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POVZETEK 

Zelo pomembno vlogo v vsakem podjetju igra marketing. V njem je zajetih več družbenih 
ved, kot so psihologija, sociologija, komunikologija in ekonomija. Eno prvih teorij 
marketinga je postavil McCarthy s svojo 4 P klasifikacijo marketinškega spleta (v angleščini: 
product, price, placement, promotion) – izdelek, cena, postavitev na tržišče, promocija. Tržnik 
odloča o tem, kaj bo predmet njegovega trženja, po kakšni ceni in kje bo prodajal, katere 
prodajne poti bo za to uporabil in kakšen način promocije bo izbral. Za oglaševanje ni na 
voljo kupov denarja, zato je še kako pomembna kreativna zasnova in zagotovilo za najboljši 
izid. V podjetju Baumax se tega dobro zavedajo, zato se trudijo na najbolj racionalen način 
doseči dobre prodajne rezultate in večjo prepoznavnost podjetja. 

Ključne besede: 

SUMMARY 

Baumax, tržno komuniciranje, oglaševanje, pospeševanje prodaje, cene 
oglaševanja. 

Marketing has an important role in each company. It gathers more social studies such as 
psychology, sociology, comunicology and economy. One of the first marketing theories was 
established by McCarthy, who issued a 4 P classification of marketing interlaced – product, 
price, placement, promotion. The marketeer has to decide what the subject of his purchase 
will be, by which price, where and by which selling channals he will be selling, also he has to 
make a decision what the promotion will be like and by which terms the promotion will be 
chosen. There is a lack of money left for advertising, meaning the creativity is the best 
guarantee for success/bussiness closure. Leaders of company »Baumax« are well aware of 
this situation that is why they are choosing racional decisions, all with a purpose to achieve 
great sales results and to maintain company's good name. 

Keywords: 

UDK: 659(043.2) 

Baumax, marketing communication, advertising, salespromotion, advertising 
price. 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Danes je kupce čedalje težje zadovoljiti. Postali so bolj zahtevni, cenovno občutljivi in skoraj 
neusmiljeni, saj so obkroženi s številnimi ponudbami, ki so konkurenčne našim. Zato je za 
vez med kupci, proizvajalci in prodajalci ključnega pomena pospeševanje prodaje kot 
instrument tržnega komuniciranja. Da lahko podjetje doseže in ohranja konkurenčnost na 
tržišču, gradi svojo prepoznavnost in ohranja stik s kupci, je pomemben optimalen izbor 
pospeševalno prodajnih orodij. 

V diplomskem delu smo obravnavali področje marketinga, natančneje smo se osredotočili na 
tržno komuniciranje v podjetju Baumax. 

Razlog, da sem se lotil teme oglaševanja in prodajnih akcij, je v delu, ki sem ga dobro leto 
opravljal v trgovini Baumax Celje. Kot blagajnik v trgovini sem opažal, kdaj je bil obisk 
trgovine večji in posledično tudi prodaja ter od kod vse so prihajali kupci. Zaradi tega sem se 
odločil raziskati, kako bi lahko podjetje povečalo svojo prepoznavnost v Sloveniji in kako bi 
predstavilo svojo ponudbo širšemu krogu ljudi. 

1.2 Namen in cilji diplomskega dela 

Namen diplomskega dela je analizirati, katere vrste oglaševanja so za izbrano podjetje 
najučinkovitejše in na katere prodajne akcije se kupci najraje odzovejo. 

Cilji teoretičnega dela naloge: 
- opredelitev tržnega komuniciranja, 
- opis orodij tržno komunikacijskega spleta, 
- predstavitev podjetja Baumax, d. o. o.  

Cilji empiričnega dela naloge so: 
- raziskati kako prepoznavno je podjetja Baumax v Sloveniji, 
- raziskati katere vrste medijev so najučinkovitejše za oglaševanje, 
- ugotoviti, če se kupci o izdelkih pred nakupom pozanimajo na internetu, 
- ugotoviti kako se cenovno razlikujejo mediji med seboj. 

1.3 Metode za doseganje ciljev diplomskega dela 

Pri pisanju teoretičnega dela diplomske naloge sem uporabil metode analize, sinteze in 
kompilacije dostopne literature in drugih virov iz proučevanega področja. 
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V empiričnem delu sem uporabil metodo anketiranja, kot instrument ugotavljanja dovzetnosti 
potrošnikov na oglase in prodajne akcije. Uporabil sem vzorec sto oseb, ki je priložnostni, 
anketiranci so bili izbrani v različnih krajih Slovenije, v mestu in na podeželju, tako da ima 
nekatere značilnosti reprezentativnega vzorca. Pogoj za sodelovanje v anketiranju je bil 
opravljen vozniški izpit ter starost nad 18 let. Rezultati so obdelani s pomočjo ustreznega 
statističnega programa, ugotovitve pa prikazane opisno in grafično, s pomočjo programa MS 
Excel. 

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Predpostavljam, da je v vsakem trgovskem podjetju zelo pomembna pravilna izbira orodij 
tržnega komuniciranja, saj lahko tako podjetje vpliva na večjo prepoznavnost, zadovoljstvo 
kupcev ter posledično na večjo prodajo in dobiček. Pri tem je priporočljivo, da podjetje izdela 
letni medijski plan, kjer opredeli kdaj, kje in koliko bodo oglaševali, ter tako racionalno 
razporedijo denar, namenjen oglaševanju skozi vse leto. Načrt lahko sproti tudi popravljajo in 
se tako prilagajajo nenehnim spremembam na trgu.  

Omejitev pri pisanju diplomske naloge mi je predstavljalo predvsem pridobivanje podatkov o 
podjetju, saj na oddelku marketinga niso bili pripravljeni dati kakršnih koli podatkov. Tako 
sem se moral zanašati na podatke, dostopne preko interneta ter gradivo, ki sem ga lahko dobil 
v trgovini Baumax Celje. 
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2 SPLOŠNO O TRŽNEM KOMUNICIRANJU V TRGOVINI NA DROBNO 

Trgovina se ukvarja z več dejavnostmi, kot so embaliranje, skladiščenje, sortiranje in dostava 
izdelkov, a temeljna dejavnost je posredovanje izdelkov med proizvajalci in porabniki. 
Posredovanje lahko poteka v dveh stopnjah: grosistični in detajlistični. To je razlog, da se 
trgovinska dejavnost deli na dva velika dela: trgovino na debelo in trgovino na drobno 
(Potočnik in Umek 2005, 269). 

V trgovino na drobno so vključene vse dejavnosti povezane s prodajo izdelkov ali storitev, 
neposredno končnim porabnikom za osebno, neposlovno uporabo (Kotler 2004, 535). 

Kot navaja Kotler (2004, 536) poznamo več vrst trgovcev na drobno, glavne od teh so: 
- Specializirana prodajalna: ozek in globok asortiment. Prodajalna z oblačili bi bila, 

prodajalna z eno skupino izdelkov; prodajalna z moškimi oblačili bi bila prodajalna z 
omejeno skupino izdelkov in prodajalna z moškimi srajcami, narejenimi po meri, bi bila 
zelo specializirana prodajalna. 

- Blagovnica: nekaj skupin izdelkov (oblačila, pohištvo in izdelki za gospodinjstvo), kjer 
vsaka skupina posluje kot samostojni oddelek. Vsakega od teh oddelkov vodijo 
specializirani nabavni referenti ali specialisti za razporeditev in promocijo izdelkov v 
prodajalni. 

- Supermarket: razmeroma velika samopostrežna prodajalna, ki lahko zaradi velikega 
obsega poslovanja, posluje z nizkimi stroški in nizkimi maržami. Oblikovana je tako, da 
zadovoljuje vse porabnikove potrebe po hrani, perilu in izdelkih za gospodinjstvo. 

- Prodajalna v soseski: razmeroma majhna prodajalna z dolgim časom obratovanja in je 
odprta vse dni v tednu. Nahaja se v bližini stanovanjskih naselij ter po nekoliko višjih 
cenah ponuja omejeno skupino izdelkov za vsakodnevno uporabo, ki se hitro obračajo. 
Ponuja tudi sendviče, kavo in brezalkoholne pijače za domov. 

- Diskontna prodajalna: v večjih količinah in po nižjih cenah prodaja standardno blago za 
katerega ima tudi nizko maržo. Diskontna trgovina na drobno je vstopila na področje 
specializiranih prodajaln, kot so diskontne prodajalne s športno opremo, elektroniko ter 
knjigarne. 

- Posebne diskontne prodajalne: blago kupijo po nižjih cenah, kot so običajne cene na 
debelo, in prodajo po cenah, ki so nižje od cen na drobno: pogosto gre za ostanke blaga 
prejšnjih sezon, presežke, glede na pričakovano prodajo in blago z napako. 

- Tovarniške prodajalne so last proizvajalcev, ki jih tudi vodijo. V njih navadno ponujajo 
svoje presežke, izdelke, ki so jih nehali izdelovati, ali izdelke z napako. 

- Neodvisni posebni diskontni trgovci na drobno so v lasti podjetnikov, ki jih tudi vodijo, 
ali pa so divizije večjih trgovskih podjetij na drobno. 

- Skladiščni klubi (ali klubi na debelo) prodajajo omejeno izbiro izdelkov z blagovno 
znamko na področju špecerije, gospodinjskih naprav, oblačil in mešanico drugih izdelkov 
z velikimi popusti za člane, ki plačajo letno članarino. Klubi na debelo poslujejo v 
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velikanskih, skladiščem podobnih prostorih z nizkimi režijskimi stroški in ponujajo 
najnižje cene – navadno 20 do 40 odstotkov nižje od cen v supermarketih in diskontnih 
prodajalnah. 

- Megamarketi: prodajne površine se raztezajo na okrog 3000 kvadratnih metrov. V 
megamarketih lahko porabniki zadovoljijo vse svoje potrebe po rutinskih nakupih 
prehrambnih in neprehrambnih izdelkov in storitev. Sem sodijo pranje perila,  kemično 
čiščenje, popravilo čevljev, unovčevanje čekov in plačevanje računov. Nova skupina, ki 
bi jo lahko imenovali »vladarji blagovne skupine«, ponuja globok asortiment v določeni 
blagovni skupini in usposobljeno prodajno osebje. 

- Kombinirane prodajalne so kombinirane prodajalne z živili in zdravili, ki imajo 
povprečno 5000 kvadratnih metrov prodajne površine. 

- Hipermarketi imajo od 7500 do 20.000 kvadratnih metrov prodajnih površin in so 
kombinacija supermarketa, diskontne in skladiščne prodajalne. Prodajni asortiment 
vključuje pohištvo, velike in majhne gospodinjske naprave, oblačila in veliko drugih 
izdelkov. Za hipermarkete je značilno, da so izdelki razstavljeni v velikih količinah, da se 
prodajno osebje zelo malo ukvarja z njimi in da se ponudijo popusti kupcem, ki so 
pripravljeni odnesti težke naprave in pohištvo iz prodajalne. Hipermarketi izvirajo iz 
Francije. 

- Kataloški salon: široka izbira izdelkov z blagovno znamko, ki imajo visok pribitek in se 
hitro obračajo, po diskontnih cenah. Kupci naročijo izdelke iz kataloga, nato pa jih 
prevzamejo v prodajalni. 

2.1 Opredelitev tržnega komuniciranja 

Slovar slovenskega knjižnega jezika razlaga pomen besede komunicirati kot »izmenjavati, 
posredovati misli, informacije, sporazumevati se«, komunikacijo pa kot »sredstvo, ki 
omogoča izmenjavo, posredovanje informacij – komunikacijsko sredstvo« (Možina in drugi 
2004, 20). 

Komunikacija ni enostranski tok informacij, ampak izmenjava informacij. Torej, če nekomu 
govorimo, še ne pomeni, da komuniciramo z njim. Do komuniciranja pride šele, ko prejemnik 
prejme in reagira na sporočilo, ki mu ga je pošiljatelj želel poslati (Ule in Kline 1996, 53). 

Ena od definicij komuniciranja pravi, da ljudje s komuniciranjem skupno ustvarjamo in 
upravljamo socialno stvarnost in ravno to nas loči od ostalih živih bitij, saj je komuniciranje 
edinstveno človeško (Svet je lep 2010). 

Ker oglaševalci želijo, da bi se potrošnik srečal z izdelkom, ga preizkusil, ter z nakupom 
postal njegov redni odjemalec, se trudijo, da bi dosegli tako imenovani »shareofmind«, 
košček potrošnikove zavesti. V ta namen se poslužujejo instrumenta tržnega komuniciranja 
(Svarog 2010). 
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Tržno komuniciranje je izmenjava informacij, in sicer (Lorbek 1979, 21–22): 
- vertikalno: med dvema različnima družbenima skupinama (proizvajalci in potrošniki; 

proizvajalci in trgovci; trgovci in potrošniki), 
- horizontalno: izmenjavo informacij v okviru ene same družbene skupine (med člani 

skupine). Sem sodi tako imenovana ustna propaganda med potrošniki – znanci, prijatelji, 
sorodniki, ki navadno temelji na osebnih izkušnjah, nanašajočih se na uporabo in lastnosti 
določenih izdelkov. 

V zapleten proces tržnega komuniciranja so zajeti organizacija, sredstva, metode in sporočila, 
s katerimi prenašamo informacije o temeljnih značilnostih izdelka, da bi se lahko porabniki 
lažje in hitreje odločili za nakup. V podjetjih se sploh ne bi smeli spraševati ali naj 
komunicirajo, ampak komu, kaj in kako pogosto naj sporočajo o sebi in svojih izdelkih 
(Potočnik in Umek 2005, 302). 

 
Slika 1: Proces tržnega komuniciranja 

Vir: Potočnik in Umek 2005, 302. 
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2.2 Tržno-komunikacijski splet 

Za komuniciranja s posamezniki, skupinami in drugimi organizacijami lahko podjetja 
uporabljajo različne metode komuniciranja. Tržno-komunikacijski splet oblikuje kombinacija 
petih sestavin: oglaševanje, osebna prodaja, stiki z javnostmi, pospeševanje prodaje in 
neposredno trženje. Podjetje lahko uporablja vsako sestavino spleta posebej ali povezano 
tako, da druga drugo podpirajo in povečujejo skupno učinkovitost (Potočnik in Umek 2005, 
303–304). 

 
Slika 2: Sestavine tržno-komunikacijskega spleta 

Vir: Potočnik in Umek 2005, 304. 

2.2.1 Oglaševanje 

Oglaševanje je definirano kot vsaka plačana oblika neosebnega komuniciranja o organizaciji, 
izdelku in storitvi. Neosebno komuniciranje pomeni, da oglaševanje poteka preko masovnih 
sredstev javnega obveščanja (televizija, radio, revije, časopisi, reklamni panoji, pošiljanje 
obvestil po pošti, prospekti, katalogi itd.), ki lahko prenese sporočilo večjim skupinam 
posameznikov istočasno (Belch in Belch 2007, 17). Da bi podjetje doseglo večjo zaznavo 
oglasov in v očeh kupcev izboljšalo svojo splošno podobo,  lahko večkrat ponavlja 
oglaševanje ter spreminja čas oglaševanja in posrednike (Potočnik in Umek 2005, 304). 
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Ko podjetje začne uvajati nov izdelek ali storitev, igra funkcija oglaševanja veliko vlogo, je 
potrebno spodbuditi začetno povpraševanje, kupce opozoriti na obstoj izdelka, možnostih 
uporabe in načinu funkcioniranja. Ko pa se izdelek ali storitev med potrošniki uveljavi in 
pridobimo konkurenco, uporabljamo oglasna sporočila za prepričevanje potrošnika o 
kakovosti izdelka ter tako spodbuditi selektivno povpraševanje. Ko pa izdelek na krivulji 
življenjskega ciklusa prispe v fazo zrelosti, oglaševanje zamenja funkcijo informiranja in 
prepričevanja v funkcijo ohranjanja zavesti o izdelku pri kupcih. Namen tega je motiviranje 
nakupa oglaševanega izdelka ali storitve (Starman 1996, 17). 

Oglaševanje ima nekaj pomanjkljivosti. Kljub nizkemu strošku, preračunanem na ciljnega 
posameznika, je lahko znesek za oglaševanje izredno visok. To omejuje njegov obseg in 
trajanje ter zmanjšuje njegov pomen v komunikacijskem spletu. Če podjetje ugotavlja 
povratne informacije, so le te počasne, težavno pa je tudi merjenje učinka oglaševanja. 
Oglaševanje ima manj prepričljiv vpliv na kupce, kot podjetje meni in pričakuje (Potočnik in 
Umek 2005, 305). 

2.2.2 Pospeševanje prodaje 

Pospeševanje prodaje je sestavljeno iz več orodij katere uporabljamo za spodbujanje, zlasti 
kratkoročno. S tem izzovemo hitrejše in/ali večje nakupe določenega izdelka/storitve s strani 
strank (Kotler 1996, 664). 

Proizvajalci že sami začnejo s pospeševanjem prodaje. Ti uporabljajo svoje prodajno-
pospeševalne dejavnosti, da vplivajo na trgovska podjetja. Trgovska podjetja nato nadaljujejo 
s prodajno-pospeševalnimi akcijami, ki so usmerjene na porabnike, da bi kupili blago, ki ga 
ponujajo (Potočnik in Umek 2001, 289). 

Kotler (2004, 609) nam lepo opiše katera orodja zavzema pospeševanje prodaje: 

Medtem ko oglaševanje ponudi razlog za nakup, pospeševanje prodaje ponudi spodbudo 
za nakup. Pospeševanje prodaje vključuje orodja za pospeševanje prodaje porabnikom 
(vzorce, kupone, vračilo gotovine, nižje cene, nagrade, darila, nagrade stalnim kupcem, 
brezplačne preskuse, garancijo, vezano pospeševanje prodaje, navzkrižno pospeševanje 
prodaje, razstavljanje izdelkov na prodajnih mestih in prikaz delovanja izdelka); 
pospeševanje prodaje trgovin (cenovni popusti, dodatki za oglaševanje in razstavljanje na 
prodajnem mestu ter brezplačno blago) in pospeševanje prodaje, ki je usmerjeno na druga 
podjetja in na lastno prodajno osebje (poslovni sejmi in shodi, nagradna tekmovanja za 
prodajno osebje in posebno oglaševanje. Večina organizacij, med njimi tudi nepridobitne, 
uporabljajo orodja za pospeševanje prodaje. 

Pospeševanju prodaje v trgovskih podjetjih pa sta Potočnik in Umek (2001, 289–290) 
razdelila na dva načina: 
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- posredni načini, s katerimi ne vplivamo takoj na kupce, ampak najprej strokovno 
usposabljamo prodajalce, da dobro spoznajo način prodaje in značilnosti izdelkov, ki jih 
prodajajo. Izjemno pomembno je, da pri strokovnem usposabljanju prodajalcev 
sodelujejo tudi proizvajalci, saj prav njihovi strokovnjaki najbolj poznajo tehnične in 
tehnološke značilnosti izdelkov. Težko si je predstavljati, da lahko prodajalci sami 
spoznajo te značilnosti pri čedalje številčnejši ponudbi tehnično vse bolj zapletenih 
izdelkov. 

- neposredni načini, ki obsegajo ukrepe, s katerimi trgovska podjetja vplivajo na nakupne 
odločitve porabnikov: 

- embaliranje izdelkov za posamezne oblike prodaje (postrežna, samopostrežna), 
- pakiranje za potrebe različno velikih gospodinjstev, 
- prikazovanje izdelkov, ki niso dovolj znani ali pa so še neznani na določenem trgu; za 

prikazovanje je pomembna izbira primerne prodajalne, časa in izvajalcev, ki lahko 
strokovno prikažejo izdelke, 

- pošiljanje vzorcev, prospektov ali katalogov na dom z namenom pridobiti potencialne 
porabnike predvsem pri uvajanju novih izdelkov, 

- izvajanje nagradnih iger, s katerimi poskušajo predvsem proizvodna podjetja pridobiti 
porabnike za nakup njihovega izdelka, 

- popust ob predložitvi v časopisu objavljenega kupona (npr. 5–10 odstotkov), 
- prodaja po sistemu 3 za ceno 2 ipd., 
- zniževanje prodajne cene pri uvajanju novega izdelka na določenem tržnem območju, 
- prikazovanje in aranžiranje izdelkov v izložbah prodajaln ali na zelo prometnih krajih 

(postaje, cestni podhodi), 
- akcijske prodaje posameznih izdelkov določen čas (npr. 14 dni), 
- predpraznični popusti (npr. božič, novo leto). 

Pospeševanje prodaje ima največje rezultate, če se ga uporablja skupaj z oglaševanjem. Še 
pred desetletjem je bilo razmerje med vloženimi sredstvi v oglaševanje in v pospeševanje 
prodaje 60:40. Danes pa zajema pospeševanje prodaje na porabniških trgih od 60–70 % 
skupnih sredstev za tržno komuniciranje. 

Hitra rast pospeševanja prodaje je pripeljala do zmede, podobni tisti pri oglaševanju. Obstaja 
nevarnost, da se porabniki ob vseh mogočih akcijah pospeševanja prodaje ne bodo odzvali 
nanje (Habjanič in drugi 1998, 109). 

2.2.3 Osebna prodaja 

Osebna prodaja je prastara umetnost. Učinkoviti prodajalci morajo imeti dober instinkt, hkrati 
pa morajo biti tudi usposobljeni v metodah analize in ravnanja z odjemalci. Prodajanje je 
danes poklic, ki pomeni obvladovanje in uporabljanje cele vrste načel (Kotler 1996, 703). 
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Potočnik in Umek (2005, 305) sta o osebni prodaji podala naslednjo razlago: 

Osebna prodaja je neposredno komuniciranje med prodajalcem in potencialnim kupcem. 
Namen osebne prodaje je prepričati kupca, da kupi izdelek, ki ga ponuja podjetje. Prav 
zaradi osebnega stika je osebna prodaja prepričljivejša od oglaševanja in zagotavlja 
takojšnjo povratno informacijo, ki prodajalcu omogoča, da prilagodi svoje sporočilo 
kupčevemu zaznavanju in razumevanju informacij. Ker poteka osebna prodaja le med 
prodajalcem in manjšim številom kupcev, je strošek te oblike tržnega komuniciranja na 
osebo bistveno višji kot pri oglaševanju. 

Večina podjetij uporablja osebno prodajo in pri marsikaterem predstavlja tudi ključno vlogo v 
trženjskem spletu. Zato, in zaradi že omenjenih stroškov, ki so povezani z uporabo te prodajne 
metode in instrumenta komuniciranja, je zelo pomembno, kako organiziramo in upravljamo 
osebno prodajo v podjetju. 

Pri organiziranju prodajne službe je pomembna delitev dela med posameznimi prodajalci 
oziroma potniki. Najpogostejše osnove za delitev dela so: prodajno območje, skupina 
izdelkov, skupina kupcev. Lahko pa uporabljamo tudi dva in več kriterijev hkrati. Vodenje 
prodajne službe, poleg načrtovanja, postavljanja ciljev ravnanja in kontrole, vključuje tudi 
ocenjevanje dela, nagrajevanje in motiviranje prodajalcev (Starman 1996, 24–25). 

 
Slika 3: Potek osebne prodaje 

Vir: Habjanič in drugi 1998, 121. 

2.2.4 Neposredno trženje 

Večina podjetij se zanaša, da jim bo uspel pretok blaga in storitev zgolj s pomočjo 
oglaševanja, pospeševanja prodaje in z osebno prodajo. Do prepoznavnosti in zanimanja za 
njihov izdelek ali storitev pridejo z oglaševanjem, nakup spodbudijo s pospeševanjem 
prodaje, posel pa zaključijo z osebno prodajo. Neposredno trženje skuša združiti te sestavine 
in pripeljati do prodaje brez posrednika (Kotler 1996, 654). 

Orodja neposrednega trženja je opisal Rolih (2001, 21–22): 
- Neposredna pošta je eno najpogostejših orodij neposrednega marketinga. Njene prednosti 

so natančno ciljanje različnih segmentov kupcev, preprosto testiranje učinkovitosti akcij 
in enostavno merjenje rezultatov akcij. 

- Katalog je zelo učinkovito sredstvo za prodajo najrazličnejših izdelkov, od obleke do 
vrtnarske opreme. Ključni dejavniki uspeha podjetij, ki prodajajo izdelke prek katalogov, 
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so upravljanje z bazo naslovov prejemnikov kataloga, vzbujanje zaupanja pri 
prejemnikih, upravljanje zalog in dostava. 

- Telefon  je pri neposrednem trženju osrednje orodje, ki ga lahko uporabite samostojno ali 
v kombinaciji z drugimi orodji. Samostojno največkrat za prodajo obstoječim kupcem, saj 
telefonski klici ljudem, ki še niso bili v stiku s podjetjem, niso najučinkovitejši. 
Najučinkoviteje pa se lahko telefon uporabi v kombinaciji z neposredno pošto, televizijo, 
odzivnimi oglasi ali internetom. V tem primeru lahko potencialne kupce po prejemu 
neposredne pošte še pokličete po telefonu, kar navadno poveča odziv na ponudbo za 50 
do 200 odstotkov. 

- Vsak oglas, ki zahteva takojšen odziv bralca, je odzivni oglas. V nasprotju s tako 
imenovanimi oglasi imidža, morajo odzivni oglasi bralcu posredovati veliko več 
informacij o ponudbi tako, da lahko dosežejo odziv. Bralec se lahko na tak oglas odzove 
po telefonu, z naročilnico ali preko interneta. Veliko podjetij uporablja odzivne oglase 
tudi za pridobivanje širšega kroga potencialnih kupcev, ki jim nato po pošti pošljejo 
dodatne informacije o ponudbi. 

- Infoglasi so daljši TV oglasi, ki lahko trajajo tudi do 30 minut, podjetja pa z njimi 
navadno prodajajo izdelke za hujšanje, kuharske pripomočke in podobno. Prednost info 
glasov je v tem, da je možno izdelek, ki ga prodajamo, zelo natančno in prepričljivo 
predstaviti. 

- Čeprav se tega mnogi ne zavedajo, je internet eno od orodij neposrednega trženja. 
Poglavitni koristi, ki ju lahko prinese uporaba interneta, sta namreč pridobivanje 
podatkov o kupcih in osebna komunikacija s kupci. Internet lahko tudi precej zniža 
stroške komunikacije s kupci. Namesto pošiljanja ponudbe po navadni pošti ali klicev po 
telefonu, jim lahko pošljemo sporočilo po e-pošti. 

2.2.5 Odnosi z javnostmi 

Odnosi z javnostjo ali stiki je aktivnost, ki se je v zadnjih letih močno razvijala in postala 
sestavni del javnega življenja, ne moremo pa jo enačiti s pojmi kot so informiranje, 
ekonomska propaganda itd. Vsak od avtorjev ima svojo razlago za pojem stiki z javnostjo, 
vsem pa je skupno mnenje, da gre za proces, s katerim želi delovna organizacija vplivati na 
javno mnenje zunaj in znotraj take delovne organizacije (Deželak 1984, 174). 

Kotler (2004, 616) je javnost definiral kot katerakoli skupino, ki se dejansko ali potencialno 
zanima, oziroma vpliva na sposobnost podjetja, da doseže svoje cilje. Odnosi z javnostmi 
vključujejo vrsto programov, ki so oblikovani za izboljšanje ali ohranjanje podobe podjetja ali 
njegovih posameznih izdelkov. 

Pomembnejša orodja za odnose z javnostmi so (Wikipedija 2010):  
- odnosi z mediji, 
- publiciteta izdelka, 
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- korporativno komuniciranje, 
- lobiranje, 
- svetovanje, 
- organiziranje posebnih dogodkov, 
- sponzorstvo in donatorstvo - dejavnosti za javno dobro. 

2.3 Organizacija in izvedba tržnega komuniciranja 

Obseg do katerega lahko načrtuje in uresničuje trženjske strategije, je odvisen od 
organiziranosti oddelka za trženje. Organiziranje pomeni oblikovanje takšne strukture 
podjetja, ki naj omogoči doseganje načrtovanih ciljev na učinkovit in uspešen način. 
Organizacijska struktura oddelka za trženje določa pooblastila in odgovornosti med 
trženjskim osebjem, kdo sprejema odločitve in kdo izvaja določene trženjske aktivnosti. Med 
najpomembnejše izzive trženjsko usmerjenega podjetja spada oblikovanje prilagodljive in 
prožne organizacijske strukture, ki je predana ustvarjanju zadovoljstva kupcev z visoko 
kakovostjo izdelkov in storitev (Potočnik in Umek 2005, 398). 

Da podjetja ustvarijo učinkovit tržno komunikacijski načrt, uporabljajo različna orodja pri 
določanju strategije tržnega komuniciranja. Nekatera podjetja izdelajo letni tržno 
komunikacijski plan, ki jim lahko prihrani čas, denar in živce. Da se izognejo morebitnim 
nevšečnostim in se lahko prilagodijo trgu in potrebam kupcev, lahko ta načrt med letom 
spreminjajo. Izvedba in uresničitev sprejete trženjske strategije zahteva koordiniranje 
trženjskih aktivnosti, motiviranje zaposlenih, ki izvajajo te aktivnosti, in komuniciranje 
znotraj ter zunaj oddelka za trženje. Zato mora vodstvo oddelka za trženje oblikovati program 
trženja na podlagi sprejetih trženjskih strategij. S trženjskimi strategijami opredeljujemo, kaj 
in zakaj, z izvajanjem programa trženja pa iščemo odgovore na vprašanja: kdo, kje, kdaj in 
kako. Izvajanje programa trženja je postopek, s katerim trženjsko osebje spreminja trženjski 
načrt v trženjske aktivnosti, ki zagotavljajo uresničitev z načrtom določenih trženjskih ciljev 
(Potočnik in Umek 2005, 404). Da bi bilo tržno komuniciranje uspešno, mora trgovsko 
podjetje pri oblikovanju tržnih sporočil zlasti (Potočnik in Umek 2001, 267): 
- natančno določiti ciljni trg, ki mu je tržno sporočilo namenjeno, 
- opredeliti tržne značilnosti izdelka (ceno, kakovost, uporabnost itd.), ki jih namerava 

posebej poudariti s tržnim komuniciranjem, 
- določiti cilje, ki jih želi doseči z določeno tržno informacijo, 
- določiti obseg tržnega komuniciranja za posamezno geografsko območje in čas 

komuniciranja, 
- oblikovati sporočilo tako, da bo pri prenosu sporočila (televizija, radio, časopisi, itd.) 

primerno za izbrane posrednike, 
- izdelati načrt izdatkov za vsako obliko tržnega komuniciranja, 
- določiti kriterije za ugotavljanje, spremljanje in kontrolo učinkovitosti tržnega 

komuniciranja. 
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3 OPIS PODJETJA BAUMAX 

Baumax je družinsko mednarodno dejavno podjetje, ki je začelo s svojo dejavnostjo pred več 
kot 30. leti v Avstriji.  

Dejavno je v 9 državah v srednji in vzhodni Evropi, kjer so vodilni na trgu. Poleg Avstrije so 
to še Češka, Slovaška, Madžarska, Slovenija, Hrvaška, Romunija, Bolgarija in Turčija. 

Trenutno ima podjetje 152 Baumaxovih trgovin, in sicer 67 v Avstriji, 24 na Češkem, 15 na 
Slovaškem, 15 na Madžarskem, 3 v Sloveniji, 7 na Hrvaškem, 14 v Romuniji, 5 v Bolgariji in 
2 v Turčiji. 

Prihodek podjetja je leta 2010 znašal 1,5 milijarde evrov. Skupaj je pri Baumaxu zaposleno 
več kot 10.700 ljudi, stopnja prepoznavnosti Baumaxa v osrednji in vzhodni Evropi pa 
presega 90 % (Baumax 2010g). 

3.1 Vizija 

Poslovna ideja Baumax-a se glasi Do-it-yourself (naredi sam)! 

Kot pravi predsednik uprave Baumax, d. d., Martin Essl, je njihova naloga razširiti prakso 
samostojnih del v  lastnem domu in na vrtu v srednji in vzhodni Evropi. Že 30 let pomagajo 
njihovim kupcem pri uresničevanju njihovih sanj o prijetnem bivanju (Baumax 2010h). 

3.2 Načela podjetja 

V podjetju imajo osem načel katera so vodilo vsem zaposlenim: 

Krščanska etika kot temelj njihovih duhovnih vrednot: 

Baumax je zaznamovan s krščanskimi nazori družine njegovih lastnikov. Kot izhodišče za 
njihove raznolike dejavnosti, usmerjajo njihova dejanja po krščanskih vrednotah. 

Podjetje Baumax je zgrajeno po krščanskih načelih, saj so tudi njegovi lastniki kristjani. 

Baumax se zavzema za naslednje vrednote: 
- Spoštovanje človeka in njegovega dostojanstva: 

To se nanaša na vse ljudi, pa naj bodo to njihovi sodelavci, kupci, poslovni partnerji ali 
zastopniki ostalih skupin in delne javnosti. V podjetju se zavzemajo za raznolikost in 
obsojajo vsako diskriminacijo. 

- Poštenost in zaupanje v medčloveških odnosih: 
Zaupanje in poštenost sta ključ do uravnoteženih odnosov in povezovanja različnih 
interesov. Podjetje skrbi za pošteno obravnavanje in enake možnosti za vsakogar. 
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- Odprtost in pripravljenost na pogovor: 
Baumax podpira odprto pogovorno kulturo vseh področij družbe. V podjetju imajo vedno 
odprta vrata za svoje zaposlene, ki lahko kadarkoli s svojim nadrejenim ali z vodstvom 
podjetja govorijo o trenutnih težavah in nesoglasjih. Odprtost je tudi načelo njihove 
komunikacije v podjetju (Baumax 2010d). 

Vse iz ene roke kot vodilna ideja za njihovo poslovno dejavnost: 

Na njihovi spletni strani (Baumax 2010i) podjetje lepo predstavi idejo poslovne dejavnosti ter 
svojo celotno zgodovino: 

V Srednji in Jugovzhodni Evropi in tudi v Turčiji, velja Baumax za pionirja kar zadeva 
samostojno delo doma in na vrtu. Prizadevajo si uveljaviti idejo Do-it-yourself. Na področjih 
gradnja, bivanje, vrt in orodje so pojem kompetence in napredka in si prizadevajo doseči 
vodilni tržni položaj v vseh državah, kjer so prisotni. Danes ne nagovarjajo samo klasičnih 
domačih mojstrov, ampak tudi malo obrt in tiste, ki sami ne želijo postati dejavni kot domači 
mojstri. 

Baumaxova zgodba o uspehu se je začela pred skoraj tridesetimi leti: 
- 1976 odprtje prve Baumaxove trgovine v Kindbergu na Avstrijskem Štajerskem, 
- 1983 vodilni tržni položaj v Avstriji, 
- 1989 odločitev za širjenje v srednjo in vzhodno Evropo marketinški koncept »Baumax 

2000«, 
- 1992 vstop na Madžarsko in Češko, 
- 1994 vstop na Slovaško, 
- 1995 začetek v Sloveniji. Prevzem podjetja Büttinghaus/Eurodom, 
- 1996 razvoj mega Baumaxa nabavna pisarna na Daljnem Vzhodu, 
- 1999 ustanovitev nabave kooperacije Toomaxx skupaj z REWE, 
- 2000 vstop na Hrvaško, 
- 2001 Baumaxbest in class: razvoj nove tržne strategije, 
- 2003 Baumaxbest in class: razvoj nove tržne strategije, 
- 2004 izstop z borze, priprava na vstop v Romunijo in Bolgarijo, 
- 2005 Baumax proglašen za enega izmed 10 najboljših delodajalcev v Evropi, 
- 2006 vstop v Romunijo. Priznanje g. KR Martin Essl kot najboljšemu podjetniku leta, 
- 2008 vstop v Bolgarijo. Priznanje za enega najboljših delodajalcev v Evropi. Rautakesko 

je nov partner Toomaxxa, 
- 2009 Baumax pozdravi svojega 10.000-ega zaposlenega. Priprava na vstop na tržišče 

Turčije, 
- 2010 vstop na turško tržišče. Priznanje za najboljše avstrijsko družinsko podjetje, 
- 2011 otvoritev 150. prodajnega centra. 
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Cilji podjetja za prihodnost so: 
- uvrstitev med deset najboljših podjetij Do-it-yourself, 
- kontinuirano širjenje v Avstriji, 
- neprekinjeno širjenje v vzhodno in jugovzhodno Evropo. 

Zadovoljstvo kupcev kot merilo njihovih aktivnosti: 

Baumax stavi na bližino kupcu in usklajuje svojo ponudbo blaga in storitev po najboljših 
cenah glede na potrebe in želje kupcev.  

Geslo njihovega podjetja se glasi: najboljši v ceni, najboljši v asortimentu in najboljši v 
storitvah. 

Zato skrbno izbirajo ustrezne izdelke, kompetentno in profesionalno svetujejo, organizirajo 
brezplačne tečaje za domače mojstre in ponujajo najboljše razmerje med ceno in storitvijo. 

Želje njihovih kupcev so njihove želje. Njihova težnja je vsestranska storitev vsega na enem 
mestu, za domače mojstre in tudi za tiste, ki niso domači mojstri. Zato nudijo njihovim 
kupcem profesionalne asortimente s profesionalnim svetovanjem in če je potrebno, tudi 
posredujejo ustrezne obrtnike. 

Njihove trgovine kupcem ponujajo devet prednosti: 
- prijaznost, 
- najboljše svetovanje, 
- hitra pomoč pri reklamacijah, 
- zagotovljeno vračilo denarja, 
- hiter postopek na blagajni, 
- jamstvo cen, 
- razpoložljivost izdelkov, 
- prijetno vzdušje med nakupovanjem, 
- storitve. 

Upoštevajo potrebe in pričakovanja njihovih kupcev, zato so na podlagi anketiranja razvili 
nov tržni koncept. 

Raznovrstno ponudbo so razdelili na štiri področja: 

Gradnja, Orodje, Bivanje in Vrt. Vsako od teh področij ima ponudbo in storitve prilagojene 
željam njihovih kupcev. Poleg tega nenehno skrbijo za lažjo orientacijo njihovih kupcev in 
večjo preglednost njihovih trgovin. 40.000 izdelkov je treba namreč razporediti tako, da bo 
vsak hitro našel to, kar potrebuje (Baumax 2010j). 
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Zadovoljstvo zaposlenih kot osnova za njihov uspeh: 

Na spletni strani podjetja Baumax (Baumax 2010k) so zapisali v kakšnem odnosu so z 
zaposlenimi ter kaj vse jim ponujajo: 

Baumax je družinsko podjetje in v smislu družine gledajo tudi na skupnost zaposlenih. 
Ponujajo privlačna delovna mesta z možnostjo kariere in sooblikovanja ter v angažiranosti 
njihovih zaposlenih vidijo zagotovilo za njihov uspeh. 

Baumax trenutno zaposluje več kot 10.700 ljudi v devetih državah, od tega 210 samo v 
Sloveniji. Vsi zaposleni so nosilci njihovega podjetja in s svojo angažiranostjo odločilno 
prispevajo k njihovemu uspehu. 

Skrbijo, da za vsako delovno mesto izberejo najustreznejšega sodelavca. S kvalifikacijami ne 
mislijo le na strokovna znanja, temveč tudi na socialne kompetence in samoiniciativnost. Od 
njihovih zaposlenih veliko pričakujejo, vendar jim zato tudi veliko nudijo: 
- poštenost, zaupanje in prijetno vzdušje na delovnem mestu, 
- strokovno uvajanje, 
- izobraževanje vajencev, 
- zanimive in raznovrstne naloge, 
- prilagodljiv delovni čas, 
- vključevanje v procese odločanja, 
- privlačne in trgu primerne osebne dohodke, 
- nenehno nadaljnje izpopolnjevanje in razvijanje individualnih potencialov z njihovim 

lastnim programom za urjenje; ob tem uporabljajo tudi sodobne načine učenja, kot je 
računalniško podprto učenje (e-Learning) ipd., 

- možnosti za mednarodno kariero v podjetju. 

Kot kazalec za uspeh njihovega programa za zaposlene jim služi letno anketiranje zaposlenih. 
Anketiranje je anonimno in rezultati že dolgo kažejo visoko stopnjo zadovoljstva. Še posebej 
njihovi zaposleni cenijo ugodno vzdušje v podjetju, dobro sodelovanje s svojimi nadrejenimi, 
možnost samostojnega dela in sodelovanje pri razporeditvi na delo. Januarja 2005 je ameriška 
revija Fortune uvrstila Baumax med deset najboljših delodajalcev v Evropi. Poleg tega je bil 
že večkrat odlikovan kot podjetje, ki je prijazno ženskam in družinam. 

Z novo razvitim »360° feedbackom« dobijo vodstveni delavci v podjetju povratno 
informacijo o svojih vodstvenih kvalitetah iz različnih zornih kotov. Rezultati ne ponujajo 
samo osebnih razvojnih možnostih za vodstvene delavce, ampak tudi nove možnosti za 
podjetje. Tako lahko pri osebnem razvoju bolje obravnavamo posamezne potrebe in 
sposobnosti in naredimo s tem dobro osnovo za prihodnje izzive. 
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Pošten odnos do poslovnih partnerjev  je osnova dolgoročnega sodelovanja 

Zaupanje in pošteni odnosi na obeh straneh so ključnega pomena pri prizadevanju za vodenje 
svojih poslovnih zvez tako, da je uspeh zagotovljen na obeh straneh. 

Baumaxova prioriteta je zagotoviti absolutno zadovoljstvo kupcev. Da bi to dosegli, 
potrebujejo zanesljive partnerje, ki so zmožni ugoditi najvišjim zahtevam po kakovosti in 
učinkovitosti. Le tako bodo lahko zadostili naraščajočim potrebam kupcev ter uspešno 
premagali izzive globaliziranega trga. Tako Baumax iz izkušenj uporablja kombinacijo 
lokalnih, regionalnih ter mednarodnih strategij. V vsaki državi, kjer najdemo njihove trgovine, 
je velik odstotek dobaviteljev domačih. Posledica tega je, da ne ustvarjajo nova delovna mesta 
le v njihovem podjetju, ampak tudi posredno zagotovijo nova delovna mesta v proizvodnih 
podjetjih v državi. 

Kot trgovsko podjetje, jim je poleg najboljše cene, pomembno tudi korektno in za obe strani 
pošteno sodelovanje, temelj tega pa je zaupanje in pošten odnos. Tako bodo lahko zagotovili 
uspeh obeh strani (Baumax 2010e). 

Dolgoročno gospodarjenje je njihova prednost v družinskem podjetju 

V podjetju Baumax so si pojem dolgoročnega gospodarjenja zadali kot nalogo, saj 
dolgoročnost pomeni »gospodariti« z viri, ki so jim na voljo, in sicer s socialnega, 
gospodarskega in ekološkega vidika. 

Ker je podjetje Baumax družinsko, jim je omogočeno, da razvijajo dolgoročne strategije. 
Skozi dolgotrajni razvoj skušajo te strategije ob pomoči sodelavcev kupcev in poslovnih 
partnerjev tudi uresničiti. 

Pri tem jim kratkoročni uspehi niso orientacija za naprej, ampak usmerjajo pogled dlje. To se 
nanaša tako na gospodarske številke in dejstva, kot tudi na socialni in ekološki razvoj. Tako 
uresničujejo svojo podjetniško vizijo in ustvarjajo vrednosti v korist vseh. Primer v 
dolgoročnosti pri Baumaxu je prodaja FSC certifikaciranega lesa. S Forest Stewardship 
Council-Zertifikat (FSC) svojim  kupcem zagotavljajo, da noben les, prodan pri Baumaxu ni 
iz uničevanja gozdu, pa čeprav morajo zaradi tega vzeti v zakup višjo ceno. 

Pokazatelj dolgoročnosti v podjetju Baumax je tudi velika pobuda »Varčevanje energije – 
varčevanje denarja« kar je le še dodaten dokaz, da dolgoročnost v podjetju resnično živi. 

Baumax skupaj s svojimi poslovnimi partnerji zagotavlja, da bodo tudi naslednje generacije 
imele možnosti za življenje v našem svetu (Baumax 2010c). 
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Aganžma za moderno umetnost kot vir kreativnosti in inovativnosti: 

V podjetju poleg vsega naštetega posvečajo ogromno pozornosti tudi umetnosti. O tem so 
napisali sledeče (Baumax 2010a): 

Baumax spodbuja sodobno umetnost. V okviru zbirke Essl in z raznovrstnimi aktivnostmi 
nudijo možnost tako njihovim zaposlenim kot tudi širši javnosti, da umetnost doživijo kot vir 
energije za svoje vsakdanje življenje in delo. 

Ustanovitelj in danes predsednik nadzornega odbora Baumaxa, prof. KR Karlheinz Essl, in 
njegova žena, prof. Agnes Essl, že več kot 30 let zbirata dela moderne umetnosti. Novembra 
1999 sta v Klosterneuburgu blizu Dunaja odprla razstavni prostor zbirke Essl. Zbirka zajema 
preko 5000 del sodobne umetnosti in sodi med najpomembnejše zasebne zbirke v Evropi. 
Poleg tega je to najpomembnejša zbirka avstrijskega slikarstva po letu 1945. 

Novembra 2003 je priznana umetniška revija Art Review zbirateljski par uvrstila med »The 
Art World's Top 100 Players«. 

Socialni aganžma kot izraz njihovega občutka odgovornosti: 

Niso pozabili tudi na socialno noto, kateri dajejo velik pomen. Na njihovi spletni strani 
(Baumax 2010f) lahko najdemo kaj vse nudijo ljudem s posebnimi potrebami: 

Baumax se zavzema tudi za ljudi s posebnimi potrebami. Nanje gledajo kot na enakovredne 
člane naše družbe in jih skupaj z njihovimi prednostmi in slabostmi integrirajo v naše delovno 
okolje. 

Že 25 let spodbujajo in podpirajo ljudi z raznimi posebnimi potrebami. V srednji in 
jugovzhodni Evropi sodelujejo z več kot 200 partnerskimi organizacijami. 

Glavne aktivnosti Baumaxovega Human programa so: 
- Zaživeto partnerstvo: 

Vsaka Baumax-ova trgovina sodeluje z regionalno partnersko organizacijo in uresničuje 
skupne aktivnosti: 
− stojnice njihovih partnerjev na sezonske teme, celoten izkupiček gre njihovim 

partnerjem, 
− vključevanje izdelkov partnerskih organizacij v njihov asortiment, celoten izkupiček 

gre njihovim partnerjem. 
- Možnosti prakse in zaposlitev ter delovne terapije ljudi s posebnimi potrebami. 

Trenutno v njihovih timih v Sloveniji zaposlujejo enajst ljudi s posebnimi potrebami preko 
partnerskih organizacij. Izkušnje njihovih zaposlenih kažejo, da ta program krepi povezanost 
in spodbuja timski duh. 
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- Skrb za ljudi s posebnimi potrebami: podpora s strani Baumaxovih mentorjev in eksternih 
spremljevalcev. 

Cilji njihovega programa so: 
- odprava medčloveških ovir in preprek, 
- spodbujanje in krepitev timskega duha, 
- senzibilizacija javnosti za to temo. 

U okviru Baumax Human Award, ki se od leta 2007 enkrat letno podeljuje za najbolj izvirne 
projekte in iniciative, ki so jih skupaj izvedli sodelavci Baumaxa in partnerskih organizacij. 

3.3 Management 

Organizacijska struktura v Baumax, d. o. o., Slovenija je predstavljena na sliki 5, struktura 
marketinga pa na sliki 4. 

 
Slika 4: Organizacijska struktura oddelka marketing 

Vir: Baumax 2010. 
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Slika 5: Organizacijska struktura Baumax, d. o. o., Slovenija 

Vir: Baumax 2010. 

3.4 Blagovne znamke 

V trgovinah Baumax lahko poleg veliko priznanih blagovnih znamk, na vseh oddelkih 
(orodje, vrt, gradnja in bivanje), najdemo tudi lastne blagovne znamke podjetja Baumax za 
katere je predvsem značilna nizka cena. 
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Slika 6: Blagovne znamke, ki jih najdemo v trgovinah Baumax 

Vir: Baumax 2010. 

3.5 Priznanja podjetja 

Na svoji spletni strani (Baumax 2010b) imajo našteta vsa priznanja, ki jih je podjetje prejelo v 
zadnjih letih: 

Baumaxova priznanja 2011: 
- Baumax je na natečaju »Great Place to Work« že tretjič med najboljšimi delodajalci v 

Avstriji. 

Baumaxova priznanja 2010: 
- časopis Wirtschaftsblatt je Baumax izbral za najboljše avstrijsko družinsko podjetje, 
- Baumax je prejel srebro v Web Ad 2010  kategoriji Media-Idee za Baumaxovo promocijo 

vrta  2009, 
- Baumax je za t.i. Baumax Garten Promotion 2009 prejel nagrado AFSP v kategoriji 

najboljša promocija prodaje, 
- Baumax je zasedel tretje mesto pri Careers Best Recruiters v Avstriji. 

Baumaxova priznanja 2009: 
- Baumax prejme od okoljskega ministrstva priznanje za delovanje na področju varstva 

podnebja, imenovano "Klima-aktiv" v kategoriji energetsko učinkovito delovanje, 
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- ob iniciativi klima-aktiv prejme Baumax priznanje tudi v okviru akcijskega in 
svetovalnega programa »mobilni management za podjetja in javno upravo«, 

- z dejanji podkrepljeno podporo Baumaxa, je ekološki regionalni tim na Koroškem prejel 
t. i. Energy Globe v kategoriji Youth za projekt »Detektivi na področju varčevanja z 
energijo v ekoloških šolah«. 

Baumaxova priznanja 2008: 
- Baumax prejme 1. nagrado Gewista Rolling Board Creative Trophy v Avstriji, 
- Baumax prejme AFSP Award (Austrian Federation of Sales Promotion) za najboljšo  

below-the-line-kampanjo 2008, 
- Baumax je že drugič poimenovan za enega najboljših delodajalcev v Evropi. 

Baumax se je na mednarodnem tekmovanju za »Najboljšega delodajalce 2008« uvrstil med 
najboljša evropska podjetja. Družinsko podjetje z avstrijskimi koreninami je to odlikovanje 
prejelo že drugič. Skupno je Baumax dosegel razveseljivo 26. mesto in je tako enkraten med 
ponudniki izdelkov za gradnjo in dom v Evropi. 

Tekmovanje, ki ga vsako leto razpiše inštitut »Great Place to Work«, izbira najboljšega 
delodajalca v vsaki državi, oziroma v vsej Evropi. Namen tekmovanja je ta podjetja ustrezno 
odlikovati, hkrati pa jim dati motivacijo za ustvarjanje še privlačnejših delovnih mest. 

Baumax je že drugič sodeloval na tekmovanju. Na podelitvi v Nacionalnem pomorskem 
muzeju v Londonu 27. maja 2008 so odlikovali po 50 najboljših podjetji v kategorijah malo, 
srednje in veliko podjetje. Baumax je v kategoriji evropskih velikih podjetji dosegel 26. 
mesto. 

Baumaxova priznanja 2007: 
- Baumax je z »Baumax knjigo« osvojil nagrado Reddotdesign: best of the best ter 

priznanje in zlato Venero od Creativ Club Austria, 
- v kategoriji »Stabilnost/stalnost« je Baumax za svojo socialno angažiranost prejel 

nagrado Löwenherz-Preis, 
- za Baumax humanitarni program je bil Baumax s strani Wirtschaftsblatta odlikovan s 

posebno nagrado. 

Baumaxova priznanja 2006: 
- od Zveznega združenja nemških gradbenih trgovin, vrtnarskih centov in trgovin z izdelki 

za delo in dom prejme Baumax posebno nagrado BHB za pobudo »Varčujmo z energijo – 
varčujmo denar«, 

- Baumax dobi nagrado Najboljša praksa v managementu odnosa do kupcev v kategoriji 
»podjetje do kupca«, 

- Martina Essla, predsednika uprave Baumax, d. d., mednarodno podjetje za svetovanje 
Ernst & Young izbere za podjetnika leta v panogi »storitve in trgovina«. 
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Baumaxova priznanja 2005: 
- Baumaxova ameriška revija za ekonomijo FORTUNE uvrsti Baumax med deset 

najboljših delodajalcev v Evropi, 
- revija Wirtschaftsblatt odlikuje Baumax kot najboljše družinsko podjetje v spodnji 

Avstriji, 
- priznanje za oglaševalsko kampanjo za njihov »-10 % dan«. 
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4 ANALIZA VPLIVA TRŽNEGA KOMUNICIRANJA NA PRODAJO 

4.1 Opredelitev raziskave 

V poslovnem odločanju kakor tudi v politiki razvoja storitev potrebujemo najrazličnejše 
informacije o stanju trga, ponudbe, povpraševanja, raznih procesov v določenem obdobju itd. 
Z informacijami povečujemo znanje, zmanjšujemo negotovost in tveganje ter vplivamo na 
obnašanje posameznikov ali skupin v organizaciji. S pravočasnimi in objektivnimi 
informacijami lahko izzovemo določene odločitve, rešimo posamezne probleme ali 
preprečimo določene nevarnosti. 

Marketinško informacijski sistem – MIS, je kot del poslovnega informacijskega sistema 
organizirana tržna aktivnost, sestavljena iz njemu lastnih elementov, ki s pomočjo 
specifičnega procesa skrbi za zbiranje notranjih in zunanjih marketinških informacij ter 
podatkov, za njihovo preoblikovanje in hranjenje ter za njihovo razpečavo potencialnim 
uporabnikom v podjetju ali zunaj njega. Dejavniki uspešnega delovanja trženjskega 
informacijskega sistema so strokovno osebje, računalniška strojna in programska oprema ter 
pristopi, metode in tehnike raziskave in analize tržnih podatkov in informacij. Rezultati 
trženjskega informacijskega sistema se kažejo v (Devetak in Vukovič 2002, 57–58): 
- hitri in kakovostni informaciji, 
- kakovostni poslovni odločitvi, 
- prednosti pred konkurenti, 
- manjših stroških in s tem večjem dobičku, 
- zadovoljstvu kupcev, porabnikov in naročnikov, 
- zadovoljstvu izvajalcev. 

4.2 Oblikovanje anketnega vprašalnika 

Pri oblikovanju vprašalnika moramo paziti, da ne bodo posamezna vprašanja presplošna, 
izogibati se moramo sugestivnih vprašanj, osredotočiti se moramo na bistvo in cilje tržne 
raziskave. Tudi nivo in zahtevnost vprašalnika moramo prilagoditi predvideni strukturi 
vprašancev, ne da bi pri tem posegali v njihovo osebno ali intimno življenje. Za nas so 
pomembna dejstva, informacije in podatki, ki jih želimo dobiti od vprašanca. Zato vprašanja 
ne smejo biti pretežka, niti ne smejo vsebovati istočasno dveh ali več vprašanj niti toliko 
odgovorov. Priporočljivo je, da ima vprašana oseba možnost odgovoriti tudi z nevtralnim 
vprašanjem ali da obkroži odgovor »ne vem«. Ko imamo oblikovano vsebino vprašanj, se 
odločimo za vrstni red, ki je ravno tako pomemben. Pri anketiranju in oblikovanju vprašalnika 
je potrebno posvečati dovolj pozornosti vrsti, formulaciji, zaporedju in številu vprašanj. Tudi 
glede oblike vprašalnika je priporočljivo, da je lična (Devetak in Vukovič 2002, 79–80). 
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4.3 Izvedba tržne raziskave 

Analizo smo izvedli s pomočjo elektronske pošte in osebnega obiska. Anketa je zajela celotno 
območje Slovenije s poudarkom na širši celjski regiji. Za anketirance smo izbrali naključne 
ljudi, saj ni bilo pomembno, da so stranke Baumaxa. Anketo smo izvedli v času od 15. 
oktobra 2010 do 15. decembra 2010. Izpolnjenih je bilo sto anketnih vprašalnikov. Stroški 
raziskave so bili zelo nizki, saj smo anketiranje izvedli preko elektronske pošte ali pa z 
naključnimi osebami, ki smo jih srečali. 

4.4 Analiza rezultatov 

Med 100 anketiranci je bilo polovica (50 %) moških in polovica (50 %) žensk. Anketo je 
reševalo 96 (96 %) fizičnih oseb in štiri (4 %) podjetja. Starostna skupina in izobrazba 
anketirancev sta prikazani v spodnjih tabelah, ki so razvrščene v več razredov. 

Preglednica 1:  Starostna struktura 

Starost Delež (v %) 

Od 18 do 30 let 50,00 

Od 31 do 40 let 28,00 

Od 41 do 50 let 19,00 

Od 51 do 60 let 3,00 

Nad 61 let 0,00 

Skupaj 100,00 

 

Preglednica 2:  Izobrazba anketirancev 

Izobrazba Delež (v %) 

Osnovna šola 1,00 

Srednja / poklicna šola 63,00 

Višja / visoka šola 33,00 

Magisterij / doktorat 3,00 

Skupaj 100,00 
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1. vprašanje: Kako dobro poznate trgovine Baumax? 

Na začetku nas je najprej zanimalo ali ljudje sploh poznajo trgovine Baumax ter kako dobro 
jih poznajo. šest anketirancev trgovine Baumax ne pozna, 14 jih pozna slabo, dobra polovica 
(53 odstotkov) jih trgovine pozna, trgovine dobro pozna 19 anketirancev, osem pa je takšnih, 
ki jih trgovine pozna zelo dobro. Presenetilo nas je da je kar petina takšnih, ki trgovine ne 
pozna, oz. jih pozna slabo. 

 
Slika 7: Poznavanje trgovin Baumax 

2. vprašanje: Preko katerih medijev se največkrat seznanite z odprtjem nove trgovine in s 
ponudbo v njih? 

Pri temu vprašanju je anketiranec imel na voljo šest primerov medijev (televizija, radio, 
jumbo plakati, reklamni letaki, internet in informacije od prijateljev ali znancev), kjer je moral 
vsakega oceniti z oceno od 1 do 5, pri čemer je 1 pomenilo, da se tega medija sploh ne 
poslužuje, 5 pa, da se tega medija poslužuje največkrat. Z vprašanjem smo želeli ugotoviti, 
katerih iz medijev anketiranci največkrat izvedo za odprtje nove trgovine in ponudbe v njej ter 
posledično izvedeti preko katerih medijev bi lahko trgovine Baumax najučinkoviteje povečale 
svojo prepoznavnost. 
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Slika 8: Vir informacij o novih trgovinah in njihovi ponudbi 

Televizija spada med bolj priljubljene medije, saj je največkrat (28 %) dobila oceno 4, v 20 % 
je dobila oceno 3 in 5, oceno 1 je dobila v 18 % primerov, oceno 2 pa v 14 %. Radio je očitno 
najmanj priljubljen medij, saj je v kar 37 % dobil oceno 1, oceno 2 v 27 %, 15 % je temu 
mediju podelilo oceno 3, samo desetina anketirancev oceno 4 in 11 % oceno 5. Jumbo plakati 
so srednje priljubljeni, saj so v 36 % dobili oceno 3, 21 % je obkrožilo oceno 4, kar 18 % 
vprašanih je temu mediju podelilo oceno 1 in 14 % oceno 2, za oceno 5 se je odločilo samo 11 
odstotkov vprašanih. Najbolj priljubljen vir informacij so gotovo reklamni letaki saj so v kar 
43 % dobili oceno 5, dobra četrtina (26 %) je obkrožila oceno 4, nekoliko manj (22 
odstotkov) oceno 3, 6 % jih je izbralo oceno 2 in samo 3 % oceno 1. Srednje priljubljen medij 
je internet. Skoraj četrtina anketirancev (24 %) je izbralo oceno 3, nekoliko manj (22 %) 
oceno 4, presenetljivo je kar 21 % vprašanih izbralo oceno 1, 17 % jih je izbralo oceno 5 in 16 
odstotkov oceno 2. Očitno je zelo priljubljen vir informacij od prijateljev ali znancev, vendar 
na tega ne moremo vplivati neposredno, ampak le posredno preko drugih medijev. Temu viru 
informacij je kar 26 % vprašanih podelilo oceno 5 in 4, 3 % manj oceno 3, še nekoliko manj 
(19 %) jih je izbralo oceno 2, za oceno 1 pa se je odločilo le 6 % vprašanih. 

3. vprašanje: Če jih obiskujete, kako pogosto kupujete v trgovinah Baumax? 

Pri anketirancih nas je poleg splošnega poznavanja trgovin Baumax zanimalo kako pogosto 
obiskujejo trgovine. 
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Slika 9: Obisk trgovin 

Iz zgornjega grafa je razvidno da skoraj polovica anketirancev (46 %) obiskuje trgovine 1x 
mesečno, 2-3x mesečno jih obiskuje 16 % vprašanih, samo 1 % jih trgovine obišče vsak teden 
in 2 % večkrat tedensko. Zaskrbljujoč je podatek, da je kar 35 % takšnih, ki v trgovinah 
Baumax sploh ne kupujejo. 

4. vprašanje: Pri iskanju splošnih informacij o izdelkih se najraje poslužujete? 

Tudi pri tem vprašanju so anketiranci imeli na voljo šest odgovorov (mediji, katalogi, internet, 
sejmi, informacije od ust do ust in razgovor s prodajalcem) katerim so morali podati stopnjo 
strinjanja od 1 do 5, pri čemer je 1 pomenilo, da se s podanim predlogom sploh ne strinjajo, 5 
pa, da se z njim največkrat strinjajo. V spodnji tabeli so podani rezultati ankete v odstotkih. 

Preglednica 3: Viri splošnih informacij o izdelkih 

Stopnja strinjanja 1 2 3 4 5 Skupaj 

Mediji 21,00 29,00 26,00 18,00 6,00 100,00 

Katalogi 4,00 8,00 22,00 30,00 36,00 100,00 

Internet 6,00 10,00 16,00 26,00 42,00 100,00 

Sejmi 55,00 24,00 13,00 8,00 0,00 100,00 

Informacije od ust do ust 12,00 14,00 16,00 29,00 29,00 100,00 

Razgovor s prodajalcem 20,00 23,00 29,00 14,00 14,00 100,00 

 

Kot je iz tabele razvidno, se anketiranci pri iskanju splošnih informacij o izdelkih najraje 
poslužujejo interneta in katalogov, saj je kar 42 % oziroma 36 % vprašanih obkrožilo najvišjo 
stopnjo strinjanja. Tudi pri iskanju splošnih informacij o izdelkih, je priljubljen vir informacij 
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od prijateljev in znancev, oz. od ust do ust. Kot najslabši vir informacij so se izkazali sejmi, 
saj jim je kar 55 % vprašanih dala najnižjo stopnjo strinjanja. 

5. vprašanje: Ali je za vas pomembno, da ima podjetje svojo internetno stran z aktualno 
ponudbo? 

Ker ima ogromno podjetij na trgu svojo spletno stran z aktualno ponudbo, nas je zanimalo, 
kolikšno pomembnost dajejo temu potrošniki. Spletna stran podjetja z aktualno ponudbo se je 
izkazala za zelo pomembno, saj je kar 88 % vprašanih obkrožilo črko pred odgovorom da in 
le 12 % pred odgovorom ne. 

 
Slika 10: Pomembnost internetne strani podjetja z aktualno ponudbo 

6. vprašanje: Ali se kdaj pred nakupom izdelkov o ponudbi le teh pozanimate na internetu in 
tako izberete najugodnejšega ponudnika? 

Pred časom smo morali potrošniki najugodnejše cene izdelkov iskati z obiski različnih 
ponudnikov, kar nam je lahko vzelo veliko časa in energije. S širitvijo interneta, nam je bilo 
olajšano tudi to opravilo. S tem vprašanjem smo želeli ugotoviti koliko anketirancev si olajša 
iskanje najugodnejše ponudbe izdelkov preko interneta. Rezultati so pokazali, da se pomoči 
interneta ne poslužuje samo slaba četrtina vprašanih (24 %), kar 76 % anketirancev pa za 
iskanje najugodnejših ponudb uporablja tudi internet. 
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Slika 11: Internet kot pomoč pri iskanju najugodnejših ponudb 

7. vprašanje: Ali obiščete trgovine v času razprodaj? 

V Sloveniji so razprodaje zelo priljubljene med potrošniki. Zanimalo nas je kolikšen odstotek 
potrošnikov dejansko privabijo razprodaje v trgovine. Ugotovili smo, da so med vprašanimi le 
3 % takšnih, ki razprodaje ne obiskujejo, skoraj tretjina (32 %) jih obiskuje redno in 65 % 
občasno. 

 
Slika 12: Obisk razprodaj 

8. vprašanje: Ali kupite izdelek na razprodaji tudi, če ga v tistem trenutku ne potrebujete, 
vendar predvidevate, da ga boste potrebovali čez nekaj časa? 

Ker so razprodaje med potrošniki tako priljubljene, nas je zanimalo če jih obiščejo zgolj 
zaradi radovednosti, ali tudi kupijo izdelke ki so znižani, čeprav jih v tistem trenutku sploh ne 
potrebujejo. 
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Slika 13: Kupovanje na razprodajah 

Analiza anket nam razkrije, da znižane cene izdelkov v nakup ne prepričajo le 36 % 
vprašanih, kar 58 % je takšnih, ki vsaj občasno kupijo izdelek, ki ga tisti trenutek ne 
potrebujejo, a jih pritegne nižja cena, 6 % anketirancev pa takšne izdelke kupuje pogosto.
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5 PRIMERJAVA CEN OGLAŠEVANJA V RAZLIČNIH MEDIJIH 

V drugem poglavju smo že izvedeli prednosti in slabosti različnih medijev v katerih 
oglašujemo, po analizi anket smo tudi ugotovili kateri mediji so med potrošniki bolj 
priljubljeni in kateri manj. Sedaj pa si še poglejmo koliko denarja mora podjetje odšteti za 
oglaševanje za vsak medij posebej. Predpostavili bomo, da bo oglaševalska kampanja trajala 
14 dni, oglaševali pa bomo v času oz. na lokacijah, ko bi lahko oglas dosegel največ ljudi v 
širši celjski regiji. 

5.1 Televizija 

Televizija je zelo širok medij, zato moramo upoštevati, da bo naš oglas verjetno videla celotna 
Slovenija in ne samo širša celjska regija, zato so temu primerne tudi višje cene oglaševanja. 

Primerjali bomo dva najbolj razširjena programa v Sloveniji, POP TV, ki je v zasebni lasti in 
SLO1, ki je nacionalni program. Za lažjo primerjavo, bomo predpostavili, da bomo oglaševali 
med vsemi novicami dnevno od ponedeljka do petka, saj imata oba televizijska programa v 
tem času enako tarifo za vse dneve med tednom v mesecu. Oglas bo dolg 20 sekund. 

5.1.1 POP TV 

Opis televizijskega programa je zapisan na straneh Wikipedije (Wikipedija 2011a): 

POP TV je slovenska komercialna televizijska postaja, ki jo ustvarja multimedijsko podjetje 
PRO Plus, d. o. o. 

Je najbolj gledan TV program v Sloveniji (AGB Nielsen Media Research 2011), hkrati pa tudi 
najbolj priljubljen in zaupanja vreden (Trusted Brand 2009, 2010, 2011). POP TV je po 
pokritosti nacionalen televizijski program. Od 1. decembra 2010 ga je mogoče spremljati v 
digitalni tehniki (DVB-T) v multipleksu A. 

POP TV od 12. aprila 2010 ponuja pregled novic tekom celotnega dne z oddajami 24ur ob 
enih, 24ur popoldne, 24ur in 24ur zvečer. Pet do sedmih zvečer je na sporedu še vremenska 
napoved 24UR Vreme (od 17. marca 2009), vsako soboto pa tudi Vizita in ob nedeljah TV 
Klub. Na sporedu je tudi tedenska informativna oddaja Preverjeno!. Ob ponedeljkih v 
večernem terminu predvaja sosedsko nadaljevanko Lepo je biti sosed. Gledalcem je na voljo 
tudi tuj program: telenovele, filmi, serije in dokumentarne oddaje, med vikendi program za 
najmlajše (Moj moj). Marca 2011, se je začela nova sezona resničnostnega šova Slovenija ima 
talent (Peter Poles, Vid Valič), na področju razvedrila pa tudi nov spretnostni šov Minuta do 
zmage (Bojan Emeršič). 
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Kot lahko vidimo v ceniku POP TV (priloga 2), je cena 30 sekundnega oglasa med prvimi 
novicami dneva (24ur ob enih) 600 EUR, med popoldanskimi (24ur popoldne) 1.000 EUR, 
med večernimi novicami (24 ur) 4.000 EUR, med nočnimi (24ur zvečer) 3.000 EUR, ter med 
ponovitvijo večerne informativne oddaje 250 EUR. Ker bo naš oglas dolg  20 sekund, bomo 
za oglas med 24 ur ob enih odšteli 480 EUR, med 24 ur popoldne 800 EUR, med večerno 
oddajo 24 ur 3.200 EUR, med 24 ur zvečer 2.400 EUR, ter med ponovitvijo večerne oddaje 
24 ur 200 EUR tako nas dnevno oglaševanje na POP TV stane 7.080 EUR. Kot smo 
predpostavili, bomo oglaševali dva tedna od ponedeljka do petka in tako bomo za celotno 
oglaševalsko akcijo na POP TV porabili 70.800 evrov. 

5.1.2 SLO1 

SLO 1 spada pod organizacijo RTV Slovenija, ki je na svoji spletni strani (Marko Filli 2011

RTV Slovenija je organizacija, pred katero je vsako leto veliko izzivov. Tako programskih, 
tehnoloških, kadrovskih in poslovnih. Programska ponudba RTV Slovenija je zelo raznolika, 
pestra, zanimiva, aktualna, izobraževalna, razvedrilna in informativna. A zaradi različnih 
razlogov so mnogi programi manj odmevni, dobre in zanimive vsebine predstavljene ob 
napačnem času ali v napačnem programskem kontekstu. Velikokrat so programske vsebine 
tudi neusklajene med posameznimi programi. To si želim spremeniti, saj menim, da bi le tako 
zmogli narediti našo organizacijo za pravi javni radijsko-televizijsko-multimedijski servis, ki 
bi zadovoljeval želje in okuse kar se da velikega števila gledalk, gledalcev, poslušalk, 
poslušalcev, uporabnic in uporabnikov multimedije. 

) 
o sebi zapisala naslednje: 

Ocenjujem, da bo potrebno posamezne programske kanale, tako na radiu kot na televiziji, bolj 
jasno profilirati in voditi tako, da bi imel vsak radijski in televizijski program skozi celotno 
programsko shemo povezan karakter in dramaturgijo. Verjamem, da mi bo to kot 
dolgoletnemu zaposlenemu na RTV Slovenija, ki je v tem času delal na različnih področjih, 
uspelo, saj bomo le tako primerno predstavili obsežnost našega poslanstva, smiselnosti našega 
obstoja in mnogih uspehov, ki jih dosegamo. Le tak pristop lahko zagotavlja kakovostno 
izvajanje poslanstva javne radiotelevizije in ohranjanje vodilnega položaja na področju 
medijske kulture. 

RTV Slovenija je tehnološko dobro razvita organizacija, ki pa seveda mora korak s sodobnimi 
usmeritvami tehnološkega razvoja držati še naprej. Zato bomo s pomočjo sodobnih digitalnih 
tehnologij in računalniške produkcije ohranjali najvišjo tehnično kakovost radijskih in 
televizijskih programov ter še povečali kakovost z uvajanjem televizije visoke razločljivosti 
HD TV, ob tem pa še v tem letu izpeljali dokončen prehod na sliko širokega formata 16:9. 
Dokončali bomo tudi izgradnjo digitalnega TV multipleksa A in postopoma ugašali analogne 
TV oddajnike. RTV Slovenija mora odigrati vlogo vodilne organizacije v Sloveniji in širše 
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tudi na področju sodobnih medijskih, multimedijskih in drugih novih tehnologij. Menim, 
namreč, da mora biti vsaka pot, ki lahko storitve RTV Slovenija pripelje do poslušalca, 
gledalca ali uporabnika multimedije, vzpostavljena in izkoriščena. 

Ker pa program delajo ljudje, bom veliko pozornosti in časa posvečal kadrovski politiki 
organizacije. RTV Slovenija je po mojem prepričanju, organizacija z izjemnim ustvarjalnim 
in profesionalnim potencialom. Tega ji daje njen usposobljen in izkušen kader. Vendar pa si 
želim, da bi v bodoče kadrovanje temeljilo na analizah poslovnih in produkcijskih procesov, 
učinkovitosti dela in posledičnih kadrovskih potreb. RTV Slovenija mora namreč biti jutri 
organizacija, ki vlaga v ljudi in zmore prepoznati njihove sposobnosti, hkrati pa jim nudi 
primerne pogoje za delo in najsodobnejša orodja, ki jim pri svoji ustvarjalnosti lahko najbolje 
pomagajo. 

Slovenska nacionalna radiotelevizija je v službi javnosti in najširšega javnega interesa. Njeno 
osnovno poslanstvo je ustvarjanje vsebin, s katerimi informira ter spodbuja in razvija 
ustvarjalnost, jezik, kulturo ter identiteto Slovenije in njenih multietničnih prebivalcev. To 
lahko izvaja le s kakovostnimi in motiviranimi kadri, s sodobnimi digitalnimi orodji in z 
visoko organizacijsko kulturo. S fleksibilno organizacijo, ki bo omogočala, da se bodo javni 
radio, televizija in multimedija sposobni hitro prilagajati spremembam v okolju, in s sistemom 
financiranja, ki bo omogočal politično nevtralnost, pa bodo izpolnjeni pogoji za izvajanje 
njihovega poslanstva. 

V ceniku za program SLO1 (priloga 3) lahko vidimo, da nas za pet oglaševanj dnevno med 
informativnimi oddajami stane sekunda oglasa 108 EUR. Ker bo oglas dolg 20 sekund, bomo 
za dnevno oglaševanje porabili 2.160 EUR, za celotno oglaševalsko akcijo pa 21.600 EUR. 

5.2 Reklamni katalogi 

Predpostavimo, da bomo vsakih 14 dni po celotni celjski regiji razposlali na vsak naslov 
reklamni katalog. Na spletni strani Pošte Slovenije (Pošta Slovenije 2011) lahko ugotovimo, 
da za to potrebujemo 76.202 katalogov. Za to količino sem poslal poizvedbo o ceni izdelave 
enega reklamnega kataloga, kakršnega je do sedaj pošiljal Baumax, v Repro studio Lesjak. 

Podjetje je na svoji spletni strani (Repro studio Lesjak 2011) opisano kot grafično podjetje s 
30-letnimi izkušnjami na domačem in tujem trgu. 

Za naročnika naredijo vse - od osnutka do tiskovine. Večino projektov opravijo njihovi 
strokovnjaki v podjetju, sicer pa sodelujejo s stalnimi zunanjimi sodelavci in poslovnimi 
partnerji. Tako zagotavljajo naročnikom, da prejmejo kvaliteten izdelek iz ene roke. 

Zadnja leta so namenili posebno pozornost pripravi datotek digitalne fotografije za tisk, saj 
dobro vedo, da še tako dobro oblikovanje ne pride do veljave, če je slikovni material 
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pripravljen slabo ali premalo kvalitetno. Poleg tega namenjajo nenehno skrb razvoju in 
izboljšavam pri njihovi pripravi za tisk, tako pri digitalnem kot pri offset tisku. 

Vse omenjeno pa ne pomeni, da si ne prizadevajo biti vodilni tudi pri drugih storitvah. Ob 
vsem tem pa radi prisluhnejo strokovnim nasvetom naročnika, saj se zavedajo, da je dobro 
sodelovanje pri projektu temelj uspešnega in kvalitetnega izdelka. 

Posredovali so mi naslednji odgovor: 

Časopis kot Baumax – to pomeni rotacijski tisk, saj tak papir in te velike naklade gredo v tisk 
na rolo. 

70.000 kom. 210 x 297 mm 64 strani SC 56g 4/4, lepljeno v hrbtu in porezano na format, 
pakirano v primerne svežnje. Cena na izvod: 0,142 EUR. 

Ker za oglaševalsko akcijo potrebujemo 76.202 izvodov bi nas izdelava vseh stala 10.874 
EUR. Iz posredovanih informacij lahko na spletni strani Pošte Slovenije tudi izračunamo 
stroške pošiljanja, ki bi znašali 9.976 EUR, kot je razvidno iz priloge 4. Tako bi nas celotna 
oglaševalska akcija stala 20.850 EUR. 

5.3 Radio 

Kakor televizija, je tudi radio medij širšega dosega, saj lahko že praktično vsako radijsko 
postajo poslušamo preko spleta kjerkoli na svetu. 

Primerjali bomo radio Fantasy, ki je v celjski regiji najbolj priljubljena radijska postaja ter 
Val 202, ki je nacionalni radio za najširšim razponom radijskih frekvenc v Sloveniji. 

Ker je samo z besedami težje opisati svojo ponudbo, kakor tudi s slikami oz. videom, bo oglas 
dolg 30 sekund, oglaševali pa bomo osemkrat dnevno od ponedeljka do petka in sicer po dva 
oglasa med 7.30 in 9.00 h ter 11.00 in 13.00 h in štiri oglase med 15.00 in 19.00 h. 

5.3.1 Radio Fantasy 

Na radiu Fantasy posvečajo ogromno pozornosti tudi svoji spletni strani, kjer lahko najdemo 
tudi nekaj o njih (Radio Fantasy 2011b): 

Deluje od leta 1996. Je lokalna radijska postaja, slišna na območju Celjske kotline, Šaleške 
doline in Maribora. S slišnostjo na velenjskem in mariborskem koncu, radio zaokrožuje 
visoko stopnjo poslušanosti v celjski regiji ter oglaševalcem nudijo dodano vrednost pri 
doseganju poslušalcev celjske regije. 
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Je inovativna radijska postaja, ki aktivno sledijo razvoju medija v mednarodnem merilu. 
Inovativnost zagotavljajo investicije v stalen tehnološki razvoj radia in investicije v raziskave 
lokalnega trga, ki uredniškemu delu radia narekujejo smernice za razvijanje radijskega 
programa. 

Rezultati poslušanosti Radia Fantasy dokazujejo, da je Radio Fantasy trdno na prvem mestu 
med radijskimi postajami v celjski regiji, v vseh starostnih skupinah. Slednje potrjujejo 
rezultati Inštituta za raziskovanje trga in medijev – Mediane, ki v slovenskem prostoru velja 
za verodostojno raziskovalno inštitucijo. Radio Fantasy visoko stopnjo poslušanosti dosega z 
dobro poslušljivim radijskim programom, ki temelji na: 
- kakovostnem glasbenem izboru, 
- kakovostnih zaposlenih , 
- kakovostnih, aktualnih informacijah, 
- stalnih popestritvah radijskega programa z atraktivnimi dogodki in nagradnimi igrami. 

Radio z domišljijo je slogan Radia Fantasy, ki mu aktivno sledi vsa ekipa. Tako poskrbijo, da 
so vsi ob odlični glasbi iz 80-ih, 90-ih, 2000-ih in najaktualnejših hitih današnjih dni, 
informirani z ažurnimi in verodostojnimi informacijami, hkrati pa z veliko mero domišljije 
poskrbijo za dobro voljo doma, na delovnem mestu, v avtomobilu itd. 

Preko spleta je poslušanje Radia Fantasy na voljo tistim, ki tako želijo in tistim, ki so izven 
dosega radijskih frekvenc. Zato aktivno skrbijo tudi za ažurno posodabljanje spletne strani, 
kar jim poslušalci vračajo s številčnim obiskom. 

Kot je razvidno iz cenika na spletni strani radia (Radio Fantasy 2011a), nas sekunda 
oglaševanja stane 1,30 EUR. Ker bo naš oglas dolg 30 sekund, nas bo celotni oglas stal 39 
EUR. Dva oglasa, ki se predvajata med 7.30 in 9.00 h, pa sta dražja za 20 %, kar znese 46,80 
EUR. Tako bomo za vseh osem oglasov dnevno odšteli 327,60 EUR, kar v desetih dneh 
oglaševanja znese 3.276 EUR. Ker je znesek višji od 3.000 EUR, nam na radiu ponujajo 10 % 
popust, tako, da za celotno oglaševalsko akcijo potrebujemo 2.948,40 EUR. 

5.3.2 Val 202 

Na Wikipediji (Wikipedija 2011b) imajo o radijski postaji zapisano naslednje: 

Val 202 je 24-urni program Radia Slovenije in sodi med najbolj poslušane radijske 
programe v Sloveniji. Njegova programska zasnova vključuje popularno glasbo, glasbene 
novosti, informativne oddaje (poročila), šport (prenosi in komentarji tekem), satirične 
rubrike, pogovorne oddaje (klici poslušalcev) itd. Deluje od leta 1972, ime pa je dobil po 
valovni dolžini 202 m, pri kateri je oddajal srednjevalovni oddajnik na Ljubljanskem 
gradu. 
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Leta 2003 je postaja prejela viktorja za najboljšo radijsko postajo, njen voditelj Andrej 
Karoli pa nagrado za najboljšo radijsko osebnost leta. Leta 2008 je bila v anketi bralcev 
slovenske izdaje revije Reader's Digest v kategoriji radijskih postaj izbrana za blagovno 
znamko, ki ji ljudje najbolj zaupajo (»trusted brand«). Karoli je viktorja prejel tudi leta 
2009, Val 202 pa leto pozneje viktorja za posebne dosežke. 

V ceniku Radia Slovenije (priloga 5) lahko vidimo, da se cene sekunde oglaševanja na Valu 
202 čez različne termine v dnevu razlikujejo. Tako v našem prvem terminu za sekundo 
oglaševanja odšteli 10 EUR, kar za celoten oglas znese 300 EUR, v drugem terminu stane 
sekunda oglasa 8 EUR, torej za naš oglas potrebujemo 240 EUR, v zadnjem terminu je 
sekunda oglasa 5 EUR, kar pomeni, da bi naš oglas stal 150 EUR. Tako bi za vseh osem 
oglasov v dnevu odšteli 1.680 EUR, za celotno oglaševalsko obdobje pa kar 16.800 EUR. 

5.4 Internet 

Internet je čvrsto uveljavljen kot trženjsko orodje. Tržniki ga uporabljajo za zbiranje podatkov 
za trženjsko načrtovanje. Internet je postal sestavni del trženjskega spleta, prav tako pa je 
močan medij za komuniciranje s ciljno skupino. V tej funkciji je podoben revijam in televiziji, 
le da internet dopušča dvosmerno komunikacijo. Še noben medij v svoji zgodovini, vključno s 
televizijo, ni dosegel 50 milijonov uporabnikov tako hitro kot internet. Internet je prestopil 
mejo 50 milijonov uporabnikov v štirih letih, medtem ko je televizija za doseg 50 milijonov 
gledalcev potrebovala trinajst let. Internet je medij za komunikacijo in elektronsko poslovanje 
(Strauss 1999,  6). 

Primerjali bomo 24ur.com, ki je najbolj obiskana spletna stran v Sloveniji ter izkop.com, ki je 
deveta najbolj obiskana stran. Predpostavili bomo, da bomo oglaševali z velikimi ležečimi 
kvadrati na vrhu naslovne strani velikosti 728 x 90 px, zakupili pa bomo 1.000.000 prikazov. 

5.4.1 24ur.com 

PRO PLUS je leta 1995 ustanovil Central European Media Enterprises (CME) skupaj s 
slovenskimi partnerji. 24ur.com je najbolj obiskan medijski portal z dnevnimi spletnimi 
novicami. Ima več kot  110.000.000 prikazov strani na mesec ter več kot  644.536 različnih 
uporabnikov na mesec, kar pomeni 55,9 % internetne populacije v Sloveniji v starosti od 10 
do 75 let. Prednosti spletnega časopisa 24ur.com kot medija: preprost dostop, hitrost in 
interaktivnost, neprestano predstavlja nove vsebine: klepetalnice, ankete, forumi, blogi, 
sodelovanje s strokovnjaki iz različnih področij, video vsebine, kartica 24ur.com itd. 

Ostale prednosti strani so: 
- Hitre in ažurne informacije ekipe izkušenih novinarjev. 
- Sodobna in pregledna vsebina. 
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- Najbolj promovirana spletna stran v Sloveniji (24-urna promocija na POP TV in Kanal 
A). 

- Mailing liste z več kot 25.000 registriranimi uporabniki. 
- Posebni projekti: E-trenja, Predsedniške volitve, Frendi&Flirt, As ti tud not padu, 

Sudoku, Livestreaming oddaje, Poptv.si, Resničnostni šovi: Sanjska ženska 1 in 2, Bar 1 
in 2, Big Brother1 in 2, Kmetija; Slovenija ima talent itd. 

- Člani IAB (Interactive Advertising Bureau) in SZI – SOZ (Sekcija za internet v okviru 
Združenja medijev Slovenske oglaševalske zbornice) (24ur.com 2011). 

Na tem spletnem naslovu najdemo tudi cenik kjer lahko vidimo, da bi naš oglas stal za 1.000 
prikazov 7,30 EUR, torej bi za celotno akcijo odšteli 7.300 EUR. 

5.4.2 Izklop.com 

Izklop.com je na svojih straneh (Izklop.com 2011) o svojem portalu zapisal naslednje: 

Spletni medij Izklop velja za enega najbolj obiskanih v Sloveniji. S svojim dosegom preko 
417.000 unikatnih uporabnikov (Google Analytics), v enem mesecu zabeleži več kot 1,9 
milijona obiskov.  

Po uradnih podatkih Slovenske oglaševalske zbornice, ki v okviru projekta MOSS (Merjenje 
Obiskanosti Spletnih Strani) naroča meritve obiskanosti slovenskih spletnih strani je Izklop 9. 
najbolj obiskana slovenska spletna stran.  

Preglednica 4: Deset najbolj obiskanih spletnih strani v Sloveniji 

Mesto Spletna stran Število obiskov v mesecu 

1. 24ur.com 14,7 mio 

2. Najdi.si 8,03 mio 

3. Siol.net 7,18 mio 

4. RtvSlo.si 6,23 mio 

5. Avto.net 4,27 mio 

6. Zurnal24.si 3,48 mio 

7. Bolha.com 3,03 mio 

8. Zadovoljna.si 2,99 mio 

9. Izklop.com 1,94 mio 

10. Finance.si 1,87 mio 
Vir: Izklop.com 2011. 

Po podatkih spletne meritve Mop.si, v kateri sodeluje preko 200 slovenskih spletnih strani, pa 
zaseda Izklop zavidljivo 2. mesto po številu slovenskih obiskov v tekočem mesecu. 
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Iz cenika portala izklop.com (priloga 6) je razvidno, da je pri njih oglaševanje nekoliko 
dražje, saj bi za enak oglas odšteli 9 EUR za 1.000 prikazov, tako bi za celotno oglaševanje 
potrebovali 9.000 EUR. Oglaševanje na tej strani bi tako bilo dražje, vendar Izklop.com 
omogoča tako imenovano »oglaševanje na prikaz«, ki omogoča, da za enako število prikazov 
oglas vidi večje število različnih ljudi. 

5.5 Jumbo plakati 

Eno vodilnih podjetij da distribucijo jumbo plakatov je o le teh zapisal naslednje (Europlakat 
2011a): 

Gigant plakati ali pogovorno Jumbo plakati so postavljeni ob prometnejših lokalnih in 
regionalnih cestah ter mestnih središčih. Standardne dimenzije so 400 x 300 cm in 504 x 238 
cm in se v večini primerov tiskajo na papir Blue Back. 

Plakatne površine (12 m2

Na spletni strani podjetja Europlakat (Europlakat 2011b) lahko najdemo cene oglaševanja, 
izdelave plakatov in manipulativnih stroškov ter tako izračunamo celotne stroške oglaševanja. 
Po podatkih podjetja Dialog.si iz Ljubljane, potrebujemo za oglaševanje v celjski regiji 
približno 60 plakatov, za celotno Slovenijo pa okoli 300 plakatov. 

) s svojo geografsko razpršenostjo zagotavljajo možnost 
učinkovitega komuniciranja tako v urbanih središčih kot tudi na manj urbanih področjih, kjer 
drugih oglasnih objektov ni. Zastopanost oglasnih objektov v večini slovenskih občin 
omogoča natančno prilagajanje geografskim potrebam posameznega oglaševalca.  

Ob predpostavki, da izberemo za oglaševanje premiumbillboard plakate dimenzij 400 cm x 
300 cm in da bomo oglaševali 14 dni v sezoni 2, lahko izračunamo, da za oglaševanje v 
celjski regiji potrebujemo 13.968 EUR + DDV: 
- manipulativni stroški: 1.200 EUR, 
- izdelava plakatov (digitalni tisk): 60 x 25,20 EUR = 1.512 EUR, 
- oglaševanje: 93,80 EUR/teden; 60 x 93,80 EUR x 2 = 11.256 EUR. 

Ob enakih predpostavkah bi za oglaševanje v celotni Sloveniji tako potrebovali 62.150 EUR + 
DDV: 
- manipulativni stroški: 1.200 EUR, 
- izdelava plakatov (offset): 4.670 EUR, 
- oglaševanje: 93,80 EUR/teden; 300 x 93,80 EUR x 2 = 56.280 EUR. 

Upoštevati pa še moramo, da je oglaševanje v Ljubljani dražje, zato bi bil končni znesek 
nekoliko višji. 
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6 SKLEP 

V okviru promocijskega spleta lahko načrtujemo in izvajamo veliko akcij, vendar bomo 
kmalu opazili, da nam je velikokrat potrebna pomoč zunanjih strokovnjakov kot so 
komunikologi, psihologi, oglaševalci itd. Zato je gotovo dobro, da se vsaj pri večjih dogodkih 
skušamo povezati z organizacijami, ki se ukvarjajo z oblikovanjem in posredovanjem 
oglaševanja, načrtujejo odnose z javnostmi, pospeševanje prodaje ali neposredno trženje in jih 
je danes na slovenskem trgu že veliko. 

Pri samostojnem ali naročenem organiziranju promocije pa je treba izhajati iz dejstva, da je 
tržno komuniciranje le ena od prvin trženja. Za uspešno poslovanje moramo načrtovati prav 
vse (trženjski splet), saj tržno komuniciranje, ki je ena od prvin trženjskega spleta, ne bo 
prineslo nobenih rezultatov, če bomo ponujali pomanjkljivo načrtovan proizvod ali storitev, 
imeli slabo organizirano distribucijo, nepravilno postavljeno ceno, nezadovoljno osebje, 
pomanjkljive in neprimerne prostore in neučinkovito kontrolo poslovanja. 

Na podlagi analize navad potrošnikov sem ugotovil, da podjetje dokaj dobro tržno komunicira 
s strankami, vendar bi lahko še bolje. Po mojem mnenju bi morali več oglaševati po televiziji, 
saj bi tako dvignili prepoznavnost trgovin, hkrati pa morajo oglasi biti izvirni, saj takšni bolj 
pritegnejo gledalce in si jih ti tudi prej zapomnijo. Analiza je tudi pokazala, da bi podjetje 
moralo svojo spletno stran obogatiti z aktualno ponudbo in opisom izdelkov, hkrati pa bi 
morda lahko ponudili tudi spletno naročanje gradbenega materiala, saj tako strankam, ki 
morda gradijo, ne bi bilo potrebno med delom hoditi v trgovino po material, ki bi ga 
potrebovali. 

Ker pa je oglaševanje preko medijev zelo drago, bi morali več vlagati v pospeševanje prodaje. 
Tukaj je predvsem poudarek na ugodnostih pri nakupu izdelka ter spodbujanju strank k 
nakupu. Ker sem dolgo časa delal v trgovini kot blagajnik, sem ugotovil, da večina trgovcev 
ne želi pomagati strankam, saj so se le te na blagajnah vedno pritoževale, da v celi trgovini ne 
najdejo prodajalca s tistega oddelka, ki ga potrebujejo. Očitno se je vodstvo le začelo zavedati 
tega problema, saj so vpeljali tako imenovane strokovne svetovalce, ki se ukvarjajo samo s 
strankami in dobijo plačano provizijo od prodaje. Vendar s tem težave še niso rešili, saj je 
strokovnih svetovalcev trenutno občutno premalo, da bi zadostili celotnemu obisku trgovin. 

Menim, da bi moji predlogi, ki so podani v diplomskem delu, pripomogli k večji prodaji 
izdelkov ter prepoznavnosti trgovin Baumax v Sloveniji. Predlogi so bili napisani na podlagi 
analize navad potrošnikov ter lastnih izkušenj, ki sem jih nabral z delom v podjetju. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Anketni vprašalnik 
Priloga 2 Cenik POP TV 
Priloga 3 Cenik SLO1 
Priloga 4 Cenik Pošte Slovenije 
Priloga 5 Cenik Radio Slovenija 
Priloga 6 Predstavitev in cenik Izklop.com 

 





Priloga 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 
 
Spoštovani! 
 
Moje ime je Renato Koštomaj in sem študent Fakultete za management v Kopru. Ta anketni 
vprašalnik je sestavni del moje diplomske naloge s področja oglaševanja in prodajnih akcij. 
Prosim Vas za nekaj minut Vašega časa, da izpolnite anketo katere podatki so bistveni za zaključek 
diplomske naloge. 
Za sodelovanje in Vaš čas se Vam iskreno zahvaljujem! 

1. Kako dobro poznate trgovine Baumax?  

 ne poznam 
 slabo poznam 
 poznam 

 dobro poznam 
 zelo dobro poznam 

2. Preko katerih medijev se največkrat seznanite z odprtjem nove trgovine in s 
ponudbo v njih?  

Obkrožite stopnjo strinjanja z odgovorom, pri čemer predstavlja 1 – ne, sploh ne in 5 – da, 
največkrat. 

Televizija 1 2 3 4 5 
Radio 1 2 3 4 5 
Jumbo plakati 1 2 3 4 5 
Reklamni letaki 1 2 3 4 5 
Internet 1 2 3 4 5 
Od prijateljev, znancev 1 2 3 4 5 

3. Če jih obiskujete, kako pogosto kupujete v trgovinah Baumax? 

 ne kupujem v trgovinah Baumax 
 enkrat mesečno 
 2–3 mesečno 

 enkrat tedensko 
 večkrat tedensko 

4. Pri iskanju splošnih informacij o izdelkih se najraje poslužujete?  

Obkrožite stopnjo strinjanja z odgovorom, pri čemer predstavlja 1 – ne, sploh ne in 5 – da, 
največkrat. 

Mediji 1 2 3 4 5 
Katalogi 1 2 3 4 5 
Internet 1 2 3 4 5 
Sejmi 1 2 3 4 5 
Informacije od ust do ust 1 2 3 4 5 
Razgovor s prodajalcem 1 2 3 4 5 



Priloga 1 

 

5. Ali je za vas pomembno, da ima podjetje svojo internetno stran z aktualno ponudbo? 

 da  ne 
6. Ali se kdaj pred nakupom izdelkov o ponudbi le teh pozanimate na internetu in tako 

izberete najugodnejšega ponudnika? 

 da  ne 
7. Ali obiščete trgovine v času razprodaj? 

 da  včasih  ne 
8. Ali kupite izdelek na razprodaji, tudi če ga v tistem trenutku ne potrebujete, vendar 

predvidevate, da ga boste potrebovali čez nekaj časa? 

 da, pogosto  da, včasih  ne, nikoli 
 

SPLOŠNI PODATKI 

9. Spol 

 moški  ženska 
10. Starost 

 Od 18 do 30 let 
 Od 31 do 40 let 
 Od 41 do 50 let 

 Od 51 do 60 let 
 Nad 61 let 

11. Status 

 fizična oseba  podjetje 
12. Izobrazba 

 osnovna šola 
 srednja / poklicna šola 

 višja / visoka šola 
 magisterij / doktorat 

 
Za sodelovanje se Vam iskreno zahvaljujem! 
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