljo 129 izdelkov. Izdelki za 

kopanje in tuširanje niso vključeni, saj jih lahko imamo za univerzalne. V zadnjih 20 letih so 

se pojavile tudi samostojne kozmetične blagovne znamke, predvsem prestižne, ki so 

namenjene le moškim. Nekatere izmed teh so: Anthony Logistics For Men, Jack Black, Matte 

for Men, Recipe for Men (Vesel Kočar 2009, 32). 

 

Slika 4: Prikaz britvic Gillette skozi zgodovino 

Vir: Gillette 2014. 

Otroška kozmetika je bila v preteklosti dokaj skromna. Sestavljena je bila, tako kot danes, iz 

negovalne kozmetike z izredno blagimi sestavinami. Poznani so bili izdelki za umivanje, 

dolgo le v obliki trdega mila, ter kreme, običajno le hladilno mazilo in univerzalna krema. 

Danes poznamo otroške pudre, losjone, izdelke za nego las, olja za telo in vlažilne ročke. 

Simić Kozin (2007, 74) pravi: »Osrednji namen in cilj uporabe kozmetičnih izdelkov je 

ohraniti otroka čistega, zdravega in mu omogočiti prijetno počutje. Že od začetkov 

oglaševanja kozmetičnih izdelkov za otroke pa do danes je oglaševanje ostalo usmerjeno v to, 

da izdelki dajejo občutek poštenosti in čistosti, prijetnosti, topline in starševske ljubezni 

(Simić Kozin 2007, 74). Otroški marketing je postala pomembna marketinška niša in ta trend 

se pozna tudi v kozmetični industriji. Tržniki so ugotovili, da imajo otroci pomembno vlogo 

pri nakupovanju, saj želijo starši otrokom privoščiti kar največ. Kot nekatere izmed razlogov 

za to bi lahko navedli prezaposlenost staršev, ki pa živijo pa v izobilju dobrin, s katerimi se 

želijo »odkupiti«, ter padec rodnosti. V svetovnem povprečju se je stopnja rodnosti znižala s 5 

v letih od 1950 do 1955 na 2,5 rojena otroka na žensko v letih od 2010 do 2015. V Sloveniji 

se je v enakih obdobjih znižala z 2,6 na 1,5 rojena otroka na žensko (SURS 2014). 
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3.2 Delitev kozmetike po segmentih 

Po definiciji Ministrstva RS za zdravje »kozmetični proizvod pomeni katerokoli snov ali 

zmes, namenjeno stiku z zunanjimi deli človekovega telesa (povrhnjico, lasiščem, nohti, 

ustnicami ali zunanjimi spolnimi organi) ali z zobmi in sluznico ustne votline zaradi izključno 

ali predvsem njihovega čiščenja, odišavljanja, spreminjanja njihovega videza, njihovega 

varovanja, ohranjanja v dobrem stanju ali korekcije telesnega vonja« (Urad RS za kemikalije 

2014). Kozmetični izdelki mejijo tudi na naslednja področja: zdravila, medicinske 

pripomočke in biocidne proizvode4
 (Urad RS za kemikalije 2014). 

V osnovi kozmetične izdelke oziroma kozmetiko delimo na negovalno in dekorativno. Ti dve 

skupini lahko razširimo še v pet podskupin (Celec 2009, 10–11):  

– kozmetika za osebno nego. V to skupino uvrščamo izdelke, ki so namenjeni za osebno 

nego in higieno. Potrebuje in uporablja jih vsak posameznik, ne glede na to, ali je nagnjen 

k skrbi za urejen zunanji videz ali ne. To so naslednji izdelki: mila in šamponi za 

umivanje telesa in obraza, kopeli, izdelki za intimno higieno, za nego zob in ustne 

votline, dezodoranti in perspiranti, izdelki za britje in depilacijo; 

– kozmetika za nego las. V to skupino uvrščamo šampone, ki so namenjeni čiščenju las, 

izdelke za negovanje, to so balzami, maske, olja, kreme in kapljice, ter izdelke za 

barvanje in oblikovanje pričeske, to so barve, geli, voski, pene, laki; 

– dekorativna kozmetika. V to skupino uvrščamo ličila in lepotila, to so pudri, rdečila, 

senčila, maskare, črtala, šminke, laki za nohte, umetni nohti in trepalnice;  

– kozmetika za nego kože. V to skupino uvrščamo izdelke za zaščito in obnovo kože. 

Običajno so razdeljeni v izdelke za obraz, telo, roke in stopala. To so: losjoni, kreme, 

mleka, olja, masla, maske, kreme za zaščito pred sončnimi žarki;  

– parfumi in dišave. V to skupino uvrščamo parfume, toaletne vode in ostale dišave, na 

primer v obliki mazil. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
  »Biocidni proizvodi so snovi ali zmesi, ki so sestavljene iz aktivnih snovi, pripravljeni v obliki, v kakršni se 

dobavljajo uporabniku, in so namenjeni, da se z njimi kemično ali biološko uničuje, odvrača, naredi 
neškodljivo ali kako drugače prepreči delovanje škodljivega organizma. Med biocidne proizvode uvrščamo 
različna dezinfekcijska sredstva, kemikalije, ki se uporabljajo kot konzervansi proizvodov in materialov, 
proizvode za nadzor nad škodljivci in antivegetacijska sredstva.« (Urad RS za kemikalije 2014) 
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4 GLAVNI DEJAVNIKI  NAKUPA KOZMETIKE  

Glavni dejavniki nakupa kozmetike  so razdeljeni v štiri skupine: kulturni, družbeni, osebni in 

psihološki dejavniki.  

4.1 Kulturni dejavniki 

Kultura pomeni socialno dediščino, v katero štejemo rituale, tradicijo, vrednote ipd. Nanaša se 

na vrsto vrednot, idej, pojmov in drugih simbolov, ki pomagajo posamezniku razumeti njegov 

položaj v družbi in komunicirati z okolico (Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 143). Kotler 

(2004, 183) jo definira kot »temeljni dejavnik posameznikovih želja in vedenja. Deluje na 

podzavestni ravni, večinoma še preden pride do procesa nakupnega odločanja. Zanjo je 

značilno, da je priučena, saj so to navade, ki jih začne posameznik povzemati iz svojega 

okolja že od prvega dne. Prav tako je medsebojno prepletena in deljena. V kolikor je v neki 

kulturni skupini pomembna zunanja urejenost, se to prenese tudi na ostale v skupini«. Na 

primer otroci, torej tisti, ki šele razvijajo svojo osebnost, to povzamejo. Temu primerno se 

vzdržuje družbeni status, išče zaposlitvene možnosti ipd.  

Možina, Tavčar in Zupančič (2012, 143) so po Hofstedu povzeli pet razsežnosti vrednot: 

– individualizem/kolektivizem (ponekod so kulture bolj nagnjene k temu, da so 

posamezniki individualno usmerjeni, ponekod pa so ljudje že od rojstva vključeni v 

močno povezane skupine); 

– porazdelitev moči (družbeni sloji se pojavljajo v skoraj vseh kulturah, pri nekaterih je 

stopnja neenakosti visoka, nekje pa nižja); 

– premagovanje negotovosti (negotovost ne ustreza vsem, določene kulture so jo sprejele 

kot del vsakdana, npr. Singapur, Jamajka, druge pa se želijo s pomočjo določenih pravil 

negotovosti izogniti); 

– moškost/ženskost (oba spola sta lahko enakovredna ali pa prevladuje moški spol, ta ima 

glavno vlogo v družbi in državi);  

– kratkoročna/dolgoročna usmerjenost (dolgoročnost je podpiranje vrednot, ki prinašajo 

korist v daljšem časovnem obdobju, npr. varčevanje, pri kratkoročnosti pa gre bolj za 

ohranjanje vrednot, spoštovanje tradicij, ohranitev ugleda). 

Kotler (2004, 183–184) opisuje: »Vsaka kultura je sestavljena iz manjših subkultur, ki svojim 

članom omogočajo neposredno poistovetenje in druženje. Subkulture vključujejo narodnosti, 

vere, rasne skupine in zemljepisne regije.« Za primer lahko navedemo blagovno znamko 

Nivea, pri kateri so bili prvi, ki so svoj kozmetični izdelek, univerzalno belo kremo Nivea, 

lahko izvažali po svetu. Od samega začetka so enak izdelek oglaševali drugače. V hladnih 

državah, kot je na primer Avstrija, so poudarili lastnosti, kot so zaščita pred snegom, vetrom 

in dežjem. Izdelke za zaščito pred sončnimi žarki so veliko bolj intenzivno oglaševali v 

državah z vročim podnebjem. Poleg tega pa so, že mnogo preden je to postala redna praksa, 
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ustvarjali izdelke, ki so bili prilagojeni potrebam ljudi v različnih državah po svetu. Na uradni 

spletni strani blagovne znamke Nivea (2014b) opisujejo: »Tako je bilo v tridesetih letih 20. 

stoletja v Aziji ogromno povpraševanje po negovalnih izdelkih, ki bi kožo posvetili. Nastala 

je belilna krema Nivea, ki je takoj požela uspeh.«  

 

Slika 5: Prikaz značilnega pločevinastega lončka skozi zgodovino 

Vir: Nivea 2014b. 

Kot je bilo že omenjeno, se družbeni sloji pojavljajo v skoraj vseh kulturah. Združuje jih 

skupni standard kot na primer oblačila, avtomobili, kraj, kjer živijo, ipd. Kotler (2004, 186) je 

na osnovi socioloških raziskav v ZDA sestavil sedem razredov: 

– višji zgornji (skupina z velikim premoženjem, ki ga je podedovala, lahko si privošči 

luksuzne dobrine); 

– nižji zgornji (običajno so to osebe, ki so same ustvarile premoženje, so zelo družabne in 

družbeno dejavne, rade imajo statusne simbole); 

– višji srednji (skupina izobražencev, poudarek je na karieri, so manj premožni, vendar še 

vedno zanimivi za trg luksuznih dobrin); 

– srednji (»ljudje s povprečnimi dohodki, ki živijo v boljšem delu mesta« (Kotler 2004, 

186), poraba denarja je smiselno razporejena); 

– delavski razred (posamezniki so zaposleni, vendar so njihovi dohodki nizki, odločajo se 

za nizkocenovne izdelke, običajno ta skupina ohranja tradicionalno delitev vlog); 

– višji spodnji (življenjski standard komaj presega prag revščine, to skupino običajno 

sestavljajo neizobraženi posamezniki); 



17 

– nižji spodnji (to skupino sestavljajo večinoma brezposelni, ki prejemajo socialno 

podporo). 

4.2 Družbeni dejavniki 

Pod družbene dejavnike lahko štejemo referenčne skupine, družino ter družbene vloge in 

položaje.  

Kotler (2004, 184) pravi: »Posameznikovo referenčno skupino sestavljajo vse tiste skupine 

oseb, ki neposredno ali posredno vplivajo na stališča in vedenje tega posameznika.« Te osebe 

so družinski člani, prijatelji, sodelavci. Poznamo pa tudi referenčne skupine, ki so bolj 

formalne narave, kot na primer verske skupnosti, poklicna združenja in sindikate. Opazimo 

lahko, da nekako izgubljajo svojo moč in pomen. En posameznik lahko pripada več 

referenčnim skupinam. Poišče tiste, katerih vrednote mu ustrezajo. Proces, v katerem 

ugotavlja, s katerimi skupinami se želi poistovetiti, imenujemo socializacija.  

Referenčne skupine različno vplivajo na nakupe izdelkov in blagovnih znamk. Posameznik se 

že avtomatično prilagaja, še posebej takrat, ko vstopi v novo okolje in želi prilagoditi svoj 

življenjski slog in oblike vedenja. Celec (2009, 23) ugotavlja, da si v današnjem, 

postmodernem času posameznik lahko zavestno sam začrta pot in izoblikuje osebnost po 

svojih željah, vendar kljub temu ne more izstopiti iz temeljnih okvirov družbenih in kulturnih 

vplivov, ki ga obdajajo. Pri določenih izdelkih je vpliv okolice zelo velik, v kozmetični 

industriji celo ključen. Tržniki veliko dosežejo, če uspešno vplivajo na mnenjske vodje, ki jih 

nato ostali posnemajo. Kotler (2004, 187) meni, da je »mnenjski voditelj oseba, ki porabniku 

prek neformalne komunikacije posreduje informacijo ali nasvet o določenem izdelku ali vrsti 

izdelka, npr. katera blagovna znamka je najboljša ter kako se določeni izdelek uporablja«. 

Potočnik (2002, 112) pojasnjuje: »Koliko referenčna skupina vpliva na nakupno odločitev 

posameznika, je odvisno od stopnje njegove pripadnosti skupini in vplivnosti mnenjskih 

vodij.«  

Primarna skupina, v katero se posameznik vključi, je družina. Ločimo izvorno in ustvarjeno 

družino. Izvorna je tista, v katero se rodimo. Glavno vlogo imajo starši, ki svoje otroke 

usmerjajo in poučujejo o področjih, kot so vera, politika in ekonomija, v njem zbudijo osebne 

ambicije, spoštovanje do samega sebe in ljubezen (Kotler 2004, 188). Ustvarjena družina je 

tista, ki si jo sami ustvarimo, s partnerjem in z otroki. Naloga tržnika je proučevanje vlog v 

družinah v določenih družbah. Na osnovi ugotovitev lahko ocenijo, na koga ciljati s 

posameznim izdelkom. Kljub temu da nakup opravijo starši, se ne sme zanemarjati vpliva 

otrok. Posredno vplivajo z izražanjem svojih želja, neposredno pa tako, da starši izbirajo 

izdelke, za katere so prepričani, da jim bodo všeč ali da so za njih koristni in zdravi.  
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Vsak član družbe ima svojo vlogo oziroma več vlog in položaj. Vloge so lahko: otrok, 

mož/žena, prijatelj, uslužbenec ipd. Status bi lahko opredelili kot položaj v družbi. Večina 

posameznikov si prizadeva, da bi bili na tej lestvici pozicionirani čim višje.  Nezanemarljivo 

je tudi dejstvo, da v današnjem hitro spreminjajočem se okolju posameznik ne pripada več eni 

instituciji, na primer cerkvi, državi ali družini, ampak je razpet med številnimi svetovi, med 

katerimi išče svojo identiteto in življenjski slog. Nekateri menijo, da so številne korporacije to 

izkoristile tako, da so same izoblikovale temeljne življenjske funkcije posameznika ter 

»vsilile« potrošništvo  (Celec 2009, 24).   

4.3 Osebni dejavniki 

Med osebne dejavnike štejemo starost in stopnjo v življenjskem ciklu, poklic, finančne 

razmere, življenjski slog, osebnost in samopodobo. 

Kotler (2004, 190) navaja: »Ljudje v različnih obdobjih svojega življenja kupujejo različne 

izdelke in storitve.« Kotler je stopnje v življenjskem ciklu razdelil v devet skupin: 

– samski (mladi v lastnem gospodinjstvu, prednost dajejo modi, aktivnosti, opremi za dom, 

pohištvu, avtomobilom, počitnicam); 

– mladoporočenci (še vedno so v prednosti avtomobili, aparati, pohištvo, počitnice);  

– polno gnezdo I (otroci, mlajši od 6 let, v ospredju so izdelki za dom, prehranski dodatki, 

otroška hrana, igrače ipd.);  

– polno gnezdo II (otroci so stari 6 let ali več, v ospredju so izdelki v družinski embalaži, 

čistila, kolesa, učenje glasbe ipd.); 

– polni gnezdo III (to skupino sestavljajo starejši poročeni pari z vzdrževanimi otroki, 

nagnjeni so k nakupom trajnih dobrin, kot npr. novega pohištva, avtomobilov, revij, saj se 

je njihova finančna situacija že izboljšala); 

– prazno gnezdo I (to skupino sestavljajo starejši poročeni pari brez doma živečih otrok, v 

ospredju so potovanja, rekreacija, izboljšave v hiši ipd.); 

– prazno gnezdo II (nastopi upokojitev, dohodki se zmanjšajo, v ospredju so nakupi zdravil 

in zdravstvenih pripomočkov); 

– sam, vdovec/vdova (dohodek je še v redu, obstaja velika verjetnost prodaje hiše ali 

stanovanja); 

– sam, vdovec/vdova (ta skupina potrebuje predvsem pozornost, naklonjenost bližnjih in 

varnost). 

Poklic in premoženjsko stanje pomembno vplivata na nakupne navade. Osebe s poklicem, 

kjer je potrebna višja izobrazba, imajo običajno tudi višji dohodek. Za njih imajo prednost 

kakovostnejši izdelki in statusni simboli. Osebe z nižji dohodki so primorane v selekcijo 

dobrin. Dohodek posameznika vpliva na premoženjsko stanje, prihranke, dolgove, kreditno 

sposobnost in na stališča do trošenja in varčevanja.  
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Kotler (2004, 191) navaja: »Življenjski slog je posameznikov način življenja, ki se zrcali v 

njegovih/njenih dejavnostih, interesih in mnenjih.« Celec (2009, 24) ugotavlja: »Življenjski 

slog se danes vse bolj povezuje s področjem potrošnje.« Zaradi sledenja temu se vedno bolj 

razvija t. i. zdrav življenjski slog, ki postaja nujen sodobni trend. Pristaši tega sloga kupujejo 

izdelke, ki so opredeljeni z oznakami biološka oziroma ekološka pridelava ter naravni 

izdelek. Ta trend predvsem sega na področje prehrane in kozmetike ter ostalih kemikalij (npr. 

čistila za gospodinjstvo, pralni praški).    

Kotler  (2004, 193) navaja: »Osebnost razumemo kot splet psiholoških lastnost, ki povzročijo, 

da se oseba na določene dražljaje v okolju vedno znova odziva enako ali podobno.« 

Poznavanje osebnosti je zelo koristno. Nekateri menijo, da ima tudi posamezna blagovna 

znamka osebnost in porabniki iščejo tiste blagovne znake, ki se skladajo in ujemajo z njegovo 

osebnostjo. Na primer blagovna znamka Essence deluje na filozofiji, da ponudi moderne, 

visokokakovostne izdelke po dostopnih cenah (Essence 2014a). Z osebnostjo te znamke se 

lahko poistovetijo mlada dekleta, ki so rada vedno urejena, temu posvečajo veliko časa in 

imajo nižje prihodke ali jih nimajo, pa tudi druge ženske, ki želijo eksperimentirati s svojim 

videzom, vendar ob tem ne želijo večjega finančnega tveganja (Essence 2014b). Kotler (2004, 

194) je po Jennifer Aaker povzel pet značilnosti v osebnosti blagovnih znamk: 

– iskrenost (skromen, pošten, preprost, dobre volje), 

– razburljivost (izzivalen, odločen, ustvarjalen, sodoben), 

– sposobnost (zanesljiv, pameten, uspešen), 

– prefinjenost (višjega razreda, očarljiv), 

– robatost (vzdržljiv in »vajen biti pod milim nebom«). 

 

 

Slika 6: Kolekcija Essence  

Vir: Essence 2014c. 

Možina, Tavčar in Zupančič (2012, 123) navajajo: »Samopodoba je odnos oziroma stališče do 

samega sebe.« Spada pod tiste dejavnike, ki so težko opredeljivi. Oseba lahko išče blagovno 
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znamko, ki bo ustrezala njeni samopodobi in osebnosti, vendar težava nastane takrat, ko 

oseba ne loči lastne, idealne in družbene samopodobe. Nekdo lahko sebe vidi drugače kot 

njegovi prijatelji in ostali v družbi, sam pa bi rad bil popolnoma drugačen – takšen, kot misli, 

da bi moral biti.   

Raziskovalci uporabljajo tudi psihografijo. Kotler (2004, 192) navaja: »To je znanost 

uporabljanja psihologije in demografije za boljše razumevanje porabnikov.« Poizveduje se o 

potrošnikovem preživljanju prostega časa, o interesih, kaj je zanje pomembno v bližnjem 

okolju ter kakšno je njihovo mnenje o sebi in o svetu okoli njih. Raziskava je pomembna, saj 

pripadniki iste demografske skupine pogosto izražajo različne demografske lastnosti. 

Rezultate se lahko uporablja za določitev ciljnega trga, oblikovanje novega pogleda na trg, 

pozicioniranje, boljše komuniciranje, razvoj splošne strategije ali trženje socialnih in 

političnih vprašanj (Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 130–131).  

4.4 Psihološki dejavniki 

Med psihološke dejavnike uvrščamo motivacijo, zaznavanje, učenje ter prepričanja in stališča.  

Motivacija je posledica zaznavanja potrebe. Sproži neko obliko vedenja ali delovanja. Potrebe 

so lahko fiziološke ali psihološke. Med fiziološke štejemo lakoto, žejo ali neudobje, med 

psihološke pa potrebo po spoštovanju, samozavesti in pripadnosti. Sama potreba še ne sproži 

dejanja, ni dovolj močen vzrok. Potreben je motiv, to je potreba, ki je dovolj moteča, da 

človeka prisili k dejanju (Kotler 2004, 195). Poznamo več teorij človekove motivacije. 

Najbolj znane so Freudova, Maslowova in Herzbergova teorija. 

»Sigmund Freud je domneval, da je večina psiholoških silnic, ki določajo človekovo vedenje, 

nezavednih – torej oseba svojih motivov ne razume v celoti. S postopkom lestvičenja lahko 

sledimo posameznikovim motivom od najbolj zavednih (izraženih) do bolj prikritih končnih 

motivov« (Kotler 2004, 195). »Freud je razvil zamisel, da človekovo vedenje izhaja v veliki 

meri iz konflikta med željo posameznika, da ustreže svojim psihološkim potrebam, in nujo, da 

deluje kot odgovoren član družbe. Ta bitka se odvija v mislih med tremi sistemi« (Možina, 

Tavčar in Zupančič 2012, 116). Sisteme so Možina, Tavčar in Zupančič opredelili tako: 

– id (usmerjen k takojšnji zadovoljitvi, deluje po načelu užitka), 

– superego (lahko bi rekli, da je to zavest človeka), 

– ego (posrednik v bitki med skušnjavami in realnostjo). 

Skozi pogovor s porabnikom ugotovimo skrite motive. Pogovori običajno potekajo na načine, 

kot so projektivne tehnike, besedne asociacije, dokončanje začetih stavkov, razlaga slik in 

igranje vlog. Izpostavimo lahko tehniko Ernesta Dichterja. Glavne motive potrošnje po 

Ernestu Dichterju so Možina, Tavčar in Zupančič (2012, 17) opredelili tako:  



21 

– moč – moškost (sladkorni izdelki, oblini prigrizki, kava, rdeče meso, orožje, krzneni 

plašči); 

– varnost (sladoled, tapeta, domače pecivo); 

– eroticizem (rokavice, moški prižiga ženski cigareto); 

– nedolžnost – čista vest (bombažne tkanine, močna čistilna sredstva v gospodinjstvu, 

kopanje v kadi); 

– socialno sprejemanje (tovarištvo: sladoled, kava, ljubezen; privlačnost: igrače, med; 

priznanje: milo, kozmetični in lepotilni izdelki); 

– individualnost (gurmanska hrana, vodka, parfumi, nalivna peresa); 

– status (vinski, čir, srčni infarkt in slaba prebava, preproge); 

– ženskost (torte in pecivo, punčke, svila, čaj); 

– nagrada (cigarete, bomboni, alkohol, keksi); 

– prevlada nad okoljem (kuhinjski pripomočki, čolni, športna oprema); 

– neodtujenost (stanovanjska oprema, smučanje, jutranja radijska poročila); 

– skrivnostnost (juhe, gazirane pijače, odvijanje daril). 

Maslowova teorija je sestavljena in hierarhije potreb. Predstavlja določne potrebe, ki ženejo 

ljudi v dejanja. Razvrstil jih je v skupine (Kotler 2004, 196): 

– fiziološke potrebe (hrana, pijača, zavetje), 

– potrebe po varnosti (varnost zaščita), 

– potrebe po pripadnosti (pripadnost, ljubezen), 

– ego potrebe (samospoštovanje, priznanje, položaj), 

– potrebe po samouresničevanju (osebni razvoj in uresničevanje). 

Ljudje težimo k temu, da najprej zadovoljimo najosnovnejšo potrebo, in ko je ta zadovoljena, 

skušamo zadovoljiti naslednjo.  

 

Slika 7: Maslowova hiearhija potreb 

Vir: Kotler 2004, 196. 
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Frederick Herzberg je razvil dvofaktorsko teorijo, ki razlikuje med disatisfaktorji (dejavniki, 

ki povzročajo nezadovoljstvo) in satisfaktorji (dejavniki, ki zbujajo zadovoljstvo) (Kotler 

2004, 196). Pri izdelkih morajo biti  prisotni satisfaktorji ali dejavniki zadovoljstva, ki 

vplivajo na nakup. Disatisfaktorji ali dejavniki nezadovoljstva pa morajo biti odsotni, kljub 

temu da posredno ne vplivajo na nakup, lahko pa so razlog, da do nakupa ne pride.  

Po tem, ko je oseba motivirana, nastopi zaznavanje informacij in ustvarjanje mnenja. 

Trenutno obdobje, v katerem živimo, je poimenovano informacijska doba zaradi tega, ker nas 

vsakodnevno obkroža ogromno informacij. Vsak posameznik jih lahko zaznava drugače.  

Kotler (2004, 197) opredeli tri zaznavne procese: 

– izbirne pozornosti. Posameznik je dnevno izpostavljen velikemu številu oglasov, vendar 

ne more vseh registrirati oziroma zaznati v enaki meri. Zazna le tiste, ki so za njega v 

tistem trenutku aktualni, torej so povezani s posameznikovimi trenutnimi potrebami; 

– izbirno popačenje. Pri popačenju oziroma izkrivljanju informacij so tržniki nemočni. 

Posameznik si lahko prejete informacije interpretira drugače, kot so v resnici, kar lahko 

privede do razočaranja, ko pridobi pravilne informacije;  

– izbirno ohranjanje. Posameznik si zapomni le tiste stvari, ki so za njega pomembne, 

ostale pozabi. Ravno zaradi tega tržniki svoje oglase ponavljajo. Običajno si posameznik 

zapomni le pozitivne lastnosti izdelkov, ki jih ima rad. 

Kotler (2004, 197) pravi: »Večina človekovega vedenja je naučena. Teoretiki učenja 

verjamejo, da je učenje rezultat prepletanja vzgibov, dražljajev, namigov, odzivov in nagrad.« 

Iz tega je torej sestavljeno dejanje. Povzroči ga vzgib. Namigi so tisti, ki določijo, kdaj, kje in 

kako se bo posameznik odzval. Na osnovi naučenih razlik pa bo razločeval med podobnimi 

izdelki. Teorija učenja tržnike uči, da lahko povečujejo povpraševanje po svojih izdelkih tako, 

da izdelke »navežejo« na močne vzgibe, uporabljajo namige in posredujejo zadovoljstvo 

(Kotler 2004, 197). Prav z učenjem pa si posameznik izoblikuje lastna prepričanja in stališča. 

»Prepričanje je opisana zamisel uporabnika o nečem.« To pa vpliva na naše nakupne 

odločitve (Kotler 2004, 198). Če se nek izdelek prodaja po višjih cenah, se porabniki na to 

navadijo. Prepričani, so da je izdelek kakovosten, saj si ustvarijo tako mnenje in so zanj 

pripravljeni tudi temu primerno plačati. Na prepričanje o izdelku lahko vpliva tudi država 

porekla. Vida in Maher Pirc (2006, 49) navajata: »Zaradi naraščajočega zavedanja lastne 

etnične, nacionalne in kulturne identitete porabnikov nekateri raziskovalci trdijo, da pomeni 

prav država izvora izdelkov dodatno, torej peto prvino marketinškega spleta.« Na primer ena 

izmed stereotipnih zaznav je ta, da je Pariz prestolnica kozmetike, saj tam delujejo najbolj 

luksuzne in glamurozne kozmetične hiše. Zaradi tega porabniki nekaterim francoskih 

kozmetičnim izdelkom bolj zaupajo, da so ti tudi najbolj kakovostni in moderni. Določeni 

porabniki najraje kupujejo izdelke, ki so proizvedeni v domači državi. Čutijo željo ali celo 

dolžnost, da podpirajo domače gospodarstvo. Rezultati raziskave o pomenu nacionalne 

identitete med slovenskimi porabniki (Vida in Maher Pirc 2006, 51) prikazujejo, da se 
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Slovenija v skupini desetih držav (Hongkong, ZDA, Mehika, Hrvaška, Črna Gora, BIH, 

Srbija, Japonska in Švedska) uvršča na sredino. Med najbolj ekonomsko etnocentrične spada 

Hongkong, med najmanj ekonomsko etnocentrične pa Švedska. Med vsemi slovenskimi 

anketiranci jih je 15,5 % potrdilo, da se strinjajo, da je pri nakupu kozmetike slovenski izvor 

pomemben. Rezultati tudi kažejo, da je izvor najpomembnejši pri živilskih izdelkih in 

bančnih storitvah. 
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5 RAZISKAVA IN ANALIZA REZULTATOV  

Raziskava je bila opravljena s pomočjo anketnega vprašalnika. Anketni vprašalnik je 

sestavljen iz 19 vprašanj. Za vsako skupino dejavnikov, ki so teoretično opredeljeni v nalogi, 

je sestavljenih nekaj vprašanj. Vprašanja si sledijo v smiselnem zaporedju in ne glede na 

posamezne skupine dejavnikov, kot bodo opisani v nadaljevanju, v poglavju opis ankete. 

Analiza rezultatov je sestavljena tako, da so odgovori opisani. Za lažjo predstavo so nekateri 

prikazani tudi grafično ali tabelarično. 

5.1 Opis ankete  

Prvo vprašanje je splošne narave in nam pove, katerega spola je anketiranec. Za ugotovitev, 

kako kulturni dejavniki vplivajo na nakupe kozmetičnih izdelkov v Sloveniji, sta sestavljeni 

dve vprašanji. Prvo vprašanje od anketiranca zahteva opredelitev družbene skupine oziroma 

sloja ali razreda, kateremu pripada. Na voljo je šest različnih odgovorov: čisto spodnji, 

delavski, srednji, višji srednji, zgornji in ne vem. Ker je treba upoštevati eno izmed glavnih 

načel, da se ne postavlja predolgih in zahtevnih vprašanj, za anketiranca ne bi bilo primero, da 

bi bil vsak družbeni razred opisan podrobno. Pri vprašanju je zato jasno navedeno, naj 

anketiranec poda odgovor, ki temelji na njegovem lastnem mnenju. Drugo vprašanje ponuja 

lestvico od ena do štiri, kjer anketiranec izbere, kakšno vlogo ima za njega zunanja urejenost 

ter koliko pozornosti ji namenja. Odgovor je bil upoštevan kot vrednota in tradicija, ki jo je 

posameznik pridobil v svojem primarnem okolju. 

Prvi dve vprašanji, ki se nanašata na družbene dejavnike, sta hkrati tudi splošni vprašanji, in 

sicer o stopnji izobrazbe ter v kateri krajevni skupnosti anketiranec živi (mestni, primestni ali 

vaški). Pomembno je oceniti, ali ima anketiranec tudi vlogo mnenjskega vodje. To smo 

skušali ugotoviti z vprašanjem, ali se pri sprejemanju kratkoročnih odločitev (npr. manjši do 

srednji nakupi, izleti ter ostale kratkoročne odločitve) posvetuje z drugo osebo. Če se ugotovi, 

da je mnenjski vodja, so njegovi odgovori za tržnike zelo pomembni. 

Osebne dejavnike v anketi smo najprej ugotavljali s pomočjo kombinacije dveh vprašanj, ki 

nam prikažeta, v katerem življenjskem ciklu je anketiranec. To sta vprašanje o stanu, kjer so 

ponujeni možni odgovori: poročeni, vezani, živi izven zakonski skupnosti, samski, ločen, 

ovdovel, ter vprašanje o starosti otrok, če jih anketiranec ima. Drugi dve vprašanji, ki sta prav 

tako medsebojno povezani, se navezujeta na aktivno zaposlitev in na finančni mesečni 

prihodek. Vprašanje, ali anketiranec raje kupuje izdelke z naravnimi ali s kemičnimi 

sestavinami, nam pove nekaj o njegovem življenjskem slogu, in sicer ali sledi trendom 

zdravega življenjskega sloga.  

Kateri so psihološki dejavniki, ki vplivajo na nakup kozmetike, smo poskušali ugotoviti prek 

šestih vprašanj. Prvo sprašuje o sprožitelju motivacije za nakup. Smiselno bi bilo zastaviti 
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vprašanje odprtega tipa, kjer bi anketiranec sam navedel odgovor, vendar bi bilo to preveč 

tvegano. Velika verjetnost je, da na vprašanje ne bi odgovorili, ker se potrošniki v večini 

primerov ne zavedajo, kaj je razlog za sprožitev motivacije. Zaradi večje verjetnosti, da bo na 

vprašanje odgovorjeno, je v anketi naveden seznam možnih odgovorov. Naslednja vprašanja 

so namenjena ugotavljanju nekaterih pomembnejših nakupnih navad: katerim dejavnikom 

anketiranec najbolj zaupa, kje običajno kupuje izdelke, ali je za njega pomembna država 

izvora oziroma poreklo izdelka, ali rajši kupuje izdelke slovenskih ali tujih proizvajalcev. 

Vsa vprašanja razen enega so zaprtega tipa. Odprtega tipa je le vprašanje, ki sprašuje o tem, 

ali je anketiranec ob svojem zadnjem nakupu imel kakšne težave. Dodan je tudi namig – 

morda težave s pomanjkljivo ponudbo. Odgovor nam prikaže, ali je kozmetični trg resnično 

prenasičen, katere so pomanjkljivosti na trgu, kje bi še lahko bil prostor za inovacije. 

Anketirancu je popolnoma prepuščeno, da sam oblikuje odgovor. Ker vprašanja zaprtega tipa 

zahtevajo več truda in razmišljanja, je najprej postavljeno vprašanje o tem, kateri kozmetični 

izdelek je anketiranec nazadnje kupil. Njegova vloga je priklicati iz spomina dogodek, ko je 

nakup opravljal.  

Pri vseh vprašanjih razen pri vprašanju odprtega tipa so na voljo seznami z možnimi 

dogovori. Odgovori so tako manj podrobni in osebni, vendar s tem zmanjšamo verjetnost, da 

bi se anketiranec naveličal in ankete ne bi izpolnil, ker bi se mu zdela prezahtevna. 

Pomembno je omeniti tudi »učinek prvenstva« in »učinek nedavnosti«,
5
 ko anketiranec 

pogosteje izbira prve oziroma zadnje odgovore (Bregar, Ograjenšek in Bavdaž 2005, 102). 

Razvidno je, da je največ vprašanj namenjenih ugotavljanju osebnih in psiholoških 

dejavnikov. To lahko upravičimo z dejstvom, da so kulturni in družbeni dejavniki 

ukoreninjeni v posameznikovi podzavesti in bi jih bilo težko opredeliti. Lahko bi se zgodilo, 

da anketiranec na takšna vprašanja ne bi bil sposoben odgovoriti. 

5.2 Analiza rezultatov 

Anketiranih je bilo 78 oseb. Od tega je bilo opravljenih 31 osebnih in 47 spletnih anketiranj. 

Rezultati osebnih in spletnih anketiranj se niso občutno razlikovali. Tudi populacija 

anketirancev je bila različna. Na spletno anketo so se odzvale osebe, ki uporabljajo 

računalnik. Osebna anketa je bila namensko opravljena med upokojenci in drugimi osebami, 

ki računalnik zelo malo uporabljajo. Rezultati se medsebojno dopolnjujejo in v nalogi niso 

obravnavani ločeno. Obdelani so s pomočjo programa Microsoft Excel, prikazani so grafično 

in tabelarično.  

                                                 
5
 Angleško: primacy effect and recency effect. 
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V anketi je sodelovalo 77 % žensk in 23 % moških. Lahko sklepamo, da je anketa dosegla 

večinoma tiste moške, ki so prepričani, da je področje kozmetike v domeni žensk, in zaradi 

tega niso želeli sodelovati. V to temo se ne poglabljajo in se večinoma niti ne zavedajo, kateri 

izdelki spadajo pod kozmetične izdelke ter da jih tudi sami uporabljajo in kupujejo. 

53 % anketirancev je odgovorilo, da spadajo v srednji družbeni razred, 18 % jih je odgovorilo, 

da spadajo v delavski, 15 % v višji srednji, 4 % v zgornji in 3 % v čisto spodnji razred; 8 % 

anketirancev se ni moglo odločiti, v kateri razred spadajo. Rezultate prikazuje slika  8. 

 

Slika 8: Struktura anketirancev glede na družbeno skupino/sloj 

Anketiranca, ki sta odgovorila, da spadata v čisto spodnji družbeni razred, imata mesečni 

prihodek do 580 EUR ter do 1500 EUR. Anketiranci, ki so odgovorili, da spadajo v delavski 

razred, so najpogosteje izbrali odgovor, da njihov mesečni prihodek znaša do 580 EUR. 

Anketiranci, ki so odgovorili, da spadajo v srednji razred, so najpogosteje izbrali odgovor, da 

njihov mesečni prihodek znaša do 900 EUR. Anketiranci, ki so odgovorili, da spadajo v višji 

srednji razred, so najpogosteje izbrali odgovor, da njihov mesečni prihodek znaša do 1500 

EUR. Anketiranci, ki so odgovorili, da spadajo v zgornji razred, so najpogosteje izbrali 

odgovor, da njihov mesečni prihodek znaša nad 1500 EUR. Odgovori, ki smo jih dobili v 

anketi, so primerljivi z opisom družbenih razredov, kot jih je opredelil Kotler (2004, 186) in 

so v nalogi opisani v podpoglavju 4.1. 

Na vprašanje o tem, kako pomembna je za anketiranca zunanja urejenost ter koliko pozornosti 

ji posledično nameni, je bil največkrat (46 %) izbran odgovor, da je za anketiranca ta 

pomembna in se ji trudi posvečati dovolj pozornosti, vendar manj, kot bi si želel/-a. Sledil je 

odgovor (35 %), da je zunanja urejenost pomembna in da se vedno trudi biti urejen/-a. 11 % 

anketirancev je izbralo odgovor, da so vedno brezhibno urejeni. Najmanjkrat (8 %) je bil 



27 

izbran odgovor, da anketirancu zunanji videz ni preveč pomemben oziroma mu ne posveča 

veliko pozornosti iz različnih razlogov. Odgovore prikazuje slika 9. 

 

Slika 9: Pomembnost zunanje urejenosti 

Anketiranci, ki so odgovorili, da so vedno brezhibno urejeni, so največkrat izbrali odgovore, 

da živijo v mestni krajevni skupnosti, da pripadajo višjemu srednjemu razredu, da so 

zaposleni in da nimajo otrok. Anketiranci, ki so odgovorili, da jim je zunanja urejenost 

pomembna in da se vedno trudijo biti urejeni, in tisti, ki so odgovorili, da jim je enako 

pomembna, vendar ji iz različnih razlogov ne posvečajo dovolj pozornosti, kot bi si želeli, so 

največkrat odgovorili, da živijo v mestni krajevni skupnosti, da pripadajo srednjemu 

družbenemu razredu, da so zaposleni in nimajo otrok. Anketiranci, ki so odgovorili, da jim 

zunanji videz ni preveč pomemben oziroma mu ne posvečajo veliko pozornosti, so največkrat 

izbrali odgovore, da živijo v primestni krajevni skupnosti, da pripadajo delavskemu razredu, 

da so upokojeni in da imajo otroke, vendar ne živijo več doma. Rezultati so prikazani tudi v 

preglednici 1. 
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Preglednica 1: Najpogosteje izbrani odgovori anketirancev, razdeljeni v tri skupine 

glede na pomembnost zunanjega videza  

Pomembnost zunanjega videza 
Kr. skup., v 

kateri živijo 

Družbeni 

razred 

Aktivna 

zaposlitev 

Imajo 

otroke 

Ni mi preveč pomemben oz. mu ne 

posvečam veliko pozornosti iz različnih 

razlogov 

primestna delavski upokojen/-a da 

Mi je pomemben, vedno se trudim biti 

urejen/-a, trudim se mu posvečati dovolj 

poz., vendar manj, kot bi si želel/-a 

mestna srednji zaposlen/-a ne 

Mi je zelo pomemben, vedno sem 

brezhibno urejen/-a  
mestna višji srednji zaposlen/-a ne 

Od vseh anketirancev jih 46 % živi v mestni krajevni skupnosti, 33 % v primestni in 22 % v 

vaški. Izobrazbena struktura je naslednja: 56 % anketirancev ima IV. ali V. stopnjo izobrazbe, 

25 % jih ima VI./1. ali VI./2. stopnjo, 10 % jih ima I., II. ali III. stopnjo, 9 % pa VII. ali 

VII./2. stopnjo izobrazbe. Anketirancev z VIII/2. stopnjo izobrazbe ni bilo. Rezultate 

prikazuje slika 10. 

 

Slika 10: Izobrazbena struktura anketirancev 

Na vprašanje, ali se pri sprejemanju kratkoročnih odločitev (npr. manjši do srednji nakupi, 

izleti ipd.) posvetujejo z nekom, je 54 % anketirancev odgovorilo, da se večinoma 

posvetujejo, običajno pa se odločijo po lastni presoji. 27 % anketirancev je odgovorilo, da se 

redko posvetujejo, običajno le pri nakupih višjih vrednosti. 13 % anketirancev se vedno 

posvetuje, 6 % pa nikoli. 
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Na osnovi pridobljenih odgovorov smo oblikovali tri skupine: 

1. skupina: sestavljajo jo anketiranci, ki so na vprašanje odgovorili, da se nikoli ne 

posvetujejo, in tisti, ki se redko posvetujejo z neko drugo osebo, običajno le ob nakupih 

višjih vrednosti. Anketiranci v tej skupini so mnenjski vodje;  

2. skupina: sestavljajo jo anketiranci, ki so odgovorili, da se večinoma posvetujejo z neko 

drugo osebo, običajno pa se odločijo po lastni presoji. Anketiranci v tej skupini niso 

opredeljeni kot mnenjski vodje, pri vseh nakupih pa kljub temu niso sledilci; 

3. skupina: sestavljajo jo anketiranci, ki so na vprašanje odgovorili, da se vedno posvetujejo 

z neko drugo osebo. Anketiranci v tej skupini so sledilci.  

 

Preglednica 2: Struktura anketirancev glede na to, ali so mnenjski vodje, sledilci ali 

nekje vmes 

Skupina Odgovori v % 

1. skupina 33 

2. skupina 54 

3. skupina 13 

Skupaj: 100 

29 % anketirancev je trenutno vezanih, 27 % je samskih, 22 % jih živi v izvenzakonski 

skupnosti, 19 % jih je poročenih, 3 % anketirancev je ločenih, 1 % je ovdovelih. 

59 % anketirancev nima otrok, 22 % jih ima otroke, ki so mlajši od 6 let, 9 % jih ima otroke, 

od katerih je najmlajši star 6 let ali več, 8 % jih ima otroke, ki ne živijo več doma, 3 % jih 

imajo otroke, ki so starejši od 18 let, vendar še živijo doma.  

Na osnovi predhodnih dveh vprašanj lahko ocenimo, v katerem življenjskem ciklu so 

anketiranci. Življenjski cikli so v nalogi opisani v podpoglavju 4.3. Skupini prazno gnezdo I 

in II ter skupini sam, vdovec/vdova I in II sta združeni, saj iz odgovorov ni bilo mogoče točno 

opredeliti, v katero skupino anketiranec spada. Rezultati so prikazani na sliki 11. 



30 

 

Slika 11: Stopnje življenjskega cikla anketirancev 

Večina, kar 65 % anketirancev, je zaposlenih, 15 % je študentov, 13 % je nezaposlenih, 8 % 

upokojencev. Med anketiranimi ni bilo gospodinj. 15 % anketirancev ima redni mesečni 

prihodek, ki znaša do 580 EUR, pri 39 % anketirancev znaša do 900 EUR, pri 22 % do 1500 

EUR, pri 5 % nad 1500 EUR. 19 % anketirancev nima rednega mesečnega prihodka. 

Velika večina, 80 % anketirancev, raje kupuje kozmetične izdelke z naravnimi in kemičnimi 

sestavinami. 18 % anketirancev raje kupuje izključno kozmetične izdelke z naravnimi 

sestavinami, 3 % anketirancev pa izključno kozmetične izdelke s kemičnimi sestavinami. Na 

sliki 12 so prikazani rezultati rednih mesečnih prihodkov anketirancev. Posamezni odgovori 

so nato razdeljeni glede na to, ali anketiranci raje kupujejo izdelke z naravnimi ali s 

kemičnimi sestavinami.  
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Slika 12: Razmerje med mesečnim prihodkom anketiranca in če raje kupujejo 

kozmetične izdelke z naravnimi ali kemičnimi sestavinami 

Na vprašanje, ali bi znali opredeliti, kaj je tisto, kar pri anketirancu sproži motivacijo za 

nakup, je 67 % anketirancev odgovorilo, da izdelke potrebujejo, 17 % jih je odgovorilo, da si 

izdelek želijo, 12 % jih je dogovorilo, da mislijo, da izdelek potrebujejo, da jim lahko pride 

prav ali ga ne poznajo še dobro, 2 % jih je odgovorilo, da je izdelek moderen, 1 % jih je 

odgovoril, da si ga zasluži. 

Večina, 40 % anketirancev, je odgovorilo, da pri nakupu najbolj zaupajo razmerju med 

kakovostjo in ceno, 21 % anketirancev najbolj zaupa sestavinam, 17 % anketirancev najbolj 

zaupa priporočilom prijateljev, sorodnikov in znancev, 11 % anketirancev najbolj zaupa 

blagovni znamki, 6 % anketirancev najbolj zaupa ceni, 2 % najbolj zaupa drugim dejavnikom 
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(lastnemu občutku), 1 % poreklu izdelka ter 1 % oglasom in predstavitvam izdelkov. 

Rezultati so prikazani na sliki 13. 

 

Slika 13: Sestavine, ki jim anketiranci najbolj zaupajo 

Kar 55 % anketirancev kupuje izdelke v specializiranih trgovinah s kozmetiko, 26 % v 

trgovinah s splošno ponudbo, 11 % na internetu, 4 % drugje (v tujini, sam/-a jih ne kupuje), 

3 % v veleblagovnicah, 1 % jih naroča prek kataloga. Nihče od anketiranih ne kupuje 

izdelkov prek osebne prodaje.  

Za 51 % anketirancev država izvora oziroma poreklo kozmetičnega izdelka nista pomembna, 

za 49 % pa sta pomembna. Velika večina, kar 75 % anketirancev, raje kupuje kozmetične 

izdelke tujih proizvajalcev, 25 % jih raje kupuje izdelke slovenskih proizvajalcev. Kar 65 % 

anketirancev ne bi kupilo kozmetičnega izdelka, ki je bil narejen v državah, ki niso ravno 

znane po kozmetični industriji (npr. Romunija, Ciper, Afganistan), 35 % anketirancev pa bi 

kupilo tak izdelek. 

Preglednica 3: Pomembnost porekla izdelka 

Ali je za vas poreklo 

izdelka pomembno? 

 

Odgovori v % Raje kupujem koz. 

izdelke slovenskih 

proizvajalcev 

Raje kupujem koz. 

izdelke tujih 

proizvajalcev 

Da 49 13 % 87 % 

Ne 51 9 % 91 % 

Kar 92 % anketirancev je odgovorilo, da pri svojem zadnjem nakupu niso imeli težav, 8 % 

anketirancev je kot težavo oziroma predlog izboljšave navedlo naslednje odgovore: 

– premalo je izdelkov za občutljivo kožo oziroma tisti, ki so na voljo, niso ustrezni, 
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– ponudbe je preveč, 

– ponudba je bila nepopolna in posledično zavajajoča, 

– previsoke cene izdelkov, 

– pogrešam več cenovno dostopnih naravnih izdelkov, 

– oglaševanje preveč obljublja, v resnici pa ni učinka. 

5.3 Ugotovitve raziskave 

Zaradi relativno majhnega vzorca anketirancev lahko predpostavljamo, da rezultati raziskave 

ne veljajo za povprečnega porabnika, torej celotno slovensko populacijo.  

V Sloveniji prevladuje srednji družbeni razred ali sloj, katerega mesečni prihodek 

najpogosteje znaša do 900 EUR. Ocenimo lahko, da je stopnja neenakosti še vedno relativno 

nizka. Po rezultatih, ki prikazujejo, da bi le 35 % anketirancev kupilo izdelek, ki je bil narejen 

v državi, ki ni najbolj znana po kozmetični industriji, lahko sklepamo, da se Slovenci 

največkrat počutijo ogroženi v negotovih in nepoznanih situacijah. Negotovosti se raje 

izognejo, kar prikazujejo tudi odgovori na vprašanje, ali so imeli pri zadnjem nakupu kakšne 

težave. Opisanih je bilo le nekaj težav, veliko pa je bilo odgovorov, da vedno kupujejo enake 

izdelke ali da vedno kupujejo v isti trgovini ter se na tak način izognejo nevšečnostim. K 

temu, da bi spodbudili motivacijo in odprtost do novosti, bi lahko pripomoglo testiranje 

izdelkov, in sicer v obliki daril, ki jih kupci prejmejo ob nakupu katerega drugega izdelka, ali 

s promocijami na prodajnih mestih, kjer porabniki lahko hitro preverijo določene lastnosti 

izdelkov (vonj, teksturo in barvo). Razlike med spoloma v Sloveniji na splošno niso velike. 

To prikazujejo tudi podatki, da se mesečni prihodki med ženskim in moškim spolom 

razlikujejo za 5 % (STA 2014).
6
 V posameznih dejavnostih pa so lahko razlike višje. Če 

upoštevamo stereotip, da so Slovenci zelo varčni, lahko sklepamo, da so usmerjeni v 

prihodnost. Pomembna jim je dolgoročna usmerjenost. Sklepamo lahko, da se to opazi tudi pri 

nakupih kozmetičnih izdelkov in se odločajo za nakup izdelkov, ki nudijo dolgoročne učinke. 

Zaradi omejitev pri izvedbi anketiranja (majhna populacija, časovna in finančna omejitev) od 

anketirancev nismo pridobili čisto vseh podatkov. Nekatere lahko predvidevamo. Referenčne 

skupine posameznikov sestavljajo družinski člani, prijatelji, sodelavci (v naši raziskavi: od 

65 % anketirancev), sošolci (v naši raziskavi: od 15 % anketirancev). Predvidevamo, da so 

anketiranci vključeni tudi v druge dejavnosti, na primer formalne skupnosti. Člani skupin 

različno vplivajo drug na drugega. Od vseh slovenskih potrošnikov je 33 % mnenjskih vodij, 

13 % je sledilcev, 54 % je uvrščenih v sredino. Mnenjski vodje izhajajo iz različnih krajevnih 

skupnosti. 50 % je vezanih (vezani, poročeni, živijo v izvenzakonski skupnosti) in 50 % je 

nevezanih (samski, ločeni, ovdoveli). Mnenjski vodje imajo največkrat zaključeno IV.  ali V. 

                                                 
6
 Za izračun razlike med moškimi in ženskimi mesečnimi prihodki smo uporabili sekundarni vir, saj je vprašanje 
v anketi, ki se nanaša na ta podatek, razdeljeno v skupine prihodkov in ne po točnih zneskih. 
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stopnjo izobrazbe. Med višje izobraženimi, VII./1., VI/2., je 29 % mnenjskih vodij, čeprav bi 

lahko pričakovali, da so višje izobraženi bolj nagnjeni k temu, da se pri nakupovanju zanašajo 

na lastno mnenje. Morda bi bili rezultati drugačni, če bi v anketi sodelovali tudi anketiranci z 

VIII./2. stopnjo izobrazbe. Mnenjski vodje izhajajo iz zgornjega (v naši raziskavi: 100 %, 

torej vsi iz zgornjega razreda) in višjega srednjega (v naši raziskavi: 45 %) družbenega 

razreda. Iz srednjega razreda, ki prevladuje, je 27 % mnenjskih vodij. 

Življenjski cikel, v katerem se nahaja posameznik, vpliva na nakupe. Med anketiranci so 

nakupne navade posameznikov, ki se nahajajo v določenem življenjskem ciklu, naslednje: 

– samski: kozmetične izdelke kupujejo v specializiranih trgovinah s kozmetiko, le 18 % jih 

kupuje drugje. Najpogosteje kupujejo kozmetične izdelke z naravnimi in s kemičnimi 

sestavinami. Izključno izdelke z naravnimi sestavinami kupuje 23 % anketirancev. Pri 

nakupu najbolj zaupajo razmerju med kakovostjo in ceno ter sestavinami; 

– mladoporočenci: kozmetične izdelke kupujejo v specializiranih trgovinah s kozmetiko, 

27 % jih kupuje drugje. Najpogosteje kupujejo kozmetične izdelke z naravnimi in s 

kemičnimi sestavinami. Izključno izdelke z naravnimi sestavinami kupuje 16 % 

anketirancev. Pri nakupu najbolj zaupajo razmerju med kakovostjo in ceno ter 

priporočilom prijateljev, sorodnikov in znancev;  

– polno gnezdo I: kozmetične izdelke kupujejo v specializiranih trgovinah s kozmetiko, 

18 % jih kupuje drugje. Najpogosteje kupujejo izdelke z naravnimi in s kemičnimi 

sestavinami. Izključno izdelke z naravnimi sestavinami kupuje 14 % anketirancev. Pri 

nakupu najbolj zaupajo razmerju med kakovostjo in ceno ter sestavinami; 

– polno gnezdo II: kozmetične izdelke kupujejo v specializiranih trgovinah s kozmetiko, 

43 % jih kupuje drugje. Najpogosteje kupujejo izdelke z naravnimi in s kemičnimi 

sestavinami (43 % z naravnimi sestavinami). Pri nakupu najbolj zaupajo razmerju med 

kakovostjo in ceno ter sestavinami;  

– polno gnezdo III: kozmetične izdelke kupujejo v specializiranih trgovinah s kozmetiko in 

prek interneta. Najpogosteje kupujejo izdelke z naravnimi in s kemičnimi sestavinami ali 

izključno s kemičnimi sestavinami. Izdelkov z izključno naravnimi sestavinami ne 

kupujejo. Pri nakupu zaupajo izključno razmerju med kakovostjo in ceno; 

– prazno gnezdo: kozmetične izdelke kupujejo v trgovinah s splošno ponudbo. Najpogosteje 

kupujejo izdelke z naravnimi in s kemičnimi sestavinami. Izdelkov z izključno naravnimi 

sestavinami ne kupujejo. Pri nakupu najbolj zaupajo razmerju med kakovostjo in ceno ter 

ceni sami; 

– sam, vdovec/vdova: kozmetične izdelke kupujejo v specializiranih trgovinah s kozmetiko. 

Najpogosteje kupujejo izdelke z naravnimi in s kemičnimi sestavinami. Izdelkov z 

izključno naravnimi sestavinami ne kupujejo. Pri nakupu najbolj zaupajo ceni izdelka. 

Največ porabnikov v Sloveniji kupuje izdelke z naravnimi in s kemičnimi sestavinami. Vedno 

več posameznikov se odloča za zdrav življenjski slog, vendar poudarjajo, da so kozmetični 

izdelki z izključno naravnimi sestavinami cenovno manj dostopni kot izdelki z izključno 
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kemičnimi sestavinami. Kar nekaj potrošnikov je priznalo, da so pred letom 2008, pred 

finančno krizo, bolj brezskrbno nakupovali izdelke, danes pa to naredijo veliko bolj 

premišljeno. 

Večina porabnikov v Sloveniji je prepričanih, da je njihova motivacija za nakup potreba po 

izdelku. Manj porabnikov je izbralo ostale možne odgovore. Tako tržnikom kot porabnikom 

pa je znano, da se v trgovinah, ko porabnik vidi izdelek, velikokrat potreba po izdelku šele 

ustvari. Sklepamo lahko, da so nekateri posamezniki prepričani, da t. i. umetno ustvarjanje 

potreb na njih ne vpliva ali da niso pripravljeni priznati, da kupijo izdelek zaradi tega, ker si 

ga želijo, ali zato, ker je moderen. 

Lahko ocenimo, da sta država izvora ali poreklo izdelka za polovico slovenskih potrošnikov 

pomembna, za preostalo polovico pa nista pomembna. Izmed tistih posameznikov, ki jim je 

poreklo izdelka pomembno, se jih 13 % odloči za nakup izdelkov, ki so bili narejeni v 

Sloveniji. Ostali kupujejo kozmetične izdelke tujih proizvajalcev. Anketiranci so največkrat 

povedali, da so izdelki slovenskih proizvajalcev cenovno dražji in se zaradi tega ne odločajo 

za njihov nakup. Tudi ponudba je manjša. Potrošniki, ki kupujejo izključno kozmetične 

izdelke slovenskih proizvajalcev, imajo enake navade tudi pri nakupih ostalih izdelkov. 

Najpogostejši razlog je podpiranje domačega gospodarstva.  

Dejavniki nakupa kozmetike v Sloveniji, so različni, eni vplivajo bolj, drugi manj. Ni možno 

izpostaviti enega dejavnika, ki bi imel najpomembnejšo oziroma ključno vlogo. Lahko pa 

naštejemo nekaj najvplivnejših: družbeni razred posameznika, redni mesečni prihodek, cena 

kozmetičnega izdelka, stopnja v življenjskem ciklu, življenjski slog.  

Tržnik mora prepoznati in določiti ciljno skupino za svoj izdelek in nato natančno preveriti, 

kaj je za to posamezno skupino najpomembnejše. 
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6 SKLEP 

V raziskavi in proučevanju ključnih dejavnikov nakupa kozmetike v Sloveniji, smo ugotovili, 

da v Sloveniji prevladuje srednji družbeni razred ali sloj, katerega neto mesečni prihodek 

najpogosteje znaša do 900 EUR. Slovenski potrošniki so dolgoročno usmerjeni. Večina 

porabnikov v Sloveniji je prepričanih, da je njihova motivacija za nakup potreba po izdelku. 

Najraje kupujejo izdelke, ki jih poznajo. Večina porabnikov pri nakupih občasno sledi 

drugim, občasno pa se odločijo na osnovi lastnega mnenja. Prisotni so tudi mnenjski vodje in 

sledilci. Radi upoštevajo priporočila prijateljev, sorodnikov in znancev ter se nekoliko 

spoznajo na sestavine izdelkov. Če bi bil nek naravni kozmetični izdelek cenovno dostopen, 

bi se raje odločili za njegov nakup kot pa za kozmetični izdelek z izključno kemičnimi 

sestavinami. Drugače pa na splošno najpogosteje kupujejo izdelke z naravnimi in s kemičnimi 

sestavinami. Kar nekaj potrošnikov je priznalo, da so pred letom 2008, pred finančno krizo, 

bolj brezskrbno nakupovali izdelke, danes pa to naredijo veliko bolj premišljeno. Kozmetične 

izdelke največkrat kupujejo v specializiranih trgovinah s kozmetiko, občasno tudi drugje. 

Starejši potrošniki jih kupujejo predvsem v trgovinah s splošno ponudbo. 

Dejavniki nakupa kozmetike v Sloveniji, so različni, eni vplivajo bolj, drugi manj. Ni mogoče 

izpostaviti enega samega dejavnika, ki bi imel najpomembnejšo oziroma ključno vlogo. 

Tržnik mora znati prepoznati in določiti ciljno skupino za svoj izdelek ter nato natančno 

preveriti, kaj je za to posamezno skupino najpomembnejše. S pomočjo tega lahko ugotovi, 

katera so osnovna vodila oziroma poglavitni dejavniki pri nakupu kozmetičnega izdelka, in 

temu primerno lahko oblikuje, načrtuje in izvede tudi ustrezno ciljano strategijo potrebnih 

marketinških aktivnosti in tudi aktivnosti marketinškega komuniciranja. 
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PRILOGA 

 

Priloga 1 Anketni vprašalnik 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Spoštovani, 
 

sem Alenka Koren, redna študentka UP FM, in pripravljam zaključno projektno nalogo 
s tematiko o nakupovanju kozmetike v Sloveniji, v okviru katere raziskujem ključne 
dejavnike, ki vplivajo na nakup, zato vas prosim za sodelovanje v kratki anketi. 

 

Za vaše sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujem. 
 

1. Spol:  a. moški  b. ženski 

 

2. V kakšni krajevni skupnosti živite? 
a. Mestni. 

b. Primestni. 

c. Vaški. 
 

3. Ali ste sedaj: 

a. poročeni 
b. vezani 

c. živite v izvenzakonski skupnosti 
d. samski 

e. ločeni 
f. ovdoveli 

 

4. Če imate otroke, vas prosim, da mi zaupate njihovo starost. 

a. Najmlajši je mlajši od 6 let. 
b. Najmlajši je star 6 let ali več. 

c. Najmlajši je starejši od 18 let, vendar še živi doma. 

d. Ne živi/-jo več doma. 

 

5. Navedite stopnjo svoje izobrazbe: 

a. I., II., III. 

b. IV., V. 

c. VI./1., VI./2. 

d. VII., VIII./2. 

e. VIII/2. 

 

6. Kateri družbeni skupini/sloju ali razredu pripadate po svojem mnenju? 

a. Čisto spodnji. 
b. Delavski. 

c. Srednji. 

d. Višji srednji. 
e. Zgornji. 

f. Ne vem. 

 

7. Kakšna je vaša aktivna zaposlitev? 

a. Zaposlen. 

b. Nezaposlen. 

c. Študent. 
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d. Gospodinja. 

e. Upokojenec. 

 

8. V katero skupino bi uvrstili svoj mesečni prihodek? 

a. Nimam rednega prihodka. 

b. Do 580 EUR. 

c. Do 900 EUR. 

d. Do 1500 EUR. 

e. Nad 1500 EUR. 

 

9. Prosim, da z oceno od 1 do 4 ocenite, kakšno vlogo ima za vas vaša zunanja 

urejenost ter koliko pozornosti ji namenjate. 

a. Zunanji videz mi ni preveč pomemben oziroma mu ne posvečam veliko pozornosti iz 
različnih razlogov. 

b. Mi je pomemben in se mu trudim posvečati dovolj pozornosti, vendar manj kot bi si 

želel/-a. 

c. Mi je zelo pomemben, vedno se trudim biti urejen/-a. 

d. Mi je zelo pomemben, vedno sem brezhibno urejen/-a. 

 

10. Ali se pri sprejemanju kratkoročnih odločitev (npr. manjši do srednji nakupi, izleti, 
ipd.) posvetujete z nekom? 

a. Da, vedno. 

b. Večinoma se posvetujem, običajno pa se odločim po lastni presoji. 
c. Redko se posvetujem, običajno le ob nakupih višjih vrednosti. 
d. Nikoli se ne posvetujem. 

 

11. Kateri kozmetični izdelek ste nazadnje kupili? 

a. Izdelek za osebno nego oziroma higieno.  

b. Izdelek za nego las. 

c. Dekorativno kozmetiko. 

d. Izdelek za nego kože. 

e. Parfum ali dišava. 

f. Drugo: _________________________ 

 

12. Ste imeli kakšne težave, morda s pomanjkljivo ponudbo, predlagate kakšne 
izboljšave? 

 

13. Ali bi znali opredeliti, kaj je tisto, kar pri vas sproži motivacijo za nakup 
kozmetike? 

a. Izdelek potrebujem. 

b. Mislim, da ga potrebujem/da mi lahko pride prav/ne poznam ga še dobro. 

c. Želim si izdelek. 

d. Moderen je. 

e. Zaslužim si ga. 

 

14. Katerim dejavnikom pri nakupu najbolj zaupate? 
a. Ceni. 

b. Razmerju med kakovostjo in ceno. 

c. Sestavinam. 

d. Oglasom in predstavitvam izdelkov. 
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e. Priporočilom prijateljev, sorodnikov, znancev. 

f. Blagovni znamki. 

g. Poreklu izdelka. 

h. Drugo: _________________________ 

 

15. Kje običajno kupujete kozmetične izdelke? 

a. V specializiranih trgovinah s kozmetiko. 

b. V trgovinah s splošno ponudbo. 

c. V veleblagovnicah. 

d. Prek interneta. 

e. Naročam jih prek katalogov. 

f. Prek osebne prodaje. 

g. Drugo: _________________________ 

 

16. Ali je za vas pomembna država izvora oziroma poreklo izdelka? 

a. Da.  b. Ne. 

 

17. Ali raje kupujete kozmetične izdelke slovenskih ali tujih proizvajalcev? 

a. Slovenske izdelke. 

b. Tuje izdelke. 

 

18. Ali bi kupili kozmetični izdelek, ki je bil narejen v državi, ki ni ravno znana po 

kozmetični industriji (npr. Romunija, Ciper, Afganistan )? 

a. Da.  b. Ne. 

 

19. Ali raje kupujete rajši kozmetične izdelke z naravnimi sestavinami ali skemičnimi 
sestavinami? 

a. Kupujem izključno kozmetične izdelke samo z naravnimi sestavinami. 
b. Kupujem kozmetične izdelke z naravnimi in s kemičnimi sestavinami. 
c. Kupujem izključno kozmetične izdelke s kemičnimi sestavinami. 
 


