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POVZETEK 

Magistrska naloga obravnava relativno neraziskano problematiko s področja načrtovanja 

strategije marketinga pri uvajanja novega – inovativnega izdelka z blagovno znamko Gloup iz 

segmenta medicinskih pripomočkov na slovenski trg.  Ugotovitve raziskave kažejo, da je pri 

uvajanju novega izdelka iz segmenta medicinskih pripomočkov na slovenski trg potrebna  

skrbno načrtovana strategija marketinga, temelječa na natančnem poznavanju kupcev. Ključna 

je ugotovitev, da mora marketinška strategija pri uvajanju novega izdelka na slovenski trg še 

posebej poudariti vlogo in pomen marketinškega komuniciranja, ki mora pritegniti ciljnega 

kupca vse od faze zaznavanja novosti-inovacije na trgu, do njegovega nakupa, pri čemer pa 

imajo ključen vpliv na nakup in uporabo izdelka zlasti strokovna javnost, zdravniki in 

farmacevti. 

 

Ključne besede: marketing, strategija, nov izdelek, medicinski pripomoček, blagovna znamka, 

Gloup.  

SUMMARY 

The main topic of master thesis is a strategic marketing planning in introducing a new 

innovative medical supplement product brand. Marketing, communication, product brands 

and medical supplements are represented and described in detail. The research has shown that 

when introducing new medical supplement products to Slovenian market the key is strategic 

marketing based on detailed knowledge of customers.When introducing new product to a 

Slovenian market, the high level of marketing communication is needed to approach key 

customers: all the way from recognizing the new product on the market to final purchase. The 

experts have a large influence in this type of marketing communication especialy doctors and 

pharmacists. 

 

Key words: marketing, strategy, new product, a medical device, brand, Gloup. 
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1 UVOD 

 

V uvodu smo predstavili obravnavani problem in teoretična izhodišča, namen in cilje 

raziskave, v nadaljevanju pa smo opredelili raziskovalna vprašanja, metode raziskovanja ter 

predpostavke in omejitve raziskave. 

 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična  izhodišča 

 

Globalizacija je postavila na preizkušnjo vsa slovenska podjetja. Podjetja, ki se zavedajo 

ključnega pomena marketinga in marketinške strategije, imajo več možnosti za poslovni 

uspeh in nadaljnji uspešen razvoj. Marketing je ključna funkcija v podjetju, čigar dejavnosti 

so v pomoč prepoznavnosti izdelka ter prodaji tega izdelka. Kotler (1998, 3) navaja: 

»Marketing je družbeni in upravljavski proces, s katerim posamezniki in skupine dosegajo, 

kar želijo in potrebujejo z ustvarjanjem in menjavo izdelkov in vrednosti z drugimi.«  

 

Strategija opredeli poslanstvo podjetja, njegovo vizijo ter njegove cilje. Podjetju omogoči 

ekonomske koristi za vse udeležence v podjetju. Odločitve podjetja o namenih in ciljih in 

oblikovanje temeljnih usmeritev ter načrtov za njihov doseg označujejo strategijo. Ključni 

koncepti strategije so (Vukovič  2006, 78): 

- osredotočenje, poenotenje dejavnosti in usmeritev v podjetju, 

- usmeritve, ki pripomorejo k skladnemu delovanju vseh vključenih v poslovne procese 

podjetja ter  

- opredelitev smotrov ter vizije podjetja. 

 

Strategija torej vsebuje načrt dejavnosti ter smernice za doseganje ciljev (Vukovič 2006 78).  

Za kreiranje temeljne marketinške strategije je nujno potrebno vključiti sledeče postopke 

(Sfiligoj 1999,  129): 

- selekcioniranje ciljnih trgov, 

- konkurenčno pozicioniranje,  

- oblikovanje marketinškega spleta 4P za izdelke in 7P za storitve, 

- finančno konstrukcijo za določanje vseh izdatkov za marketing, 

- za marketing razpoložljiva sredstva moramo razporediti po posameznih instrumentih 

marketinškega spleta in  

- izdelati časovni načrt izvedbe posameznih akcij. 

 

Marketinški splet je kombinacija sestavnih delov marketinga podjetja, katerih uporaba 

podjetju omogoči njegov vpliv na povpraševanje po njegovih izdelkih ter storitvah in njegovo 

spodbudo odzivov na ciljnih trgih, ki jih želi doseči. Sestavine marketinškega spleta se med 

seboj povezujejo, zato sprememba ene vpliva na prav vse ostale sestavine in sestavine morajo 

biti kombinirane tako, da vsaka zase in vse skupaj ugodijo zahtevam konkurenčnosti. Podjetja 
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si konkurenčno prednost ustvarjajo tudi s storitvami, katere povečujejo vrednost izdelka ter 

koristnost za kupca, postprodajne storitve (Kotler 1998, 4).  

 

Temelj marketinškega spleta je model 4P: 

- P kot product/ izdelek, ki mora biti privlačen za kupca, 

- P kot price/cena proizvoda, ki generira dobiček, 

- P kot place/prodajne poti, kje bo izdelek prodan in kako bo distribuiran in 

- P kot promotion/ promocija, s katero se predstavimo ciljnim javnostim. 

 

Ostali trije P-ji, značilni za storitve so P kot people/ ljudje, zaradi katerih se storitve izvajajo, 

P kot process/ proces, ki je potreben za izvedbo storitve ter P kot physical evidence/ fizični 

dokazi, ki utrdijo veljavnost in zanesljivost izdelka ali storitve. 

 

Izdelek  je vsaka stvar, ki jo je možno ponuditi na trgu za vzbuditev pozornosti,  nakup,  za 

uporabo ali porabo ter zadovoljevanje želj ali potreb kupca (Kotler 1998, 432). 

 

Razvoj novih izdelkov ter njihovo uvajanje je za vsa podjetja bistvenega pomena, za njihov 

obstoj v spreminjajočem se okolju in povečano konkurenčnost. Konkurenca se namreč na 

vseh trgih povečuje, nakupne navade in odločitve kupcev so vse zahtevnejše, življenjski cikli 

proizvodov se krajšajo. Podjetja ohranjajo svojo konkurenčnost na trgu s ponujanjem novih 

izdelkov. Izdelki pa bodo uspešni na trgu, če jih bodo podjetja prilagodila zahtevam trga in 

zahtevam kupcev, torej morajo biti izdelki ustrezne kakovosti, morajo biti na trgu v pravem 

trenutku, kupci pa jih morajo sprejeti za dovolj vredne, da jih bodo pripravljeni kupiti ob 

omejenem dohodku. Ključne odločitve podjetja so kdaj, kje, komu in kako uvesti posamezni 

izdelek na ciljni trg (Kotler 1998, 344–346).  

 

Zgodi se, da obstaja na trgu povpraševanje po določenem izdelku, vendar le, če  v podjetju 

niso sprejeli pravilnih odločitev o tem, kdaj, kje, komu in kako ponuditi izdelek, se takšen 

izdelek žal izkaže za neuspešnega. Vse slabe odločitve posameznih podjetij lahko hitro 

izkoristi ravno konkurenca. Berggren in Nacher (2000, 32) navajata, da je po statističnih 

podatkih kar od 80 % do 95% izdelkov na trgu neuspešnih. Kotler (1998, 317) pa ugotavlja, 

da kar 75%  izdelkov propade že takoj pri uvedbi na trg. 

 

Med dejavniki uspeha moramo doseči ravnotežje, da zagotovimo optimalni proces razvoja 

izdelka. Med dejavnike uspeha Connell idr. (2001, 36–38) uvrščajo sledeče: 

- usmeritev managementa – podpora vodstva, 

- učinkovit projektni tim – združeni strokovnjaki različnih področij, 

- strategija inoviranja – različne strategije za različne izdelke, 

- notranji dejavniki – kadrovanje, znanje, delovne skupine, 
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- zunanji dejavniki – iz mikro okolja (prodajne poti, dobavitelji, porabniki, tekmeci) in 

makro okolja (demografski, politično-pravni, ekonomski, naravni, kulturni). 

 

Za obravnavano tematiko je po De Chernatonyu (2002, 20)  vloga in pomen  blagovne 

znamke ključna. Blagovno znamko sestavljajo: 

- fizične dimenzije izdelka: vidna komponenta,  

- psihološka dimenzija izdelka: čustva, vrednote, prepričanja in  

- osebnostna dimenzija izdelka: nevidna komponenta.  

 

Po Kotlerju (1998, 444) blagovna znamka primarno označuje obljubo prodajalca, da bo 

kupcem nudil določene koristi, lastnosti in storitve. Avtor (Kotler 1998, 307) med ostalim 

navaja tudi opredelitev uvajanja blagovne znamke kot postopek oblikovanja podobe podjetja 

in njegove ponudbe z namenom pri ciljnih kupcih pridobiti z določeno vrednostjo in, da mora 

podjetje pri tem določiti, katere razlike bo v kolikšni meri uporabilo za ciljne kupce. De 

Chernatony (2002, 37) pa razlaga, da gre pri uvajanju predvsem za to, na kakšen način 

podjetje temeljne vrednote blagovne znamke predstavi na ciljnem trgu in da gre za razliko 

med podobo blagovne znamke in identiteto (zbir vrednot, kako to identiteto potrošniki 

zaznavajo). 

 

Ključna tematika, s katero smo se ukvarjali v magistrski raziskavi, je bila opredelitev 

strategije marketinga za uvedbo novega izdelka z blagovno znamko Gloup v tržnem segmentu 

medicinskih pripomočkov na slovenskem trgu. Gloup gel (v nadaljevanju: Gloup) je izdelek, 

ki olajša požiranje vseh vrst tablet in kapsul, razen šumečih tablet, ki pa jih tako ali tako 

raztopimo v vodi in popijemo. Izdelek v skladu z Zakonom o medicinskih pripomočkih 

(Uradni list RS, št. 98/2009) sodi v kategorijo in tržni segment medicinskih pripomočkov.  

 

Podjetje Combic, d. o. o., (v nadaljevanju: Combic) se pojavlja v vlogi distributerja izdelka 

Gloup z ekskluzivno pravico prodaje na slovenskem trgu. Pred podjetjem je izjemno zahtevna 

naloga, saj mu je principal - proizvajalec izdelka, glede na raziskavo slovenskega trga, 

poudarjajoč demografske in tudi tržne značilnosti, ocenil in predvidel izredno optimistično 

letno napoved prodaje. Proizvajalec ocenjuje, da bi lahko v Sloveniji prodali več kot 3,5 

milijona kosov izdelka letno. 

 

Slovenski trg je glede na število populacije relativno majhen, poleg tega pa na tržne razmere 

močno vpliva tudi gospodarska kriza zadnjih let. Čeprav kupna moč prebivalstva ni visoka, 

obstaja poslovna priložnost. Izdelek Gloup je namreč novost na trgu in trenutno nima nobene 

konkurence, vendar se vseeno postavlja mnogo vprašanj glede potencialnih možnostih za 

doseganje pričakovanih obsegov prodaje tega izdelka.  
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Za učinkovito prodajo izdelka Gloup se je za vstop na tržišče treba temeljito pripraviti. Kot 

pri drugih poslovnih odločitvah, se tudi odločitev za vstop na trg prične s temeljitim 

razmislekom, analizo, raziskavo in načrtom, sicer lahko obstaja nevarnost poslovnega in tudi 

tržnega neuspeha, nepotrebno izgubo časa in seveda, sredstev. Le dobro načrtovana 

marketinška strategija, temelječa na analizi in raziskavi trga lahko poveča možnost za uspeh 

pri prodaji določenega izdelka, zmanjša možnost napak, prodajnih ovir in nepotrebnih 

stroškov.  

 

Izdelek Gloup se ne pojavlja le kot nov izdelek na trgu, temveč je tudi prvi medicinski 

pripomoček za lažje požiranje zdravil, ki ob tem zdravila ne lomi ali kakorkoli spremeni 

njihovo obliko. Podjetje Combic ima in uporablja uveljavljene metode priprave in izvedbe 

marketinškega načrta za uvajanje novih izdelkov na slovenski trg. Načrt vključuje terminske 

plane osnovnih aktivnosti, kot so zbiranje informacij o potencialnih kupcih, oglaševanje, 

informiranje kupcev, direktno nagovarjanje kupcev in pospeševanje prodaje. Načrt ne 

vključuje raziskave trga in alternativnih možnosti prodaje, kot le-te, ki so vključene v 

uveljavljene marketinške načrte. Ne vključuje analize prodaje, povratnih informacij iz trga in 

drugih aktivnosti za strokovno dopolnjevanje marketinškega načrta. 

 

Postavljalo se je vprašanje, kako se bodo slovenski kupci odzvali na tako novost in kakšne 

vsebine bi moral načrt marketinške strategije vključevati, da bo prodaja tega izdelka uspešna. 

V magistrski raziskavi smo zato načrtovali raziskati, preučiti, analizirati, opredeliti in 

izpostaviti ter interpretirati pomembne elemente strategije marketinga za izdelek Gloup, ki jih 

je potrebno upoštevati pri strategiji marketinga ob uvajanju novega izdelka v segmentu 

medicinskih pripomočkov na slovenski trg. 

  

Ker na področju raziskovanja planiranja strategij marketinga pri uvajanju novih-inovativnih 

izdelkov z blagovno znamko iz segmenta medicinskih pripomočkov na slovenskem trgu 

nismo zasledili raziskav, ocenjujemo, da bo raziskava, preučevanje in opredelitev ključnih 

elementov strategije marketinga, pomembnih pri uvajanju novega – inovativnega izdelka z 

blagovno znamko na slovenski trg in predlogi za nadaljnji razvoj, najpomembnejši prispevek 

magistrske naloge k znanosti.  

1.2 Namen in cilji raziskave 

 

Namen magistrske naloge je bil raziskati, preučiti, analizirati, opredeliti in izpostaviti ter 

interpretirati pomembne elemente strategije marketinga za izdelek Gloup, ki jih je potrebno 

upoštevati pri strategiji marketinga ob uvajanju novega izdelka v segmentu medicinskih 

pripomočkov na slovenski trg, in odgovoriti na ključno raziskovalno vprašanje: Kakšna 

marketinška strategija je potrebna za uspešno uvajanje novega izdelka v segmentu 

medicinskih pripomočkov na slovenski trg?  
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Na osnovi analize rezultatov in njihove interpretacije smo načrtovali v magistrski raziskavi 

podati tudi predloge za nadaljnji razvoj in raziskovanje na področju uvajanja novega izdelka v 

segmentu medicinskih pripomočkov na trg. 

 

Cilji raziskave so bili: 

- pregledati in preučiti vso tujo in domačo znanstveno in strokovno  relevantno literaturo 

s preučevanega področja obravnavane tematike,  

- preučiti področje marketinga,  

- preučiti marketinško komuniciranje,  

- preučiti blagovno znamko,  

- preučiti in opredeliti specifičnost tržnega segmenta medicinskih pripomočkov, 

- raziskati, preučiti, analizirati in opredeliti strategijo marketinga za uvedbo novega 

izdelka v segmentu medicinskih pripomočkov na slovenski trg ter  

- na osnovi pridobljenih rezultatov raziskave podati predloge za nadaljnji razvoj in tudi 

možnosti nadaljnjega raziskovanja. 

1.3 Raziskovalna vprašanja  

 

Raziskovalna vprašanja, ki smo jih načrtovali preveriti z raziskavo, so bila: 

- Kateri so strateško ključni in potrebni elementi marketinškega spleta, ki jih mora 

načrtovati podjetje za uspešno uvajanje novega izdelka v segmentu medicinskih 

pripomočkov na slovenskem trgu? 

- Kakšno strategijo marketinškega komuniciranja in blagovne znamke mora načrtovati 

podjetje pri uvajanju novega izdelka na trg medicinskih pripomočkov?  

- Kateri novi pristopi in inovativnost pri načrtovanju in izvedbi strategije marketinga so 

ključnega pomena za uspešno uvedbo novega izdelka na slovenski trg v segmentu 

medicinskih pripomočkov? 

- Kakšno strategijo marketinga naj podjetje načrtuje za uspešno uvajanje novega izdelka v 

segmentu medicinskih pripomočkov na slovenski trg?  

1.4 Metode raziskovanja 

 

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. Pri izdelavi naloge smo 

uporabili različne znanstvene metode raziskovanja in različne vire podatkov, tako primarne, 

sekundarne kot terciarne.  

 

V teoretičnem delu smo preučili domačo in tujo strokovno in znanstveno literaturo s področja 

obravnavane problematike in tematike. Opisali smo pojme, stališča, spoznanja, sklepe ter 
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rezultate raziskav domačih in tujih avtorjev ter analizirali rezultate raziskave. Uporabljene so 

bile naslednje znanstvene metode dela: 

- metoda opisovanja ali deskripcije, 

- metoda povzemanja ali kompilacije, 

- metoda primerjanja ali komparacije, 

- metoda razvrščanja ali klasifikacije, 

- metoda ugotavljanja in razčlenjevanja ali analize, 

- metoda združevanja ali sinteze končnih ugotovitev. 

 

V empiričnem delu je bila izvedena kvalitativna raziskava v obliki pol strukturiranega 

intervjuja,  s katero smo želeli predvsem pridobiti mnenja udeležencev o samem izdelku in 

možnostih uvajanja izdelka na slovenski trg. Omogočila so vpogled v problematike vstopa 

novega izdelka na tržišče. Pri tem smo ugotavljali, kakšen potencial ima tržišče, kakšne so 

okoliščine, ki so vplivale na uspešnost izdelka, kateri vzroki so ovirali širjenje izdelka in 

predvsem, kakšna naj bi bila uspešno načrtovana in izvajana strategija marketinga za uvedbo 

novega izdelka v tržnem segmentu medicinskih pripomočkov na slovenski trg. 

 

V vzorec so bile vključene osebe, ki poznajo področje in tudi delovanje in značilnosti trga 

medicinskih pripomočkov in se tudi vsakodnevno srečujejo s podobnimi izdelki. Sem sodijo 

predvsem delavci v prodajalnah farmacevtskih izdelkov, torej zaposleni v lekarnah, 

posredniki in medicinski sodelavci. Pri analizi intervjujev je bila uporabljena metoda 

triangulacije po skupinah intervjuvancev. S tem je bil omogočen vpogled na problematiko iz 

različnih zornih kotov, kar je strukturiralo rezultate analize v čim bolj realno sliko o 

obravnavani problematiki. 

 

Udeleženci raziskave so bili o vsebini in namenu intervjujev natančno seznanjeni. Seznanjeni 

so bili tudi z načinom dela, z metodami zbiranja in analiziranja podatkov ter o hranjenju in 

objavi podatkov. Pred izvedbo intervjuja smo vse udeležence seznanili z namenom in s cilji 

raziskave, z načinom zbiranja podatkov, z načinom obdelave in z obliko poročanja o 

rezultatih. Z vsakim udeležencem je trajal intervju približno 40 minut. Intervjuje udeležencev 

smo natančno prepisali. 

 

V raziskovalni vzorec je bilo vključenih 13 udeležencev, ki se vsakodnevno ukvarjajo s 

problematiko izdelka in/ali tudi predstavniki ciljnih odjemalcev ter sami odjemalci. 

Udeleženci so bili razvrščeni v tri (3) ločene skupine: 

- dve osebi s strani dobavitelja z ekskluzivno pravico do prodaje izdelka na slovenskem 

trgu, to sta bila manager distribucijskega podjetja in zaposlen tržnik, 

- trgovci izdelka, ki so jih predstavljali dva veletrgovca in dva trgovca na drobno oz. 

lekarni, 
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- odjemalci izdelka, ki so jih predstavljali trije kupci, ki niso bili tudi uporabniki, dva 

kupca, ki sta bila hkrati tudi uporabnika in dva uporabnika, ki nista bila kupca izdelka. 

 

S takim vzorcem smo načrtovali izvesti triangulacijo po skupinah udeležencev, kar je 

omogočilo  različne poglede na raziskovalni problem po skupinah kot tudi po posameznih 

udeležencih iz skupin. 

 

Pol strukturiran intervju je vseboval podvprašanja, ki so bila v pomoč pri izvajanju intervjuja 

in pridobivanju mnenj ter stališč glede na postavljena raziskovalna vprašanja. V času 

izvajanja intervjuja smo postavili po potrebi dodatna podvprašanja, s katerimi smo spodbudili 

pridobitev odgovorov iz obravnavane problematike. Vprašanja so bila postavljena tako, da so 

udeleženci intervjuja podali čim bolj jasne in natančne  odgovore, kar je omogočilo pridobitev 

dovolj kvalitetnih, relevantnih in uporabnih raziskovalnih podatkov.  

 

Intervjuji so bili prepisani v pisno obliko, ki je ohranila ustrezno enako vsebino odgovora, da 

ga je bilo možno primerjati z odgovori drugih udeležencev intervjuja. S pomočjo dobesednih 

prepisov intervjujev so bile glede na pomen odgovora z metodo analize oblikovane kategorije, 

v katere so bili razvrščeni posamezni odgovori. Odgovori so bili kodirani glede na skupino 

udeleženca po ključnih besedah in glede na pomen odgovora. Kode so bile povezane z 

dobesednim odgovorom udeleženca. Kategorizirani odgovori udeležencev so bili primerjani s 

teoretičnimi izhodišči, na podlagi njih pa smo ugotovili določena dejstva in ugotovitve 

primerjali po skupinah udeležencev v raziskavi. S pomočjo triangulacije podatkov smo glede 

na različne skupine udeležencev v raziskavi ugotovili določene trditve in/ali razlike med 

skupinami. Rezultate iz raziskave smo interpretirali in podali predloge za nadaljnji razvoj in 

raziskovanje. 

1.5 Predpostavke in omejitve raziskave 

 

V podpoglavju smo podrobneje obravnavali predpostavke kot tudi omejitve raziskave. 

 

Predpostavke 

 

Kot prvo smo predpostavljali, da bo prednosti izdelka Gloup v največji meri obravnavala 

skupina dobavitelja in nato šele skupina odjemalcev, izdelek je šele v fazi uvajanja na 

slovenski trg, v najmanjši meri pa skupina trgovcev. Pri tem je cena imela prednost pred 

prodajnimi potmi ali promocijo.  

 

Za drugo predpostavko smo navajali dejstvo, da je slovenski trg majhen in omejen, vendar 

predstavlja neizkoriščen potencial za prodajo preučevanega izdelka. Glede na dejstvo, da je 
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izbrani izdelek novost na tržišču in trenutno nima konkurence, smo lahko pričakovali, da 

izdelek vstopa na tržišče brez ovir, ki bi jih predstavljala konkurenčna podjetja.  

 

Predpostavljali so tudi, da zaradi specifike trga (manjša kupna moč zaradi gospodarske krize) 

in novosti izdelka na trgu, marketinška strategija z običajnimi marketinškimi aktivnostmi ne 

more bistveno povečati prodaje izbranega izdelka in bodo za uspeh na trgu potrebni novi in 

inovativni marketinški pristopi.  

 

Četrta predpostavka je bila, da bi bil uspeh pri uvajanju novega - inovativnega izdelka na 

slovenskem trgu odvisen predvsem od sodelovanja z enim od že uveljavljenih farmacevtskih 

podjetij. 

 

Omejitve 

 

Pri izdelavi magistrske naloge smo pričakovali določene omejitve: nedostopnost vseh 

potrebnih podatkov, omejitev pri vzorcu udeležencev v intervjujih, kar pomeni, da ne bomo 

mogli rezultatov raziskave posplošiti in jih predlagati kot univerzalne rešitve za podobne 

problematike.  

 

Predpostavljali smo tudi pristranskost intervjuvancev. Vzroki za to bi lahko bili varovanje 

poslovnih skrivnosti, osebna usmerjenost pri uporabi določenih izdelkov, pomanjkanje 

interesa za realno podajanje mnenj, lahko pa zaradi subjektivnih vzrokov intervjuvanci svojih 

mnenj sploh ne bi podali v celoti.   
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2 MARKETING 

 

V teoriji marketing pomeni najti tržne priložnosti, določiti ciljne trge, oblikovati marketinško 

strategijo, razviti marketinške programe in upravljati marketing. V praksi pa morajo podjetja 

zaradi globalne konkurenčnosti vse bolj skrbeti za marketinške programe in inovativne 

proizvode ter storitve, ostati povezani s kupci in iskati nove prednosti na trgu (Kotler in Keller 

2012, 15–16).  

 

Marketinške aktivnosti, ki se izvajajo ob uvajanju novega izdelka ali celotne linije izdelkov na 

nek trg, ob uvajanju novega projekta ali blagovne znamke, ob razvijanju novih inovativnih 

pristopov ali inovativnih izdelkov, potekajo po jasno začrtanem vrstnem redu. Schürmann 

(2011) opredeljuje pomen vrstnega reda v marketinškem planiranju z rekom Senece, rimskega 

politika in filozofa s primerjavo kapitana, da zanj noben veter ne more biti pravi v kolikor sam 

ne ve, na katerem bregu ima cilj pristati.  

2.1 Pomen marketinga  

 

Slovenski inštitut za trženje je v okviru projekta ARRS izvedel mednarodno primerljivo 

empirično raziskavo z naslovom Raziskava trženjskih procesov z vidika konkurenčnih 

prednosti podjetij v Sloveniji (Žabkar in Zbačnik 2006), v kateri je definiral pomen 

marketinga kot zunanjo usmeritev podjetja, zaradi potrebe po rasti in razvoju v močno 

konkurenčnem okolju. Pri tem pa vlogo marketinga definiral kot njegovo notranjo usmeritev, 

kot dejanska prizadevanja podjetja, tj. ukvarjanje s strateškim marketingom. 

 

Zanimiva je bila pri tej raziskavi razvrstitev podjetij po pomenu in vlogi marketinga. V 

nadaljevanju smo prikazali razvrstitev podjetji, primerjalno glede na pomen marketinga 

(podjetja z večjim in podjetja z manjšim pomenom marketinga). 

 

Podjetja z večjim pomenom marketinga imajo večjo spremenljivost poglavitnega trga in več 

inovativnosti v dejavnosti. To so: 

- marketinško šibka organizacija (velik pomen marketinga – manjša vloga marketinga, 

manjša operativna učinkovitosti marketinga, manj razpoložljivih informacij in šibkejša 

usmeritev), 

- organizacija, ki jo vodi marketing (velik pomen marketinga – velika vloga marketinga).  

 

Podjetja z manjšim pomenom marketinga imajo manjšo spremenljivost poglavitnega trga  in 

manj inovativnosti v dejavnosti, to so: 

- organizacija z dominantnim marketingom (večja vloga marketinga, večja operativna 

učinkovitost marketinga, več razpoložljivih informacij in močnejša strateška usmeritev 

marketinga), 
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- marketinško neodvisna organizacija (manjši pomen marketinga – manjša vloga 

marketinga).  

 

Rezultati raziskave (prav tam) kažejo, da so marketinško šibke organizacije zlasti starejša, 

srednje velika podjetja iz predelovalnih dejavnosti, ki nadpovprečno nastopajo na 

mednarodnih, zlasti EU trgih in imajo manjšo vlogo marketinga zaradi manj kakovostne 

marketinške strategije oz. se sploh ne ukvarjajo z marketingom, večji pomen marketinga pa je 

povezan z razmerami na trgu in potrebo po uvajanju novih izdelkov ter značilno je, da imajo 

velik vpliv finančnikov na marketing.  

 

Organizacije, ki jih vodi marketing so predelovalna podjetja in podjetja, ki nudijo poslovne 

storitve, ki nastopajo pretežno na slovenskem trgu in veliko vlogo marketinga kažejo z 

izvajanjem strateškega marketinga ter izvajanjem kakovostnih marketinških strategij, večji 

pomen marketinga pa kažejo z večjim vlaganjem v R&R in z inovativnimi izdelki/ storitvami, 

ki so uspešnejši od konkurentovih, lastniki ter uprava teh pa ne poudarjajo kratkoročnih 

rezultatov.  

 

Organizacije z dominantnim marketingom v večjem delu predstavljajo velika in majhna 

podjetja iz nepredelovalne dejavnosti (npr. trgovine) usmerjene zlasti v slovenski trg, katerih 

nove storitve niso uspešnejše od konkurentov, ne dosegajo visokih rasti z obstoječimi 

storitvami na novih trgih, niti ne namenjajo veliko sredstev za raziskave in razvoj, vseeno pa 

svoje marketinške strategije ocenjujejo kot kakovostne in uprava ter lastniki ne poudarjajo 

kratkoročnih rezultatov.  

 

Marketinško neodvisne organizacije so MSP podjetja iz nepredelovalnih dejavnosti 

(gradbeništvo, gostinstvo) usmerjena zlasti v slovenski trg, z velikim vplivom finančnikov na 

marketing, se s strateškim marketingom ne ukvarjajo in so izrazito neinovativna podjetja, 

lastniki in podjetja pa poudarjajo kratkoročne rezultate. 

 

Rezultati raziskave (prav tam) prikazujejo tudi povezavo med spremenljivostjo poglavitnega 

trga, uporabo trženjskih informacij, inovativnostjo, operativno učinkovitostjo in strateško 

usmeritvijo marketinga ter različnimi skupinami podjetij glede na dejavnost, geografsko 

najpomembnejše trge, velikost podjetja, starost, poreklo in vpliv finančnikov na marketing.  

  



 

 11  

2.2 Opredelitev vloge marketinga  

 

Vloga marketinga sega globoko v zgodovino človeštva in kaže zlasti na notranjo potrebo 

organizacij po marketingu in dejanska prizadevanja povezana s tem.  

 

Po mnenju številnih avtorjev je marketing najstarejši poklic na svetu, ki sega daleč v čas 

človeške civilizacije, v čas  mnogo pred industrijsko revolucijo (Jones 1965, 6; Kotler 1980, 

6), katerega vloga pa se je po Fullertonu (1987, 101–102, po Firat, Dholakia in Bagozzi 1987) 

skozi čas spremenila. Na splošno je definiranje marketinga težko oblikovati (Rossiter 2001), 

zato v nadaljevanju povzemamo ugotovitve AMA (2008). 

 

AMA (2008), največje severno ameriško združenje za marketing, katerega člani so ameriške 

univerze, raziskovalci marketinga in predstavniki industrije, prikazuje vlogo marketinga skozi 

čas z uporabo različnih definicij marketinga po letih (slika 1).  

Slika 1: Vloga marketinga skozi čas  

Vir: AMA 2008. 

 

V letu 1935 je bil definiran marketing kot poslovna aktivnost, ki je prenašala dobrine in 

servise od proizvodnje do uporabnikov, leta 1985 kot proces planiranja in izvrševanja 

konceptov, cen, promocije, distribucije idej, dobrin in servisov z namenom ustvarjanja 

blagovne menjave, s katero bi se zadovoljevale potrebe oseb in podjetij. V letu 2004 pa se je 

marketing definiral kot organizacijska funkcija in skupek procesov za kreiranje, 

komuniciranje in delitev vrednosti za uporabnike in za upravljanje z odnosi z uporabniki, z 

namenom da se zadovoljujejo potrebe organizacij in njihovih lastnikov. Danes je marketing v 

prevodu aktivnost kreiranja, komuniciranja, delitve in menjave ponudbe, ki da kupcu, stranki, 

partnerju ali družbi veliko vrednost. 

 

Nova definicija marketinga po AMA (2008, 1):  

 

»Marketing je sklop institucij in procesov za ustvarjanje, komunikacijo, doprinos in 

izmenjavo ponudb, ki imajo vrednost tako za kupce, stranke, poslovne partnerje kot tudi za  

skupnost.« 
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Predhodna definicija marketinga po AMA (2008, 1): 

 

»Marketing je organizacijska funkcija ter sklop procesov za ustvarjanje, komunikacijo in 

doprinos kupcem ter vpliv na odnose s kupci na način, ki prinaša dobiček organizacijam in 

predstavnikom interesnih skupin.«  

 

Po mnenju številnih avtorjev (Barksdal in Darden 1971, 36; Diamantopoulos in Hart 1993, 

94) je razvoj definicije marketinga največji izziv nadaljnjih raziskav, vendar se pri tem 

raziskovalci osredotočijo bolj na filozofski pojem kot na praktično vrednost z vidika podjetij. 

Izkušen strateg in marketinški strokovnjak Peter Fisk, ki je delal za najbolj fascinantna 

podjetja na svetu kot so British Airways, Coca-Coli, Microsoft, Vodafone, American Express, 

sodeloval z različnimi drugimi znanimi strokovnjaki marketinga, deloval za vladna in različna 

manjša podjetja ter bil aktiven kot generalni direktor največje marketinške organizacije na 

svetu, Charted Institute of Marketing, definira pojem marketinga v podobi ključa, ki se 

potrebuje za doseganje željenih poslovnih rezultatov (Fisk 2009).  

 

Fisk (2009, 60–61) definira sodobni pristop marketinga kot bolj razsvetljen in celosten 

pristop, da mora marketing ustvarjati prihodnost in hkrati zagotavljati današnjo uspešnost. 

Zagotavljati mora kratkoročne prihodke in hkrati ustvarjati vrednost na dolgi rok. S 

finančnega vidika to pomeni povečanje prihodkov in dobičkov, tako danes kot jutri (slika 2).  

Dalje navaja Fisk (prav tam) da je marketing vedno predstavljal ustvarjalno področje, vendar 

je preveč konvencionalen. Marketing ne zahteva logičnega razmišljanja, kajti upravljanje 

znanja ne spodbuja ustvarjalnosti, ki je temelj za doseganje izjemnih rezultatov.  

 

Slika 2: Sodoben pristop razumevanja marketinga 

Vir: Fisk 2009, 61. 
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Fisk (2009) izpostavlja potrebo po inteligentnejših pristopih in radikalni domiselnosti, saj le 

tako lahko dosežejo večjo učinkovitost. Inteligentnejši marketing je bolj razumski, 

domiselnejši pa vsebuje večjo mero kreativnosti, umetnosti in ustvarjalnosti (slika 3). 

 

Slika 3: Sodoben marketing – splet inteligentnosti in domiselnosti 

 Vir: Fisk 2009, 90.  
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2.3 Marketinške raziskave – analiza situacije  

 

V podpoglavju smo predstavili analizo podjetja, analizo trga, analizo odjemalcev in 

konkurence ter raziskavo marketinga. 

2.3.1 Analiza podjetja  

 

Po Radonjiču in Iršiču (2011, 143–248) je analiza stanja notranjega in zunanjega okolja 

(identificiranje nevarnosti in priložnosti, prednosti in pomanjkljivosti) podlaga za izbor 

marketinške strategije.  

 

Pri analizi notranjega okolja podjetja, ki se jo opravi pred analizo zunanjega okolja (trga in 

konkurence ter odjemalcev), je smiselno napraviti najprej pregled upravljavsko-managerskega 

procesa podjetja. Upravljanje podjetja načeloma izvajajo lastniki ali njihovi pooblaščenci,  

managiranje podjetja pa managerji – poslovodje, ki skrbijo za vodenje delovnega procesa in 

kadra, s ciljem dosegati zadane cilje podjetja, usklajeno z njegovim poslanstvom in vizijo. O 

tem govori tudi Pučko (1991, 139) in pri tem navaja, da je bistvo analize ocena sedanjih in 

preteklih podatkov, ki so povezani s prihodnostjo podjetja. Pri analizi poslovanja se pogosto 

uporablja Portfeljska analiza z uporabo matrike BCG (slika 4).  
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BCG matrika – (Boston Consulting Group Matrika) 

Matrika TRG vs. TD   

 

 
Slika 4: Vzorec portfeljske analize z uporabo matrike BCG 

Vir: Pučko 1991, 139. 

 

Po Porterju (1998, 37–46) se pa za iskanje konkurenčne prednosti uporablja splošno analizo 

verige vrednosti (angl. Total Value), ki obravnava aktivnosti podjetja (angl. value activities) 
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in maržo (angl. margin). Vrednostne aktivnosti, ki se delijo na primarne in podporne 

aktivnosti, so potrebne, da se dejavnost podjetja sploh lahko izvaja. Med primarnimi 

aktivnostmi je pet različnih kategorij aktivnosti. Vsaka lahko prispeva h konkurenčni 

prednosti podjetja. Med primarnimi aktivnostmi podjetja se uvrščata tudi marketing in 

prodaja, ki lahko tudi predstavljata glavni vir za ustvarjanje konkurenčne prednosti podjetja. 

Po Porterju (prav tam) se marketing in prodajo razdeljuje na šest aktivnosti, tj. management 

trženja, oglaševanje, administracija prodaje, prodajni kader, strokovna literatura in akcije. So 

pa primarne in podporne aktivnosti z aktivnostjo trženja in prodaje tesno povezane, zlasti ko 

gre za podjetja, ki na trgu nimajo monopolnega položaja (slika 5). 

 

Ni pa zanemarljivo preveriti tudi usklajenost upravljalskih in managerskih načel z vidika 

poslanstva in vizije ter s tem povezanimi strategijami za doseganje ciljev podjetja, tudi v 

marketinškem sektorju. Kajti kot navaja Sepehr (2013), se mora oddelek marketinga v 

podjetju prepričati, da bo strategija marketinga resnično potrjena tudi s strani vrhnjega 

managementa.  

 

Po Auhovcu in Merlu (2012, 868) navajamo, da ima trženje v sodobnem podjetju osrednji 

položaj, ki pa ga po Ruekertu, Walkerju in Kennethu (1985, 13) nekoč ni imelo. Marketing 

ima v podjetju močnejšo funkcijo kot finančni in računovodski oddelek. Skupaj s proizvodno 

funkcijo skrbi za ostale funkcije v podjetju. Z njuno raziskavo (prav tam), kot tudi raziskava 

Kumarja idr. (2011) potrjuje, da marketing vpliva na uspešnost podjetja. 

 

Slika 5: Marketing kot primarna aktivnost podjetja 

 Vir: Porter 1998, 72. 
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Vendarle mora marketing svojem delovanju imeti podporo s strani vseh oddelkov oz. 

aktivnosti v podjetju: 

- z oddelkom R & R, po Kotlerju (2004, 355) zato, da pridobi potrebne informacije, katere 

so potrebe  in  želja  kupcev, 

- z oddelkom prodaje po Ralphu (2006) zato, da se definira enake termine in pojme pri 

komunikaciji s trgom, 

- z oddelkom nabave po Kotlerju (2004, 677) zato, da se  uskladi ugodne nabavne cene in v 

izogib kopičenju zalog, 

- z oddelkom proizvodnje, zaradi potrebe po proizvodnji koristnih izdelkov ter 

- s finančnim in računovodskim oddelkom za stroškovno in dobičkonosno usklajevanje 

strategije trženja. 

2.3.2 Analiza trga  

 

Na trgu se stanje nenehno spreminja. Nastajajo nove priložnosti in nevarnosti. Z globalizacijo 

in pomočjo interneta se je prodajna pot skrajšala in po Czinkoti in Ronkainenu (2007) se 

morajo posamezniki in podjetja zavedati, da ne konkurirajo le na domačem, temveč na 

globalnem trgu. Podjetja morajo zato tako rekoč stalno spremljati potrebe in trende v ožjem in 

širšem okolju in po Kotlerju (2004, 158–162) prav tako tudi demografske, gospodarske, 

naravne, tehnološke, politično-pravne in družbeno-kulturne silnice. Po Bregarjevi in 

Ograjenškovi (2008, 99) je pri analizi okolja uporabna PEST analiza (slika 6), kot podlaga za 

SWOT analizo priložnosti in nevarnosti ter Porterjevo analizo konkurenčnih prednosti, ti. 

analizo petih silnic.  
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Politično pravni elementi 

- Stabilnost politike 

- Tveganje vojaških/ terorističnih 

napadov 

- Zaščita intelektualne lastnine 

- Trgovinska politika 

- Davčne stopnje in stimulacije 

- Cenovni predpisi 

- Plačilna zakonodaja 

- Pravice zaposlenih 

- Ekološki predpisi 

- Vladna politika 

Ekonomski elementi 

- Ekonomski sistem 

- Vladna intervencija 

- Primerjalne prednosti države 

- Valutna stabilnost 

- Učinkovitost finančnega trga 

- Infrastruktura 

- Usposobljenost delovne sile 

- Stroški delovne sile 

- Stopnja ekonomske rasti 

- Stopnja brezposelnosti 

- Inflacijska stopnja 

- Obrestne mere 

Sociološko kulturni elementi 

- Gibanje prebivalstva (demografija) 

- Razredne strukture 

- Izobrazba 

- Kultura 

- Vera 

- Vedenjske navade 

- Prostočasne dejavnosti 

- Trendi v načinu življenja 

- Vedenje in nakupovalne navade 

potrošnikov 

Tehnološki elementi 

- Tehnološka razvitost 

- Informacijska tehnologija 

- Investiranje v raziskave 

- Tehnološka zakonodaja 

- Inovacijski potencial 

- Tehnološki pristop in difuzija 

 

Slika 6: Vzorec PEST-analize 

Vir: Net MBA 2010.  

Po Porterju (2008, 3–18) se konkurence ne meri zgolj znotraj panoge, temveč znotraj vseh 

petih silnic, tj. tekmovalnost med obstoječimi konkurenti, pogajalska moč dobaviteljev in 

kupcev ter nevarnost vstopa novih konkurentov in substitutov (slika 7). 
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Slika 7: Vzorec Porterjeve analize konkurenčnih prednosti – model petih silnic 

Vir: Porter 2008, 56. 

 

Pri tekmovalnosti med konkurenti imajo pomembno vlogo tako nižanje cen izdelkov, kot tudi 

uvajanje novih izdelkov in storitev ter boljša kakovost izdelkov ali učinkovitejše oglaševalske 

kampanje. Pogajalsko moč kupcev Porter (prav tam) navaja kot vpliv kupcev na podjetje pri 

spreminjanju cene, kakovosti ali dodatnih storitvah. Pri pogajalski moči dobaviteljev pa gre 

zlasti za vplivanje le-teh na višanje cen dobavljenega materiala, povečanje stroškov podjetju 

ali pa z proizvodnjo in dostavo dobavljenega materiala nižje kakovosti. Novinci podjetjem 

povzročajo oviro pri povečanju tržnega deleža kot tudi pri cenovni politiki, pri čemer imajo pa 

novinci višje vstopne stroške (zamenjava dobavitelja; pozicioniranje blagovne znamke; 

zakonodajne ovire itd.). 

 

Substituti oz. nadomestki pa za podjetje predstavljajo nevarnost tako z organizacijskega kot 

stroškovnega in dobičkonosnega vidika za podjetje. Višje kot je elastičnost povpraševanja po 

neki dobrini (npr. zaradi drugačne cene ali kakovosti izdelkov na trgu), bolj se kupci odzovejo 
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na spremembe in hitreje iščejo substitute. Ko je pa elastičnost dobrine nizka, se kupci manj 

odzivajo na spremembe in ne iščejo ravno substitutov.  

 

Gupta in Joffi (2005) okoljske spremembe, ki lahko vplivajo na trženje, razdelita na 

spremembe širšega okolja (tehnološki napredek, globalizacija) in na druge spremembe iz 

različnih ravni: gospodarstvo (brezmejno globalno; povezana ekonomija znanja), panoga 

(globalizacija, konsolidacija, združevanje panog), trg (drobljenje trgov in homogenizacija; trg 

prodajalcev; trg kupcev) in porabniki (aktivni, informirani in zahtevni; povečana možnost 

izbire). 

 

Po Schürmannu (2011, 59–60) se lahko stanje vseh ključnih udeležencev na trgu podjetja, 

med katerimi obstaja neka interakcija (podjetje, kupci, partnerji, konkurenti, okolje), 

pregledno prikaže na obliki obraza (slika 8). Levo oko predstavlja podjetje, desno oko pa 

predstavlja konkurente in kooperacijske partnerje, če pa je teh več, se jih lahko oblikuje v 

večjem številu oči. Nos predstavlja posrednike (distribucijske partnerje) in lahko predstavlja 

enostavno strukturo (direktno upravljanje) ali kompleksno strukturo (različni kanali in 

stopnje). Usta so ciljna skupina, kjer spadajo kupci, uporabniki kot tudi interni / eksterni 

vplivneži. Interni vplivneži so iz okolja ciljen skupine, ki preizkušajo vpliv, npr. družinski 

člani ali prijatelji. Frizuro predstavlja okoliška sfera (primerljivo s PEST analizo), ki 

odločilno vplivajo na sistem trženja. Takšen obraz se naredi za lastno podjetje. V kolikor bi 

dobavitelj naredil svoj obraz, bi naše podjetje predstavljala usta, torej bi bil kupec.  

 

Marketinški obraz se nato po Schürmannu (prav tam) detajlno analizira, in sicer vsak del 

obraza posebej kot sestavni del trga. Pri tem si pomaga s preglednico razdelitve trga po delih 

trga (slika 9), kjer se detajlno prikaže obstoječe in potencialne stranke (družine in poklicni 

vozniki ter priložnostni vozniki) nekega specifičnega strateškega poslovnega področja (npr. 

področje prodaje avtomobilov, in ne tudi motorjev in kamionov) po delnih trgih (npr. na 

področju prodaje avtomobilov se obravnava delne trge po vrstah vozil, kot so kabriolet, 

enoprostorec in limuzin). 

 

Pri razdelitvi trga na dele trga in ciljne kupce, je pomembno, da se pri ciljnih kupcih analizira 

kdo pri njih vpliva na nakup, kajti kupec ni vedno tudi uporabnik, odločilna oseba ali celo 

iniciator nakupa (npr. starejše osebe se pogosto pustijo prepričati za nakup s strani otrok, 

vnukov itp.; pri gradnji družinske hiše ima velik vpliv arhitekt; možje se po navadi še vedno 

zelo pogosto prepustijo pri nakupu in ureditvi garderobe mnenju in predlogu partnerice ali 

žene).  
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Slika 8: Marketinške interakcije 

Vir: Schürmann 2011, 59. 

 

Pri razdelitvi trga se po Schürmannu (prav tam) izvaja tudi analiza velikosti trga. Pri tem se 

analizira trge po količini prodanih enot ali količini denarnih enot.  

 

 

Slika 9: Razdelitev trga po delih trga in izdelkih 

Vir: Schürmann 2011, 60. 
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Obračuna se količino za celoten trg (glede na predhodni primer: za trg motornih vozil) in 

delni trg (glede na predhodni primer: za delni trg kabrioleti), kajti lahko se celoten trg razvija 

negativno, sam delni trg pa pospešeno, kar se prikaže s stopnjo nasičenosti določenega trga v 

neki periodi.  

 

Pri analizi velikosti trga (slika 10) se obravnava nek jasno definiran trg v točno določeni 

periodi in stopnjo njegove nasičenosti. Trge se prikaže hierarhično po velikosti. Obravnava se 

po Schürmannu (prav tam):  

- kapaciteta trga, 

- število vseh prebivalcev/ regijo, kjer se ne upošteva kupne moči, 

- potencial trga upoštevaje kupno moč,  

- teoretično maksimalna možnost obsega prodaje glede na potencialne možne kupce;  

otroci tu niso vključeni, ker nimajo kupne moči, imajo le vpliv na nakup, 

- obseg trga, 

- ves promet, ki ga dosežejo vsi ponudniki na trgu branže v določeni periodi,
1
 

- tržni delež,  

- delež prihodkov v procentih (%) glede na promet branže in obsega trga; v praksi se 

uporablja za uprizoritev tržne pozicije; relativni tržni delež pa se računa glede na promet 

podjetja v primerjavi z največjo konkurenco).  

 

Slika 10: Preglednica za analizo velikosti trga – hierarhična lestvica 

Vir: Schürmann 2011, 66.  

                                                 
1
 Obseg trga se lahko izraža v denarnih enotah ali v količini kosov. Primer: Obseg trga avtomobilov v 

Švici po številu voznikov avtomobilov znaša ca. 3 milijone, po številu prodanih vozil/leto ca. 300.000  

kosov. V bistvu bi lahko z udarnim marketinškim spletom penetrirali vse dokler obseg trga ne bi 

dosegel potencialnega trga. Takrat bi govorili o nasičenem trgu, in podjetja bi rasla le na podlagi 

stroškov konkurence (Schürmann 2011, 66). 
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2.3.3 Analiza odjemalcev in konkurence 

 

Z marketinško analizo so povezana tista vprašanja, s katerimi se lahko pridobi odgovor na 

vprašanje: Kaj je pomembno za naše kupce in kaj je pomembno za tiste, ki niso naši kupci? 

(Swaim 2010) 

 

Podvprašanja, ki so nam dala odgovor na zgornje vprašanja, so: 

- Kdo kupuje? in  Kje se kupuje? ter Zakaj se kupuje? 

- Kdo ni odjemalec – kupec? Zakaj on ne kupuje naših izdelkov? 

- Kaj kupi kupec skupaj v kompletu? 

- Kakšen odstotek zneska potroši kupec od celotnega njegovega zneska namenjenega za 

potrošnjo (njegovega razpoložljivega dohodka, diskrecijskega dohodka ali njegovega 

diskrecijskega čas) porabi na produktih, in ne glede na to ali se mu ta zviša ali zniža? 

- Kaj kupujejo odjemalci in ne-odjemalci od drugih? Katero zadovoljitev uresničujejo oni, 

ki jih ne morejo dobiti od naših izdelkov? 

- Kateri produkt in servis bi izpopolnil njihovo resnično zadovoljstvo – za oba, tisto kar 

sedaj serviramo in kar bi morali servirati? 

- Kaj bi kupca odvrnilo od naših servisov oz. kaj bi naredil če jih ne bi bilo? (Pomni: to je 

vezano bolj na substitute produktov: cene goriva spodbujajo kupce za nakup manjših 

avtov, pogostejše uporabe javnega prevoza itd.) 

 

Analizi odjemalcev sledi analiza marketinškega spleta 4P: P product/ izdelek, ki mora biti 

privlačen za kupca; P price/cena proizvoda, ki generira dobiček; P place/prodajne poti, kje bo 

izdelek prodan in kako bo distribuiran; P promotion/ promocija, s katero se predstavimo 

ciljnim javnostmi (Swaim 2010). 

 

Poleg potreb za nakup (koristi/ uporabnost) je po Schürmannu (2011, 62) dodatno potrebno 

preveriti tudi motivatorje nakupa, kot so na primer: 

- lokacija nakupa  - pozicija med ugodnimi izdelki, nakupovalna središča, čakalnice itp., 

- politika nakupa oz. praksa nakupa – geografski izvor, 

- proces nakupa – spontano, vplivneži, emocije, bližina blagajne  itp., 

- dnevni čas, značilen za nakup specifičnega izdelka itd. 

 

Dalje (prav tam, 60–110) navaja, da se po detajlni analizi slehernega udeleženca na trgu 

podjetja (glej predhodno slika 8) izvaja analizo trendov in prognoze bodočih zahtev kupcev, 
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angl. Cool Hunting. Pri tem se je potrebno vprašati: Kdo bi lahko vplival na potrebo po 

drugačni ponudbi?
2
 

Analiza konkurence 

 

Po Kotlerju (1998, 105–223) pa podjetje pri analizi konkurence ugotavlja in odgovarja 

najmanj na naslednja vprašanja, to so: 

- Kakšna je velikost njihovih konkurentov?  

- Kakšne so strategije, cilji in tržni delež konkurentov? 

- Kakšna je kakovost konkurentovih izdelkov?  

- Katere so prednosti in slabosti konkurentovih izdelkov? 

 

Vprašati pa se je treba še (Swaim 2010): 

- Kdo ni naš tekmec – zakaj? (Kdo bi lahko vstopil na trg in postal naš konkurent?) 

- Komu mi nismo konkurenca? (Katere so priložnosti zunaj našega trga/ dejavnosti?) 

 

Proces analize konkurence izvajamo običajno na ravni panoge in na ravni posameznega 

konkurenčnega podjetja. Cilj te analize je odkriti strateško pomembne značilnosti panoge in 

položaj ključnih konkurentov in si tako utrditi svojo lastno tržno pozicijo.  

Naslednje informacije sestavljajo okvir analize panoge in konkurenčnega stanja:  

- poslovne in ekonomske značilnosti okolja panoge,  

- spodbujevalci sprememb v panogi in njihov pomen,  

- seznam podjetij z najmočnejšo in najšibkejšo konkurenčno pozicijo ter  

- bodoči ključni faktorji uspeha.  

 

Pri analizi konkurentov ni dovolj, da konkurente samo naštejemo, ampak moramo poznati 

njihove cilje, namene, prednosti in slabosti. Seveda je potrebno opredeliti, kdo sploh so naši 

konkurenti. To je mogoče ugotoviti le z jasno opredelitvijo tržišča (celotni trg, relativni trg, 

tržni segment oziroma ciljna skupina) (Jurše 1999, 213–214).  

 

Kot navaja Kesič (2000) tudi ni dovolj, da se izvaja primerjalne analize (angl. benchmarking) 

in posnema metode konkurentov, temveč je potrebno neodvisno pogledati na priložnosti (npr. 

razvoj inovativnih strategij). 

  

                                                 
2
 Navajamo primer, ko je pred nekaj leti je finski proizvajalca mobilnih telefonov spregledal 

potencialne potrebe po preklopnih mobilnih telefonih in zaradi tega izgubil znaten tržni delež v svoji 

panogi. Samsung in Sony Ericsson sta to pravočasno spoznala in bila vodilna (Schürmann 2011, 64).  
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2.3.4 Raziskava marketinga 

 

Velikokrat se zgodi, da se v praksi enači pojem raziskava marketinga s pojmom raziskava 

trga. Po Radonjiču in Iršiču (2006) se morata obe aktivnosti dopolnjevati. Navajata, da je 

raziskava marketinga vsebinsko širša kot je raziskave trga, in sicer kot sledi: 

- Raziskava trga obravnava: 

- raziskavo prodajnega sektorja (zunanje okolje), 

- raziskavo nabavnega sektorja (zunanje okolje). 

- Raziskava marketinga obravnava: 

- druge dejavnike trga (del zunanjega okolja), 

- analizo prodaje in nabave ter strategije in taktike marketinga (notranje okolje). 

 

Kot navaja Swaim (2010, 58–57), je raziskava marketinga boljša kot regularne raziskave trga 

in raziskava odjemalcev:  

 

Marketinška analiza je veliko več kot le navadna tržna raziskava odjemalcev. Kot prvo se 

osredotoča na širše poslovanje, kot drugo pa ne gleda samo na širše odjemalce, širše trge, širše 

produkte. Marketinška analiza obravnava točno določen trg, določenega kupca in njegov nakup, 

njegovo osebno zadovoljstvo in vrednote, njegove nakupovalne in uporabniške vzorce (navade) 

ter njegovo racionalnost. 

 

Raziskava marketinga tako rekoč omogoča v prvi vrsti vpogled v celotno poslovanje podjetja, 

in sekundarno, se ne nanaša le na našega odjemalca, naš trg, naš produkt, ampak na trg, 

odjemalca, njegovo nakupovanje, njegovo zadovoljstvo, njegove vrednot, njegove 

nakupovalne in potrošniške vzorce, njegovo racionalnost. 

 

Po Aakerju najbolje opredeljuje pojem raziskava marketinga AMA (Radonjič in Iršič 2006, 

5). Po AMA je raziskava marketinga funkcija, ki organizacijo poveže s trgom, kjer je ključni 

vir informacija. Identificira in opredeli se tržne priložnosti in probleme. Pri tem se preuči, 

producira in ocenjuje marketinške aktivnosti ter kontrolira implementacijo marketinga ter 

izboljšuje njegovo razumevanje kot proces potrebnih aktivnosti. Raziskava marketinga 

opredeli informacije, oblikuje metodo zbiranja ter upravlja in izvede proces zbiranja 

podatkov. Zbrane podatke pa interpretira kot rezultate raziskave ter sporoči ugotovitve in 

njihovo vsebino. 

 

Informacije pridobljene z marketinškimi raziskavami se po Devetaku (2007, 36) lahko 

razlikujejo od finančnih podatkov,  kajti marketinške podatke dobimo z naslednjimi metodami 

raziskovanja, kot so: 

- anketiranje, 

- testiranje izdelkov,  

- predvidevanje prodaje,  
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- ocenjevanje uspešnosti promocije itd.  

 

Kot navaja Potočnik (2002) se z uporabo znanstvenih metod temelječih na natančnem 

opazovanju,  oblikovanjem hipotez, prognoziranjem in preizkušanjem, primerjavo več virov, 

upoštevanjem odvisnosti, oceno stroškov in koristnosti, lahko pričakuje uporabne informacije.  

Sicer pa ne glede na različna pojmovanja (raziskava trga ali raziskava marketinga) po 

Proctorju (2002, 3) oba pojmovanja pomenita strokovno zbiranje in vrednotenje podatkov, ki 

pomagajo razumeti porabnikove potrebe. Kot navajata Churchill in Iacobucci (2002, 4 in 

573), z marketinško raziskavo lahko tudi kontroliramo marketinško izvedbo in izboljšamo 

razumevanje marketinga kot proces. 

2.4 Marketinške strategije – planiranje in odločanje 

 

V podpoglavju marketinških strategij – planiranja in odločanja smo raziskali strateško 

planiranje, opredelili marketinške cilje, marketinške strategije ter konkurenčne prednosti in 

inovativni marketing. 

2.4.1 Strateško planiranje 

 

Glede na navedbe Perreaulta, Cannona in McCarthya (2008), je strateško planiranje 

marketinga razvijanje dobičkonosnih strategij za nek ciljni trg. Armstrong in Kotler (2011) pa 

navajata, da je strateško načrtovanje trženja razvijanje ciljnih trgov in predlog, ki so rezultat 

analiz najboljših trženjskih možnosti.  

 

Kot navaja Kesič (2000, 145–146) je poslovodstvo (uprava) družb tisto, ki dejansko predlaga 

in izbira strategijo oziroma model ustreznega tržnega prilagajanja v procesih globalizacije.
3
 

Sam proces strateškega načrtovanja marketinga po Kotlerju (2004, 102) se lahko razdeli v 8 

zaporednih faz. Šele ko je podjetje naredilo pregled poslanstva, marketinške analize oz. 

raziskave in ugotovilo konkurenčne prednosti/specifike in priložnosti, nevarnosti in slabosti 

tako notranjega kot zunanjega okolja podjetja, preide v fazo postavitve marketinških ciljev, 

opredeli strategijo marketinga ter pripravi program, po katerem izvede jasno določene 

aktivnosti in ne nazadnje po sistemu povratne zanke preveri tudi njeno uspešnost 

marketinškega strateškega načrtovanja ter po potrebi dopolni cilje in strategijo (slika 11).  

  

                                                 
3
 Več glede tržnega planiranja farmacevtskih družb v procesu globalizacije na področju centralne in 

vzhodne Evrope, temelječa na integracijskem povezovanju navaja Kesič (2000) v študiji Modeli 

tržnega prilagajanja farmacevtskih družb iz tranzicijskih držav v procesu globalizacije trga. 
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Slika 11: Proces strateškega planiranja marketinga 

Vir: Kotler 2004, 102. 

 

Kot pravita Žabkarjeva in Zbačnikova (2006) glede na raziskavo o trženjskih procesih, 

organizacije, ki jih vodi marketing, izvajajo kakovosten strateški marketing. Vendar je uspeh 

organizacij odvisen od pravilno izbranih ciljev in strategije, ki je vezana na njene potenciale 

(Radonjič in Iršič 2006, 5). Podobno kot Kotler (2004, 102) prikazuje proces strategije 

marketinga, tudi Radonjič in Iršič (2006, 8) prikazujeta strategijo marketinga preko analize 

okolja, opredelitev ciljev in strategije, pri čemer program marketinga poimenuje s taktiko, 

dodatno vključi v proces oblikovanje organizacije in overitev kriterijev uspešnosti, pri fazi 

uresničevanja strategije pa Kotlerjevo fazo pridobivanja povratne informacije ter nadzor 

imenuje ocena rezultatov, ki vpliva na spremembe taktik in strategij (slika 12). 

 

 

Slika 12: Strateško planiranje marketinga 

Vir: Radonjič in Iršič 2006, 8. 

 

Schürmann (2011), ki obravnava planiranje procesa marketinga kot koncept, ravno tako kot 

Radonjič in Iršič (2006, 8) poudarja, da je ob kontroli rezultatov optimizirati marketinško 

strategijo – zlasti cilje in marketinški splet, ki ga Radonjič in Iršič (prav tam) ponazorita kot 

taktike. Sam koncept se preverja najmanj vsake štiri (4) leta, ki ga po Schürmannu (2011) 

sestavljajo štiri (4) faze (slika 13).  
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Slika 13: Koncept strateškega planiranja marketinga 

Vir: Schürmann 2011, 40. 

Ali je organizacija planirala in se odločila za pravilno oz. kakovostno strategijo, bo razsodil 

trg (Radonjič in Iršič 2006, 5).  

2.4.2 Marketinški cilji 

 

Glede na navajanje Keegana in Schlegelmilcha (2001, 5–7) je cilj marketinga zadovoljevati 

poslovne cilje in kreirati vrednost za delničarje, kjer je kritična postavka dobiček. Ker pa je 

delničar lahko tudi kupec, je cilj marketinga zadovoljevati tudi kupčeve potrebe in želje. Tudi 

sodobna definicija marketinga po AMA (2008) nakazuje na to, da so marketinški cilji: 

- notranji, s področja organizacije (ustvarjalnost, komunikacija, logistika, ustvarjanje 

ponudbe),  

- zunanji, s področja ustvarjanja ponudbe visoke vrednosti (zadovoljstvo pri njihovih 

kupcih, strankah, partnerjih in širi družbeni skupnosti). 

 

Po navedbah Radonjiča in Iršič (2006, 23) ima marketing kot podsistem poslovnega sistema 

svoje cilje, ki so v praksi drugačni od poslovnih ciljev organizacije. V tem kontekstu Radonjič 

in Iršič (2006, 23) obravnavata marketinške cilje kot podsistem poslovnih ciljev organizacije 

(slika 14). Vsak sklop ciljev pa je sestavljen tako iz kratkoročnih, srednjeročnih kot 

dolgoročnih ciljev.  
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Slika 14: Marketinški cilji kot podsistem poslovnih ciljev 

Vir: Radonjič in Iršič 2006, 23. 

Jasno je, da so osnovni marketinški cilji odvisni od ciljev poslovnega sistema, ki so pa po 

navedbah Radonjiča in Iršiča (prav tam) odvisni tudi od njegovih posameznih podsistemov in 

obratno. Osnovne marketinške cilje Radonjič in Iršič (prav tam) deli na štiri (4) podsisteme, ki 

potekajo na dveh (2) ravneh. Vsak od štirih (4) podsistemov zajema neko marketinško 

področje, vsako področje pa mora svoje cilje tudi opredeljevati, kar se izvaja na drugi ravni 

podsistema. Vsi cilji po posameznih področjih na obeh ravneh so povezani med seboj in tudi z 

osnovnimi marketinškimi cilji.  Vzpostavljena mora biti tudi pot za njihov prenos med seboj 

(vhodne in izhodne poti) oz. komunikacijska zveza. Komunikacijska zveza med osnovnimi 

marketinškimi cilji, štirimi (4) marketinškimi podsistemi na dveh (2) ravneh omogoča 

opredeljevanje usklajenih marketinških ciljev z osnovnimi marketinškimi cilji. Cilji 

marketinškega podsistema po posameznih področjih so: 

- cilji za področje politike in razvoj izdelkov (osnovni cilji), 

- cilji za področje distribucije (osnovni in dopolnilni cilji), 

- cilji za področje komuniciranja (osnovni cilji EP, PP, OP, OJ)
4
 in  

- cilji za področje MIS
5
 (osnovni cilji in dopolnilni cilji). 

 

Cilji posameznih področij imajo po potrebi svoje dopolnilne cilje, ki dopolnjujejo osnovne. 

 

                                                 
4
 EP ali ekonomska propaganda, PP ali pospeševanje prodaje, OP ali osebna prodaja, OJ ali odnosi z 

javnostjo. 
5
 MIS ali marketinški informacijski sistem. Uporabljajo ga organizacije kot zbirni center informacij. 

Vse pridobljene informacije v zvezi z marketingom se zbirajo v MIS, hranijo in preoblikujejo ter 

analizirajo. Sistemov je več, včasih organizacije imajo tudi po dva MIS. Uporablja se ga pa tudi za 

kakovostnejše komuniciranje znotraj podjetja in da poveže funkcije v podjetju. Vsekakor bo 

učinkovitost MIS-a z vidika notranjega povezovanja poslovnih funkcij z marketingom in 

komuniciranja večja, če je znotraj podjetja vzpostavljena tudi marketinška klima (Radonjič in Iršič 

2006, 180). 
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V praksi se navedeni cilji marketinga konkretizirajo. Pogoj za to pa je, da so marketinški cilji 

(prav tam): 

- kvantificirani - izraženi v numerični obliki, 

- časovno opredeljeni - izraženi časovno po večletju/ letih/ četrtletju/ polletju/ mesecih/ 

tedensko/ dnevno, 

- prostorsko opredeljeni – po količini in času še postavljeni v določen geografski prostor po 

izdelku/ storitvi. 

 

Schürmann (2011, 312–313) se marketinške cilje planira in razdeli na:  

- ekonomske cilje (npr. na obstoječih trgih novih strank povečat prodajo do 5%, na novih 

do 10%; 2 prireditvi poleti 2012 v predsezoni; 3 poletne in 2 zimski ponudbi do 2012) in 

- psihološke cilje (npr. pozicioniranje med »prvih 5« na področju; kakovost pred 

kvantiteto; izvest jasno diferencirajo s konkurenčno znamko xy; postavitev inovativnih 

produktov). 

 

V kolikor se izdelek prodaja na več geografskih področjih, se marketinški cilji postavljajo 

ločeno po prodajnih področjih. Zato so marketinški cilji podjetja v praksi odvisni od okolij, v 

katerih se izdelki prodajo. Vendar le če marketinški cilji izpolnjujejo vse pogoje, se jih lahko 

tudi kontrolira in ugotavlja uspešnost marketinga.  

2.4.3 Marketinške strategije 

 

Po Fisku (2009, 81–85) morajo marketinški strokovnjaki usklajevati sredstva podjetja tako, da 

dosegajo maksimalen učinek na  kratek in dolgi rok. Dalje (prav tam) navaja, da sta običajno 

vsaj 2/3 marketinga vezani na prihodnost in ne na sedanjost. Tako rekoč bo imelo večina 

marketinških strategij vpliv na dobiček v prihodnjih letih. Pravo vrednost marketinga se 

dosega torej s strategijo optimiranja kratkoročnih in dolgoročnih ciljev hkrati, ki na dolgi rok 

vračajo delničarjem (investitorjem), in ne zgolj z zadovoljevanjem potreb kupcev.  

 

Za pridobivanje večjega vpliva podjetja na sodobnih trgih, kjer vlada močna konkurenca, je 

po Fisku (2009, 103) ključna združitev inteligentnega in ustvarjalnega pristopa. Namen njune 

združitve je tudi visok zaslužek.  

 

Odličen primer, kako je lahko marketinško razmišljanje bolj domiselno, je Novartis, švicarsko 

farmacevtsko tehnološko podjetje. Spodbujeno je  razmišljanje s svojimi produkti, kjer niso 

kupci tisti, ki poganjajo podjetje. Podjetje načrtuje doseganje vrednosti na način, da išče 

visoko tehnološke priložnosti, njihove prioritete pa spodbuja perspektiva tržišča (Fisk 2009, 

103). 
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Večina strategij po Fisku (2009, 117–145) je za današnja tržišča neustreznih.  Pravi, da jim 

manjka vsebine, pestrosti, prilagodljivosti in zanosa. Pogosto zgrešijo priložnosti in izogibajo 

se zahtevnim odločitvam ter pri tem ne razvijajo konkurenčnosti temveč zgolj usklajevanje in 

ostajajo na istem mestu in se ne premikajo naprej. Problem vidi Fisk (prav tam) v tem, ker je 

strategija pogosto napačno razumljena, zamenjuje se jo s taktiko (npr. Kakšna je strategija za 

doseganje uspeha pri tej prodaji?) ali z načrtom (npr. Kakšna je naša strategija za naslednje 

leto?). Pri strategiji gre namreč za trajnostni pristop, ki zahteva prilagodljivost v hitro se 

spreminjajočem svetu. Strategije temeljijo na  temelječem na analizi zadnjih treh (3) let. 

Naslednje pojme, ki so v nadaljevanju, navedeni, je pri planiranju marketinške strategije 

potrebno razlikovati, to so (prav tam): 

- korporativna strategija (celostni namen organizacije, poslanstvo, vizija; temu bi se morala 

prizadevati zlasti blagovna znamka in kultura, da se prikaže svojo specifičnost in razliko 

od ostalih), 

- poslovna strategija (se nanaša na poslovno enoto ali poslovni segment; določa, kje in 

komu konkuriramo na nekem trgu, hkrati pa določa poslovne modele in vire za doseganje 

tega), 

- strategija tržišča (glavni del poslovne strategije; marketinškim strokovnjakom ponuja 

podlago za njihovo delovanje, preko katere naj usmerja podjetje in določa prioritete ter 

osredotočenost), 

- marketinška strategija (operativna in funkcionalna strategija; opredli, kako mora biti 

oblikovana blagovna znamka, izdelki, distribucijski kanali in komunikacije ter kako z 

njimi delovati, da dosežemo uspeh). 

 

Vrste strategij po Fisku (prav tam) glede na pomembnost v povezavi s kooperativno strategijo 

oz. s predhodno opredelitvijo pojmov, so: 

- tržna strategija,  

- strategija blagovne znamke, 

- marketinška strategija, 

- strategija distribucije,                                                          

- strategija inoviranja,  

- strategija stikov,  

- strategija kupcev.  

 

Pri odločanju glede strategije tržišča Fisk (prav tam) navaja tri poglavitna vprašanja:  

-  Kje naj delujemo, usmerjamo vire? Katero je najprivlačnejše tržišče? 

- Kako naj konkuriramo? Kako naj zagotavljamo konkurenčne prednosti? 

- Kako bomo zmagali? Kakšen je pristop za dobičkonosno in trajno izvedbo?  

 

Pri tem pa naj bi odgovori na vprašanja dali tudi vizijo, kakšen položaj želimo zavzeti na trgu: 

- Kupci spodbujevalci? (močna povezanost s kupci - storitve za kupce) 
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- Tržišče spodbujevalec? (zmerna povezanost s kupci - vodje koncepta) 

- Usmerjenost na kupca? (poznavanje kupcev - razmišljanje o izdelkih)  

- Oblikovanje trga? (radikalna inovativnost - določanje standardov) 

 

Fiskova (2009) tri vprašanja, pomembna pri planiranju strategije marketinga, so smiselno 

podobna trem kategorijam po Schürmannu (2011, 111–137), ki jih je potrebno oceniti pred 

določitvijo marketinških strategij. To so: 

- strategija obdelave trga – strategija ciljnega trga in strategija segmentacije trga, 

- strategija rasti – razvoj trga, razvoj izdelka, diverzifikacija, 

- strategija konkuriranja -  strategija cene/ količine, tržna niša, kooperiranja in profiliranje 

optimalnega miksa vseh uporabljenih strategij. 

 

Strategija segmentiranja  

 

Po Schürmannu (2011, 112–121) gre pri strategiji segmentiranja trga za razdelitev trgov po 

specifikah strank - po ciljni skupini, še prej pa po geografski legi
6
 (po ciljnem trgu). Obe 

strategiji sta pomembni pri obdelavi trga (slika 15). 

 

Slika 15: Marketinške strategije za obdelavo trgov 

Vir: Schürmann 2011, 112. 

 

Osnovo za segmentacijo trga predstavljajo potrebe ciljnega trga oz. ciljne skupine. Lidstone in 

MacLennan (1999, po Guček Zakošek 2005, 39) navajata, da se v farmacevtski industriji za 

segmentacijo trga obravnava status bolezni. Potrebno je strokovno oceniti potencialno število 

oseb in oblikovat »trg bolezni« kot potencialno tržišče. Po Maclennanu in MacKenzieju 

(2000, 46) je pri segmentiranju potrebno razdeliti populacijo v skupine porabnikov s 

podobnimi potrebami.  

 

Schürmann (2011, 112–121) to ponazori s potrebo po iskanju odgovora na vprašanje »Koga 

in kje ter s kakšno ponudbo se želi osvojiti.« Dalje (prav tam) navaja potrebo po odločitvi, ali 

                                                 
6
 Geografsko lego trga določimo lahko kot globalno, nacionalno ali regionalno. Regionalno razdelitev 

trga ima na primer Mc Donald, ki prilagaja svojo ponudbo glede na značilnosti regije, npr. Indijci 

večinoma ne jejo govejega mesa, zato v ponudbo dajo piščančje meso pa tudi vegetarijanske izdelke. 
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se bo trg obdelovalo s podjetjem ali produktom, in ali bo to potekalo na diferenciran/ 

nediferenciran ali koncentriran način
7
 (slika 16). 

 

Slika 16: Diferenciacije pri obdelavi trgov 

Vir: Schürmann 2011, 112. 

Strategija rasti  

 

Pri strategiji rasti Schürmann (2011, 120–125) obravnava 3 strategije, te so: 

- strategija razvoja trga,
8
 

- strategija razvoja izdelka, 

- strategija diverzifikacije.   

 

Pri planiranju/ odločanju o strategiji rasti se po navedbah Schürmanna (2011, 121) lahko 

uporabi štiri-prostorsko matriko po Ansoffu (slika 17).  

 

Cilj strategije rasti je razširiti trg in povečat promet. To se lahko izvede z ustvarjanjem novih 

trgov (regije, države), novih delnih trgov (druga področja uporabe), pridobivanje novih 

                                                 
7
 Diferenciran način obdelave trgov (za podjetje ali produkt) pomeni, da se bo za vsak trg ali ciljno 

skupino razvil individualen marketinški splet – primer je trgovska veriga Aldi. Nediferenciran način 

pa je uporaben pri masovnem marketingu – ko se razvije le en marketinški splet za vse trge ali ciljne 

skupine hkrati – primer je Beiersdorf s svojima blagovnima znamkama Nivea, ki ima sortiment za 

ženske in moške, ter luksuzna blagovna znamka La Prairie. Pri koncentriranem načinu obdelave trgov 

gre za osredotočenost ponudbe na eno specifično ciljno skupino ali na en specifičen ciljni trg 

(Schürmann 2011, 112–121). 
8
 Strategijo razvoja trga npr. proizvajalec limonad, Coca-Cola, jo je izvajal vse od njegovega nastanka 

leta 1892, dokler ni zaradi nasičenosti trga ta globalen koncern pričel izvajati strategijo razvoja 

produkta, kot npr. mineralno vodo Valser različnih okusov. Izvaja tudi diverzifikacijsko strategijo, da 

segment produktov prilagodi geografskim in kulturnim značilnostim nekega trga, npr. vrsto Cole pod 

imenom  Cherry – Coke, ki se jo v Evropi redko zasledi (Schürmann 2011, 112–121).  
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odjemalcev (nove ciljne skupine), ustvarjanje novih prodajnih kanalov (Schürmann 2011, 

120–125).   

 

Slika 17: Strategije rasti po Ansoffu 

Vir: Schürmann 2011, 121. 

 

Pri strategiji razvoja izdelkov govorimo o razvoju popolnoma novih izdelkov (inovativnih, ki 

gredo skozi faze raziskav in razvoja) ali razširitvi ponudbe, ki poveča tržni delež podjetja. Pri 

strategiji diverzifikacije pa gre za razvoj izdelka na novem trgu ali segmentu trga. 

 

Strategija konkuriranja 

 

Strategija konkuriranja po Keeganu in Schlegelmilchu (2001, 7–8) je ustvarjanju konkurenčne 

prednosti s pomočjo diferenciacije. Pri tem se s pomočjo marketinškega spleta (boljši izdelek, 

boljša cena, boljša distribucija ali boljša promocija) dosega konkurenčno prednost za točno 

določen segment kupcev oz. ciljno skupino.  

 

Schürmann (2011, 126–128) obravnava ta način tudi kot strategija preferiranja,
9
 pri tem pa 

dodaja še strategije:   

- strategija cena/ količina,
10

 kjer se konkurira z nižjo ceno na trgu, 

- strategija niše,
11

 

                                                 
9
 Strategija preferiranja je po navadi nepremagljiva z uporabo močne blagovne znamke, kot na primer 

primer Luis Vuiton, BMW. 
10

 Strategija količina/ cena je značilna po navadi za organizacije z manj zaposlenimi, ki imajo 

učinkovitejše procese dela, poseben know-how, prodaja velikih količin, proizvodnja v deželah z 

nižjimi stroški dela, z modernimi in učinkovitimi napravami, ponudba brez dodatnih storitev, prodaja 

preko novih kanalov – online store.  
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- strategije kooperacij,
12

 

- strategija miksanja oz. harmoniziranja.
13

 

 

Strategija miksanja oz. harmoniziranja se lahko izvaja s pomočjo profiliranja strategij, kar 

nato lahko primerjamo s konkurenti. Pri tem se izpostavi strateške opcije v primerjavi s 

strategijo obdelave trga (po geografski legi/ po strankah oz. ciljnih skupinah), strategijo rasti 

in strategijo konkuriranja (slika 18). 

 

Slika 18: Profiliranje in harmoniziranje marketinških strategij 

Vir: Schürmann 2011, 132. 

Strategija pozicioniranja  

 

Po navedbah Gabrijana (1997) je strateško pozicioniranje proces za določanje položaja 

organizacije (image), ki naj bi ga imela v mislih javnost. Vsaka organizacija pred vstopom na 

v novo okolje, na nov trg, bi morala imeti izdelan koncept svojega ugleda (image). 

 

Kotler idr. (2011) je pozicioniranje sestavni del procesa za zadovoljevanje ciljnih strank. 

Skupaj s segmetiranjem (razdelitev trga na manjše dele),  targetiranjem (izbor ciljnih skupin) 

in diferenciacijo (diferenciranjem ponudbe za pridobitev večje vrednosti pri kupcu) 

organizacija s pozicioniranjem (ustvarjanje nekega mnenja v glavah ciljnih kupcev) izvaja 

marketing, usmerjen k ciljnim kupcem. Ker imajo kupci različne potrebe, značilnosti in 

reakcije, zahtevajo različni izdelki različno marketinško obravnavo. 

                                                 
11

 Strategija niše se uporablja npr. na trgih, kjer je veliko ponudnikov na način, da se specializiraš za 

ozek segment ciljne publike kot na primer turistična agencija, ki se je specializirala za organizacijo 

prevozov z ladjami po rekah. 
1212

 Strategija partnerstev za ustvarjanje sinergije učinkov na področju strateških povezovanj (1+1=3) 

se izvaja za namen posameznega interesa, operacije ali strategije, pri čemer se dosega situacijo win-

win, kot na primer sodelovanje letalskih družb s hoteli, rent-a-carji in tako dobijo dodaten zaslužek iz 

naslova kooperirana. 
13

 Strategija miksanja je na primer se zgodila pri letalski družbi Swiss, ko se je želela pozicionirati kot 

Premium-družba, istočasno pa je morala vzdržati na trgu z nizko-cenovnimi letalskimi družbami. Gost 

v ekonomskem razredu je moral dodatno plačati za hrano, kar ni vzdržalo – potrebna bi bila strategija 

miksanja oz. harmoniziranja (Schürmann 2011). 
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Po Kotlerju in Bliemelu (2001, po Büchel 2001, 10) je pozicioniranje prizadevanje podjetja, 

da si oblikuje ponudbo na način, da pri strankah ustvari zavedanje o posebni vrednosti le-te, in 

pri konkurentih nedosegljivost.  

 

Ob primerjavi različnih definicij različnih avtorjev glede pojma pozicioniranje, Büchelova 

(2002, 10–15) ugotavlja, da je podobnost v tem, da bi moralo pozicioniranje cim bolj ciljno 

usmerjeno služiti podjetju, da si na trgu ustvari uspešno pozicijo z vidika strank v primerjavi z 

ostalimi konkurenti. Cilji, ki si jih je potrebno ustvariti s pozicioniranjem so:  

- cilj ustvarjanja tržnega potenciala (biti v centru idealov z vidika uporabnikov), 

- cilj diferenciacije (čim bolj oddaljeni od konkurentov), 

- cilj jasnosti (zadostitev naknadno zbujenih pričakovanj), 

- psihološki cilji (povečanje dobička, povečanje prometa, povečanje tržnega deleža, dvig 

prometa pri novih kupcih, povečanje rentabilnosti itd.), 

- ekonomski cilji (dvig zadovoljstva in povezanosti s strankami, povečan delež novih 

strank, povečana prepoznavnost, povečan delež prodaje itd.). 

 

V kolikor so ti cilji doseženi, potem se lahko sklepa, da je pri strankah potekal proces 

pozicioniranja potekal v procesu verige učinkovitosti (slika 19). 

 

 

Slika 19: Veriga učinkovitosti pri strateškem pozicioniranju 

Vir: Büchel 2002, 13. 

 

Glede na to, da samo 10% produktov ustvari preboj na trgu, se po Schürmannu (2011), 

pozicionira v očeh kupca tudi: 

- marketinška etika: 

- smiselnost in moralen odnos, ki se kaže preko marketinških aktivnosti, 

- marketing odnosov 3R:
14

 

- recruitment/novačenje = s kakovostnim produktom pridobiti nove stranke, 

- retention/ohranitev = negovanje odnosov obstoječih strank, 

- recovery/okrevanje = upravljanje izjem/ reklamacij, 

- socializiran marketing = vključitev odjemalcev v marketing. 

                                                 
14

 Marketing odnosov 3R je namenjen doseganju cilja ustvarjanja dolgoročnih poslovnih odnosov med 

ponudniki in odjemalci, tj. doživljenjske vrednosti pri kupcu (ang. Customer-Lifetime-Values, CLV) 

(prav tam).  
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2.4.4 Konkurenčne prednosti in inovativni marketing 

 

V 21. stoletju po Hooleyu, Saundersu in Piercyju (2008) je poslovno okolje nestabilno, veča 

se konkurenca in učeče se organizacije se hitro spreminjajo. Prihaja čas konkurenčnega 

marketinga. Konkurenčne prednosti po Hooleyu, Saundersu in Piercyju (2008) lahko 

organizacije dosegajo tudi: 

- s strateškimi povezavami in zvezami,
15

 

- s superiornimi storitvami in vzpostavljanja odnosov s strankami, 

- s pomočjo inovacij, 

- spletnim marketingom, t. i. e-marketing in 

- internim marketingom. 

 

Tudi Schürmann (2011, 23) je marketing v sodobnem času usmerjen k hiper-konkurenčnosti s 

pomočjo interneta (spletnega marketinga), inovativnih izdelkov (inovacij) in tudi gverilnega 

marketinga.
16

  

 

Haas in Ivens (2005, 15–21 in 23–24) navajata, da se v marketingu išče tudi inovativne 

pristope, zlasti na področju storitev (razširitev storitev, izravnava rizikov), upravljanja s 

strankami (iz masovnega k individualnem upravljanju) in trendov in inovacij (preverjanje 

zanimanja za nove trende z ustvarjanjem trendov, ustvarjanje inovacij – trendov s pomočjo 

kupcev). 

 

Po navedbah Hulta (2011, 2–3) ima konkurenčno prednost pri trženju družbena odgovornost 

podjetij, katerega ključ je dobri odnosi z vsemi interesnimi skupinami v procesu poslovanja 

organizacije. 

 

Pulizzi (2014) navaja, da obstajajo boljši načini za trženje, načini ki bolje prevzamejo in 

pridobivajo kupce, tj. »Content Marketing«. Tudi po Patlu (2015), ki je sicer pomočnik pri 

trženju v renomiranih globalnih podjetjih kot so Amazon, GM, HP, večina podjetij danes 

izvaja »Content Marketing«, 86 % pri B2B
17

 in 77 % pri B2C.
18

 Maczuga idr. (2014, 46–58) 

tudi obravnavajo »Content Marketing«, in izpostavljajo spletno marketinško strategijo, ki jo 

                                                 
15

 Strateške povezave in zveze (aliance) so zaradi globalizacijskih procesov in hitrih sprememb vedno 

bolj prisotne tudi v farmacevtski industriji, pri čemer so ključni vzroki teh zlasti doseganje trajnejše 

rasti, razvoja in konkurenčne prednosti, in to zlasti na področju razvojno-raziskovalne kot 

marketinško-prodajne dejavnosti (Kesič 2007, 164–165; Kesič 2000, 141).  
16

 Gverilni marketing (ang. Guerilla-Marketing) sprejema nenavadne ukrepe pri svojem delovanju, se 

oprijema drugačnih pristopov kot doslej pri TV-spotih in reklamah. 
17

 B2B ali Business-to-Business je izraz, ki se ga uporablja, ko gre za trženje med dvema poslovnima 

subjektoma. 
18

 B2C ali Business-to-Customer je izraz, ki se ga uporablja, ko gre za trženja med poslovnim 

subjektom in uporabnikom. 
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sodobna podjetja uporabljajo. Da po pa strategija resnično delovala, ni dovolj le seznam nalog 

in definiran čas za njeno izvedbo. Za planiranje in izbor spletne marketinške strategije, ki se 

bo tudi izvajala, je po njihovem (prav tam) nujno upoštevati sedem (7) korakov »Content 

Marketinga«, to so:  

- Analiza organizacije: 

- Kateri izdelek/ storitev ponuja vaša organizacija? 

- Kaj je specifika izdelka/ storitve (Unique SellingProposition, USP)? 

- Kako uporabljajo vaše stranke vaš produkt? 

- Kaj morajo stranke vedeti glede pravilne uporabe izdelka/ storitve? 

- Katero največjo prednost nudi izdelek/ storitev stranki? 

- Kakšne potrebe zadovoljuje izdelek/ storitev?  

- Tipične stranke:  

- Katere so tipične stranke?  

- Kako iščejo stranke informacije o produktu/ storitvi? 

- Kaj bi lahko bili emocionalni, racionalni in funkcionalni motivatorji za nakup/ 

uporabo produkta/ storitve? 

- Kako kupujejo vaše stranke vaš produkt/ storitve? 

- Na katerem trgu se nahajajo? 

- Izbor 3 ključnih ciljev izmed npr.: 

- prepoznavnost blagovne znamke, 

- vizija poslovodstva (thought leadership), 

- pridobivanje kupcev, 

- povečanje spletne prodaje (website-traffic), 

- obveznost, dogovor (engagement), 

- vključevanje strank, zvestoba strank, 

- dobiček/ management/ ohranjanje kontaktov (lead generation/ management/ 

nurturing), 

- promet/ prodaja. 

- Marketinški splet: 

- izbor tistih elementov marketinškega spleta, ki bi najbolje uresničeval ključne cilje, 

- strukturiranje marketinga, 

- povezovanje notranjega in zunanjega marketinga (outbound / inbound), 

- obdelava faz strateške kampanje po fazah (outbound/ inbound/ target). 

- Določiti časovni okvir: 

- začetka in konec kampanje, indikatorje, 

- izbor najboljših načinov promocije, 

- določitev notranjih in zunanjih potrebnih pomoči, 

- ocena višine stroškov promocije (kader, eksterni strokovnjaki), 

- določitev marketinških aktivnosti (outbound, inbound), 

- določitev stroškov marketinških aktivnosti (direktni/ indirektni), 
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- določitev časovnega okvirja v preglednici po zaporedju aktivnosti, vključujoč 

možne zamike ali nepredvidljive dogodke (časovno zaporedje dogodkov se lahko 

prikaže kot v Ganntovem diagramu). 

- Delovna skupina: 

- zaposleni v organizaciji (manager produktov), drugi zunanji sodelavci (grafik), 

zunanji marketinški strokovnjaki ali agencije, pisci tekstov (blogarji), pisci 

govorov, načrtovalci za delo z mediji, 

- izdelava proračuna za kampanjo, 

- stroški internega personala, ki je vključen v aktivnosti, 

- stroški outbound marketinga (e-maili, displeji, retargeitanje), 

- stroški podizvajalcev (IKT podpora, oblikovalci, spletni pisci, prireditve …), 

- stroški poslovnih prostorov. 

- Merjenje doseganja ciljev 

- poznavanje blagovne znamke (on-line, off-line, mediji, socialna omrežja ...), 

- vizije vodij (obisk strani, naročniki na stran, ogled blogov, objeve v časopisih, 

predstavitve na konferencah), 

- pridobivanje strank (novi kontakti na mailu, naročniki novic - newsletter, nove 

stranke s pomočjo CRM - customer relationship management), 

- obisk spletne strani (kliki, individualni uporabniki – unique users, čas obiska na 

strani, ponovni obiski, RSS – rich site summary bloga, videov, itp., komentarji 

obiskovalcev spletnih strani,  trackback obveščanje drugih spletnih strani o 

novicah), 

- vključevanje strank (ležalni čas na spletni strani, udeležba strank na predstavitvah 

firme, odgovor strank – feedback), 

- zvestoba kupcev (% obiskovalcev, ki se vrača; kakšen je obisk strani authority-

rank; zadrževanje na strani, ponovni obisk strani), 

- izkupiček/ management/ nega kontaktov, 

- število in kakovost vodij, 

- pripravljenost za nakup – sales accepted leads, 

- potrebna nega ob nakupovanju – sales rejected leads (rešeni/nerešeni), 

- hitrost rasti kontaktov – lead – velocity – rate, 

- odnos med kontakti in zaključkom posla – leads – close – rate, 

- stroški kontakta na novo stranko – cost- per  - lead, 

- stroški na zaključeno prodajo – cost- per-sale. 

- Promet: 

- mesečni prihodki, 

- mesečni prihodki po produktu, 

- tedenski prihodki, 

- število transakcij, 

- število transakcij po kontakti. 
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»Content Marketing« se kot navaja Pulizzi (2014) zaključi z merjenjem ciljev, ki so: 

- analiza organizacije (izdelek, izključna prednost, uporaba izdelka, informacije za stranko 

o izdelku, glavna prednost v očeh kupcev, pogoji poslovanja za stranke), 

- tipične stranke (opis tipičnih strank, pot do informacij o produktih, 

racionalni/emocionalni in funkcionalni motivatorji za nakup/ uporabo izdelka, nakup - 

potek povpraševanja, ključen trg delovanja podjetja),   

- izbor 3 ključnih ciljev (prepoznavnost blagovne znamke/ vizija/ pridobivanje kupcev/ 

povečanje spletne prodaje/ obveznost, dogovor/ vključevanje strank, zvestoba strank/ 

dobiček, management in ohranjanje kontaktov/ promet),  

- content marketinški splet na internetu (izbor oblike: blog/ virtualne osebe/ socialni medij/ 

študije primera/ spletni video seminar/ dogodki v živo na spletu/ video objave in 

publikacije/ internetno obveščanje - radio/ plačani artikli/ masovna spletna pošta/ 

predstavitve/ mobilne aplikacije/ infografike/ e- knjige/ whitepapers  - prodajni oz. 

marketinški dokument za osveščanje strank o izdelku/ dogodki); povezovanje notranjega 

in zunanjega marketinga outbound/inbound,
19

 

- časovni okvir, 

- delovna skupina, 

- proračun. 

 

Po Guliču (2015) se bo nadaljeval trend rasti prodaje po spletu in mobilnih telefonih. Po 

študiji Kissmetricsa (prav tam) se priporoča usmerjenost marketinga v digitalno oglaševanje, 

naj si bo za kupce B2B ali B2C. Tradicionalni trgovci že omogočajo nakupovanje na spletu in 

prevzem v lokalnih trgovinah. Predvideva se porast e-nakupovanja
20

 za kar 45 %. Glavne 

prednosti spletne prodaje so tudi, da je trgovina vedno odprta, hitro testiranje trga, natančne in 

sprotne meritve poslovanja (spletna poslovna analitika), preprosta globalna podpora in 

prodaja v več jezikih, hitrejše in cenejše  obveščanje o novostih (ni potrebno nov katalog, 

brošura itp.). 

  

                                                 
19

 Outbound marketing poteka na tradicionalen način – od znotraj navzven. Strankam je potrebno 

sporočiti, da ima organizacija zanimive izdelke/ storitve. Inbound marketing poteka kot posledica 

Outbound marketinga. Stranke priporočajo izdelek naprej, uporabljajo socialna omrežja, najdejo 

produkt same preko spletnih iskalnikov itp. Cilj tega je, da se uresniči planirana prodaja in kontrolira 

učinek (Maczuga idr. 2014). 
20

 Po SURS (2014a) večina e-nakupovanja ali elektronskega nakupovanja so slovenski potrošniki 

opravili pri spletnih ponudnikih iz Slovenije, pri čemer pa e-nakupe opravlja zlasti starostna skupina 

od 16-44. Po SURS (2014b) je imelo dostop do interneta kar 77 % gospodinjstev; med temi so bila 

skoraj vsa z otroki (97 %). 
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2.5 Marketinški splet – podlaga za izvajanje marketinga 

 

Šele po tem, ko se je organizacija odločila za marketinško strategijo, lahko po Armstrongu 

idr. (2015, 51–52) le-ta planira podrobnosti marketinškega spleta, ki so podlaga za izvajanje 

efektivnega marketinga in zajema vse, kar lahko neka organizacija uporabi pri vplivanju na 

povpraševanje po njenem izdelku. 

 

Elementi marketinškega spleta
21

 po Armstrongu idr. (prav tam) predstavljajo taktično orodje 

za organizacijo, s katerim lahko dosega vse marketinške cilje, te so: 

- izdelek = predstavlja kombinacijo izdelkov in storitev, ki jih organizacija nudi na ciljnem 

trgu; po  Kotlerju (1996, 98) je pomembno pri pozicioniranju izdelka še: raznolikost 

izdelkov, kakovost, oblika, značilnosti, ime blagovne znamke, embalaža, velikost, 

storitve, jamstva, vračila; 

- cena = je višina denarnega zneska, ki ga mora plačati stranka, da pridobi izdelek; po 

Armstrongu idr. (prav tam, 264–290) modri managerji ceno obravnavajo kot ključno 

strategijo za določanje vrednosti izdelka za kupca;
22

 pri uvajanju novega izdelka se 

uporablja strategija drsečih cen
23

 in strategija penetracija na trg;
24

 sicer so po Kotlerju 

(1996, 98) pomembni še: popusti, predujmi, plačilno obdobje, pogoji kreditiranja; 

- distribucijska pot = zajema aktivnosti organizacije, ki omogočajo, da je izdelek dosegljiv 

tako ciljnim strankam (kupcem) kot končnim strankam (uporabnikom); po Kotlerju 

(1996, 98) je pomembna tudi: pokritost, sortiment, lokacija, zaloga, prevoz; 

- promocija
25

 = so aktivnosti, ki sporočajo vrednost izdelka in pregovorijo ciljne stranke za 

njegov nakup;  

- ljudje = storitve so po navadi orientirane na ljudi – doživljanje storitev je lahko različno 

zaradi pomanjkljive motiviranosti s strani ljudi iz organizacije ali različnih pogledov na 

problem, kar zahteva včasih izvajanje internega marketinga ali zagotavljanje dodatnega 

šolanja; 

                                                 
21

 Elementi marketinškega spleta se beležijo s kratico 7P, angl. Product, Price, Placement logistics, 

People, Process, Physical evidence (Armstrong idr. 2015, 51–52). 
22

 Cena je ključna strategija za določanje vrednosti izdelka za kupca, kajti če stranke ugotovijo, da je 

cena boljša kot je vrednost, ki jo lahko ustvari izdelek kupcu, ne bodo kupili izdelka. (Armstrong idr. 

2015, 51–52). 
23

 Strategija drsečih cen – začetna cena zelo visoka; strategija podpira količinsko manjšo, ampak zato 

profitabilno prodajo. Značilna je za izdelke visoke kakovosti, imagea ter z visoko pričakovanim 

povpraševanjem, pri čemer proizvodnja teh izdelkov v manjšem obsegu  ne bi povzročila visokih 

stroškov, konkurenca pa ne more hitro prodreti in znižati cene. Primer strategije je Applovo uvajanju 

IPhon-ov na trg (Armstrong idr. 2015, 275). 
24

 Strategija penetracije – začetna cena nizka; strategija uporabna pri manjših ampak profitabilnih 

tržnih segmentih, da se hitro animira večje število strank in globoko prodre na trg. Rezultati prodaje 

omogočajo organizaciji nadaljnje znižanje prodajnih cen. Primer strategije je Ikea ob penetraciji na 

kitajski trg (Armstrong idr. 2015, 276). 
25

 Promocija se je, kot navajata Ferrell in Hartline (2008, 20), v sodobnem marketingu preimenovala v 

integrirano marketinško komuniciranje (IMC, ang. Integrated Marketing Communication). 
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- proces = proces izvajanja storitev je lahko pri stranki zaznana kot zadovoljiva ali 

nezadovoljiva storitev, ki stranko odvrne od ponovnega obiska in spodbudi k razlaganju 

njihove negativne izkušnje drugim in tako k ustvarjanju negativizma do katerega koli 

pozitivnega aspekta iz oglaševanja organizacije (blagovne znamke) – tržnik mora biti 

povezan v oblikovanje in nadzor procesa povezanega s kupovanjem in servisiranjem 

katerega koli izdelka; 

- fizični dokazi = lahko predstavljajo tako kvalifikacijske sposobnosti zaposlenih kot 

sodobnost organizacije, tudi preko izjav tretjih oseb. 

 

Sicer pa se v praksi in tudi teoriji obravnava še druge oblike marketinškega spleta.
26

  

 

Zgornja opredelitev je predstavljena z vidika tržnikov, kjer so zadnji trije elementi zlasti 

pomembni v storitveni dejavnosti, in ne z vidika kupca. V sodobnem času, v dobi, kjer je 

ključno doseganje vrednosti za stranko in vzpostavljanje odnosov z njo, bi bilo bolje 

predstaviti marketinški splet z vidika stranke v obliki 4C
27

, ki obravnavajo: 

- rešitve za stranke, 

- ceno za kupca, 

- ugodje in 

- komunikacijo.    

 

Pri tem je pomembno, da stranka ni zainteresirana le za ceno, temveč tudi za stroške 

pridobivanja, uporabe in odstranitve izdelka. Sodobna stranka išče pri izdelku največjo mero 

udobnosti, ki mu ji lahko izdelke nudi. Temu sledeč mora sodoben tržnik pred oblikovanjem 

marketinškega spleta, preučiti najprej 4C.  

 

Obu (2011) navaja, da se podjetja pred uvedbo posameznega medicinskega pripomočka na trg 

odloči na podlagi 4P in sicer najprej s pregledom:  

- ponudb proizvajalcev, 

- tržne raziskave (stanje na trgu, obnašanje potrošnikov, pomembnost kategorije itd.) in 

- pridobitev licence za uvoz in distribucijo. 

 

Dalje (prav tam) navaja, da se na tej podlagi prične z marketinško pripravo za medicinski 

pripomoček, ki po 4P zajema: opredelitev izdelka (pozicioniranje v primerjavi s 

konkurenčnimi, izpostavitev imena in blagovne znamke, primerna embalaža in prednosti 

                                                 
26

 Preprostejša oblila marketinškega spleta je oblika klasičnega spleta 4P (Product, Price, Promotion, 

Place; izdelek, cena, promocija, distribucijska pot). V farmacevtski industriji je po Kesiču (2004, 9) 

učinkovitejša obravnava 11P (Product, Patent, Price, Place, Promotion, Payers, Providers, Physicians, 

Pharmacists, Pharmaceutical industry, Patients; izdelek, patent, cena, tržišče, promocija, plačniki, 

oskrbovalci, zdravniki, farmacevti, farmacevtska industrija, bolniki). 
27

 Marketinški splet z vidika stranke se po Armstrongu idr. (2015, 52) beleži s kratico 4C (angl. 

Customer solution, Customer cost, Convenience, Communication). 
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izdelka), distribucija (od veletrgovine, do lekarn, vplivnežev in drugih trgovin), cena 

(svobodno določanje cen, ker ZMedPri to omogoča), marketinška podpora. 

Marketinška podpora pri trženju medicinskih pripomočkov je omejena po 59. čl. ZMedPri, ki 

prepoveduje zavajujoče oglaševanje, navajanje neresničnih učinkov, kot tudi prepoved 

zavajajočih izrazov glede možnosti okrevanja. 

2.6 Implementacija in kontrola marketinške strategije 

 

Po Reinecke in Fuchsu (2003, 22) sledi implementacija in kontrola po tem, ko se je sprejel 

tudi proračun za planirano marketinško strategijo in njeno taktično izvedbo.
28

    

 

Pri implementaciji marketinške strategije gre za zavedno udejanjenje planirane strategije. Ima  

pa implementacija svojo procesno karakteristiko, kajti le-ta ni enkratno dejanje, temveč je 

posledica različnih taktik in odločitev. Študija o relevantnosti implementacije strategij, ki sta 

jo izvedla Kaplan in Norton (2001) je pokazala, da je sposobnost izvajanja strategije 

pomembnejše kot sama kakovost strategije. V kolikor sta obe slabi, pa pride do negativnih 

posledic. V kolikor pa sta tako strategija kot implementacija dobro izpeljani, je uspeh 

marketinške strategije predvidljiv (Tomczak Kuss in Reinecke 251–252). 

 

Marketinške strategije kot že navedeno, izhajajo iz marketinških ciljev, te pa iz ciljev 

podjetja. Različne marketinške strategije se poslužujejo različnih elementov marketinškega 

spleta za uspešno doseganje zastavljenih marketinških ciljev. Le jasno definirani marketinški 

cilji so lahko podlaga za kontroliranje in ugotavljanje uspešnosti marketinga. Kontrola 

marketinga je pomembna za zagotavljanje dolgoročnega uspeha podjetja. Kontrolo 

marketinga se načeloma izvaja kontinuirano, pri tem pa se preverja vse elemente marketinga. 

Kontrola se ne izvaja zgolj na koncu poslovnega leta, kajti le-ta je nekaj več kot le »računski 

nadzornik marketinga«. Oddelek, ki se ukvarja s kontrolo marketinga, vzpostavi in uporablja 

sistem za planiranje in kontrolo in tudi interni informacijski sistem. Izvaja se lahko na 

operativnem kot strateškem področju izvajanja marketinga. Ključno je, da se pri kontroliranju 

analizira marketing kot celoto kot tudi izdela kreativne rešitve za izboljšavo (Kreutzer 2013, 

447–448). 

 

Marketinški učinki se kažejo tako na področju marketinške dejavnosti kot na vrednosti 

podjetja. Na osnovi marketinške strategije (npr. komunikacija) se izvaja marketinška taktika 

(npr. oglaševanje), stališča in vedenje porabnikov se nato odražajo najprej na trgu (npr. 

                                                 
28

 Proračun za planirano marketinško strategijo in taktiko je zahteven problem, s katerim se srečuje 

marketinški management. Višina in porazdelitev finančnih sredstev morajo omogočiti, da se 

zastavljeni marketinški cilji gospodarno izvedejo in doseže uspeh na ciljnem trgu. V veliko podjetjih 

znašajo stroški marketinga 50 % vseh skupnih stroškov podjetja (Reinecke in Fuchs, 2003). 



 

44 

povečana prodaja), nato tudi v podjetju (npr. donosnost oglaševanja). Tržni položaj se  kaže 

tudi v finančnem položaju podjetja, kar se nato uvidi tudi pri vrednosti podjetja za delničarje 

oz. lastnike. Ta preprost koncept merjenja dosežkov marketinga podrobno obravnavajo Rust 

idr. (2004, 77)  kot verigo marketinških učinkov. Smiselno se vrednoti tako nefinančne (tržni 

delež, zvestoba in zadovoljstvo porabnikov) kot finančne kazalce (ekonomska dodana 

vrednost, vrednost premoženja delničarjev) in tudi marketinška učinkovitost (doseganje ciljev 

- revizija).  
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3 MARKETINŠKO KOMUNICIRANJE 

 

V poglavju marketinško komuniciranje smo obravnavali in podrobneje raziskali opredelitev 

marketinškega komuniciranja, instrumente marketinškega komuniciranja ter 

medorganizacijsko komuniciranje. 

3.1 Opredelitev marketinškega komuniciranja  

 

Po Pelsmackerju in Geuensevi (2004, 3) je marketinško komuniciranje (promocija) 

najvidnejši element marketinškega spleta. Pepels (2005, 28) marketinško komuniciranje 

definira kot zavedno vplivanje na ustvarjanje mnenja na trgu, in to s pomočjo marketinških 

instrumentov komuniciranja, z namenom, da bi se mnenje na trgu oblikovalo skladno z našimi 

cilji. Z marketinškim komuniciranjem po Potočniku (2005, 301) podjetja: 

- vplivajo na strateško pozicioniranje izdelka, 

- vplivajo na nakup izdelka, 

- ustvarja zveste stranke. 

 

Postopek za sprejemanje odločitve o nakupu izdelka je dolgotrajen postopek. Po Kotlerju 

(1998, 602–603) navajamo šest ravni nakupne pripravljenosti ciljne stranke: 

- Zavedanje: z marketinškim komuniciranjem je potrebno doseči, da se ciljna stranka 

zaveda imena izdelka oz. organizacije, kar se doseže s ponavljanjem imena. 

- Poznavanje: dalje je potrebno, da ciljna stranka pridobi vse potrebne podatke o izdelku, 

ki nakazujejo na njegove prednosti in koristi za ciljne stranke. 

- Všečnost: s poznavanjem izdelka si mora ustvariti tudi všečnost do njega, torej si mora 

organizacija pridobiti informacije, kaj si ciljna stranka o izdelku misli. 

- Naklonjenost: naklonjenost se pridobi s prepričanjem ciljnih strank o prednostih pred 

konkurenčnimi izdelki glede kakovosti, vrednosti, zmogljivosti itd. prednostih. 

- Prepričanje: naklonjenost izdelku ne pomeni, da je ciljna stranka prepričana o nakupu, za 

kar mora poskrbeti organizacija z marketinškim komuniciranjem. 

- Nakup: ciljno stranko je organizacija morda prepričala k nakupu, potrebuje pa še  dodatne 

informacije in čas, vendar naloga marketinškega komuniciranja je, da ciljno stranko 

pripelje do nakupa  s pomočjo instrumentov marketinškega spleta, ki smo jih navajali v 

prejšnjem poglavju (oblika izdelka, nižja cena, darilo, preizkus, itd.). 

 

Kot pravi Kotler (1998, 597) mora tržnik razumeti potek komunikacije. Komunikacijski 

model (slika 20) prikazuje ključne dejavnike za učinkovito komunikacijo, po kateri poti in s 

kakšnim učinkov kdo komu kaj sporoča. Oddajnik mora vedeti, katerega naslovnika želi 

doseči. Pri zakodiranju je potrebno upoštevati načine, s katerimi ključni kupci razkodirajo 

sporočila. Bistvo procesa je, da je ključni potrošnik, skozi skrbno načrtovane kanale, udeležen 

informacije, skozi katero zazna potrebo po nakupu.  
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Slika 20: Prvine v procesu komuniciranja 

Vir: Kotler 1998, 597. 

 

Ule in Kline (1996, 78) pa navaja štiri ključne faze za nakupno pripravljenost: pozornost, 

interes, želja in akcija,  ti. proces AIDA po Strongu (angl. attention-interest-desire-action). Po 

Pepelsu (2005) se pri marketinškem komuniciranju upošteva, kakšna je značilnost strank, ki 

jih ogovarjamo glede na nakupno naravo, ali gre pri tem za: 

- prvi nakup, 

- poskusni nakup, 

- ponovni nakup, 

- ekskluzivne kupce ali 

- intenzivne kupce. 

 

Pri nakupu pa je po njegovem (prav tam) marketinško komuniciranje pri nakupu lahko: 

- vizualno ali/ in slišno,  

- s pomočjo vonjav,  

- s pomočjo okušanja ali  

- s pomočjo demonstracij. 

 

Za ustvarjanje zvestih strank, ki so po Dillerju (2000, 31–33) neke vrste zanesljivost 

poslovanja ter pripomorejo k rasti podjetja in večji profitabilnosti skozi nižje stroške in večje 

prihodke, je pomembno predvsem oblikovanje zaupanja in pripadnosti strank, kar po 

Morganu, Crutchfieldu in Laceyju idr. (2000, 79) pomeni neke vrste psihološke navezanosti 

na določeno podjetje/ izdelek. 
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Pri marketinškem komuniciranju je potrebno ovrednotiti tudi pomen ti. vplivnežev pri 

nakupu. V farmacevtski industriji to specifiko vplivnih oseb, o kateri govorita tudi  Kuenneu 

in Choiu (2000, 56), predstavljajo zdravniki, farmacevti, organizacije in institucije za 

varovanje zdravja, prijatelji, sorodniki, druga splošna in strokovna javnost. Pri oblikovanju 

načinov in vsebine marketinškega komuniciranja je to spoznanje upoštevati in vključiti v 

koncept komuniciranja. 

 

Eden od modelov za oblikovanje koncepta marketinškega komuniciranja, ki na splošno 

nakazuje postopek načrtovanja marketinškega komuniciranja je model SOSTAC (Smith in 

Taylor 2004, 32): 

- Situation Analysis – analiza situacije: kje se nahajamo, 

- Objectives – cilji: kaje želimo doseči, 

- Strategy – strategija: kako bomo to dosegli, 

- Tactics – taktika: podrobno obrazložena strategija z elementi marketinškega spleta, 

- Action – podrobno obrazložena taktika: kdo, kaj, kje izvaja, proces in sistem, 

- Control – merila za merjenje, ki se jih kontrolira na različna časovna obdobja.  

3.2 Instrumenti marketinškega komuniciranja  

 

Marketinško komuniciranje zajema instrumente, s katerimi organizacije komunicirajo s 

svojimi ciljnimi strankami in z javnostjo, z namenom promovirati svoje izdelke. Pet (5) 

ključnih instrumentov marketinškega komuniciranja po Kotlerju (1996, 596) je:  

- oglaševanje – plačana neosebna promocija, pogosto množične oblike, 

- osebna prodaja – prodaja z osebnim stikom, 

- neposredno trženje – oglaševanje za pridobitev direktnega odziva, 

- odnosi z javnostjo – javna publiciteta za predstavitev ali ohranjanje zaupanja, 

- pospeševanje prodaje – kratkoročne aktivnosti za spodbujanje prodaje. 

 

Novi pristopi v marketinškemu komuniciranju, ki se razlikujejo od tradicionalnih pristopov po 

Pepelsu (2005) so prisotni tako pri javnem kot e-komuniciranju, z uporabo komunikacijskih 

reklam in pri pospeševanju prodaje. 

3.2.1 Oglaševanje  

Oglaševanje (angl. advertising) je oblika neosebne predstavitve izdelka ali podjetja, ker se 

sporočilo prenaša množično do večjega števila prejemnikov (Shimp 2003, 4).  

 

Mediji, ki se pri oglaševanju uporabljajo so: tiskani mediji, letaki, televizija, radio, časopisi in 

revije, pošta, premični predmeti (vozila), oglasni panoji, spletno in mobilno oglaševanje. Za 
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vzbujanje zanimanja in prepričevanje za nek izdelek iz farmacevtske industrije pri zdravnikih, 

se najpogosteje uporabljajo tudi brošure in strokovne revije o zdravilih, oglaševalni panoji na 

kongresih, simpoziji za ožjo ali širšo strokovno in laično javnost (prav tam). 

 

Ključni cilji oglaševanja kot orodja marketinškega komuniciranja po Shimpu (1997, 219–241) 

so: informirati, prepričati, spomniti, dodati vrednost podjetju, izdelku, blagovni znamki in v 

pomoč drugim orodjem marketinškega komuniciranja. Biti morajo: 

- jasni za publiko ter vsebovati odgovore na vprašanja, kdo, kaj in kdaj,  

- kvantitativni in merljivi,  

- realni,  

- vzporedni z drugimi cilji podjetja,  

- razumljivi in v pisni obliki. 

 

Glavne prednosti oglaševanja so, da (Pickton in Broderick 2001, 458–460):  

- povečuje stopnjo zavedanja o izdelku, 

- stopnjuje razvoj znamke, 

- doseže množično pokritost, ki je lahko tudi selektivna (lokalno, regijsko, nacionalno …), 

- vendar je ekonomično in učinkovito zlasti pri pokrivanju večjega števila občinstva.  

 

V 3. odst. 58. čl. ZMedPri je navedeno, da se medicinski pripomočki, ki se uporabljajo le pri 

opravljanju zdravstvene dejavnosti, lahko oglašujejo v strokovni javnosti. Strokovna javnost 

so zdravstveni delavci ali zdravstvene delavke, kakor jih opredeljuje zakon, ki ureja 

zdravstveno dejavnost.  

3.2.2 Osebna prodaja  

 

Osebna prodaja se kot orodje marketinškega komuniciranja z razliko od oglaševanja, ki je 

enostransko in neosebno, uporablja za individualno komunikacijo s strankami (slika 21).  

 

Kotler in Armstrongu (1996, 532–566) lahko prodajna oseba marketinško komunikacijo 

izvaja: 

- osebno (od vrat do vrat), 

- preko telefona,  

- preko video konference ipd.  

 

Osebna prodaja je zato učinkovito orodje pri kompleksnejših zadevah, saj lahko prodajno 

osebje (prav tam): 

- prilagodi ponudbo posebnim potrebam stranke, 

- se s stranko lahko pogaja, 

- ustvarja osebna razmerja s strankami in s tem dolgoročnejši poslovni odnos. 
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Ima pa pri tem pomembno vlogo prodajno osebje, ki mora vedeti, kako doseči zadovoljstvo 

stranke in dobiček podjetju. Kotler (1996, 703) navaja, da je osebna prodaja sestavljena iz treh 

(3) konceptov:  

- prodajanje – s pomočjo spretnih predstavitev in reševanja odjemalčevih problemov, 

- pogajanje – pri prodaji med organizacijami, 

- trženje – s strateškim osredotočenjem na prodajo pri ključnih odjemalcih. 

 

Pristopi k osebni prodaji Dejavnost oz. ukrepi pri osebni prodaji 

Informiranje Prodajalec je osebni komunikator, ki le posreduje 

podatke o izdelku ali storitvi svojim kupcem do 

sklenitve prodajne pogodbe. 

Prodajanje Prodajalec poskuša ponuditi kupcu takšen izdelek, ki 

bo ustrezal njegovim potrebam, ker dobro pozna 

njegove zahteve in želje. Zato z navajanjem svojih 

dokazov prepričuje kupca, da je njegova ponudba 

utemeljena. 

Pogajanja Z razgovorom in pogajanjem poskuša ugotoviti potrebe 

kupca in svojo ponudbo prilagoditi tem potrebam. 

Kupec postane stalni partner prodajalca. 

Trženja na podlagi odnosov Prodajalec poskuša  v celoti zadovoljiti potrebe kupca ( 

z izdelkom in z njim povezanimi storitvami) in s tem 

zadovoljiti njegov interes, obenem pa interes svojega 

podjetja, to je ustvariti načrtovan dobiček. 
 

Slika 21: Možni pristopi k osebni prodaji 

Vir: Potočnik 2002, 116. 

 

Guček Zakošek (2005, 67) navaja, da se večina farmacevtskih podjetij dobro zaveda, da ima 

prodajni predstavnik pomembno nalogo in zato dajejo velik poudarek na njihovo strokovno 

izobraževanje in izpopolnjevanje. V ZDA za osebno prodajo namenijo od 45 do 70 % vseh 

izdatkov za trženje oz. trženjsko komuniciranje.  

3.2.3 Neposredno trženje (direktni marketing) 

 

Kleppner, Russell in Verrill (1990, 36) neposredno trženje opredeljujejo kot obsežen način 

trženja, ki se nanaša na prodajne oblike, v katerih prodajalec prodaja neposredno končnemu 

porabniku brez posredovanja trgovine, vključujoč tudi oglaševanje (telefon, »od vrat do vrat«, 

pismo in katalogi, preko televizije in vse bolj tudi preko svetovnega spleta). 

 



 

50 

Po navedbah Birda (2002, 16–21) je neposredno trženje vsaka oglaševalska aktivnost, ki 

oblikuje neposredne odnose med podjetjem oz. posameznikom. Cilj neposrednega trženja pa 

je osredotočenost na želje podjetja oz. porabnika ter zgraditi dolgoročen odnos. Po navedbah 

Nasha (1986, 11) so njegove glavne značilnosti: 

- neposreden odziv na oglas, 

- ob odzivu pridobitev čim več osebnih podatkov in ustvarjanje baze kupcev, 

- kontrola odzivnosti in merjenje rezultatov, 

- ekonomičnost (celoten prihodek gre oglaševalcu, brez provizij posrednikom). 

3.2.4 Odnosi z javnostjo 

 

Glede na Kotlerjeve navedbe (1998, 613–621), imajo orodja instrumenta marketinškega 

komuniciranja pri odnosih z javnostjo (angl. Public Relations - PR) zelo visok nivo 

verodostojnosti in prepričljivosti. To so:  govori, seminarji, glasila in revije podjetja, dogodki, 

letna poročila, tiskovina sporočila, dobrodelna darila, sponzorstvo, objave, lobiranje.  

 

Odnosi z javnostjo po Turettovi (2001, 56) imajo velik vpliv na izgradnjo korporacijskih in 

izdelčnih znamk, tudi v farmacevtski industriji, kar je še posebej pomembna pri trženju tistih 

zdravil in pripomočkov, ki se jih brez recepta ne more dobiti. Odnosi z javnostmi pomagajo 

pri ustvarjanju zavesti o določenih blagovnih znamkah ravno s pomočjo strokovne javnosti 

(zdravnikov), in preko njih tudi zadovoljni bolniki. Z dobrimi odnosi z javnostjo in 

pojavljanje korporacijske blagovne znamke ali blagovne znamke zdravil v javnosti, ima 

ugoden vpliv tudi na zaposlene v podjetju, ki so po svoje indirektno tudi neposredni tržniki 

blagovne znamke podjetja ali blagovne znamke zdravil. Po Turettovi (prav tam), so ravno 

odnosi z javnostjo osnova za gradnjo blagovne znamke v zdravstvu. 

3.2.5 Pospeševanje prodaje  

 

Pri pospeševanju prodaje (angl. selling promotion) po Kotlerju (1996, 615 in 665) prištevamo 

vse ukrepe, ki na kratek rok spodbudijo potrošnike k nakupu. Se sicer uporablja v kombinaciji 

z ostalimi instrumenti marketinškega komuniciranja, vendar z razliko od oglaševanja, ki 

poudarja razlog za nakup, ima pospeševanje prodaje funkcijo pridobivanja takojšnjega odziva 

na prodajo oz. izzivanje k nakupu. Pri tem se uporablja različna orodja (kuponi, vzorci, 

vračilo gotovine, darila, nagrade, ponudba z nižjo ceno, demonstracija itd.). 

 

Namen pospeševanja prodaje po Potočniku (2002, 305–340) je posredno ali neposredno 

vplivati na hitrejšo in povečano prodajo, katerega cilj je, lažje doseči načrtovane cilje 

podjetja.  
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Vendar gre pri pospeševanju prodaje za časovno omejene aktivnosti, ki trajajo nek določen 

čas (teden dni, mesec dni itp.). Kotler navaja (1996), da s pospeševanjem prodaje spremenimo 

le čas povpraševanja, ne pa tudi celotnega povpraševanja. 

 

V primerjavi z oglaševanjem, ki bistveno pripomore k ustvarjanju blagovne znamke in  

dolgoročnega odnosa s kupci/ uporabniki, mora biti marketinško komuniciranje s pomočjo 

pospeševanja prodaje po Kotlerju (prav tam, 676) izvedeno v pravšnji meri. Pospeševanje 

prodaje namreč ne sme zmanjšati vrednosti blagovne znamke, da ne postanejo kupci bolj 

zavzeti za prodajne akcije kot za oglaševanje. Še več. Doseže lahko napačno populacijo 

(populacija ki vedno menja blagovno znamko/ populacija ki nikoli ne menja blagovno 

znamko/ lastni kupci), in s tem tudi višje dodatne stroške pri marketinškem komuniciranju s 

ciljnimi in potencialnimi kupci. Po Lodishu in Meli (2007) lahko prepogoste cenovne akcije 

pri ciljnih kupcih vzbudijo navado, da bodo kupovali samo takrat, ko bo ponovna cenovna 

akcija. Dalje (prav tam) tudi navajata, da podjetja prepogosto vlagajo v kratkoročne cenovne 

promocijske aktivnosti in premalo v dolgoročne promocijske aktivnosti s pomočjo blagovne 

znamke. 

 

Orodja, ki jih v farmacevtski industriji uporabljajo pri pospeševanju prodaje, so nagrade za 

motivacijo prodajnih predstavnikov (pri npr. osebni prodaji), količinski ali finančni popusti za 

motivacijo veletrgovcev in farmacevtov v lekarnah (pri npr. povečani prodaji), sponzorstva in 

donacije ustanovam, organizacijam ter društvom, ugodnosti za uporabnike pri samoplačniških 

storitvah, promocijska darila z namenom ustvarjanja dolgoročnega spomina na izdelek ali 

blagovno znamko oz. podjetje, brezplačni vzorci v fazi uvajanja izdelka na trg (Guček 

Zakošek 2005). 

 

Glede na navajanja Ulage (2002) je pospeševanje prodaje, ki je najbolj uporabno v 

farmacevtski industriji,  za strokovno javnost oz. za vplivneže sporočilo o enostavni uporabi 

zdravil, razpravljanje o visoko strokovnih vprašanjih (na kongresih in simpozijih), poziv k 

predpisovanju izdelkov, promoviranje več izdelkov hkrati, zlasti s tistimi, kjer gre za 

zakonske omejitve promoviranja (delavnice). Za bolnike oz. uporabnike poljudne 

izobraževalne informacije in za strokovne sodelavce – prodajalce strateško usmerjanje 

prodaje na ciljne skupine / ciljne trge, medosebno komuniciranje glede prejetih sporočil o 

izdelku in izmenjava izkušenj pri prodaji. 

3.2.6  Sodobni pristopi in e-komuniciranje  

 

Glede na navajanje Pepelsa (2005), so sodobni pristopi v marketinškemu komuniciranje 

prisotni tako pri odnosih z javnostjo kot e-komuniciranju, pri oglaševanju in pri pospeševanju 

prodaje.  

 



 

52 

Pri odnosih z javnostjo Pepels (prav tam, 167) navaja naslednje nove pristope: 

- Plasiranje: 

- pri plasiranju gre zlasti za povezovanje ciljne publike z izdelkom preko 

kinematografskih, televizijskih in video filmov; pri tem se uporablja generično 

plasiranje (plasiranje znamk brez navedbe imen, le vizualno), korporativno 

plasiranje (ko si želi pridobiti podjetje naklonjenost publike skozi film, ker v 

javnosti zaradi nekega neugodnega dogodka ne bo imela/ nima pozitivne 

naklonjenosti), izdelčno plasiranje (ko gre za ciljno plasiranje znanega ali bodočega 

izdelka skozi film), inovativno/ futuristično plasiranje (ko gre za plasiranje novih, 

inovativnih izdelkov), plasiranje sporočila (ko se želi neko tematiko vzpodbuditi pri 

ljudeh, npr. potovanje s čezoceankami), plasiranje države/ lokacije (ko se želi neko 

lokacijo prikazati kot ustrezno za neko dejavnost), plasiranje glasbe in imagea; pri 

tem pa je lahko plasiranje izvedeno preko izdelkov/ pripomočkov pasivno ali 

aktivno, vizualno in verbalno.  

- Sponzoriranje: 

- pri tem gre lahko za sponzoriranje športa, kulture.    

- Nekonvencionalni načini: 

- guerilla marketing (gverilsko trženje; šokiranje z dejanji, ki »lomijo« tabuje in 

pravila), 

- ambush marketing (trženje iz zasede; udarno trženje tudi, ko ima konkurenca 

glavnega sponzorja),
29

 

- viral marketing (spletno trženje »od ust do ust« ali »virusno trženje«; vsebuje 

emocionalna in enostavna spletna sporočila; ponujajo se na spletu s klikom na link 

ali gumb za priporočanje strani še ostalim, katerega cilj je, da se hitro prenašajo 

sporočila v obliki; prednost tega načina je v nizkih stroških), 

- buzz marketing (pred-faza marketinške kampanje; navdihovanje pred nastopom 

izdelka na trgu in ustvarjanje vodilnih uporabnikov; buzz-agenti na trgu 

navdušujejo v obliki »od ust do ust«), 

- komunikacija s pomočjo vonjav (doseganje sporočila z vonjem tako, da vonj 

pooseblja sporočilo npr. pri parfumih-dominanco), 

- mreženje s pomočjo kartic (klubske kartice, bonus kartice, klubsko članstvo; glavni 

cilje je ohranjanje povezanosti s stranko, osebne podatke stranke kot podlaga tudi 

za analizo kupcev, ustvarjanje pull-efekta, nudenje ugodnosti, kanal za 

komunikacijo itd.; so odprte narave/ zaprte narave/ za entuziaste/ lifestyle-klub/ 

VIP-klub). 

 

                                                 
29

 Ambusch Marketing je na primer izvedel Kodak na TV reklamah v času olimpijskih iger leta 1984, 

ko je bil njihov glavni sponzor njegova konkurenca Fuji; Nike je razdeljeval na bejzbolski tekmi leta 

1996 gledalcem kapice z logotipom, ki so na tribunah bili vidni, čeprav je bil glavni sponzor tekme 

njegov konkurent Umbro (Pepels (2005, 167). 
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Heutschiju idr. (2003, 265) opisuje e-komuniciranje kot računalniško podprt prodajni dialog, 

ki poteka s pomočjo uporabe elektronskih medijev in lahko služi tudi kot podpora 

farmacevtskim predstavnikom. 

 

Pepepls ( 2005, 182–231) pri e-komuniciranju izpostavi naslednja orodja za oglaševanje: 

- interaktivni množični medij, t. i. internet,
30

 

- reklamne pasice, t. i. bannerji, 

- splet 2.0, t. i. web 2.0,
31

 

- spletna pošta, t. i. e-mail, 

- prenosni telefoni z internetno povezavo, 

- multimedija – pogovor preko računalnika z uporabo besedila, zvoka, grafike in videa. 

 

Glede na navajanja Heutschija idr. (2003, 265) lahko farmacevtska industrija elektronsko 

preko interneta podaja porabnikom informacije o izdelkih ali pa podpira druge že obstoječe 

informacije. Pri tem si lahko pomaga tudi z video predstavitvami (odnos zdravnik – 

uporabnik; odnos prodajni strokovnjak – zdravnik), kar nakazuje tudi na možnost zmanjšanja 

števila delovnih mest na področju osebne prodaje v farmacevtski industriji.  

 

Vendar Heutschi idr. (2003, 270) navajajo, da bo ne glede na vse večjo uporabo e- 

komuniciranja v farmacevtski industriji, še vedno med strokovnjakom in prodajnim osebjem 

najpomembnejši osebni kontakt. Strokovnjaki v farmacevtski industriji pri pridobivanju 

informacij se še vedno najbolj zanašajo na strokovne publikacije, zdravniške knjige in mnenja 

kolegov strokovnjakov. 

  

                                                 
30

 Oblak in Petrič (2005, 67) navajata, da internet nudi prednosti množičnega komuniciranja kar na 

svetovnem medmrežju in odnosno do ostalih klasičnih množičnih medijev so njegove prednosti: 

omogoča dvosmerno komunikacijo in interaktivnost, vsebine so posredovane neposredno k 

uporabnikom, produkcija vsebin pa se izvede cenovno ugodneje in to takoj kar preko orodij interneta, 

omogoča tudi arhiviranje informacij in lažjo ter širšo dostopnost.  
31

 Web 2.0 glede na Rosnove navedbe (1997, 194), omogoča boljše upravljanje odnosov z javnostjo. 

Komunikacijska orodja, ki se pri tem uporabljajo so novičarske skupine (angl. newsgroups) kot oblike 

oglasnih desk za naročanje vsebin, forumi in klepetalnice kot oblika dvostranskega komuniciranja 

interesnih skupin, blog za delitev mnenj in po novem z dodatnimi podcastingi in videocastingi za 

naročanje na avdio in video vsebin, spletne skupnosti (ang. social networking website) za povezovanje 

in ohranjanje stikov kot so My Space, Flickr, YouTube, SecondLife, LinkedIn itd. Vsak posameznik 

ima priložnost ustvarit svoje spletno mesto, kjer ne le berejo, temveč soustvarjajo sporočila. 
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3.3 Medorganizacijsko komuniciranje  

 

Medorganizacijsko komuniciranje ali komuniciranje, ki se izvaja med dvema poslovnima 

subjektoma (ang. Business-to-business) in za katero se uporablja kratica B2B, se v 

slovenskem jeziku uporablja pod pojmom industrijsko tržno komuniciranje (ang. Industrial 

Marketing). (Jančič 1999, 66; Morris idr. 2001) 

 

Kotler (1996, 221) navaja, da: »Medorganizacijske trge sestavljajo posamezniki in 

organizacije, ki kupujejo blago z namenom nadaljnje proizvodnje, ponovne prodaje ali 

redistribucije«.  

 

Sicer sta si B2B in B2C podobna zaradi usmerjenosti k zadovoljitvi potreb in želja njihovih 

potrošnikov, vendar je po Belch in Belch (2001, 585–587) vsaka vrsta komuniciranja 

namenjena doseganju specifičnega cilja podjetja, to so: 

- komuniciranje o imageu, 

- javno-mnenjsko komuniciranje, 

- komuniciranje z določenim namenom. 

 

Instrumenti marketinškega komuniciranja, ki smo jih izpostavili po Kotlerju (1996), so tudi 

pri medorganizacijskem marketinškem komuniciranju po Fillu in Fillejevi (2005, 302–319) 

uporabni, vendar s svojimi specifikami uporabe. 

 

Posebnosti uporabe instrumentov marketinškega komuniciranja po Fillu in Fillejevi (prav 

tam) so:  

- Oglaševanje: ni primarno orodje, tudi zato, ker je predrago. 

- Osebna prodaja: primarno orodje, ustrezna komunikacija za vzpostavljanje dolgoročnih 

odnosov npr. razstave, sejmi za ustvarjanje sodelovanja in prepoznavnost, terenska in 

osebna prodaja, video-konferenca. 

- Neposredno trženje: je sekundarno orodje za oseben odnos s stranko ali neposredno npr. 

direktna pošta, telefonsko za sprejem/odpošiljanje sporočil in zbiranje manjših naročil. 

- Odnosi z javnostjo: npr. tiskovna konferenca, intervjuji, dogodki, lobiranje, 

sponzoriranje, korporacijsko oglaševanje itd. 

- Pospeševanje prodaje: uporabno orodje ko gre za visoke nakupne frekvence npr. nagrada 

za izvedene nakupe/ pošiljko, za promoviranje, za zapolnitev praznih zalog itd. 

 

Pri e-komuniciranju, ki je z razvojem interneta vse bolj uporabna oblika tudi pri 

medorganizacijskem marketinškem komuniciranju,  je uporabno orodje po Padmanabhanu in 

Tuzhilinu 2003 (1331) zlasti spletna stran podjetja in e-pošta. Prednost spletne strani je tudi 

ažuriranost podatkov in hitra dosegljivost informacij. 
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4 BLAGOVNA ZNAMKA IN NJENO UVAJANJE NA TRG 

 

V poglavju blagovna znamka in njeno uvajanje na trg smo se osredotočili na opredelitev 

pomena blagovne znamke, vrsto blagovne znamke, vrednost blagovne znamke in na samo 

uvajanje blagovne znamke na trg.  

4.1 Opredelitev pomena in vloge blagovne znamke 

Pomen blagovne znamke 

 

V zgodovinskem razvoju se je blagovna znamka razvila zaradi potrebe po referenci o nekem 

izdelku, ki je bil pred tem neoznačen.  Nato je blagovna znamka prav z izdelkom dobila 

uporabno in čustveno osebnost (npr. varnost vozila znamke xy), kasneje pa status ikone. V 

sodobni družbi ima blagovna znamka status podjetja in predstavlja koristnost celotnega 

podjetja. V najvišji obliki pa blagovna znamka lahko predstavlja tudi politiko podjetja, 

vključujoč družbena in politična vprašanja, ki so pomembna za potrošnika (npr. bio izdelki, 

naravni materiali). Vloga blagovne znamke se tako rekoč spreminja s potrebami družbe, tako 

podjetij kot potrošnikov (De Chernatony 2002, 61).  

 

Blagovne znamke so bile ustvarjene, da bi potrošnike zapeljale k nakupu. Moč blagovne 

znake bo rasla še naprej in zato je potrebno obvladovati njihovo oblikovanje in nadzorovanje. 

Kajti blagovne znamke preprosto lahko propadejo, ko jih potrošniki več nočejo. V tem je 

uvideti potrebo po stalnem spremljanju trendov, potreb in želja potrošnikov (Olins 2003, 10–

18).  

 

Bistvo blagovne znamke lahko ponazorimo tudi v obliki piramide (slika 22). Uporabnik se z 

blagovno znamko identificira zato je še kako pomembno, da ima ob prvem srečanju z njo 

pozitivno in prijetno izkušnjo. 
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Slika 22: Ponazoritev blagovne znamke 

Vir: De Chernatoney 2012, 229. 

 

Glede na navedbe Clowa in Baacka (2004, 37) se blagovne znamke ne razlikujejo veliko med 

seboj, pa vseeno velja med njimi velika razlika v doseganju tržnega deleža. Po njunem so 

glavni razlogi tega ravno različne želje in potrebe potrošnikov. Pa vendar, po Pepelsu (2005) 

obstajajo sodobni pristopi v marketinškemu komuniciranju, s katerimi se pri IMC
32

 uspe pri 

potrošnikih ustvariti potrebe po nečem obstoječim ali ne obstoječim (Plasiranje s pomočjo 

kinematografskih, televizijskih in video filmov; Buzz marketing). 

 

Sama razlaga pomena blagovne znamke (angl. brand) se po Kotlerju (1998) najpogosteje 

opredeljuje po AMA, ki pravi, da je blagovna znamka: »ime, izraz, simbol in oblika ali 

kombinacija naštetega«, ki je namenjena prepoznavanju in razlikovanju izdelkov enega oz. 

skupine podjetij od konkurenčnih.  

 

Pfajfar in Konečnik (2007, 651) navajata, da pomeni blagovna  znamka  gojenje  odnosa  do 

porabnikov, zaposlenih  ter  drugih deležnikov na  trgu. Schürmann (2011, 151) pa 

opredeljuje blagovno znamko z njenimi ključnimi elementi prepoznavnosti: ime, domena, 

logo, slogan, barve, oblike, maskote, slušni glasovi in njeno glavno funkcijo, ki med ostalim: 

- omogočajo identifikacijo in diferenciacijo izdelka oz. podjetja, 

- zagotavljajo garancijo, 

- omogočajo profiliranje, 

- omogočajo komunikacijo s potrošniki oz. uporabniki, 

                                                 
32

 IMC (angl. Integrated Marketing Communication) je oblika marketinškega komuniciranja, kjer 

upravljanje blagovne znamke poteka povezano skupaj z upravljanjem ostalih instrumentov 

marketinškega spleta. (Pepels 2005) 
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- omogočajo zaščito izdelkov podjetja. 

 

Pomen blagovne znamke je pa lahko različen glede na tržišče delovanja, v povezavi z 

okoljskimi značilnostmi trga, tudi v farmacevtski industriji. Na primer, na ameriškem tržišču 

je dovoljeno oglaševanje tudi zdravil na recept, na slovenskem pa ni dovoljeno oz. je strogo 

pravno opredeljeno. Zanimivo pa je, da imajo velika ameriška podjetja iz farmacevtske 

industrije, kot so Johnson & Johnson, 3M, Protector & Gamble po Banhamu (1998) večinoma 

relativno šibke blagovne znamke, o čemer govorita nazorno tudi Miller in Muir (2004). 

Banham (1998) pa dalje tudi ugotavlja, da tista velika ameriška podjetja iz farmacevtske 

industrije, ki več vlagajo v blagovno znamko, dosegajo tudi večji tržni delež.  

 

Vloga blagovne znamke 

 

Keller (1998, 7–9) vlogo blagovne znamke obravnava z vidika podjetja in potrošnika. Pri tem  

je vloga blagovne znamke: 

- z vidika podjetja:  

- diferenciacija in segmentacija trga, vir konkurenčne prednosti in pogajalske moči, 

predmet prodaje, olajšava pri uvajanju novih izdelkov, dodatna donosnost, krepitev 

konkurenčnega položaja, odprta vrata za nove porabnike, dodajanje asociacij 

izdelku, 

- z vidika potrošnika:  

- prepoznavnost, manjše tveganje, manjši stroški iskanja, lažja in hitrejša odločitev 

nakupa, nudi preglednost na trgu, zaveza s proizvajalcem izdelka, sporoča 

kakovost, velja kot stalnica v času hitrih sprememb, dodana vrednost, informiranost 

o poreklu in proizvajalcu. 

 

De Chernatony (2002, po Konečnik 2006, 265–269) pa pri uravnoteženem pogledu na 

blagovno znamko obravnava njeno vlogo z vidika njenega notranjega pogleda (identitete, kot 

odraz managerjev, skrbnikov in zaposlenih v podjetju) in zunanjega pogleda (premoženja, kot 

odraz prepoznavnosti in kakovosti v očeh potencialnih uporabnikov): 

- Notranji pogled –  vloga identitete:  

- Blagovna znamka iz njenega notranjega pogleda ima vlogo identitete. Identiteta 

opredeljuje, kako naj bi jo potrošniki videli in razumeli in kakšen odnos naj bi z njo 

imeli. Komunicira s potrošniki preko sloganov, izdelkov, dejanj podjetja. Ko 

blagovna znamka deluje iz njenega notranjega vidika, prenaša sporočila interesnih 

skupin v podjetju (managerji, skrbniki, zaposleni). Pri tem je razumeti, kako 

ključno vlogo imajo pri ustvarjanju blagoven znamke prav vse osebe, povezane in 

delujoče v podjetju. 

- Zunanji pogled – vloga premoženja:  
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- Blagovna znamka iz njenega zunanjega pogleda ima vlogo premoženja. Vrednost 

premoženja blagovne znamke je odvisna od velikosti zvestobe do te znamke, od 

velikosti prepoznavnosti imena, velikosti zaznane kakovosti, velikosti jasnosti 

asociacije v zvezi z blagovno znamko in od velikosti njenih edinstvenih lastnosti. 

Premoženje se tako rekoč vrednosti z vidika porabnikov (potencialnih porabnikov). 

 

Po njenem (prav tam), marketinška vrednost blagovne znamke zajema zavedanje o blagovni 

znamki, zaznana kakovost, močne asociacije, zakonska zaščita in visoka lojalnost. 

4.2 Vrste blagovne znamke  

 

Glede na navedbe Picktona in Brodericka (2001, 24–25) se blagovne znake lahko razlikuje 

glede na njihovo strategijo marketinškega komuniciranja: 

- korporacijska blagovna znamka (komunicira o podjetju in vseh izdelkih), 

- družinska blagovna znamka (komunicira o podjetju, izdelki pa imajo svojo znamko), 

- skupinska blagovna znamka (komunicira o skupini – med seboj povezanih izdelkov), 

- posamična blagovna znamka (komunicira o izdelku – en izdelek z lastno znamke). 

 

Delijo se pa blagovne znake tudi po geografskem izvoru (prav tam):  

- regionalna blagovna znamka, 

- nacionalna blagovna znamka in 

- mednarodna blagovna znamka. 

 

V farmacevtski industriji je glede na navedbe Gilesa in Schuilinga (2004, 55) večji poudarek 

na korporativni blagovni znamki, ki predstavlja eno ključnih prednosti. Blagovno znamko se 

povezuje z njenim ugledom (imageom), kar ima veliko prednost pri uvajanju novih zdravil na 

trg. Vendarle se pri prodaji medicinskih pripomočkov oz. zdravil brez recepta uporablja tudi 

posamične blagovne znamke. 

4.3 Vrednost blagovne znamke 

Glede na navajanja Pelsmackerja, Geuensa in Van den Bergha (2001, 41–42) je vrednost 

blagovne znamke tista vrednost, ki je dodana izdelku zaradi imena. Pri tem navajata, da je to 

vrednost razlikovati med vrednostjo za potrošnika in vrednostjo za organizacije. Tudi De 

Chernatonyeva (2002, po Konečnik 2006, 265) navaja, da se pri modernem analiziranju 

vrednosti blagovnih znamk opravi pregled blagovne znamke tako s finančnega vidika podjetja 

(podjetja investitorja), kot z vidika porabnika (ključnih dejavnikov določanja uspešnosti 

blagovne znamke).  
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Vrednost blagovne znamke je glede na navedbe Davisa (1995, po Wood 2000, 663) njena 

strateška pomembnost. V tem kontekstu jo lahko razumemo kot obliko premoženja, ki je 

indikator tržne moči.  

 

Srivastava in Schocker (1991, 6) navajata, da je vrednost blagovne znamke izkaz sposobnosti 

podjetja, da upravlja podjetje z močjo blagovne znamke ter tako zagotavlja dobičke in 

zmanjšuje tveganja. Obstajajo različni modeli za določitev vrednosti blagovne znamke, ki so 

induktivni (pri določanju vrednosti blagovne znamke se vključuje več različnih dejavnikov) 

ali deduktivni (najprej ocenijo vrednost blagovne znamke in šele nato opredelijo dejavnike, ki 

vrednost določajo). Navajamo nekaj primerov (Bratina 2003):  

- Po Sullivanu (1993, 28–52) je blagovna znamka vredna toliko, kolikor je trg pripravljen 

zanjo plačati (izračun na podlagi borzne vrednosti podjetja).  

- Po Sanderju (1995, 100) se tržna vrednost blagovne znamke opredeli s primerjavo tržne 

cene podobnih znak, po ti. verigi tržne vrednosti.  

- Metoda, kjer se vrednost blagovne znamke opredeli na deduktiven način, pa je npr. 

Conjoint analiza (Mallou 2001, 48–50), pri kateri se najprej ugotavlja dejavnike, 

pomembne za potrošnik in nato vrednost posameznih dejavnikov po preferencah. Slednja 

temelji na tržnih raziskavah.  

- Aakerjev model meri kapital blagovne znake, tj.: lojalnost, prepoznavnost, zaznana 

kakovost, miselne povezave z njo, edinstvene lastnosti. Izpostavljena je pri tem vrednost 

identifikacije in diverzifikacije blagovne znamke.  

- Kaepferer (1991, 15–20) pa podobno kot pri Aakerju (1991, 1–10) je pomemben 

porabnik in njegova povezanost z blagovno znamko v nakupnem procesu, pri čemer se 

Kaepferer osredotoči bolj na zmanjšano tveganje pri nakupnem procesu, Aakerjev pa bolj 

na lojalnost. 

- Nov model, t. i. Brand Performancer (BBDO Group Germany 2002), ki lahko dodaja in 

odvzema vplivne module na vrednost blagovne znamke, obravnava 4 module, tj. krmilni 

sistem, monitor blagovne znamke = glavni element (trg in tržni delež ter njuna dinamika, 

relativni tržni delež, blagovne znamke, porazdelitev znamk, lojalnost, opaznost), 

kontrolni sistem = uspešnost trženjskih dejavnosti (stroški) in vrednostni sistem = 

monetarna vrednost (trženjska dejavnost v primerjavi s konkurenco, velikost trga, čista 

marža operative, potencialni dobiček na nekem trgu, delež celotnega dobička) 

- Semionov model obravnava (BBDO Group Germany 2002): 

- vrednost podjetja (prihodki pred davki, trend prihodkov), 

- moč blagovne znamke (tržni delež, vpliv na trgu, trženjske dejavnosti, distribucija, 

razpoznavnost, potencial), 

- image blagovne znamke (asociacije porabnikov, image na trgu med porabniki in 

konkurenco), 

- zaščita blagovne znamke (okolje znake, pravna zaščita) itd.  
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4.4 Uvajanje blagovne znamke na trg 

 

V sodobni družbi znanja, ko je trg preplavljen s številnimi izdelki, po Schultzu in Kitchenu 

(2001, 121) se potrošniki obračajo k blagovnim znamkam, da bi olajšali svoje nakupne 

odločitve. Po njunem (prav tam, 140), veliko blagovnih znak propade ker precenjujejo 

potrebne faze, ki so pri gradnji blagovne znamke ključne: potrošnik potrebuje posebne 

storitve in konsistentne izkušnje, zaposleni in management pa morajo biti predani 

potrošnikom, kajti brez njih blagovne znamke ni.  

 

Preden si potrošniki prisvojijo vrednost blagovne znamke in jo vzamejo za svojo, gredo skozi 

določen proces prisvajanja (glej slika 23), ki poteka v povezavi za nakupnim  procesom, ki se 

prične z zavedanjem o obstoju blagovne znamke, nato nadaljuje s premišljevanjem o uporabi 

blagovne znamke in preizkušanjem blagovne znamke. Z prisvojitvijo blagovne znamke se 

potrošnik odloči za njeno uporabo in jo je tudi pripravljen priporočati veliko ljudem. 

 

 

Slika 23: Prisvajanje vrednosti blagovne znamke pri potrošnikih 

Vir: Schultz in Kitchen 2001, 140. 

 

Istočasno avtorja (prav tam) poudarjata, da ko enkrat poznajo blagovno znamko (jo 

uporabljajo), vpliva le to na njihove nadaljnje nakupe in jih je težko prepričati v zamenjavo 

znamke. 

 

Kotler (1998, 344–346) navaja, da proces uvajanja blagovne znamke prične po tem, ko je 

podjetje izdelek izdelalo, in sicer na podlagi zamisli, analiz in raziskav ter testiranj blagovne 

znamke. Podjetje mora imeti v zvezi z uvajanjem blagovne znamke na trg jasno zasnovane 

odgovor na vprašanja kaj, kdaj, kje in kako, da ne pride do neuspeha.
33

 Dalje Kotler (prav 

tam) navaja, da glede na to,  kdo razvija blagovno znamko, ločujemo: 

- blagovno znamko proizvajalca (imenovana tudi nacionalna blagovna znamka), 

- blagovno znamko distributerja (imenovana tudi blagovna znamka trgovca na drobno, na 

debelo, trgovska blagovna znamka ali zasebna blagovna znamka, privatna, lastna, hišna 

itp.; nekateri distributerji imajo več različnih blagovnih skupin) ter 

- licenčno blagovno znamko (ko gre za »najem« že uveljavljenega imena). 

                                                 
33

 Tudi najbolj renomirane blagovne znamke kot Coca-Cola so se že srečale z neuspešnim 

uveljavljanjem na trg. Npr. njen poskus lansiranja New Coke v letu 1985 se je izkazal kot popoln 

neuspeh zaradi pomanjkljive preučitve trga. Znamko je umaknila in naprej tržila svoje izdelke pod 

Coca-Cola (prav tam). 
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Vsaka oznaka pa še ni blagovna znamka. Pri tem mora poskrbeti, da poda izdelku svoje 

karakteristike in sporoči svoje prednosti izdelka pred konkurenco. Glede na navedbe Makovec 

Brenčičeve (2008, 74–75) potrebno ustvariti njeno funkcionalnost, čustveno in izkustveno 

obljubo uporabniku ter izkušnjo. Zato je nujno celovito razvit in nato tudi upravljati šest (6) 

ravni blagovne znamke, tj. vrednote, vizijo, poslanstvo, koristi, razlikovalne prednosti in 

osebnost.  

 

Boatwright idr. (2009, 38–39) navajajo pri uvajanju blagovne znamke upoštevanje štirih (4) 

korakov: 

- analiza ponudbe podjetja in potreb porabnika, 

- ustvarjanje poslanstva blagovne znamke (zlasti identiteta, ki jo razumejo zaposleni), 

- ustvarjanje verbalne identitete (simboli, vizualizacija, funkcionalnost), 

- uvajanje in ustvarjanje vizualizirane identitete (težnja h konsistentnosti znamke, ki 

temelji na vrednotah podjetja in porabnikov). 

 

Proces uvajanja blagovne znamke na primeru nove trgovske blagovne znamke na področju 

farmacevtske industrije se začne z idejo o znamki in sledijo ji štiri (4) analitične aktivnosti 

(analiza potencialnih proizvajalcev, konkurence, lastnega okolja, potreb in pričakovanj 

kupcev). Opredeli se vhode in izhode, odgovorne osebe, probleme in dobro prakso, ki se je ob 

uvajanju pojavila. Pomembna pri tem je dopolnjenost blagovne znake z vizijo in poslanstvom. 

Šele nato poteka izbira imena temelječa na pogovori s kupci in anketah zaposlenih. Preuči se 

predloge in se dokončno odloči o imenu znamke. Usklajeni morajo biti vsi elementi, tako 

vidni kot nevidni (Piskar 2005, 11–12).  

 

Trženjsko strategijo za uvajanje blagovne znamke na trg se lahko zapiše s seznamom ciljnih 

trgov, pozicioniranja, skupine izdelkov, cene, trženjskih poti in promocijskih aktivnosti 

(Kotler 1998).  

 

Ključnega pomena pa je uravnoteženo uvajanje blagovne znamke znotraj in zunaj podjetja 

(Konečnik 2006; De Chernatony 2002). 

 

Kot navaja Piskarjeva (2005), se pri promocijskem planu oblikuje notranjo promocijo 

(obvestilo zaposlenim glede nove znamke, prispevek v internem časopisu, nagrada za 

zaposlene sodelujoče pri anketi) in zunanjo promocijo (pisno obvestilo vsem kupcem, 

strokovno predavanje, razstavljanje v sekcijah v zdravstvu, strokovni/ promocijski prispevki, 

predstavitev neposredno pri kupcih, delitev vzorčkov, izdelava prospekta in letaka, 

oblikovanje embalaže). Ob uvajanju blagovne znamke na trg pa je potrebno določiti ključne 

cilje, povezane s povečanjem prodaje. Pri tem poudarja, da je pri uvajanju blagovne znamke 

na trg potrebno zadovoljevanje kupcev s ponudbo, ki močno presega konkurenco, vendarle pa 
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je ključ do uspeha spodbujanje zaposlenih, da živijo in izžarevajo blagovno znamko in 

podpora vodstva. 

 

Strategija repozicioniranja blagovne znamke, ki se jo načrtuje ob predvidevanju sprememb na 

trgu, zahteva ponovno zasnovo sporočila pri vseh elementih marketinškega spleta, opredelitev 

želenega položaja blagovne znamke v uporabnikovi zavesti ter s tem prepreči možnost 

zmanjšanega povpraševanja (Kotlerju 1998, 306–456). 

 

Keller (2003, 7–20) navaja, da je repozicioniranje blagovne znamke pomembno za 

opravljanje naslednjih funkcij: 

- razločevanje med isto vrsto izdelkov in 

- funkcija zaupanja v izdelek, ki ga kupijo kupci. 

 

Pri tem je pomembno, da se pri upravljanju blagovne znamke pozna njeno vlogo, ki naj bi jo 

imela v očeh pri kupcih/ uporabnikih. 

 

Kotler (1998, 457) navaja, da je za repozicioniranje blagovne znamke z vidika podjetja 

potrebno preučit: 

- stroške repozicioniranja (embalaža, oglaševanje itp.) in  

- prihodke, ki bi ga podjetje pridobilo z novim pozicioniranjem (odvisno vedno od število 

porabnikov, ki se jih pridobi). 
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5 MEDICINSKI PRIPOMOČKI 

 

V poglavju smo podrobneje raziskali opredelitev pojma pripomoček in njegove značilnosti, 

zakonske osnove medicinskega pripomočka v RS, življenjski cikel medicinskih pripomočkov, 

raziskali smo tržišče medicinskih pripomočkov in konkretno medicinski pripomoček blagovne 

znamke Gloup. 

5.1 Opredelitev pojma medicinski pripomoček in njegovih značilnosti 

 

ZZZS (2016a) na svojih spletnih straneh opredeljuje medicinske pripomočke sredstva 

potrebna za zdravljenje ali medicinsko rehabilitacijo. 

 

ZMedPri (Uradni list RS, št. 98/2009) pa opredeljuje medicinski pripomoček kot:  

 

Vsak instrument, aparatura, naprava, programska oprema, material ali drug predmet, ki se 

uporablja samostojno ali v kombinaciji z dodatki, vključno s programsko opremo, ki jo je 

proizvajalec ali proizvajalka (v nadaljnjem besedilu: proizvajalec) medicinskih pripomočkov 

predvidel izrecno za uporabo pri diagnostiki oziroma v terapevtske namene in je potrebna za 

pravilno uporabo tega pripomočka, in ki ga je proizvajalec medicinskih pripomočkov predvidel za 

uporabo na ljudeh za:  

- diagnosticiranje, preprečevanje, spremljanje, zdravljenje ali lajšanje bolezni,  

- diagnosticiranje, spremljanje, zdravljenje, lajšanje posledic poškodb ali okvar ali  

kompenziranje okvare ali invalidnosti,  

- preiskovanje, nadomeščanje ali spreminjanje anatomskih funkcij ali fizioloških procesov   

organizma ali  

- nadzor spočetja, in ki svojega glavnega predvidenega učinka na človeško telo ne dosega na 

farmakološki, imunološki ali metabolični način, vendar pa so mu lahko ti procesi pri  njegovem 

delovanju v pomoč. 

 

V farmacevtskem terminološkem slovarju (2011, 147) je navedeno, da se medicinski 

pripomoček, angl. medical device, opredeljuje kot:  

 

Instrument, aparatura, naprava, programska oprema, material ali predmet, ki se uporablja 

samostojno ali v kombinaciji z dodatki za diagnosticiranje, preprečevanje, spremljanje, 

zdravljenje ali lajšanje bolezni, odpravljanje posledic poškodb, preiskovanje, nadomeščanje ali 

spreminjanje anatomskih funkcij, fizioloških procesov organizma, nadzor spočetja in svojega 

glavnega predvidenega učinka na človeško telo ne dosega na farmakološki, imunološki in 

metabolični način. 

 

Dalje (prav tam), opredeljuje še druge besedne zveze s pojmom medicinski pripomoček (kot 

npr. uvajanje medicinskega pripomočka na trg itd. 
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Poleg tega farmacevtski terminološki slovar (2011, 148) medicinske pripomočke opredeljuje 

tudi glede na njegove značilnosti z vidika stopnje tveganja za uporabnika. Glede na navedeno 

značilnost, se jih razvršča po razredih I, II in III, ki jih ZMedPri (Uradni list RS, št. 98/2009) 

sicer opredeljuje v II. delu, 16. čl. - Razvrstitev medicinskih pripomočkov). Medicinski 

pripomočki z vidika stopnje tveganja za uporabnika so: 

- medicinski pripomoček razreda I – (z nizko stopnjo tveganja za uporabnika), 

- medicinski pripomoček razreda IIa – (z večjo stopnjo tveganja za uporabnika), 

- medicinski pripomoček razreda IIb – (z visoko stopnjo tveganja za uporabnika), 

- medicinski pripomoček razreda III – (z najvišjo stopnjo tveganja za uporabnika). 

 

Po farmacevtskem terminološkem slovarju (2011) se medicinski pripomoček opredeljuje tudi 

glede na njegovo namembnost oz. na čas njegove uporabe, in sicer kot sledi: 

- medicinski pripomoček za dolgo uporabo – uporaba uporabnika za več kot 30 dni, 

- medicinski pripomoček za enkratno uporabo – uporabi samo en  uporabnik samo enkrat, 

- medicinski pripomoček za klinične raziskave – uporabi ga zdravnik pri izvajanju raziskav 

na ljudeh v ustreznem kliničnem okolju, 

- medicinski pripomoček za kratko uporabo – uporaba uporabnika za manj kot 30 dni, 

- medicinski pripomoček za posameznega uporabnika – posebej izdelan za izključnega 

uporabnika, z načrtovanimi lastnostmi v skladu s pisno zahtevo zdravnika/strokovnjaka, 

- medicinski pripomoček za prehodno uporabo uporabnika –  za manj kot 60 minut. 

 

Dalje (prav tam) ponazori, da je pojem »medicinsko – tehnični pripomoček« opredeljen pod 

pojmom medicinski pripomoček. 

 

ZMedPri (Uradni list RS, št. 98/2009) pa opredeljuje tudi druge medicinske pripomočke glede 

na njihovo specifiko: 

- aktivne medicinske pripomočke –  ki deluje na podlagi električne energije, 

- aktivni medicinski pripomoček za vsaditev – ki se lahko vsadi v človeško telo, 

- vitro diagnostične medicinske pripomočke – ki so namenjeni za uporabo in za preiskave 

vzorcev, vključno z darovano krvjo in tkivi (laboratorijska posoda). 

 

Po JAZMP (2014) se medicinski pripomočki delijo preprosto na: 

- »splošne« medicinske pripomočke, 

- aktivne medicinske pripomočke za vsaditev ter 

- vitro diagnostične medicinske pripomočke. 

 

Pri njihovi razvrstitvi pa jih JAZMP (2016b) klasificira po za njih veljavni zakonodaji, kot 

medicinski pripomoček razreda I z nizko stopnjo tveganja za uporabnika. 
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Pri medicinskih pripomočkih, ki so dani na trg le za uporabo zdravila, veljajo določbe Zakona 

o medicinskih pripomočkih, ZMedPri (Uradni list RS, št. 98/2009). 

 

Medicinski pripomočki, ki so dani na trg tako, da hkrati z zdravilom predstavljajo enoten 

izdelek, namenjen izključno uporabi v dani kombinaciji in ne ponovni uporabi, se ta enotni 

izdelek obravnava v skladu s predpisi o zdravilih. Pri tem morajo lastnosti medicinskega 

pripomočka, povezane z njegovo varnostjo in zmogljivostjo, ustrezati bistvenim zahtevam 

zakona (prav tam). 

 

Če medicinski pripomoček kot svoj sestavni del vsebuje snov, ki bi, če bi bila uporabljena 

ločeno, lahko veljala za zdravilo v skladu s predpisi o zdravilih in na telo deluje z učinkom, ki 

je dopolnilen učinku medicinskega pripomočka, se ta izdelek obravnava kot medicinski 

pripomoček (prav tam). 

 

Če medicinski pripomoček kot sestavni del vsebuje snov, ki je v skladu s predpisi o zdravilih, 

če se uporablja ločeno, sestavina zdravila ali zdravilo, pridobljeno iz človeške krvi ali 

človeške plazme (derivat človeške krvi), in ki ima ob tem medicinskem pripomočku na telo 

verjetno dopolnilni učinek, se ta izdelek obravnava kot medicinski pripomoček (prav tam). 

 

Medicinski pripomočki, predvideni za uporabo kot osebna varovalna oprema v skladu s 

predpisi o osebni varovalni opremi morajo izpolnjevati tudi ustrezne zahteve za varnost in 

zdravje v skladu s predpisi o osebni varovalni opremi (prav tam). 

5.2 Zakonske osnove medicinskega pripomočka v RS 

 

ZMedPri (Uradni list RS, št. 98/2009), ki vključuje različne direktive Sveta Evropske unije o 

medicinskih pripomočkih, podaja pogoje in postopke uveljavljanja pravic uporabnika do 

medicinskih pripomočkov, kot tudi njihovo financiranje in druga vprašanja povezana z 

medicinskimi pripomočki. 

 

Osnovi izrazi, ki jih v zvezi z medicinskimi pripomočki opredeljuje ZMedPri (Uradni list RS, 

št. 98/2009), so: 

- dajanje medicinskih pripomočkov na trg (na EU trg), 

- dajanje medicinskih pripomočkov v uporabo (prvič na voljo končnemu uporabniku), 

- certifikat ES (listina, ki zagotavlja ustreznost zahtevam predpisov EU), 

- izjava ES o skladnosti (listina, ki zagotavlja ustreznost z pozakoni EU), 

- klinični podatki medicinskih pripomočkov (podatki o varnosti in zmogljivosti), 

- bolnik (oseba, ki uporablja medicinske pripomočke), 

- navodilo za uporabo (informacija zraven medicinskega pripomočka), 

- oznaka CE (da je medicinski pripomoček skladen z zahtevami EU in predpisi EU), 
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- podkategorije pripomočkov (sklop medicinskih pripomočkov, ki imajo skupno področje 

uporabe oz. tehnologijo izdelave), 

- pooblaščeni predstavniki proizvajalca medicinskih pripomočkov (poslovni subjekt
34

 s 

sedežem v EU, ki deluje v imenu proizvajalca; ima izrecno pooblastilo proizvajalca, na 

katerega se obračajo pristojni organi v zvezi z obveznostmi proizvajalca), 

- predviden namen uporabe medicinskega pripomočka (uporaba v skladu s podatki 

navedenih pri označevanju, na navodilih uporabe ali v oglaševalskem gradivu), 

- priglašen organ (organ, ki ugotavlja postopke skladnosti iz ZMedPri), 

- proizvajalec medicinskega pripomočka (poslovni subjekt, odgovoren za načrtovanje, 

izdelavo, pakiranje in označevanje medicinskega pripomočka, pred vstopom na trg), 

- promet z medicinskimi pripomočki na debelo (nakupovanje medicinskih pripomočkov in 

njihova nadaljnja prodaja poslovnim subjektom, za opravljanje dejavnosti), 

- promet z medicinskimi pripomočki na drobno (nakupovanje medicinskih pripomočkov in 

njihova nadaljnja prodaja posameznikom za osebno uporabo), 

- skupina generičnih medicinskih pripomočkov (sklop medicinskih pripomočkov s 

podobno predvideno uporabo ali tehnologijo izdelave; generičnost ne odraža posebnih 

njihovih lastnosti), 

- uvoz (promet medicinskih pripomočkov iz tretjih držav v EU), 

- vigilanca (sistem ugotavljanja, zbiranja in vrednotenja zapletov medicinskih 

pripomočkov ter drugih spoznanj o varnosti in reševanje zapletov z njimi), 

- zaplet (nepravilno delovanje ali poslabšanje lastnosti ali zmogljivosti medicinskega 

pripomočka z medicinskega in tehničnega vidika; neskladnosti z označevanjem in pri 

navodilih za uporabo, ki bi lahko/ ali so že povzročile huda poslabšanja itd.), 

- standardi (tehnični predpisi usklajeni z nacionalnimi standardi in ZMedPri).
35

 

 

Po 44.c čl. ZZVZZ (Uradni list RS, št. 72/06) imajo zavarovane osebe v Sloveniji pravico do 

povračila stroškov zdravstvenih storitev iz obveznega zavarovanja v RS skladno z Direktivo 

2011/ 24/ EU (Ur. L. EU L88/45, SL 2011) na podlagi predhodno izdane napotnice izbranega 

osebnega zdravnika ali napotenega zdravnika v RS. Po 2. odst. 64. čl. Pravila OZZ (Uradni 

list RS, št. 79/94, 73/95, 39/96, 70/96, 47/97, 3/98, 3/98, 51/98) pa ima zavarovana oseba na 

podlagi naročilnice ZZZS pravico tudi do medicinskih pripomočkov, in sicer tistih, ki so 

uvrščeni na seznamu medicinskih pripomočkov, ki jih ima ZZZS objavljene na svoji spletni 

strani. Navedeni so v Pravilih OZZ (Uradni list RS, št. 79/94, 73/95, 39/96, 70/96, 47/97, 

3/98, 3/98, 51/98) tudi pravica do nujnih medicinskih pripomočkov ter posebnosti glede 

celotnega ali delnega povračila stroškov za pridobitev medicinskih pripomočkov. Po 3. odst. 

                                                 
34

 Poslovni subjekti so pravne osebe, samostojni podjetnik in drugi posameznik, ki samostojno 

opravlja dejavnost, vpisano v sodni ali poslovni register, ali z aktom o ustanovitvi določeno dejavnost 

(13. tč. 9. čl. ZMedPri; Uradni list RS, št. 98/2009). 
35

 Nacionalni standardi so objavljeni v Uradnem listu RS (ZMedPri; Uradni list RS, št. 98/2009) in na 

straneh ZZZS (2014).  
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252. čl. (prav tam) pa uporabnik mora doplačati razliko med ceno izbranega medicinskega 

pripomočka in ceno funkcionalno ustreznega medicinskega pripomočka, njemu dodeljenega.  

 

Po 259. čl. Pravil OZZ (Uradni list RS, št. 79/94, 73/95, 39/96, 70/96, 47/97, 3/98, 3/98, 

51/98) lahko ZZZS izjemoma odobri zavarovani osebi medicinski pripomoček, zdravilo ali 

živilo s celotnim ali delnim povračilom stroškov, ki niso pravica. 

 

Medicinski pripomočki, ki niso uvrščeni na seznam plačljivih ali delno plačljivih medicinskih 

pripomočkov, lahko pobudnik (proizvajalec medicinskega pripomočka s sedežem v RS, 

vpisan v register JAZMP; proizvajalec medicinskega pripomočka s sedežem v EU, vpisan v 

nacionalni register proizvajalcev medicinskih pripomočkov v svoji državi; pooblaščen 

predstavnik medicinskega pripomočka, ki je vpisan v register poslovnih subjektov JAZMP 

kot poslovni subjekt, ki opravlja promet z medicinskimi pripomočki) predlaga njegovo 

uvrstitev na seznam plačljivih ali delno plačljivih medicinskih pripomočkov skladno s 

Pravilnikom UIMedPri (Uradni list RS, št. 25/214). Za pridobitev dovoljenja o prosti prodaji 

medicinskih pripomočkov se vloži vlogo na JAZMP, kjer se dobi za a namen ustrezna 

navodila (JPZM 2016a). 

 

V 4. tč. 2. čl. Pravila OZZ (Uradni list RS, št. 79/94, 73/95, 39/96, 70/96, 47/97, 3/98, 3/98, 

51/98) je navedeno, da se opravlja promet z medicinskimi pripomočki na drobno v 

specializiranih prodajalnah, kjer je dobavitelj lahko lekarna ali druga pravna ali fizična oseba 

v RS, ki ima z ZZZS sklenjeno pogodbo o izdaji in/ ali izposoji medicinskih pripomočkov.  

 

V skladu s sedmim odstavkom 53. člena ZMedPri se v drugih prodajalnah (spletne trgovine in 

ostale trgovine) lahko opravlja promet na drobno z medicinskimi pripomočki, katerim v 

skladu s četrtim odstavkom 33. člena ZMedPri v prodajno embalažo ni treba vključiti 

navodila za uporabo in medicinskimi pripomočki, ki so namenjeni zaščiti, kar po 33. čl. 

ZMedPri velja le za medicinske pripomočke razreda I in IIa ali v upravičenih in izjemnih 

primerih za in vitro diagnostične medicinske pripomočke, če jih je mogoče uporabljati varno 

tudi brez navodila za uporabo, vendar je treba podatke o medicinskem pripomočku dati na 

voljo uporabniku na njegovo zahtevo.  

 

Druge prodajalne oz. spletne prodajalne in ostale trgovine za medicinske pripomočke v 

primerjavi s specializiranimi ne potrebujejo izpolnjevati pogojev glede ureditve prodajnih 

prostorov, skladiščenja, o ustrezno usposobljenem kadru in njegovem izobraževanju,  

navedenih v 9. in 10. čl. Pravilnika PPMedPri (Uradni list RS, št. 37/10). Ravno tako ne 

potrebujejo priglašati pristojnemu organu najkasneje v 15 dneh po začetku opravljanja 

prometa z medicinskimi pripomočki o njihovi dejavnosti, kot velja to za specializirane 

prodajalne po 5. odst. 53. člena ZMedPri (Uradni list RS, št. 98/2009). 
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Vsi poslovni subjekti, ki opravljajo dejavnost proizvodnje ali promet z medicinskimi 

pripomočki, morajo izpolnjevati ustrezne pogoje in zahteve določb skladno z ZMedPri 

(Uradni list RS, št. 98/2009) in Pravilnikom PPMedPri (Uradni list RS, št. 37/10), ki se 

nanašajo na dejavnosti proizvodnje ali prometa, in so vpisani v register JAZMP, te so: 

- proizvajalci medicinskih pripomočkov v RS, 

- poslovni subjekti, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na debelo in  

- specializirane prodajalne, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na drobno. 

 

Ostala zakonodaja, veljavna v RS v zvezi z medicinskimi pripomočki je še: 

- Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske 

pripomočke (Uradni list RS, št. 115/06),  

- Pravilnik o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 37/10 in 66/12), 

- Pravilnik o vigilanci medicinskih pripomočkov (Uradni list RS, št. 61/10), 

- Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti 

medicinskega pripomočka z zahtevami Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list 

RS, št. 28/11). 

5.3 Življenjski cikel medicinskih pripomočkov  

 

Življenjski cikel izdelkov 

 

Življenjski cikel izdelka glede na navedbe Kotlerja (1998, 356–372) gre skozi štiri (4) 

življenjske faze, ki vzporedno obravnavajo tudi faze dobička, po krivulji S, tj.: 

- faza uvajanja (pojavi se izdelek na trgu, dobička še ni), 

- faza rasti (sprejemanje izdelka, dobiček raste), 

- faza zrelosti (izdelek sprejet med potencialnimi kupci, počasna rast prodaje, višji stroški 

trženja zaradi konkurence, dobiček postopoma upada), 

- faza upadanja (upada prodaja, upada dobiček). 

 

Guček Zakošek (2005) navaja, da je pri obravnavanju življenjskega cikla izdelka v 

farmacevtski industriji nameniti posebno pozornost v fazo pred uvajanjem izdelka na trg. 

Specifičnost tega razlaga (prav tam) z dejstvom, da farmacevtska podjetja namenijo velik del 

sredstev za R&R novih zdravil, za katere se predvideva tržno uspešnost, ki pa kar nekaj let ne 

nosijo nobenih prihodkov. Značilno pa je, da se malo novih izdelkov na trgu tudi uveljavi (ena 

izmed štiristo).  

 

Kesič (2007, 154) navaja, da traja faza nastajanja farmacevtskega izdelka (dokončen razvoj, 

uradna registracija, priprava za trženje) v povprečju več kot deset (10) let. Značilen je namreč 

v tej fazi tudi dolgotrajen postopek patentiranja izdelkov (zdravil).  
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Glede na navedbe Grageja (2012) si organizacije s patentiranjem inovativnih izdelkov 

zagotovijo za čas trženja izdelka časovno omejen monopol na trgu in s tem tudi čas, za 

pokrivanje odhodkov, nastalih v času raziskav in razvoja.  

 

Kesič (2007, 154) navaja, da zaščita patenta farmacevtskemu izdelku omogoči njegovo 

efektivno trženje v povprečju za čas od pet do osem let, in se jo imenuje EPL (angl. Effective 

Patent Life).  

 

Po WHO
36

 (2016) največje farmacevtske družbe kar eno tretjino prodajnega dohodka vložijo 

za marketing njihovih produktov, kar je približno dvakrat več, kot vložijo v R&R. V fazi 

uvajanja izdelka na trg naj bi zato podjetje v čim krajšem času čim več iztržilo zaradi potrebe 

po pokrivanju stroškov raziskav in razvoja iz preteklosti, kot tudi zaradi potrebe po kritju 

stroškov trženja (Guček Zakošek 2005).   

 

Življenjski cikel izdelka z marketinškega vidika 

 

Kotler (1996, 354) navaja, da je življenjski cikel izdelka odraz tudi njegove konkurenčne 

dinamike. Pri vsak fazi rasti se lahko načrtuje primerno strategijo marketinga, upoštevaje 4 

elemente marketinškega spleta. 

 

V fazi uvajanja izdelka na trg organizacija nima dobička, ker je povpraševanje majhno. Glede 

na navedbe Sheth in Sundaresan (1987, 227–235), je strategija marketinga v fazi uvajanja 

lahko: 

- počasna in stabilna: z visoko ceno ob uvajanju, ob osvajanju novih segmentov kupcev pa 

te cene padajo, 

- zgrabi in rasti: z nizko ceno (pod stroški) se hitro osvoji večji del trga, pri čemer mora biti 

predhodno ocenjena velikost trga in možna konkurenca, 

- poberi in zaščiti: z novim-inovativnim izdelkom, po katerem bodo kupci povpraševali, 

mora organizacija nastopiti agresivno in se zaščititi pred vdorom konkurence na trg, 

- selitev in zadržanje: z izboljšanimi proizvodi se zadrži selitve kupcev h konkurenci, 

potrebuje pa dober raziskovalno-razvojni oddelek in velik tržni delež. 

 

Obu (2010) navaja, da se po uvedbi medicinskega pripomočka na trg, ki traja približno pol 

leta, se prične spremljanje prodaje in analiziranje marketinških aktivnosti. Pri tem se vključi 
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 WHO (angl. World Health Organization; slov. SZO - svetovna zdravstvena organizacija, katere 

članica je Slovenija od leta 1993), je globalno delujoča organizacija, ki opravlja raziskave v zdravstvu, 

postavlja norme in standarde, oblikuje na dokazih temelječe politike ter nadzira in ocenjuje 

zdravstvene trende (WHO 2016). 
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sodelavce in druge strokovnjake, za pridobitev podpore pri: nadgradnji marketinških 

aktivnosti, prodajnih akcijah, pridobitev strokovnih mnenj, pridobitev praktičnih mnenj o 

izdelku s strani potrošnikov, dopolnitev blagoven znamke z drugimi proizvodi. 

 

V fazi rasti, za katero je značilna hitra rast prodaje in naraščajoč dobiček, naraščajoče 

povpraševanje in vstop prvih konkurentov, je po Walkerju idr. (1999, 220–241) pomembna 

diferenciacija izdelkov, izboljšana kakovost, distribucija, razvoj blagovne znamke, 

zagotovitev tržnega deleža in (prav tam, 241–255) maksimiranje tržnega deleža, pridobivanje 

novih tržnih segmentov in prodajnih poti z namenom: 

- zadržati obstoječe kupce in njihovo naklonjenost ter 

- pridobivati nove kupce. 

 

Organizacija bo načrtovala marketinško strategijo utrdbe ali ohranjanja položaja (izboljšanje 

zadovoljstva in lojalnost kupcev, povečat privlačnost izdelka, poenostavitev nakupa, utrdit 

dolgoročen odnos), bočno strategijo (ko izdelek ne zadovoljuje več vseh ciljnih skupin, se 

zadovoljuje nov tržni segment z novo blagovno znamko), strategijo neposrednega napada 

(izboljšava  izdelka, povečana promocija ali nižja cena), strategijo širitve na nove trge 

(osvajanje novih kupcev z novimi izdelki, novimi znamkami, novimi izdelki na novih trgih) 

ali strategijo strateškega umika (umik in osredotočenje na izdelke, kjer je možen največji 

razvoj). 

 

V fazi zrelosti izdelka se povpraševanje upočasni in traja dokler s ene pojavijo nadomestki ali 

se ne pokažejo nove drugačne potrebe kupcev. V tej fazi obstanejo stroškovno učinkovite 

organizacije, ki vplivajo z marketinškim spletom za ponovno rast (razširitev trga, boljša 

kakovost ali značilnosti, ali pa v zvezi z marketinškim spletom npr. niža ceno, najde nove 

prodajen kanale, novo oglaševanje, več prodajnega osebja). Veliko se ukvarjajo v 

farmacevtski industriji ravno s to fazo. Pri tem iščejo načine, kako jo obdržati čim dalje časa. 

Dela se na izboljšavah izdelka (npr. podaljšano delovanje zdravila), z novimi indikacijami za 

izdelek (npr. podaljšana linija izdelkov), novimi oblikami, usmeritev na nove ciljne skupine, 

nov način pozicioniranja v odnosu s konkurenco itd. 

 

V fazi upadanja, ko povpraševanje upada, se prodaja zmanjšuje in temu sledeč tudi dobiček. 

Za to fazo je značilno, da se na trgu pojavijo novi trendi in novi ponudniki/ konkurenti in 

organizacija mora poskrbeti da s čim manjšimi tveganji bodisi umakne izdelek iz trga ali pa 

zmanjša število ponudbe. 

 

Oglaševanje v farmacevtski industriji, vezano na blagovno znamko, je glede na navedbe 

Percya in Richarda (2005, 303–304) različno po posameznih fazah življenjskega cikla izdelka, 

npr. v fazi uvajanja izdelka na trg je le-to bolj izobraževalne narave (ozavestiti o izdelku in 

izobraziti o njegovem namenu in učinkovitosti), v fazi rasti je potrebno izpostaviti 
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diferenciacijo blagovne znamke od konkurence (pridobivanje naklonjenosti ciljnih 

uporabnikov in lojalnost), v fazi zrelosti pa se uvaja metode opominjanja uporabnikov na 

izdelek (ohranjanje lojalnosti blagovni znamki). Pomembno vlogo pri tem ima pa tudi 

življenjski cikel trga, tehnologije in potreb ter trendov. Pomembno je pri tem zlasti v 

farmacevtski industriji paziti na spoštovanje zakonskih določil glede oglaševanja.
37

 

5.4 Tržišče medicinskih pripomočkov v RS  

 

Številni avtorji navajajo, da je farmacevtska panoga, kamor sodi tudi medicinski pripomoček, 

ena najbolj inovativnih in dobičkonosnih visoko-tehnoloških panog na svetu. Farmacevtski trg 

se tako vedno hitreje razvija. Kesič (2007) navaja, da imajo sicer v farmacevtski industriji 

velika svetovna farmacevtska podjetja globalen monopol, vendar konkurenca postaja vedno 

bolj oligopolna, saj med seboj tekmuje manjše število podjetij, ki so združena v skupine. 

Nacionalno poreklo farmacevtskih izdelkov ni več ključno, ključni so inovativni farmacevtski 

izdelki. 

 

Na trgu EU (2016) je več kot 500.000 medicinskih pripomočkov ter in vitro diagnostičnih 

pripomočkov, v tem sektorju je zaposlenih več kot 500.000 ljudi, ki delajo v približno 25.000 

podjetjih, med katerimi so večinoma mikro-, mala in srednja podjetja.  

 

Slovenski trg je glede na število prebivalstva, v primerjavi z nekaterimi drugimi razvitimi 

državami EU, relativno majhen (ca. 2 milijona prebivalcev), poleg tega pa ima večletna 

gospodarska kriza velik vpliv tudi na tržne razmere oz. kupno moč in potrebe prebivalstva. 

 

V Sloveniji se je SURS (2015) celotna vrednost izdatkov za zdravstveno varstvo v letu 2013 

znašala 3.278 milijonov evrov. Več kot četrtina celotnih izdatkov za zdravstveno varstvo se 

financira iz zasebnih virov (iz skladov socialne varnosti). Največji del izdatkov za 

zdravstveno varstvo po vrstah dejavnosti (slika 24) pa je bil porabljen za storitve kurativnega 

zdravljena, za zdravila in medicinsko-tehnične pripomočke (85,7 %). Izdatki za dejavnost v 

bolnišnicah in ustanovah za zdravstveno nego so bili enkrat višji od izdatkov za zunaj 

bolnišnične ambulante ali od dejavnosti prodaje zdravil in medicinskih pripomočkov (14,3 

%). 

 

                                                 
37

 Primer neupoštevanja specifike zakonske omejitve pri trženju nakazujemo s primerom Leka, 

vodilnega slovenskega farmacevtskega podjetja, ko je v TV oglasu navajal, da je jemanje zdravila 

Lekadol plus C ozdravi bolezen, kar je v nasprotju z 22. čl. slovenskega oglaševalskega kodeksa (SOZ 

2009), ki določa, da lahko oglaševalska določila govorijo le o odpravi/ omilitvi zunanjih vzrokov 

bolezni, ne pa tudi trditi, da lahko jemanje zdravila odpravi pravi vzrok bolezni na način, da obisk 

zdravnika ob uporabi tega izdelka ni potreben (SOZ 2001). 
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Za storitve zdravil in tehničnih pripomočkov je v RS bilo v letu 2013 porabljenih skupaj 

749.963,00 eur, od tega bilo financirano iz socialnih skladov v višini 330.202,00 eur in iz 

zavarovalnic 176.394,00 eur. S strani gospodinjstev je bilo financirano kar 238.797,00 eur, 

kar nakazuje pripravljenost prebivalstva RS za financiranja zdravil in medicinskih 

pripomočkov iz lastnih prihodkov.  

 

Zgornjo ugotovitev lahko potrdimo tudi z dejstvom, da znašajo izdatki gospodinjstev za 

financiranje zdravil in medicinskih pripomočkov v letu 2013 (238.797,00 eur) skoraj polovico 

vseh izdatkov (396.838,00 eur), ki so jih namenila gospodinjstva za zdravstveno varstvo v 

letu 2013. Sicer so za kurativno zdravstvo izdala 138.787,00 eur, za rehabilitacijo 9.241,00 

eur, za dolgotrajno oskrbo 8.845,00 eur in za pomožne storitve pa 1.168,00 eur (SURS 2015). 

 

Slika 24: Izdatki za zdravstveno varstvo po vrstah dejavnosti v RS za leto 2013 

Vir: SURS 2015. 

 

Za določitev velikosti tržnega potenciala za medicinske pripomočke se v odvisnosti od vrste 

medicinskega pripomočka lahko razdeli ciljne skupine tudi po starostnih skupinah 0-14 let, 

15-64 let in 65 in več (slika 25).  
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Slika 25: Razdelitev populacije RS po starosti za leto 2013 

Vir: SURS 2015. 

 

Glede na podatke JAZMP (2016c) je v RS 767 registriranih proizvajalcev medicinskih 

pripomočkov s sedežem v RS, 771 poslovnih subjektov, ki opravljajo promet z medicinskimi 

pripomočki na debelo in 847 specializiranih prodajaln, ki opravljajo promet z medicinskimi 

pripomočki na drobno. Lekarn, registriranih prodajalcev medicinskih pripomočkov, ki se 

nahajajo v naslednjih  območnih enotah v RS: Koper, Nova Gorica, Kranj, Ljubljana, Novo 

mesto, Krško, Celje, Maribor, Ravne, Murska Sobota, je skupaj 25 (ZZZS 2016b). 

 

Se pa medinski pripomočki tržijo v RS tudi preko spletnih trgovin in lekarn.  

5.5 Medicinski pripomoček blagovne znamke Gloup  

 

Medicinski pripomoček blagovne znamke Gloup je izdelek Gloup, ki je v svojem bistvu gel 

(dalje: izdelek Gloup). Ekskluzivni uvoznik in distributer za Slovenijo je podjetje Combic. 

Prodaja se ga preko veletrgovcev in maloprodajaln ter v specializiranih prodajalnah (lekarne). 

Dobi se ga lahko v specializiranih prodajalnah in se prodaja kot zdravilo, ki se ga lahko kupi 

brez recepta. Na slovenskem trgu nima konkurenčnega izdelka. Nadomestek Gloupu je 

tradicionalen lomilec tablet, ki pa nima popolno enake vloge in pomena (prednosti za ciljne 

stranke), kot ga ima Gloup. V skladu z ZMedPri (Uradni list RS, št. 98/2009) sodi v 

kategorijo in tržni segment medicinskih pripomočkov (Combic 2016b). 

 

Trži se pod proizvajalčevo blagovno znamko Gloup. Glede na to, da Combic prevzema 

marketinško komuniciranje pri trženju te blagovne znamke v RS v sklopu svojega poslovanja, 

bi glede na navajanja Picktona in Brodericka (2001, 24–25) lahko to blagovno znamko z 

vidika Combic-a opredelili kot njegovo posamično blagovno znamko. Slogan ki ga uporablja 

pri tem je: »Gloup gel za olajšano požiranje trdih zdravil!« (Combic 2016a)  
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Interni viri podjetja Combic (Combic 2016b) navajajo, da naj bi po tržni raziskavi 

slovenskega trga, ki jo je opravil sam proizvajalec, letna prodaja izdelka Gloup znašala več 

kot 3,5 milijonov kosov/ leto. Pri tem je upošteval demografske podatke iz leta 2013, glede na 

celotno prebivalstvo (100 %; 1992 690) starostne skupine po skupini A – mlajši od 15 let 

(13,4 %; 267.020), skupini B – med 15 in 64 let (69,2 %; 1.378.941) in skupini C – starejši od 

65 let (17,5%; 348.721). Podal je odstotek uporabe izdelka na skupino, in sicer za skupino A 

(30%; 80.106), B (30 %; 413.682) in C (50 %; 174.360). Dalje je ugotavljal število oseb, ki 

bodo uporabile izdelke več kot enkrat tedensko v enem letu, tj. skupina A (20%; 16.021), 

skupina B (45 %; 186.157) in skupina C (95 %; 165.642). Zaključno je ugotavljal še število 

izdelkov za skupine, ki več kot enkrat tedensko na leto uporabi izdelek in uporabi 30 izdelkov 

(tub) na eno leto, tj.: skupina A z največ 12 tub letno (3 %; 48.064), skupina B med 6-12 tub 

letno (6 %; 1.116.943) skupina C z 18-24 tub letno  (18 %; 2.981.562). Po tem izračunu znaša 

potencialni trg pri prodaji izdelka Gloup letno 4.146.569, znižano za 13,6 %, v končnem 

izračunu 3 582 635 oz. 3,5 milijonov prodanih kosov (priloga 2). 

 

Ne glede na to, da je Combic od proizvajalca prejel izračun potencialne možnosti prodaje 

izdelka Gloup po ciljnih skupinah na slovenskem trgu, mora vendarle kot tržnik tega izdelka 

raziskati tudi realne možnosti za prodajo ter kateri so strateško ključni elementi 

marketinškega spleta, katero strategijo komuniciranja in blagovne znamke in tudi katere nove 

pristope in marketinško strategijo naj uporabi pri uvajanju izdelka Gloup na slovenskem 

tržišču. 

5.5.1 Opredelitev izdelka Gloup 

 

Izdelek Gloup ima glede na razvrstitev medicinskih pripomočkov po JAZMP (2014) 

značilnost »splošnega« medicinskega pripomočka, z nakupom in uporabo brez recepta ali 

napotnice zdravnika. Z vidika stopnje tveganja po 16. čl. ZMedPri (Uradni list RS, št.  

98/2009), in glede na namembnost je Gloup razvrščen v Medicinski pripomoček razreda I - z 

nizko stopnjo tveganja za uporabnika. 

 

Nastal je iz zaznane problematike, da imajo nekateri ljudje pri požiranju tablet, pilul ali kapsul 

težave. Pri tem zlasti starejši ljudje z motnjami pri požiranju, zaradi kroničnih bolezni, 

oslabelega imunskega sistema, z oslabelim požiralnim refleksom ali zaradi katerega koli 

drugega vzroka. Običajno se zdravila (tablete, kapsule, pilule) poplaknejo z vodo ali s čajem. 

Brez tega bi bilo lahko požiranje tablet celo nevarno, v kolikor bi se le-te zataknile na sluznici 

v požiralniku.  

 

S tovrstnimi težavami pa se ne srečujejo le starejši, vendar tudi odrasli in še posebej otroci. 

Posamezniki v domači oskrbi (vezani na nakup izdelka in uporabo) ali tuji oskrbi 

(posamezniki oskrbovani v bolnišnici, v domovih ostarelih ali katerikoli drugi instituciji ali 
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domu, pri čemer niso vezani na nakup izdelka). Odločilni faktorju pri nakupu v le-teh 

institucijah so pa gotovo mnenja strokovne javnosti (zdravniki, bolnice, lekarne,…) kot tudi 

dobra marketinška strategija podjetja Combic (ozaveščanje o novosti, ponujanje in povabilo k 

nakupu, ohranjanje odnosov, reševanje izjem in dopolnjevanje ponudbe). 

 

Sam izdelek ne le da je nov in da nima konkurence na slovenskem trgu, je tudi inovativen 

izdelek ter prvi medicinski pripomoček za lažje požiranje vseh vrst tablet in kapsul. Z 

obstoječim, tradicionalnim izdelkom za lajšanje požiranja tablet – lomilcem tablet, ki ima 

sicer skupno lastnost, da se oba uporabljata za namen olajšanja težav pri požiranju tablet, je 

pri lomilcu tablet v primerjavi z Gloupom, kot sam izraz tradicionalnega izdelka »lomilec« 

nakazuje, potrebno tableto zlomiti, pri Gloupu pa to ni potrebno. To ni le prednost temveč ima 

večjo vrednost in v svojem bistvu tudi izpopolnjeno opravičuje svoj naziv, medicinski 

pripomoček za lažje požiranje tablet. Razlogi, zakaj ima večjo vrednost pa ponazarjamo z 

naslednjim dejstvom (Combic 2016b): »Da bi se osebe, ki imajo težave s požiranjem zdravila 

(tablet, kapsule, pilule) izognile tej težave se zgodi, da tablete ne vzamejo ali ne vzamejo 

redno, jo prepolovijo ali zdrobijo, kar lahko povzroči spremenjeno učinkovitost tablete kot 

zdravila in morda tudi možne stranske učinke zdravila, do katerih ne bi prišlo, če se tableta ne 

bi zlomila. Kot primer navajamo filmsko obloženo tableto, ki ima filmsko obložen ščit prav iz 

razloga, da ščitijo zdravilno učinkovino in hkrati preprečijo možnost  draženja sluznice ter 

morebiten razpad v kislem želodčnem soku uživalca tablete«. 

5.5.2 Vloga in pomen izdelka Gloup 

 

Vloga izdelka Gloup je v tem, da olajša požiranje vseh vrst zdravil (table, kapsul, pilul) in 

prepreči morebitno zmanjšano učinkovitost zdravila ali celo morebitne težave ob 

neprimernem goltanju le-teh. Gel se nanese na žlico, kjer je položena tableta, in se preprosto 

pogoltne. Pitje vode ni nujno potrebno, lahko se pa to vseeno stori. Sestavine gela (rdeča alga) 

so primerne tako za starejše kot otroke od drugega leta dalje, in sladkorne bolnike ter bolnike 

s celikalijo, kajti ne vsebuje glutena, alergenov in sladkorjev (Combic 2016b).  

 

Na voljo je v vseh lekarnah in specializiranih trgovinah. Uporaba je primerna tudi v 

bolnišnicah, domovih za ostarele, klinikah in povsod, kjer imajo pogosti stik z zdravljenjem, 

ponujanjem tablet, kapsul in pilul ter zlasti osebam z zgoraj navedenimi težavami.  

 

Izdelek Gloup je pomemben zlasti za populacijo starejšo od 55 let in otroke od dveh let dalje 

ter bolnike na področju požiralnega sistema in imunsko oslabelostjo. Pomemben je zlasti, ker 

(Combic 2016b): 

- vsebuje naravne sestavine, osnovo predstavljajo alge, 

- je gloup gel, ki odpravlja spremljajoči slab okus po tabletah (je prijetnega okusa), 

- je doziranje enostavno,  
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- ne vpliva na učinkovitost delovanja tablete, 

- omogoči prihranek pri ostalih pripomočkih kot so: čaj, jogurt, puding …, 

- omogoči boljši izkoristek delovnega časa zaposlenih pri doziranju, 

- je enkratna poraba gela od 5 do 10 ml gela (da pokrije tableto), 

- se lahko po odprtju hrani na hladnem 2 meseca, 

- je pakirano v količini 150 ml, za večkratno uporabo.  

5.5.3 Druge prednosti 

 

Distributer Combic, kot ekskluzivni uvoznik in distributer že 25 let deluje na slovenskem trgu 

kot prodajalec na debelo in prodajalec na drobno in je registriran prodajalec pri JAZMP.  

 

Combic je razvojno naravnano podjetje in nenehno stremi k izboljšavam. Spremlja smernice v 

zdravstvu in se redno udeležujejo največjih evropskih sejmov. Sodelujejo s poslovnimi 

partnerji iz več kot sedmih evropskih držav. Stremijo k širitvi ponudbe z aktualnimi produkti. 

Ključna področja delovanja Combic-a so oskrba dentalnega in splošnega zdravstvo ter 

izposoja medicinsko tehničnih pripomočkov (Combic 2016b). 

 

Combic je bil ustanovljen leta 1989 z namenom oskrbe zdravstva in zobozdravstva. L. 1989 z 

namenom oskrbe zdravstva in zobozdravstva. Leta 1999  postane pogodbeni partner ZZZS za 

izposojo in izdajo medicinsko tehničnih pripomočkov. Izposojevalnice MTP ima odprte v 

Novi Gorici in dve poslovni enoti, eno v Kopru in drugo v Mariboru (Combic 2016b). 

 

Leta 2002 je ustanovil Zavod Pristan. Zavod Pristan je zasebni zavod, ki se ukvarja z več 

socialnovarstvenimi storitvami in tudi terapevtskimi storitvami. Leta 2004 je pridobil 

dovoljenje za izvajanje storitve pomoči družini na domu. Od takrat pa do danes je pridobil 11 

občinskih koncesij, od leta 2008 pridobil koncesijo za izvajanje institucionalnega varstva 

starejših. V začetku leta 2010 je odprl novozgrajeni Center starejših Pristan Vipava, v katerem 

se skrbi za 104 stanovalcev. V letu 2015 je Combic skupaj z Zavodom Pristan zaposloval 150 

sodelavcev. Stanovalci izražajo zadovoljstvo in dobro počutje. Combic s svojo večletno 

prakso pri delu s starejšimi dobro razume njihove potrebe in želje ter zlasti neprijetnosti, s 

katerimi se lahko srečujejo starejši (Combic 2016b). 

 

Combic ima vizijo postati najzaupljivejši distributer v zdravstvu in zobozdravstvu, vodilni 

distributer inovativnih medicinskih pripomočkov in najboljši oskrbovalec starostnikov v 

Sloveniji (Combic 2016b). 
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6 EMPIRIČNI DEL – RAZISKAVA O STRATEGIJI MARKETINGA ZA UVEDBO 

NOVEGA IZDELKA V SEGMENTU MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV NA 

SLOVENSKI TRG  

 

V empiričnem dele naloge smo podrobneje raziskali in predstavili metodologijo raziskave in 

njeno izvedbo, analizo in interpretacijo rezultatov in ugotovitve raziskave. V nadaljevanju 

smo podali še predloge za nadaljnji razvoj in raziskovanje in poglavje zaključili s prispevkom 

magistrske naloge znanosti.  

6.1 Metodologija raziskave 

 

V metodologiji raziskave smo obravnavali kvalitativen pristop raziskovanja kot tudi študijo 

raziskovalnega primera in izdelavo polstrukturiranega intervjuja. 

6.1.1 Kvalitativen pristop raziskovanja 

 

V empirični raziskavi smo uporabili kvalitativen pristop raziskovanja za primer podjetja 

Combic v zvezi z uvajanjem novega-inovativnega izdelka Gloup na slovenski trg.  

 

Po Dimovski idr. (2008) je kvalitativna raziskava s področja managementa oblika raziskave, 

ki omogoča raziskavo ravnanja, dogajanja, delovanja, interakcij itd. Po Sagadinu (2001 po 

Sikovšek in Trnavčevič 2011, 260) ima kvalitativno predvsem obliko študij primerov in se 

osredotoča na probleme manjšega obsega.  

 

Sagadin (2001, 18) tudi navaja, da je dano problematiko možno obdelati v naprej do tiste 

mere, kolikor je za preučevan primer mogoče. Postavi se izhodiščna zamisel in raziskovalna 

vprašanja, ki pa morajo biti dovolj široka, da ne utesnjujejo raziskave. 

 

Po Stakeju (1995 po Sikovšek in Trnavčevič 2011, 260) pa glede na namen raziskave, ki je 

lahko tudi samo zanimanje raziskovalca za nek primer, vodi do splošnega razumevanja 

nekega pojava in se ga lahko dojema kot obliko generalizacije. 

 

Sam pristop kvalitativne raziskave glede na njegovo specifičnost študije primera, tako pridobi 

tudi značilnost aplikativne raziskave, ki jo po Parahooju (2006, 11) imenujemo tudi uporabna 

raziskava. Njen namen tako rekoč omogoča razumevanje ali reševanje posebnih problemov iz 

prakse. Navadno se rezultati aplikativne raziskave poročajo tistim udeležencem raziskave, ki 

jim lahko raziskava nudi neko uporabno znanje in ga v praksi uporabijo. To posredovanje je 

povezano z etiko in z zaupnostjo informacij. 
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Proces kvalitativne raziskave pa poteka po njegovih zakonitostih, o katerih navajata tudi 

Sikovškova in Trnavčevičeva (2011, 250), to so: načrt raziskave, izbira metod in tehnik, 

analiza in interpretacija podatkov ter postavljanje zaključkov in sklepov. 

6.1.2 Študija raziskovalnega primera  

 

Z raziskavo smo se poglobili v problematiko študije primera vstopa novega- inovativnega 

izdelka iz segmenta medicinskih pripomočkov na slovensko tržišče in izpostavili pomembne 

elemente strateškega načrtovanja za uspešno uvedbo novega-inovativnega izdelka na 

slovenski trg. 

 

Raziskavo smo izvedli z analizo polstrukturiranih intervjujev temelječih na štirih (4) temeljnih  

raziskovalnih vprašanjih, povezanih s ključnimi elementi strategije marketinga in enem (1) 

splošnem vprašanju, s katerim smo želeli interpretirati pomembne elemente strategije 

marketinga, ki jih je potrebno upoštevati pri uvajanju novega-inovativnega izdelka v 

segmentu medicinskih pripomočkov na slovenski trg.  

 

Pri podaji predlogov za nadaljnji razvoj in raziskovanje smo upoštevali tako aplikativen vidik 

(podati uporabno novo pridobljeno znanje, uporabno za podjetje Combic v zvezi s študijo 

primera), kot znanstveni vidik (podati generalno uporabno, novo pridobljeno znanje za 

temeljne ali druge raziskave na podlagi študije primera za podobne študije).  

 

Predlogi temeljijo na pridobljenem znanju iz teoretičnega in empiričnega dela raziskave ter na 

splošnih notranjih in zunanjih marketinških ciljih, ki so po AMA (2008) za sleherno podjetje 

na trgu globalne konkurenčnosti pomembni. Pri tem mislimo zlasti na ustrezno notranjo 

komunikacijo v podjetju za ustvarjanje ponudbe visoke vrednosti, s katero bo lahko 

zadovoljila obstoječe in nove kupce, stranke, partnerje, širšo družbeno skupnost (tržni delež, 

zadovoljstvo in zvestoba porabnikov) kot tudi prispevanje k ustvarjanju ustreznih finančnih 

kazalcev ekonomske dodane vrednosti (vrednost premoženja podjetja) ter na ustrezno 

marketinško učinkovitost (doseganje ciljev - revizija).     

 

S pomočjo ciljno usmerjenega raziskovanja je kvalitativna študija primera izpolnila njeno 

vlogo osredotočenosti na problematiko po  Sagadinu (2001, po Sikovšek in Trnavčevič 2011, 

260).  

 

Novo znanje bo imelo sicer uporabno vlogo za podjetje Combic, vendar je podalo predvsem 

možnost splošnega razumevanja problematike, o kateri govori Stake (1995, po Sikovšek in 

Trnavčevič 2011, 260).  
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6.1.3 Izdelava polstrukturiranega intervjuja  

 

Po Fontani in Freyu (2000) je v kvalitativnih raziskavah najpogostejša metoda zbiranja 

podatkov intervju. Tudi po Sagadinu (2001, 15) se v kvantitativnih raziskavah uporablja 

postopke zbiranja podatkov, v katerih se uporablja komunikacija med raziskovalci in 

udeleženci. Polstrukturiran intervju je v primerjavi s strukturiranim, nestandardiziran. 

Vprašanja pri polstrukturiranem intervjuju niso namreč v naprej pripravljena, temveč le 

oblikovana glede na tematiko pogovora, se pa ves čas pogovora prilagajajo udeležencem v 

raziskavi glede na njihovo poznavanje in razumevanje tematike. 

 

Polstrukturiran intervju, ki smo ga uporabili kot orodje za namen izvedbe kvalitativne 

raziskave, smo oblikovali s pomočjo sekundarnih in primarnih podatkov. Sekundarni podatki 

so bili zbrani iz preučene literature s področja marketinškega spleta, marketinškega 

komuniciranja, blagovne znamke, novih in inovativnih marketinških pristopov ter 

marketinških strategij. Primarni podatki pa so bili zbrani iz obstoječih internih in javno 

objavljenih virov podjetja Combic v zvezi z novim-inovativnim izdelkom iz segmenta 

medicinskih pripomočkov-izdelek Gloup in praktičnih izkušenj pri trženju izdelkov iz 

segmenta medicinskih pripomočkov.  

 

Vsako od štirih (4) temeljnih raziskovalnih vprašanj je imelo številna podvprašanja, ki so bila 

v pomoč pri razvijanju intervjuja in pridobivanju čim bolj jasnih in uporabnih odgovorov 

(Priloga 1): 

- Prvo raziskovalno vprašanje, ki je zajemalo področje elementov marketinškega spleta je 

vsebovalo osem (8) podvprašanj, povezanih z izdelkom, ceno in distribucijo novega 

izdelka iz segmenta medicinskih pripomočkov pri njegovem uvajanju na slovenski trg 

(potreba po izdelku, prednosti izdelka, cena izdelka in konkurenca, distribucija na 

običajnih in spletnih prodajnih mestih, posredna in neposredna distribucija, ključni in 

najpomembnejši elementi marketinškega spleta, pomen prodajne cene in njena 

opredelitev). 

- Drugo raziskovalno vprašanje, ki je zajemalo področje promocije oz. marketinškega 

komuniciranja in blagovne znamke novega izdelka iz segmenta medicinskih pripomočkov 

pri njegovem uvajanju na trg je vsebovalo devet (9) podvprašanj (načini iskanja 

informacij o medicinskih pripomočkih, ustrezni instrumenti marketinškega komuniciranja 

za trženje medicinskih pripomočkov, pomembnost sodobnega in tradicionalnega načina 

marketinškega komuniciranja, emocionalni motivatorji za nakup; razumevanje 

uporabnosti izdelka s pomočjo njegovega imena, pomembnost blagovne znamke, 

asociacije na pojem medicinski pripomoček; primeren način marketinškega 

komuniciranja – osebno/ neosebno). 

- Tretje raziskovalno vprašanje, ki je zajemalo področje novih in inovativnih marketinških 

pristopov pri uvajanju novega izdelka iz segmenta medicinskih pripomočkov na 
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slovenski trg je vsebovalo tri (3) podvprašanja (pomen inovativnosti pri planiranju 

marketinške strategije, ustreznost gverilnega pristopa pozicioniranja blagovne znamke v 

primerjavi s tradicionalnim pristopom, pomembnejši novi pristopi pri uvajanju izdelka na 

trg, pomembnost novega pristopa spletnega  trženja pri uvajanju izdelka na trg).  

- Četrto raziskovalno vprašanje, ki je zajemalo področje načrtovanja marketinške 

strategije za uspešno uvajanje novega izdelka iz segmenta medicinskih pripomočkov na 

slovenski trg je vsebovalo pet (5) podvprašanj (pomen trženjskih in prodajnih aktivnosti, 

uspešnost prodaje za življenje ne-nujnega medicinskega pripomočka z ustreznimi 

promocijskimi aktivnostmi, zaznavanje potrebe na slovenskem trgu po inovativnih in/ ali 

po izboljšanih medicinskih pripomočkih, najprimernejša strategija marketinga pri 

uvajanju novega izdelka na slovenski trg, zadostnost operativnega marketinškega načrta z 

dodelanim finančnim načrtom pri učinkovitem izvajanju in nadzoru marketinške 

strategije, pomembnost strokovnosti in navdušenosti tržnika pri uvajanju novega 

medicinskega pripomočka na trg. 

 

Veljavnost polstrukturiranega intervjuja kot orodja za kvalitativno raziskavo je bila izvedena s 

pomočjo strokovnega pregleda mentorja, strokovnjaka s področja trženja medicinskih 

pripomočkov na slovenskem trgu in odjemalca, ki pogosto kupuje medicinske pripomočke za 

nadaljnjo maloprodajo ali izposojo le-teh. Tako mentor kot odjemalec, ki pogosto kupuje 

medicinske pripomočke za nadaljnjo maloprodajo ali izposojo le-teh, sta podala nekaj 

predlogov za dopolnitev raziskovalnih vprašanj, kot na primer povečanje števila podvprašanj 

v izogib potencialnega omejenega poznavanja obravnavanega področja in tematike s strani 

intervjuvancev ter z namenom pridobivanja čim več, za magistrsko raziskavo, relevantnih 

podatkov. Strokovnjak s področja trženja medicinskih pripomočkov na slovenskem trgu je 

vprašalnik pogledal z vsebinskega vidika in vprašanja opredelil kot relevantna in zanimiva za 

področje uvajanja novega medicinskega pripomočka na slovenski trg.  

 

Dopolnjen in dokončno oblikovan polstrukturiran intervju se je nato testiral. Opravil se je 

intervju z odjemalcem, ki pogosto kupuje medicinske pripomočke za nadaljnjo maloprodajo 

ali izposojo le-teh in starejšo osebo, kot potencialnega kupca novega medicinskega 

pripomočka, ter strokovnjakom s področja trženja medicinskih pripomočkov na slovenskem 

trgu. Pri tem se je izkazalo, da je polstrukturiran intervju s podvprašanji dovolj dobro 

zasnovan, kajti pridobili smo razumljive odgovore in relevantne podatke. 

6.2 Izvedba raziskave 

 

V podpoglavju smo obravnavali vzorec in kredibilnost raziskave, metodologijo zbiranja 

podatkov in metodo analize podatkov. 
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6.2.1 Vzorec in kredibilnost raziskave 

 

Pri kvalitativni raziskavi smo izbrali kvotni vzorec, ki je značilen za velike populacije, izbran 

po specifičnih značilnosti populacije. Kot pravi Flere (2000, 79), se uporablja tovrstni vzorec 

ravno pri heterogenih skupinah populacije.  

 

Znano je namreč, da so pri uvajanju medicinskih pripomočkov na slovenski trg preko 

ekskluzivnega distributerja, enako kot pri uvajanju novih medikamentov, udeleženci v 

procesu trženja tako dobavitelj z ekskluzivo, posamezni trgovci in posamezniki, ki so 

kakorkoli povezani z odjemom izdelka (zgolj z nakupom izdelka, z nakupom zaradi lastne 

uporabe ali zgolj z uporabo izdelka).  

 

Glede na specifiko procesa trženja medicinskih pripomočkov so kvotni vzorec v naši 

raziskavi predstavljale tri (3) skupine udeležencev: 

- skupina D: dobavitelj – ekskluzivni distributer in tržnik novega izdelka za Slovenijo, 

- skupina T: trgovci – registriran in neregistriran veletrgovci
38

 in registrirane lekarne,
39

  

- skupina O: odjemalci – osebe, ki so povezane z nakupom in/ali uporabo izdelka. 

 

Vseh udeležencev v raziskavi je bilo 13, tj. 2 iz skupine D, 4 iz skupine T in 7 iz skupine O. V 

skupini D sta bila direktor distribucijskega podjetja z ekskluzivno pravico za trženje 

medicinskega pripomočka v Sloveniji, odgovoren za vodenje podjetja ter zaposlena oseba iz 

istega podjetja, ki se ukvarja s pridobivanjem novih/ inovativnih izdelkov, marketingom, 

njegovim uvajanjem na trg in prodajo. V skupini T so bili poslovni subjekti, med katerimi se 

dva ukvarjata v Sloveniji s prodajo medicinskih pripomočkov na debelo in dva, ki se 

ukvarjata s prodajo na drobno – dve lekarni, kot specializirani prodajalni medicinskih 

pripomočkov. V skupini O so bile tri pravne osebe, ki predstavljajo kupce, ki niso hkrati tudi 

uporabniki izdelka – bolnišnica, dva domova za starejše, dalje dve osebi, ki predstavljata 

kupce, ki sta hkrati tudi uporabnika izdelka –  delovno aktivna odrasla oseba ter dve osebi, ki 

sta zgolj in samo uporabnika izdelka in ne tudi kupca (otrok, upokojenec). 

 

Posamezne skupine iz vzorca so v bistvu predstavljale tudi ciljne skupine pri trženju 

medicinskega pripomočka Gloup, katerega ciljni trg je znan – Slovenija (glej slika 26). 

                                                 
38

 Registracija veletrgovca se v tem kontekstu obravnava kot registracija veletrgovca pri JAZMP 

(2016c). 
39

 Registracija se v tem kontekstu obravnava kot mreža lekarn, s katerimi sodeluje ZZZS (2016b). 
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Slika 26: Predstavitev vzorca raziskave 

 

S takšnim vzorcem smo načrtovali izvesti triangulacijo, kar je omogočilo  različne vpoglede 

na raziskovano problematiko, ločeno po skupinah intervjuvancev glede na njihovo vlogo v 

fazi uvajanja izdelka na trg oz. v procesu trženja medicinskega pripomočka, od distributerja, 

veleprodajalcev, maloprodajalcev oz. specializiranih prodajaln kot so lekarne, kupci, 

uporabniki, in tudi kupci, ki so hkrati tudi uporabniki izdelka. 

 

Po Sagadinu (2001) sta kriterija za kredibilnost raziskave veljavnost in zanesljivost. 

Veljavnost raziskave smo zagotovili s triangulacijo podatkov.
40

 Po Stakeju (1995, 443) se 

triangulacija izvede kot proces opazovanja in interpretacije različnih dojemanj. Zanesljivost 

raziskave smo pa zagotovili z natančnim in nazornim opisom skupin udeležencev in postopka 

raziskovanja. 

6.2.2 Metoda zbiranja podatkov 

 

V raziskovalni nalogi smo za študijo primera podatke zbirali s pomočjo izdelanega 

polstrukturiranega intervjuja, ki smo ga predhodno tudi preverili.  

 

Vsa raziskovalna vprašanja so bila smiselno oblikovana in uporabna za vse tri skupine 

udeležencev. Na podlagi štirih (4) ključnih raziskovalnih vprašanj, smo zbirali podatke s 

pomočjo nabora oblikovanih podvprašanj, ki smo jih uporabili kot podporo za osvetlitev 

problematike in spodbujanje pogovora. Vprašanja so bila zaprtega in odprtega tipa. Na 

slednjega je imel možnost udeleženec v raziskavi odgovoriti, kakor je želel. 

 

Intervjuje smo izvedli v mesecu februarju 2016. Udeležencem v raziskavi smo predhodno 

predstavili namen in cilje raziskave ter potek izvajanja intervjuja. Nekateri intervjuji so se 

                                                 
40

 Triangulacije po Tratnikovi (2002, 41) glede na obdelavo podatkov, so štiri različne vrste: 

Triangulacija podatkov – glede na obdobja in/ali iz različnih virov ter primerjava med temi; 

Triangulacija raziskovalcev – glede na  zbiranje podatkov s strani več različnih raziskovalcev in 

primerjave med temi; Triangulacija metodologije –  kombinacija kvalitativnih in kvantitativnih metod; 

Triangulacija teorij – uporaba različnih teorij in primerjava le-teh med njimi za razlago pojava glede 

na različni teoriji. 
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zaradi zasedenosti posameznikov zavlekli v začetek meseca marca 2016. Posamezni intervjuji 

so trajali 45 do 60 minut in so se izvajali na lokaciji intervjuvancev. Na željo posameznikov iz 

tretje skupine smo intervju izvedli v kavarni v bližini njihovega kraja bivanja, kar je 

zagotovilo večjo sproščenost pri izvajanju le-tega. Intervjuji so se snemali in naredili so se 

njihovi prepisi. V celoti smo se izognili pristranskosti s tem, da smo se držali izhodiščnih 

vprašanj pri sami izvedbi intervjuja. 

6.2.3 Metoda analize podatkov 

 

Odgovori udeležencev v kvalitativni raziskavi so se tudi po Silvermanu (2000) analizirali z 

metodo analize vsebine. Metoda analize po Merriamovi (1998) vključuje tako dejstva kot 

abstraktne poglede, deduktivno in induktivno sklepanje ter opisovanje rezultatov oz. 

ugotovitev in njihovo interpretacijo. Z interpretacijo se je ugotovitve utemeljilo.  

 

Po Sagadinu (2001) sestavlja postopek analize podatkov: urejanje gradiva, kategoriziranje in 

kodiranje, razlaga empiričnih ugotovitev na podlagi danih rezultatov in njihova teoretična 

verifikacije ter izdelava poročila o raziskavi.  

 

V naši raziskavi smo zato intervjuje najprej prepisali in uredili, nato izvedli kodiranje vsebine, 

ter dalje podatke združili v kategorije, ločeno po posameznih skupinah, skladno s posamezno 

kategorijo. Pri tem smo za kategoriziranje upoštevali ključne besede iz štirih (4) raziskovalnih 

vprašanj: marketinški splet, marketinško komuniciranje in blagovno znamko, nove pristope in 

inovativnost pri trženju. Upoštevali smo tudi strategije marketinga in drugačnost ali posebnost 

razmišljanja posameznikov skupine oz. skupin, kar lahko nakazuje na izredne prednosti oz. 

ovire, ter jih odložili v odložišče. Zbrane podatke smo analizirali, podali ugotovitve in razlike.  

 

Z analizo podatkov iz odložišča smo želeli ugotoviti in podati tudi: 

- oceno zunanjega okolja (partnerji trgovci, odjemalci, konkurenca) v zvezi z 

marketingom, tj. ocena njihovega vpogleda na prednosti in ovire za uspešno uvajanje 

novega-inovativnega izdelka na trg, 

- oceno notranjega okolja (podjetje kot ekskluzivni distributer) v zvezi z marketingom; tj. 

ocena delovanja managerja in zaposlenega tržnika kot izhodiščno merilo za doseganje 

tržnega potenciala (notranja organizacija podjetja distributerja). 

 

S pomočjo analize rezultatov in upoštevaje splošnih marketinških ciljev podjetij pri izvajanju 

strategije marketinga ter virov drugih avtorjev, smo interpretirali rezultate raziskave in skušali 

odgovoriti na vprašanje: »Kakšna marketinška strategija je potrebna za uspešno uvajanje 

novega izdelka v segmentu medicinskih pripomočkov na slovenski trg?« ter podali predloge 

za nadaljnji razvoj in raziskovanje. 
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Ker je po Trnavčevičevi (2003) potrebno upoštevati zagotovitev anonimnosti udeležencev 

raziskave, smo pri analizi in interpretaciji ugotovitev to tudi zagotovili. Zasebnost 

udeležencev raziskave po posameznih skupinah smo ohranili s črkovnimi kodami (D, T, O), 

njihove podskupine pa s pod-kodami, kot je navedeno v nadaljevanju.  

 

Skupino D (dobavitelji), v katero smo vključili dve (2) osebi iz podjetja Combic, 

ekskluzivnega dobavitelja in prodajalca medicinskega pripomočka Gloup za Slovenijo, 

predstavljajo: 

- D-manager: manager podjetja, ki je zakoniti zastopnik podjetja z ekskluzivno pravico za 

dobavo in trženje izdelka v Sloveniji ter upravljalec podjetja in 

- D-tržnik: vodja prodaje in marketinga. 

 

Skupino T (trgovci), v katero smo vključili štiri (4) trgovce, ki kot posredniki tržijo 

medicinski pripomoček Gloup v Sloveniji, skupinsko ločeni glede na obseg in način prodaje: 

- T-debelo: vključuje dva (2) prodajalca na debelo (prvi registriran pri JAZMP, drugi ne), v 

raziskavo je eden vključil vodjo prodaje, drugi pa vodjo klicnega centra, 

- T-drobno: vključuje dva (2) prodajalca na drobno (obe registrirani lekarni pri ZZZS), oba 

locirana na Primorskem; v raziskavo je ena vključila direktorico in druga farmacevtko.  

 

Skupino O (odjemalci), v katero smo vključili (7) odjemalcev, ki so kakorkoli povezani z 

nakupom ali/ in hkrati z uporabo izdelka, skupinsko ločeni na: 

- O-kupec: vključuje tri (3) kupce, ki so zgolj kupci, in ne tudi uporabniki izdelka (dva 

domova za starejše in ena bolnišnica); v raziskavo je en dom vključil vodjo, drugi pa 

managerja, bolnišnica pa vodjo lekarne, 

- O-kupec-uporabnik: vključuje dva (2) kupca, ki sta hkrati tudi uporabnika (polnoleten 

mladostnik, zaposlena odrasla oseba), 

- O-uporabnik: vključuje dva (2) odjemalca, ki nista tudi kupca (otrok, upokojenec). 

 

Izdelek Gloup gel, ki predstavlja nov, inovativen izdelek iz segmenta medicinskih 

pripomočkov, smo pri analizi in interpretaciji rezultatov imenovali z nazivom »izdelek«, 

blagovno znamko Gloup pa »blagovna znamka«, ekskluzivnega distributerja tega izdelka za 

Slovenijo, podjetje Combic, pa »podjetje«. 

6.3 Analiza in interpretacija rezultatov raziskave 

V podpoglavju smo podrobneje raziskali marketinški splet, marketinško komuniciranje in 

blagovno znamko, predstavili smo nove pristope in inovativnost pri trženju. V nadaljevanju 

smo obravnavali strategijo marketinga in oceno zunanjega in notranjega okolja. 
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6.3.1 Marketinški splet 

 

Raziskava je pokazala, da so ključni marketinški elementi pri uvajanju novega izdelka iz 

segmenta medicinskih pripomočkov za T promocija, za D izdelek in promocija (ozaveščanje o 

obstoju, prednosti in kakovosti izdelka), za O pa cena in promocija pred izdelkom 

(dostopnost, relevantnost glede na čas uporabe izdelka), kar velja tudi za predstavnike skupine 

T-drobno, v primerjavi s skupino T-debelo. Glede promocije, ki jo uvidijo kot pomemben 

element, ponekod pa celo kot ključen element, pa zaznamo naslednje razmišljanje. Skupina O 

je med ostalim dejala: »V prvi vrsti je vsekakor pomembna promocija izdelka, da so 

potrošniki z izdelkom seznanjeni. Sledi ključna cena, šele nato izdelek in na koncu 

distribucijske poti.«  Da je v prvi vrsti pomembna promocija in šele nato cena ter izdelek in 

distribucija, bi lahko interpretirali tudi z navedbami Potočnika (2005, 301), ki pravi, da z 

marketinškim komuniciranjem podjetja vplivajo na strateško pozicioniranje izdelka ter na 

njegov nakup, z ustrezno distribucijo pa ustvarjajo zveste stranke. 

 

Skupina T je trdila, da se dobro tržijo izdelki, ki jih priporočajo tako »zvezdniki«, kot bivši 

športniki in sedanji župani. Menili pa so tudi, da je ustrezno strokovno svetovanje s strani 

prodajalca pomembno, kajti kot so dejali: »…mu pomaga pri nakupni odločitvi«. Turettova 

(2001, 56) tudi navaja, da odnosi z javnostmi pomagajo pri ustvarjanju zvestobe določeni 

blagovni znamki s pomočjo strokovne javnosti kot tudi z zadovoljnimi bolniki. Po Turettovi 

(prav tam), so ravno odnosi z javnostjo osnova za izgradnjo blagovne znamke v zdravstvu. 

 

Glede prodajne cene pa so si bili vsi O-kupci enotni, da je cena pomembnejša kot 

konkurenčna prednost, s čimer so se strinjali tudi skupina T, skupina O in delno tudi skupina 

D. Pri tem v zvezi s konkurenčno prednostjo je skupina T poudarila, da: » …jo mora 

končnemu uporabniku ali kupcu znati predstaviti lekarna.«, ki predstavlja specializirano 

prodajalno za trženje izdelka, sama cena pa mora pokrivati vse posredne storitve in biti 

dosegljiva širšemu krogu, kot že ugotovljeno. 

 

Dalje glede cene je skupina T opozarjala tudi, da: »različne akcije po navadi pomenijo zaton 

izdelka.«.  Tudi drugi avtorji (Kotler 1996; Lodish in Mela 2007) navajajo, da akcije, ki so 

sicer značilne za pospeševanje prodaje in niso značilne za fazo uvajanja spremenijo le čas, ne 

pa tudi celotnega povpraševanja po izdelku.  

 

Sicer pa naj bo cena opredeljena realno, kot je dejal O-kupec: »Opredeljena naj bo glede na 

referenčni izdelek, če je npr. tuba za 10 dni, naj bo cena  primerljiva za 10 dni …«, in tudi: 

»Cena naj bo z davkom, brez davka in z rabatom.« in pri tem prilagojena tudi starejši 

populaciji, v kolikor je izdelek plačljiv in ni subvencioniran. O pomenu in primerni 

opredeljivosti cene se zaveda tudi dobavitelj, kar je nakazoval z izjavo D-managerja: »Če je 

prodajna cena sprejemljiva, izdelek pa ne preveč nujen za življenje, bo prodaja lažja.«  
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Armstrong idr. (2015, 51–52) sicer navajajo, da je cena ključna strategija za določanje 

vrednosti izdelka za kupca, opozarjajo pa tudi (prav tam) na sledeče: če kupec ugotovi, da je 

cena boljša kot je vrednost, ki jo lahko ustvari izdelek kupcu, izdelka ne bodo kupili.  V tej 

fazi predlagajo, da cena temelji na oceni vrednosti za kupca, stroškov izdelka in cene 

konkurence. Določitev cene pa je vezana tudi na marketinško strategijo, cilje in splet kot tudi 

na poslovno strategijo in velikostjo organizacije, trg in povpraševanje, ekonomske pogoje trga 

ter življenjski cikel izdelka.  

 

Sama distribucija izdelka je kot element marketinškega spleta sicer tudi pomembna, vendar ni 

ključen element. Tudi po Walkerju idr. (1999, 220–241) je distribucija pomembnejša v 

naslednji fazi, fazi rasti izdelka, skupaj z diferenciacijo, izboljšano kakovostjo, razvojem 

blagovne znamke za zagotovitev tržnega deleža, v bran morebitni močni konkurenčni v fazi 

rasti. Le-ta, ki bi po rezultatih naše raziskave morala biti tako klasična kot novodobna (preko 

spleta), kajti kot pravi Gulič (2015) omogoča manjše stroške prodaje. Distribucija bi pa zlasti 

v fazi uvajanja izdelka morala biti posredne narave (preko veletrgovca) in ne neposredne 

narave (od dobavitelja do kupca).  

 

Pri distribuciji je posredna prodaja (preko veletrgovcev) v večjem delu raziskave videna kot 

uspešnejša pri uvajanju novega izdelka na slovenski trg kot neposredna (od dobavitelja do 

potrošnika), zlasti velja ta ugotovitev za udeležence skupine D in T ter nekatere udeležence 

skupine O. Po mnenju skupine D, zlasti D-tržnika, je posredna prodaja uspešnejša, ker le-ta 

pozna bolje trg in bo tudi sam vključil promocijo. Po mnenju skupine T pa zato, ker z njo 

postaneš bolj dosegljiv in poznan, sicer pa pravijo tudi, da imata obe svoje prednosti. Pri 

skupini O, O-uporabnik (starostnik), so videli uspešnost posredne prodaje v slednjem: »Bolj 

pomembno se mi zdi, da gre preko veletrgovca, kako bomo drugače kupovali: preko Top 

Shopa?«, kar nakazuje na potrebo po prikazovanju kakovosti in strokovne preverjenosti 

izdelka, saj je, kot pravi Obu (2010), v farmacevtski industriji potrebna podpora tako s 

strokovnimi mnenji kot mnenji strokovni podpori prodajalcev. Pa vendarle je razumljivo, da 

so nekateri udeleženci skupine O, tj. O-kupci (domovi, bolnišnice), razmišljali drugače. 

Namreč pomembnejša je za njih neposredna prodaja, kajti kot so dejali: »Tako lahko uvoznik 

poda uporabniku čim več informacij o samem izdelku, o pravilni uporabi, morda le-to tudi 

praktično prikaže. Sicer pa uvidijo kot smiselno tudi prodajo pri veletrgovcih, ko bo izdelek 

že uveljavljen in prepoznan.« 

 

Pa vendarle, ne glede na prevladujočo mnenje o uspešnejši posredni prodaji v primerjavi z 

neposredno, bi prodajna mesta po mnenju vseh udeležencev v raziskavi morala biti tako 

klasična (specializirane lekarne) kot novodobna (spletna prodaja). Kajti kot je dejal D-tržnik: 

»Klasična mesta zajemajo vso populacijo, novodobna prodajna mesta pa populacijo 15–45 let 

še posebej.« Prednost klasične prodaje po mnenju udeleženca iz skupine T je na primer: 

»Menim, da je klasično prodajno mesto boljša rešitev, saj je porabnik/ kupec deležen lahko še 
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strokovnega svetovanja (seveda, če je prodajalec ustrezno izobražen), in mu pomaga pri 

odločitvi. Svetovanje je zasnovano na poznavanju trga izdelkov, kamor omenjen izdelek 

spada.«, kar lahko ponovno po Obujevi (2010) interpretiramo kot potrebo v farmacevtski 

industriji. Prednosti spletnih prodajnih mest pa so v tem, kot pravi udeleženec skupine T: » 

…dostikrat tudi otroci kupujejo stvari za svoje starše oz. preverjajo ponudbo in izdelke na 

spletu.«. Skupina O je dejala tudi, da je spletna prodaja smiselna in bo tudi v prihodnje vedno 

bolj, starejše osebe pa bodo po njihovem že same uporabile klasične poti: »Tam kjer so ljudje 

starejši, se bodo sami posluževali klasičnih prodajnih mest …«. Opozorili pa so udeleženci iz 

skupine O tudi: »Nikakor izdelka ne bi dala v trgovino, le-tam izdelek izgubi renome in se ga 

vsak izogiba.«  

 

Za uspešno distribucijo so vse tri skupine enotnega mnenja da je povezana z izdelkom, 

njegovo ceno in novostjo na trgu (brez konkurence, prvi na trgu).  

6.3.2 Marketinško komuniciranje in blagovna znamka 

 

Skupina D se zaveda da ima izdelek pri njegovem uvajanju na trg lahko konkurenčno 

prednost zaradi njegove novosti na trgu (je brez konkurence, je prvi tovrsten izdelek na trgu), 

vendar se zaveda, da je pri njegovem uvajanju na trg poleg ustrezne cene izdelka, pomembna 

tudi pravilna predstavitev in promocija le-tega, kajti v tem primeru ne gre za življenjsko 

pomemben izdelek, temveč kot so dejali: »Ker gre za izdelek, ki na nek način predstavlja 

luksuz ...«.  

 

Informacije o medicinskih pripomočkih kupci iščejo na različnih krajih in na različne načine. 

Po mnenju skupine D informacije kupci pridobivajo preko zdravnikov in farmacevtov z 

njihovimi priporočili za uporabo izdelka kot tudi z oglasi, z osebnimi izkušnjami in s pomočjo 

drugih (svojci, zadovoljne osebe).  

 

Skupina T informacije o medicinskih pripomočkih dobiva tako iz posvetovanja s strokovno 

javnostjo (z zdravniki, s fizioterapevti, z drugim medicinskim osebjem) ter priporočilom 

zadovoljne osebe, kot iz oglasov (fotografije, revije), pospeševanja prodaje – akcijskih cen, 

odnos z javnostjo – informiranje in izobraževanjem o novem izdelku.  

 

Skupina O pa je menila, da kupci informacije o le-teh pridobivajo iz posveta pri zdravniku, 

spletnega oglaševanja, oglasov, televizije, revij in pisnega gradiva v zdravniški čakalnici ali 

pa v lekarni. Pri tem jeskupina O glede načina pridobivanja informacij razlagala, kot sledi: 

»Mogoče se bo slišalo smešno, toda jaz veliko preberem z letakov in zloženk kar v čakalnici 

zdravstvenega doma ker se po navadi čaka na zdravnika. Takrat je največ časa za branje.«. 

Dejali so tudi: »V lekarni vzamem lekarniški informator in vidim, če je kaj novega.«  
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Sicer je po mnenju D, T in O emocionalni motivator nakupa/ uporabe izdelka najpogosteje 

osebna izkušnja, brezplačen vzorec in tudi mnenje (stroke, drugih vplivnežev). Pri podskupini 

T-drobno so omenjali še fotografijo nečesa lepega (pozitivna fotografija) in priporočilo 

renomiranega proizvajalca (fizični dokazi proizvajalca). Po mnenju T-debelo tudi primer 

kliničnih praks (fizični dokazi o učinkovitosti). Predstavnik iz skupine O, tj. O-uporabnik pa 

je na vprašanje o emocionalnih motivatorjih povedal: »Mene zanima samo zato, ker nisem 

mogla požirat ... Osebno se odločam na podlagi mojih potreb.«, torej na podlagi koristi 

(reševanje nekega problema).« Da mora izdelek nuditi kupcu neke koristi, navaja tudi Kotler 

(1998, 432) v definiciji izdelka, ko pravi, da je izdelek vsaka stvar, ki jo je možno ponuditi na 

trgu za vzbuditev pozornosti,  nakup,  za uporabo ali porabo ter zadovoljevanje želja ali 

potreb kupca. 

 

Večini udeležencev v raziskavi se zdi smotrno tako tradicionalen kot novodoben, spletni način 

marketinškega komuniciranja. Kot je dejal udeleženec skupine T: »Mešanica tradicionalnih in 

netradicionalnih.«. Tudi po Heutschiju idr. (2003, 265) opisuje spletni način komuniciranja, ki 

poteka s pomočjo uporabe elektronskih medijev, lahko služi kot podpora farmacevtskim 

predstavnikom. Razumljivo pa je, da se pri O kupcih-odjemalcih zazna večja potreba po 

tradicionalnih oblikah marketinškega komuniciranja, kajti kot smo v predhodno navajali, so 

naklonjeni osebni prodaji in s tem strokovnemu svetovanju, vendar jim splet služi zlasti za 

utrditev spoznanja, in ni ključnega pomena.  

 

Glede osebnega in neosebnega komuniciranja, katera oblika je primernejša, so bili udeleženci 

po skupinah D, T in O različnih mnenj, prevladuje pa neosebno. Zato opredeljujemo nekaj 

konkretnih pogledov in konfrontacij. Po mnenju D-manager, bi bila optimalna osebna oblika, 

vendar je s stroškovnega vidika predraga, pri čemer je D-tržnik videl prednost v obeh oblikah. 

Po mnenju T-debelo2: »Definitivno pokriješ večji doseg z neosebnim komuniciranjem, 

osebno komuniciranje pa služi kot podpora za pospeševanje prodaje.« Kajti tudi po 

Heutschiju idr. (2003, 270), ne glede na vse večjo uporabo e- komuniciranja tudi v 

farmacevtski industriji, še vedno najpomembnejši osebni kontakt in nasvet strokovnjaka, 

prodajnega osebja. Tega se zavedajo tudi udeleženci iz skupine T iz naše raziskave, ki so že 

pri obravnavi pomena distribucije v konceptu marketinškega spleta obravnavali prednost 

klasičnega prodajnega mesta pred novodobnim (spletno trženje), ker je porabnik/ kupec 

deležen lahko še strokovnega svetovanja (seveda, če je prodajalec ustrezno izobražen), in mu 

pomaga pri odločitvi. 

 

T-drobno so sicer dejali, da je kot neosebno komuniciranje primerno komuniciranje preko 

oglasov zlasti v čakalnicah, pa vendar poudarjajo tudi primernost osebnega komuniciranja 

tam, kjer: » … lahko kupca osebno nagovoriš, mu predstaviš izdelek ter mu ga ponudiš v 

testiranje.« Čeprav so O-uporabniki glede neosebnega komuniciranja podpirali TV-oglase, so 
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glede osebnega komuniciranja tudi dejali: »Nisem toliko za osebno, ker se temu ljudje 

izogibajo, je prenasičeno. Meni se zdi bolj primerno neosebno, preko oglasov.«  

 

Instrumenti marketinškega komuniciranja (oglaševanje, osebna-neosebna prodaja, direktni 

marketing brez posredovanja trgovine, odnosi z javnostjo, pospeševanje prodaje, sodobni 

pristopi), ki se v farmacevtski industriji, v segmentu medicinskih pripomočkov najbolj 

uporabljajo in bi vplivali na povečano prodajo, so v splošnem pogledu z vidika vsek treh 

skupin v raziskavi (D, T in O) najpogosteje oglaševanje (oglasi v različnih množičnih 

medijih: radio, TV, internet, tiskani mediji), odnosi z javnostjo (izobraževanje in 

informiranje), pospeševanje prodaje (preizkus, akcijska cena), spodbuda vplivneža 

(zdravnika, priporočilo, znana oseba). 

 

Manj je zaznati uporabo oz. učinkovitost osebne prodaje in sodobnih pristopov po (plasiranje, 

sponzoriranje, Buzz Marketinga itd.), embalaža in blagovne znamke. Zanimivo pa je, da je 

podskupina T-drobno izpostavljala  pri vplivnih elementih marketinškega komuniciranja, ki bi 

pospešili prodajo, le oglaševanje s pomočjo medijev (radio, tv, internet, tiskani mediji).  

 

Po De Chernatonyu (2002, 20–37) sta pri marketingu vloga in pomen blagovne znamke 

ključna (vidna komponenta izdelka, psihološka dimenzija izdelka: čustva, vrednote, 

prepričanja ter osebnostna dimenzija izdelka: nevidna komponenta). Skupini T in O sta glede 

pomena blagovne znamke za izdelek izpostavili različne poglede, nekje je blagovna znamka 

pomembna, nekje ni. Nekje ime blagovne znamke pove kaj pomeni, nekje ne pove. Pri tem je 

T-debelo2 izpostavil, da je v konkretnem primeru morda ime smešno, če se izpusti »o«, kajti 

naznani na hrvaški izraz za neumen »glup«. Rezultati raziskave kažejo na to, da je smiselno 

pred kakršnokoli marketinško aktivnostjo podrobno raziskati in obravnavati tudi blagovni 

znamko, kajti tako kot smo omenili, je pri blagovni znamki pomembna tako vidna kot tudi 

psihološka dimenzija izdelka.  

 

Po Fisku (2009) taktike na področju promoviranja prodaje, distribuiranja in oblikovanja cen, 

lahko zagotavljajo kratkoročne dobičke z eksplicitnim prodajnim sporočilom
41

 ali pa se 

uporabi dolgoročno sporočilo,
42

 s katero si prizadevamo izgraditi dolgoročno blagovno 

znamko, spreminjanje dojemljivosti in ustvarjanje priljubljenosti med kupci na dolgi rok. 

  

                                                 
41

Eksplicitno prodajno sporočilo je npr.: »sedaj vam nudimo 25 % znižanje cen vrtnega pohištva«. 

(Fisk 2009) 
42

Dolgoročno prodajno sporočilo je npr.: »Rad bi svet naučil peti«, kot ga je uporabila Coca-Cola. 

(Fisk 2009) 
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6.3.3 Novi pristopi in inovativnost pri trženju  

 

Po Haasu in Ivensu (2005, 15–21 in 23–24) se v marketingu vedno išče tudi inovativne 

pristope. Tega se je zavedala tudi skupina D, pri čemer D-manager glede inovativnosti pri 

izbiri tržne strategije in gverilskih pristopov pravi: »Večja kot je inovativnost oglaševanja, 

večja je verjetnost za uspeh in uveljavitev novega izdelka na trgu. Meni osebno je boljši 

gverilski pristop, ker se nam s svojo šokantnostjo bolj vtisne v spomin.« 

 

Da je inovativnost pri izbiri tržne strategije pomembna, so se strinjale tudi vse ostale skupine,  

T in O. Različno pa so skupine udeležencev obravnavale sodoben, gverilski pristop trženja.
43

  

Izjave skupine T glede gverilskega pristopa in inovativnosti pri izbiri tržne strategije so bile:  

- »Inovativnost pri izbiri tržne strategije je ključnega pomena za uvedbo novega izdelka na 

trg. Sistem šokiranja se mi pa ne zdi pravšnji za izdelke, namenjeni zdravju.«  

- »V poplavi vseh izdelkov in oglasov – inovativnost izstopa. Za starejše se mi zdi najboljši 

klasičen pristop, medtem ko za mlajšo ciljno publiko pa bolj gverilski pristop.«  

- »Inovativnost je pomembna. Boljši se mi zdi tradicionalen pristop kot gverilski.« 

- »Malo tudi vpliva inovativnost, vendar je veliko vpliva strokovnega osebja. Boljši se mi 

zdi tradicionalen pristop.« 

 

Skupina O je glede gverilskega pristopa in inovativnosti pri izbiri tržne strategije navajala:  

- »Inovativnost niti ni ključnega pomena. Boljši je tradicionalen način.«  

- »Zelo pomembna je inovativnost. Gverilen pristop tudi zelo pritegne pozornost.« 

- »Zelo odvisno od izdelka, če je veliko podobnih izdelkov absolutno da, v nasprotnem 

primeru je pomembno, da si kupec zapomni s pozitivno asociacijo.« 

- »Ja, inovativnost je ključnega pomena. Boljši je tradicionalen pristop.«  

- »Dandanes vse temelji na inovativnosti. Pri tem izdelku gverilen način ne bi bil 

priporočljiv…. predvsem zato, ker je namenjen širokemu krogu kupcev, ne le določeni 

starostni skupini.« 

- »Inovativnost je ključnega pomena, vsekakor. Tradicionalen je boljši, ker pri velik 

oglasih, a katerega ne veš odgovora, do odgovora že pozabiš na predhodni oglas.« 

 

Glede na to, da je gverilski pristop sodoben pristop, ki vsebuje svojevrstno inovativnost pri 

izvajanju strategije trženja, je iz zadnjih treh izjav skupine O zaznati, da gverilski pristop 

trženja  ne zaznavajo kot inovativnega, ki je po Pepelsu (2005, 167) nekovencionalen sodoben 

pristop trženja. 

 

                                                 
43

 Gverilski pristop marketinga smo predstavili kot primer metode šokiranja, reklame z vprašanji in/ ali 

slogani, ki si jih ne znamo interpretirati…so nejasni…čez teden ali dva pa dobimo razlago na 

vprašanje in/ali slogan. 
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Pri vprašanju glede vrste novih pristopov, ki imajo ključen pomen pri uspešnem zaznavanju in 

prepoznavanju novega izdelka na trgu, so večinoma vsi udeleženci v raziskavi, tako v skupini 

D, T kot O, izpostavili pomen natančnega poznavanja kupcev. Podajamo navedbo enega 

izmed udeležencev iz raziskave: »Če natančno poznaš kupce, potem boš vedel, kako jim 

prodati izdelek, kje in za kakšno ceno.«  

 

Ponekod so udeleženci v raziskavi izpostavili za uspešno zaznavanje in prepoznavanje novega 

izdelka iz segmenta medicinskih pripomočkov kot ključen nov pristop trženja tudi: 

- inovativno oblikovano trženje, 

- intenzivno konkurenčnost organizacije,  

- nasprotovanje ustaljenim možnostim trženja in  

- vzbujanje občutenje priložnosti.  

 

Vzbujati občutenje priložnosti, ki smo ga navedli kot enega od novih pristopov trženja, je pa 

pristop trženja, ki ga kot ključnega izpostavljajo samo udeleženci raziskave iz skupine O. Kar 

potrjuje Schürmannovo (2011, 62) navajanje, da je poleg potreb za nakup (koristi/ 

uporabnost) dodatno potrebno preveriti tudi motivatorje nakupa, kamor sodi tudi proces 

nakupa in vzbujanje emocij za nakup. 

 

Zanimivo je tudi spoznanje, da večina udeležencev iz skupine D, T kot O, e-komuniciranje 

kot sodoben nov pristop komuniciranja ni zaznavala kot ključen pristop pri trženju izdelkov iz 

segmenta medicinskih pripomočkov, o čemer govorijo tudi Heutschi idr. (2003, 270). Dalje 

(prav tam) avtorji tudi navajajo, da bo ne glede na vse večjo uporabo e-komuniciranja v 

farmacevtski industriji še vedno najpomembnejši osebni kontakt, kar smo zasledili tudi v naši 

raziskavi. Da je osebni kontakt še vedno najpomembnejši so navajali udeleženci v raziskavi iz 

skupine O, natančno pri skupini, ki medicinske pripomočke kupujejo, ne pa tudi uporabljajo.  

Zanimivo pa je, da so imeli nekateri udeleženci iz skupine T-debelo drugačno mnenje glede 

spletnega trženja, kajti kot so dejali, vedno več ljudi išče informacije tudi preko spleta, 

navajamo: »Ja. Ljudje čedalje več iščejo informacije na spletu, tako da je spletno trženje 

ključnega pomena.« 

 

Čeprav se po Guliču (2015) lahko s pomočjo spletne prodaje, ki ima trgovino odprto 24 ur, 

hitro testira trg, sproti meri poslovanje, omogoča prodajo v več jezikih, hitrejše in cenejše 

obvešča kupce o novostih brez novih katalogov in brošur, cenejše upravlja s prodajo, pa 

vendarle sta tudi D-manager in D-tržnik interpretirala tradicionalen pristop trženja izdelkov iz 

segmenta medicinskih pripomočkov kot ključnega, sodobno spletno nakupovanje pa kot 

dopolnilen pristop marketinškega komuniciranja. D-manager je to navaja na naslednji način:  

»Spletno trženje ne more biti ključen pristop, lahko pa veliko pomaga glede na sodoben način 

komuniciranja.« 
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6.3.4 Strategija marketinga  

 

Planiranje marketinške strategije in kupna moč trga 

 

Udeleženci iz raziskave se niso povsem enotno izrazili, ali slovenski trg bolj potrebuje 

inovativne izdelke, ali raje izboljšane obstoječe izdelke, so pa bili vsekakor naklonjeni tako 

enim kot drugim. Veliko jih je bilo mnenja, da so obojni potrebni. Nekateri so navajali, da 

sicer slovenski trg potrebuje inovativne pripomočke, da jih ljudje tudi potrebujejo, hkrati pa 

so stališča, da je slovenski trg tog ali zadržan pri sprejemanju inovacij s področja medicinskih 

pripomočkov. Morda je trg zadržan prav zaradi njihove visoke cene, ne smemo pa zanemariti 

dejstva prisotnosti straha/odpora pred vsako novostjo oz spremembo.  

 

Inovativen proizvod je dobrodošel zlasti, ko je na trgu izkazana potreba. Skupina T v zvezi z 

inovativnimi medicinskimi pripomočki navajala: »Če zadev še ni na trgu in je povpraševanje 

po njih, je dobro izkoristiti prodajno priložnost. So pa ljudje sužnji navad in si želijo 

izboljšane obstoječe pripomočke. To je tako kot z avtomobili, mobiteli, televizorji … Vedno 

hočemo boljše.« D-manager pa je bil slednjega stališča: »Slovenski trg potrebuje inovacije in 

izboljšave, je pa vprašanje, koliko lahko kupna moč prebivalcev to prenese. Še en moment se 

dogaja v Sloveniji. To je naš zdravstveni sistem, ki je zakoreninjen v prebivalcih, ki 

enostavno pričakujejo, da jim bo zdravstveni sistem plačal vse, kar potrebujejo za svoje 

zdravje. Počasi se sicer tudi to spreminja.« Zlasti slednjo navedbo D-managerja lahko 

potrdimo glede na navedeno v teoretičnem delu magistrske raziskave, na podane rezultate iz 

SURS (2015), ki kažejo, da je za storitve zdravil in tehničnih pripomočkov v RS leta 2013 

bilo porabljenih 749.963,00 eur, od tega je bilo 44,03 % financiranih iz socialnih skladov in 

23,52 % iz zavarovalnic, s strani gospodinjstev pa kar 31,84 %, kar nakazuje pripravljenost 

prebivalstva RS za financiranja zdravil in medicinskih pripomočkov iz lastnih prihodkov.  

 

Izbor strategije marketinga  

 

Po Kotlerju (1998, 362) je strategija marketinga pri uvajanju izdelka na trg lahko temelječa na 

visoki stopnji marketinškega komuniciranja, kjer ima izdelek visoko ceno in katere glavni cilj 

je pridobiti kupce (strategija hitrega pobiranja smetane) ali temelječa na šibki stopnji 

marketinškega komuniciranja z visoko ceno izdelka, katere cilj je večji dobiček na enoto 

izdelka (strategija počasnega pobiranja smetane). Udeleženci raziskave so različnih mnenj 

glede primernosti navedenih dveh strategij ob uvajanju izdelka iz segmenta medicinskih 

pripomočkov na slovenski trg. Skupina O je bila za prvo strategijo, skupina T in O pa sta bili 

za prvo kot za drugo, pri čemer je bilo zanimivo mnenje udeležencev iz skupine O: »V 

začetku vsekakor strategija hitrega pobiranja smetane. Je pa zelo pomembna predvsem cena.« 
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Marketinški načrt 

 

Sicer pa so udeleženci iz skupine T in O v raziskavi večinoma potrdili, da operativni 

marketinški načrt kombiniran z jasnim finančnim načrtom lahko omogoči učinkovito merjenje 

in nadzor marketinške strategije za prodor novega izdelka na slovenski trg. Opredelili so: 

»Da, s takim načrtom se obvladuje vsa področja hkrati.« Vendarle pa so tudi dodali: »Še 

boljši marketinški načrt včasih ne prodre.« in  » … vedno je dobro imeti plan B.« 

 

Marketinške in prodajne aktivnosti 

 

Pri uvajanju novega izdelka na trg so marketinške in prodajne aktivnosti, ki so del 

marketinške strategije, za vse udeležene skupine v raziskavi (D, T in O) zelo pomembne. V 

skupini T so pravili celo, da: »So nepogrešljive.« Skupina O pa je marketinške aktivnosti 

razumela sledeče: » … tako poveš ljudem, kaj sploh obstaja …«, in zavedali so se tudi, da: 

»Brez teh aktivnosti so tudi vrhunski izdelki le zgodovina.«  

 

O-kupec-uporabnik in O-uporabnik v procesu uvajanja novega izdelka na trg posebej 

potrebujeta navdih za nakup, kajti kot so dejali: »Navdušenje, to je ključ za uspešno 

prodajo!«. Da je navdih bolj potreben kot strokovna podkovanost pravijo na naslednji način: 

»Če že moram izbirati, potem izberem navdušenje. To je pozitivna vibracija, ki pritegne 

stranko v nakup.« 

 

Udeleženci iz raziskave, ki so zgolj kupci in ne tudi uporabniki izdelka, torej udeleženci iz 

raziskave, ki sodijo v skupino O-kupec, pa dajejo prednost strokovnosti pred navdihov za 

nakup, kar so razlagali na sledeč način: »Oboje je pomembno! Vendar v prvi vrsti strokovna 

podkovanost.« To spoznanje so razlagali tudi sledeče: »Če tržnik v prvi vrsti zelo dobro pozna 

izdelek, je kompetenten sogovornik vsakemu potencialnemu kupcu. Če pa izžareva še 

navdušenje nad izdelkom, ki mora biti pristno (ne narejeno, ker kupec to takoj začuti!!!), se 

pravi, kar govori tudi ve in misli, potem je na dobri poti, da bo uspel prepričati kupca za 

nakup.«  

 

Sicer so tudi tržniki izdelkov, ki sodijo v skupino T, navajali, da potrebujejo navdih za nakup, 

pa vendar pri njih prevladuje potreba po strokovni podkovanosti, kar lahko razberemo iz 

naslednje izjave: »Navdušenje je zelo dobro, ampak če oseba nima strokovne podlage, ne 

pozna dobro izdelka, potem izgubi podporo v medicinskih vodah, saj je nobeden ne jemlje 

resno.«.  
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Kompetence tržnika 

 

Pri izvajanju marketinških aktivnosti je bistvenega pomena kompetentna usposobljenost 

kadra, ki izdelek trži. Da mora biti strokovno podkovan in tudi znati navdušiti potencialne 

stranke, o tem so si bili enotni vsi udeleženci iz raziskave, tako D, kot T in skupina O. Pa 

vendarle so nekateri udeleženci iz raziskave dajali prednost navdušenosti osebja, drugi pa 

strokovnosti, nekateri pa kar obema kompetencama hkrati. Razlike pri dajanju prednosti eni 

izmed navedenih dveh kompetenc pri izvajanju marketinga (navdih ali strokovna 

podkovanost) so razumljive, v kolikor pogledamo v vlogo posameznega udeleženca v 

raziskavi, ki jo ima v procesu uvajanja novega izdelka na trg (D-dobavitelj, T-posrednik ali 

prodajalec, O-odjemalec). Poleg tega, skupina D in skupina T imata svoje ciljne stranke, ki jih 

morajo osvojiti in zato njim primerno izdelati ne le ceno in distribucijo, temveč tudi 

marketinško komunikacijo. Ugotovljene razlike so posebej pomembne za podjetje 

tržnika/prodajalca izdelka. Pripomorejo mu lahko pri oblikovanju ustreznega načina trženja 

oz. pristopa do posameznih udeležencev v procesu uvajanja novega izdelka na trg.  

6.3.5 Ocena zunanjega okolja  

 

Prednost 

 

Za skupino T je bila prednost izdelka ravno v njegovi edinstvenosti – novosti na trgu  

(inovativnost, tržna niša). T-debelo1 je dejal, da je potreba po izdelku zlasti pri starejši 

populaciji, T-debelo2 pa je zaznaval potrebo po izdelku tudi pri mladih mamicah. T-drobno1 

je izpostavil potrebo po izdelku pri osebah, ki težko požirajo tablete, kapsule in na splošno za 

ljudi, ki težko požirajo. T-drobno2 pa je glede potrebe po izdelku navajal, da: » … zaenkrat ni 

zanimanja zanj.«, kar lahko uvidimo glede na novost na trgu, tudi kot prednost z vidika 

marketinškega komuniciranja, kajti na trgu še niso povsem oblikovana stališča glede novega 

izdelka. Prednost je z vidika potrebe po izdelku glede na predhodna stališča udeležencev v 

raziskavi iz skupine T v tem, da ni negativnih stališč.  

 

Prednost, ki lahko postane nevarnost na dolgi rok 

 

Kot prednosti izdelka, ki jih je skupina O navajala so zlasti, da izdelek olajša jemanje tablet, 

kajti kot je dejal O-kupec1: » ...S starostjo se težave samo množijo, posledično s tem tudi 

število zdravil – tablet, in če so prisotne še težave pri požiranju, je ta za ljudi res neprijetno, in 

to večkrat dnevno.« Tretji O-kupec pa je tudi povedal: »Po moji vednosti je prvi tovrstni 

izdelek in veliko je takih zdravil, katerih bolniki jemljejo le polovičko tablete.« O-uporabnik 

je dejal: »To je novost, ki je prej nikoli nisi dobil … Dosti kateri je že rekel, da težko požira 

tablete in domnevam, da je res problem. Vsaj pri meni.« Zaznava se pa potreba zlasti za 

posameznike kot navedeno, ker kot je pravil O-kupec1: »Določena zdravila imajo 
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nadomestilo v obližih ali kapljicah, ne pa vsa.«, kar uvidimo kot prednost, v svojem smislu pa 

tudi kot nevarnost na dolgi rok, v kolikor bodo proizvajalci posameznih zdravil, ki vlagajo 

veliko v R&R pričeli proizvajati zdravila v obliki, ki omogoča lažje požiranje (kapljično, 

topljive tablete, itp.). 

 

Slabost, ki lahko postane izziv in hkrati prednost na dolgi rok 

 

Zanimivi so naslednji odgovori na vprašanje glede razumevanja pojma medicinski 

pripomoček, katerega skuša podjetje uvesti na slovenski trg. Kako pa so razumeli udeleženci 

iz skupine T pojem medicinski pripomoček, in na kaj so najprej pomislili, ko so slišali le-ta 

izraz?  Skupina T-debelo in T-drobno sta navajali v zaporedju naslednje: »Široko področje, ki 

bi moralo biti v RS bolj regulirano.«…«Področje, ki je potrebno strožjega nadzora. Laični 

uporabniki so lahko hitro zavedeni. Področje, ki se bo v prihodnje zagotovo še razvijalo. 

Navajajo asociacije tako na bolezen kot okvaro in invalidnost, invalidski voziček in bergle, pa 

vendar tudi na nekaj, kar ti olajša življenje oz. dvigne kakovost življenja. 

 

Kako pa so razumeli udeleženci iz skupine O pojem medicinski pripomoček in na kaj so prvo 

pomislili ko so slišali ta izraz? O-kupci so prvo pomislili na pripomočke, ki se jih uporablja 

pri zdravstveni negi in tudi na: »Nekaj kar pomaga pri zdravju, kot npr. zdravila, pripomočki 

za gibanje, nego itd.« 

 

O kupci-odjemalci in O uporabniki pa so na pojem medicinski pripomoček asociirali tudi na 

invalidske vozičke in bergle, pa slušni aparat in opornica, ter tudi na: »Aparat, sredstvo za 

diagnosticiranje, izboljšanje in lajšanje počutja, bolnišnica, …«. Spet drugi so navajajo: 

»Hm… zelo zanimivo … proteza, invalidski voziček, bergle, ... lesena palčka za grlo, bergle, 

injekcija …« 

 

Ugotovitve iz raziskave kažejo na to, da se pod pojmom invalidski pripomočki zlasti pomisli 

na večje ali manjše predmete, ki pomagajo pri zdravljenju in negi, na igle in zdravila, ne pa 

tudi na pripomočke, kakršen je nov-inovativen izdelek Gloup, gel za lažje požiranje tablet. 

Lahko bi to spoznanje uvideli kot slabost pri uvajanju izdelka iz segmenta medicinskih 

pripomočkov, pa vendar lahko tudi kot izziv. Ob uvajanju le-tega novega izdelka na trg, ki 

velja za tipičen medicinski pripomoček, bi se lahko obravnavalo istočasno tudi zaznano 

perečo problematiko, ki so jo udeleženci v raziskavi izpostavili, tj. nedefiniranost medicinskih 

pripomočkov. V povezavi z obstoječo zakonsko osnovo, ki smo jo z magistrsko raziskavo 

uspeli preučiti, pa smo ugotovili tudi, da nov izdelek kot je na primer Gloup gel, težko 

opredelimo kot medicinski pripomoček. Tako bi lahko podjetje pri uvajanju novega 

inovativnega izdelka iz segmenta medicinskih pripomočkov na slovenski trg, glede na 

navedeno okoljsko pravno problematiko,  namesto gverilskega pristopa, ki se v raziskavi ni 

ravno izkazal kot primeren nov pristop v farmacevtski industriji, za uvajanje novega izdelka 
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na trg uporabil »bolj domiseln« način, tj. javno ozaveščanje problematike preko novega 

izdelka, ki mu obstoječa pravna podlaga z naslova opredelitve vrste izdelka ni naklonjena. Z 

vidika sodobne definicije marketinga po AMA (2008) naj bi marketing v času »družbe 

znanja« imel namreč tudi družbeno odgovorno vlogo, tudi tako, ki sega na pomoč pri 

reševanju politično-zakonodajnih vprašanj v nekem okolju. 

 

Na dolgi rok pa lahko predpostavljamo tudi nevarnost konkurence, zlasti vstop novih 

konkurentov s primerljivim ali celo identičnim proizvodom po boljši ceni in kakovosti ali pa 

nevarnost vstopa paralelnih izdelkov. Paziti je potrebno tudi na povečanje izdaje novih tablet, 

ki se stopijo v ustih in na drugačne načine uživanja tablet, kot je rekel O-kupec1: »Določena 

zdravila imajo nadomestilo v obližih ali kapljicah, ne pa vsa.«. Zatorej ne vidimo kot 

smiselno, da se podjetje za uspešnost trženja novega izdelka sklicuje zgolj na njegovo novost 

in inovativno naravo, temveč najti mora svojo konkurenčno prednost tudi drugje. 

 

Morebitno konkurenco je potrebno načrtovati že v fazi rasti izdelka tako na ravni podjetij, kot 

na ravni samega segmenta medicinskih pripomočkov ali celo na ravni farmacevtske industrije, 

morda s pomočjo naslednjih vprašanj (Swaim 2010): 

- Kdo ni naš tekmec – zakaj? (Kdo bi lahko vstopil na trg in postal naš konkurent?) 

- Komu mi nismo konkurenca? (Katere so priložnosti zunaj našega trga/ dejavnosti?) 

 

Na kratek rok pa se lahko predvideva nevarnost na področju konkuriranja preko spletne 

prodaje istega izdelka drugih ekskluzivnih distributerjev iz EU trgov.  

6.3.6 Ocena notranjega okolja  

 

Slabosti, ki lahko predstavljajo izziv in dolgoročne prednosti 

 

Zanimiva je ugotovitev, da je D-manager videl prednost izdelka na slovenskem trgu v tem, da 

je edini tovrstni izdelek na trgu, vendar čeprav je zaznana tudi potreba po tovrstnem izdelku, 

je le-ta: »…zaradi utečene prakse apliciranja tablet in kapsul zapostavljena.« Sicer je imel tudi 

D-tržnik enak pogled na prednost izdelka, pa vendar je bolj optimistično utemeljeval zaznano 

potrebo na slovenskem trgu v zvezi z že utečeno prakso apliciranja tablet in kapsul s tem, ko 

je dejal: »Kolikor sem seznanjena, je zelo velik problem pri požiranju velikih tablet tako pri 

otrocih kot tudi pri starejših, lomiti in drobiti tablet se pa ne sme.«. Kot smo že opredelili in 

poudarili, da tradicionalen način za olajšanje požiranja tablet, ni konkurenčen, ker z 

lomljenjem tablet onemogoči uporabniku tablet, da tableto uporabi v njeni izvorni obliki (brez 

lomljenja), ki pa je pomembna, da tableta ohrani njeno zdravilno učinkovino in hkrati prepreči 

možnost  draženja sluznice ter morebiten razpad v kislem želodčnem soku uživalca tablete. 
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Z vidika ocene notranjega dojemanja prednosti izdelka v primerjavi s tradicionalno obliko ni 

bilo popolnoma usklajeno mnenje med direktorjem in vodjo trženja, kar je še posebej 

pomembno utrditi, preden se prične uvajati izdelek na trg. Po Piskarjevi (2005) se namreč pri 

promocijskem planu v sklopu marketinške strategij oblikuje poleg zunanje promocije tudi 

notranjo promocijo. Posebej pomembno je pa to pri trženju novega izdelka z novo blagovno 

znamko, ki na trgu ni poznana. Davies idr. (2003) pravijo namreč, da je sodelavce potrebno 

uvideti kot »ambasadorje znamke«, kajti le-ti so prvi predstavniki podjetja in s tem znamke 

odnosno do kupcev. Ker je vsak sodelavec tudi po svoje pospeševalec prodaje izdelka 

podjetja, mora biti povezan s strateškim marketingom preko internega marketinga. 

 

Tudi notranje razumevanje blagovne znamke izdelka in definiranje pojma medicinski 

pripomoček je v podjetju neenotno. D-manager je glede na ime izdelka navajal, da ne pove, za 

kaj se izdelek uporablja, D-tržnik pa je dejal, da ime pove, za kaj se izdelek uporablja.  

 

Skupina D ni imela enotnega stališča niti glede možne uspešnosti marketinške strategije, v 

kolikor bi temeljila na jasnem finančnem načrtu, kajti kot je dejal D-manager:» Težko 

potrdim, ker gre za popolnoma nov proizvod, ki spreminja zakoreninjene navade strokovne 

javnosti (medicinskega osebja) in ostale javnosti.«, D-tržnik pa je dejal: »Lahko potrdim z 

gotovostjo.« 

 

Pri asociiranju pojma medicinski pripomoček sta oba udeleženca v skupini D le-tega 

povezovala z zdravjem oz. boleznijo, posebej pa z invalidskim vozičkom, berglami, 

pripomočki za rehabilitacijo, ker le-te tako tudi tržijo, ne pa tudi z novim proizvodom – Gloup 

gelom za lažje požiranje, kar kaže na to, da se ta nov izdelek niti v skupini D še ni 

pozicioniral kot medicinski pripomoček.  

6.4 Ugotovitve raziskovanja 

 

Marketinški splet  

 

Marketinški splet 4P po Armstrongu idr. (2015, 51–52) predstavlja splet štirih elementov 

(izdelek, cena, promocija, distribucija), ki so v svojem bistvu orodja v pomoč marketinškim 

strategom, pri definiranju strategije in taktike trženja nekega izdelka, ne glede na njegovo 

življenjsko fazo, s katerim lahko dosega vse marketinške cilje.  

 

Glede na raziskovalno vprašanje, kateri so strateško ključni in potrebni elementi 

marketinškega spleta, ki jih mora načrtovati podjetje za uspešno uvajanje novega izdelka v 

segmentu medicinskih pripomočkov na slovenski trg, podajamo glede na ugotovitve iz 

raziskave naslednje odgovore.  
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Ugotovitve iz raziskave kažejo, da tako predstavniki dobaviteljev kot tržnikov in odjemalcev 

pri uvajanju novega izdelka iz segmenta medicinskih pripomočkov podajajo pri marketinškem 

spletu na splošno ključen pomen promociji. Tudi po Potočniku (2005, 301) je ravno 

promocija tista, ki vpliva na strateško pozicioniranje izdelka na trgu. Sicer pa rezultati 

raziskave kažejo tudi na posebno pomembnost cene in izdelka kot elementa marketinškega 

spleta. Zlasti za dobavitelja ima velik pomen tudi sam izdelek, ki ga bo uvajal na trg, za 

odjemalca pa cena, ki jo bo moral plačati, da izdelek dobi oz. uporabi.  

 

Za uspešno uvajanje novega izdelka v segmentu medicinskih pripomočkov pa gotovo ni 

smiselno uporabljati raznih prodajnih akcij za pospeševanje prodaje (kuponi, vzorci, vračilo 

gotovine, darila, nagrade, ponudba z nižjo ceno, demonstracija itd.), kajti glede na ugotovitve 

raziskave, lahko le-te pomenijo tudi razvrednotenje vrednosti izdelka in posledično tudi 

potencialni zaton izdelka. Po Lodishu in Meliju (2007) namreč spremenijo le čas, ne pa tudi 

celotnega povpraševanja po izdelku. Z elementi marketinškega spleta v fazi uvajanja izdelka 

na trg je potrebno zlasti pridobiti nove kupce in njihovo naklonjenost do izdelka. Pridobiti jih 

je potrebno s pomočjo oglaševanja, ki se za medicinske pripomočke, katere se uporablja le pri 

opravljanju zdravstvene dejavnosti, po 3. odst. 58. čl. ZMedPri (Uradni list RS, št. 98/09) 

lahko izvaja.  

 

Čeprav je cena pomembna za odjemalca, rezultati iz raziskave tudi kažejo, da ne sme biti cena 

višja kot je vrednost izdelka, sicer obstaja nevarnost, da potencialni kupci izdelka ne bodo 

zadostno cenili in posledično ga tudi ne bodo kupili. Cena mora biti realna tudi glede na čas 

trajanja izdelka in kupno moč ciljnih odjemalcev. Vsekakor mora cena temeljiti na oceni 

vrednosti za kupca, stroškov izdelka in marketinga ter cene konkurence ali substitutov.  

 

Sama distribucija izdelka je kot element marketinškega spleta sicer pomembna, vendar ni 

ključna. Pomembnejša bo v naslednji fazi, fazi rasti izdelka. Iz raziskave pa lahko ugotovimo, 

da sta tako klasična kot novodobna – spletna distribucija, še kako potrebni. Izvajati bi se 

morala v fazi uvajanja izdelka na trg, zlasti posredno (preko veletrgovca), sicer pa tudi 

neposredno (od dobavitelja do kupca), po klasičnih in sodobnih elektronskih poteh (spletna 

prodaja). Distribucija preko posrednika je z vidika dobavitelja novega izdelka lahko 

uspešnejša, ker le-ta bolje pozna trg in bo tako tudi sam vključil promocijo. Po mnenju 

skupine tržnikov pa je tovrstna distribucija pomembna zaradi večje dosegljivosti izdelka. 

Odjemalci neposredno prodajo cenijo zlasti zaradi možnosti po pridobitvi čim več informacij 

o samem izdelku in njegovi uporabi. Spletna mesta pa so uporabnejša tako za starostno 

skupino 15 – 45 let starosti , kot tudi za otroke starejših oseb, ki preverjajo ponudbo in izdelke 

na spletnih straneh. 
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Tako dobavitelj, tržniki in odjemalci novega izdelka iz segmenta medicinskih pripomočkov so 

mnenja, da je uspešna distribucija izdelka na slovenskem trgu povezana z izdelkom, njegovo 

ceno in novostjo na trgu (brez konkurence, prvi na trgu).  

 

Marketinški splet 4P, kot taktično orodje za neko organizacijo pri doseganju marketinških 

ciljev, lahko razširimo tudi na splet 7P s tremi nadaljnjimi elementi (ljudje, proces, fizični 

dokazi). Za pridobivanje novih kupcev in njihove naklonjenosti do izdelka se lahko uporabijo 

tudi elementi fizičnih dokazov, ki predstavljajo sodobnost in sicer tudi preko izjav tretjih 

oseb. Da je ta element primeren tudi v fazi uvajanja novega izdelka iz segmenta medicinskih 

pripomočkov, kaže tudi naša raziskava. Skupina tržnikov je namreč izpostavila, da se dobro 

tržijo izdelki, ki jih priporočajo znane osebnosti ali pa strokovno podkovane osebnosti. Pa 

vendar tudi odjemalci pričakujejo, da bodo strokovna javnost in prodajalci znali ustrezno 

pokazati na prednosti in kakovost medicinskega pripomočka, če tudi preko tretjih oseb in s 

pomočjo fizičnih dokazov o strokovni preverjenosti in zanesljivosti izdelka, ki je v 

farmacevtski industriji danes že praksa. Tudi po Turettovi (2001, 56) ima veliko moč pri 

ozaveščanju javnosti o novem izdelku na trgu in ustvarjanju zvestobe znamki prav strokovna 

javnosti in tudi zadovoljni bolniki z njihovimi izkušnjami.  

 

Marketinško komuniciranje in blagovna znamka 

 

Z marketinškim komuniciranjem po Kotlerju (1998, 602–603) moramo posegati na šest ravni 

nakupnega procesa, to so: Zavedanje (imena izdelka oz. organizacije), Poznavanje (prednosti 

in koristi), Všečnost (kaj si ciljna stranka o izdelku misli?), Naklonjenost (kakovost, vrednost, 

zmogljivost, prednosti pred nadomestki ali konkurenco, itd.), Prepričanje – Nakup 

(prepričanje k nakupu s pomočjo instrumentov marketinškega spleta-npr. oblika izdelka, nižja 

cena, darilo, preizkus, ipd.). Primeren pripomoček pri pripravi marketinškega načrta 

komuniciranja je lahko model SOSTAC, pri katerem mora podjetje opredeliti situacijo, cilje 

podjetja, strategijo, taktiko in izvedbo ter merljivost.  

 

Pri iskanju odgovora na raziskovalno vprašanje, kakšno strategijo marketinškega 

komuniciranja in blagovne znamke mora načrtovati podjetje pri uvjanju novega izdelka na trg 

medicinskih pripomočkov, smo z analizo rezultatov iz raziskave uspeli dobiti naslednje 

odgovore.  

 

Rezultati iz raziskave so pokazali, da kupci iščejo oz. pridobivajo informacije o medicinskih 

pripomočkih preko strokovne javnosti (zdravniki), prodajnega osebja iz specializiranih 

prodajaln = lekarne (farmacevti), z osebnimi izkušnjami (1. preizkus) in s strani priporočila 

zadovoljne osebe in svojcev (zadovoljne osebe). Tržniki in odjemalci pa so med ostalimi 

mnenja, da se informacije o medicinskih pripomočkih dobi tudi s promocijo (oglasi s 

pozitivnimi fotografijami; revije, televizija, odnosi z javnostjo v obliki informiranja in 
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izobraževanj) ter z akcijskimi cenami za pospeševanje prodaje. Odjemalci pa informacije 

iščejo zlasti pri zdravnikih in v pisnem gradivu v zdravniških in farmacevtskih čakalnicah, 

kajti le takrat imajo dovolj čas za branje. Pa vendarle, kot navaja tudi Obu (2010), je 

marketinško komuniciranje smotrno spremljati in analizirati marketinške aktivnosti že v 

prvem polletju po uvedbi medicinskega pripomočka na trg. S tem se lahko v sodelovanju s 

sodelavci in drugimi strokovnjaki pridobi podporo pri nadgradnji marketinških aktivnosti, 

prodajnih akcijah, pridobitvi strokovnih in praktičnih mnenj o izdelku s strani potrošnikov ter 

izdela dopolnitev k promociji blagovne znamke. 

 

Emocionalni motivatorji nakupa/ uporabe izdelka so glede na ugotovitve raziskave 

najpogosteje naslednji: osebna izkušnja, brezplačen vzorec, mnenje strokovne javnosti in 

drugih zadovoljnih oseb, lepa pozitivna fotografija in seveda tudi fizični dokazi (priporočilo 

renomiranega proizvajalca, primer kliničnih praks), ki pa morajo seveda spodbujati potrebo 

po izdelku zaradi potrebe po njem oz. zaradi koristi, ki jo lahko izdelek nudi ob njegovi 

uporabi. 

 

Načini marketinškega komuniciranja so, glede na ugotovitve raziskave, tako za dobavitelja, 

kot tržnika in odjemalca, priljubljeni tako tradicionalen način kot spletni način marketinškega 

komuniciranja, osebni kot tudi neosebni način. Prevladuje pa na splošno priljubljenost  

neosebnega načina komuniciranja (oglasi, zlasti v čakalnicah). Vsekakor pa ima svojo 

prednost osebni načini komuniciranja, kadar ima z osebno predstavitvijo izdelka potencialen 

kupec priložnost izdelek tudi testirati in takoj kupiti. Po Guček Zakoškovi (2005, 67) se 

večina farmacevtskih podjetij prednosti osebne prodaje dobro zaveda in zato dajejo velik 

poudarek na strokovno izobraževanje prodajnega kadra, tudi do 70% vseh izdatkov za trženje. 

Je pa glede na ugotovitve iz naše raziskave spletno marketinško komuniciranje prav tako 

potrebno zaradi sodobnega načina življenja, ko se računalnik ali mobilni telefon uporablja za 

preverjanje prejetih ustnih ali pisnih informacij o novem izdelku. 

 

Instrumenti marketinškega komuniciranja, ki se najbolj uporabljajo in bi vplivali na povečano 

prodajo novega izdelka iz segmenta medicinskih pripomočkov na slovenskem trgu, so v 

splošnem pogledu glede na ugotovitve raziskave, predvsem naslednji: 

- spodbuda vplivneža (zdravnika, priporočilo, znana oseba),  

- fizični dokazi (priporočila znanih osebnosti ali renomiranih proizvajalcev, klinični test), 

- oglaševanje (oglasi v različnih množičnih medijih: radio, TV, internet, tiskani mediji), 

- odnosi z javnostjo (izobraževanje in informiranje), 

- pospeševanje prodaje (preizkus, akcijska cena). 

 

Zanimivo lahko ugotavljamo, da so udeleženci v raziskavi sicer obravnavali pomembnost 

inovativnosti pri izvajanju marketinške strategije, niso pa navajali posebej o potrebnih 

zanimivih, novih inovativnih marketinških pristopih v segmentu medicinskih pripomočkov. 
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Pri odnosih z javnostjo, ki so jih udeleženci v raziskavi zaznali kot pomemben instrument 

marketinškega komuniciranja, niso navajali nobenega možnega novega pristopa, ki so po 

Pepelsu (2005, 167) na primer plasiranje (povezovanje ciljne publike z izdelkom preko 

kinematografskih in videofilmov), sponzoriranje, nekonvencionalnih pristopov (ambush 

marketing iz zasede ne glede na prednost konkurence, viral marketing na spletu, buzz 

marketing z ustvarjanjem vodilnih uporabnikov s pomočjo navdušenja »od ust do ust« itd.). 

Obravnavali so sicer gverilski marketing, marketing z šokiranjem, pa vendar so ga uvideli v 

pretežni meri kot neprimernega za marketing medicinskega pripomočka. Kot primernega ga je 

obravnaval dobavitelj in samo en predstavnik tržnikov ter pri tem izpostavil njegovo 

primernost za mlajšo ciljno populacijo.  

 

Novi pristopi marketinškega komuniciranja tudi pri uvajanju medicinskega pripomočka na 

slovenski trg bi morali temeljiti zlasti na natančnem poznavanju kupcev in skrbi za vzbujanje 

občutenja po priložnosti. 

 

Iz rezultatov raziskave ugotavljamo, da je smiselno pred uvedbo izdelka na trg preveriti in 

preučiti pomen in način zaznavanja blagovne znamke na trgu, kjer se bo izdelek tržil. Pri 

trženju nove blagovne znamke je pomembna njena vidna kot tudi psihološka dimenzija, kako 

jo potencialni odjemalci vidijo in razumejo ter kako jo dojemajo oz. čutijo. Pri študiji primera 

Gloup smo namreč zaznali, da se pri odjemalcih porajajo zamisli o imenu izdelka, kajti če bi 

izpustili črko »o«, se izdelek bere Glup, kar pa nima ravno pozitivne vibracije. 

 

Marketinške strategije  

 

Z raziskavo smo želeli pridobiti odgovor tudi na vprašanje, kateri novi pristopi in inovativnost 

pri načrtovanju in izvedbi strategije marketinga so ključnega pomena za uspešno uvedbo 

novega izdelka na slovenski trg v segmentu medicinskih pripomočkov. Pri tem nas je pa tudi 

zanimalo, kakšno strategijo marketinga naj podjetje načrtuje.  

 

Ugotovitve raziskave kažejo na spoznanje, da ni jasnih stališč na vprašanje, ali slovenski trg 

potrebuje bolj inovativne izdelke, ali bolj izboljšane obstoječe izdelke iz segmenta 

medicinskih pripomočkov, naklonjeni so pa vendarle tako enim kot drugim. Pri inovativnih 

izdelkih so zadržani zlasti zaradi mnenja, da so le-ti izdelki dražji in zato manj zanimivi, zlasti 

zaradi gospodarske krize zadnjih let. Pa vendar, z vidika statističnih podatkov SURS (2015), 

ki kažejo na pripravljenost prebivalstva RS za financiranja zdravil in medicinskih 

pripomočkov iz lastnih prihodkov (od vseh skupno porabljenih sredstev za storitve zdravil in 

tehničnih pripomočkov v RS bilo leta 2013 s strani gospodinjstev financiranih kar 31,84 %), 

ne moremo reči, da kupne moči ni za medicinske pripomočke, kaj šele, če so le ti inovativni 

(brez konkurence na nekem trgu).  
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Pri uvajanju novega – inovativnega izdelka iz segmenta medicinskih pripomočkov na 

slovenski trg je, glede na ugotovitve raziskave, lahko strategija marketinga temelječa na 

visoki stopnji marketinškega komuniciranja z namenom pridobivanja kupcev (strategija 

hitrega pobiranja smetane) ali tudi na šibki stopnji marketinškega komuniciranja z namenom 

ustvarjanja večjega dobička na enoto izdelka (strategija počasnega pobiranja smetane). Sicer 

se pa izpostavlja tudi mnenje, da je za fazo uvajanja vsekakor primernejša strategija hitrega 

pobiranja smetane. 

 

Glede na že podane ugotovitve raziskave, da bi na povečano prodajo novega izdelka iz 

segmenta medicinskih pripomočkov na slovenskem trgu med ostalimi marketinškimi 

instrumenti najbolj vplivali tudi fizični dokazi (priporočila znanih osebnosti ali renomiranih 

proizvajalcev, klinični testi in testiranja izdelka) bi bila primerna strategija pri uvajanju 

novega izdelka na trg tudi strategija kooperacij,
44

 in sicer za namen doseganja skupnih 

marketinških ciljev na slovenskem trgu. Po Schürmannu (2011) se sicer ta strategija uvršča 

med strategije konkuriranja in ne med strategije rasti, vendar je le-ta v farmacevtski industriji 

uporabna strategija, ki jo izpostavlja tudi Kesič (2000, 141; 2007, 164–165). Kesič (prav tam) 

je mnenja, da so vedno bolj prisotne strategije sodelovanja ob hkratnem konkuriranju tudi v 

farmacevtski industriji in sicer prav zaradi globalizacijskih procesov in hitrih sprememb, 

katerih namen je dosegati trajnejšo rast, razvoj in konkurenčno prednost, in to tudi na 

področju marketinško-prodajne dejavnosti, ne le na področju R&R.  

 

Namesto strategije hitrega pobiranja smetane ali pa strategije drsečih cen
45

 se lahko načrtuje 

tudi strategijo penetracije,
46

 ki se sicer uvršča v strategijo rasti po Ansoffu (Schürmann 2011). 

Glede na predhodne ugotovitve iz raziskave o marketinškem spletu, bi morala biti cena za 

izdelek, glede na gospodarsko-družbene razmere, razumno visoka, opravičljiva glede na dobo 

uporabe pripomočka.  

 

Obdelava slovenskega trga pa bi morala biti diferencirana glede na posamezno ciljno skupino. 

Glede na to, da je izdelek uporaben za tri različne ciljne skupine (otroci in mladostniki, 

                                                 
44

 Strategija kooperacij: Strategija partnerstev, za ustvarjanje sinergije učinkov na področju strateških 

povezovanj (1+1=3), za namen posameznega interesa, pri čemer se dosega situacijo win-win 

(Schürmann 2011, 126–128). 
45

 Strategija drsečih cen: začetna cena zelo visoka; strategija podpira količinsko manjšo, ampak zato 

profitabilno prodajo; značilna za izdelke visoke kakovosti, imagea ter z visoko pričakovanim 

povpraševanjem, pri čemer proizvodnja teh izdelkov v manjšem obsegu  ne bi povzročila visokih 

stroškov, konkurenca pa ne more hitro prodreti in znižati cene; primer strategije je Applovo uvajanju 

IPhon-ov na trg (Armstrong idr. 2015). 
46

 Strategija penetracije: začetna cena nizka; strategija uporabna pri manjših ampak profitabilnih tržnih 

segmentih, da se hitro animira večje število strank in globoko prodre na trg; Rezultati prodaje 

omogočajo organizaciji nadaljnje znižanje prodajnih cen; Primer strategije je Ikea ob penetraciji na 

kitajski trg (Armstrong idr. 2015). 
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delavno aktivni, starejši in upokojeni ter zdravstveno oslabljeni). Za vsako od teh treh ciljnih 

skupin je potrebno dodelati svoj marketinški splet (izdelek, cena, distribucija, promocija). 

 

Z raziskavo smo ugotovili, da sicer operativen marketinški načrt, kombiniran z jasnim 

finančnim načrtom, lahko omogoči učinkovito merjenje in nadzor marketinške strategije, 

vendar je po Fisku (2009) potrebno strategijo marketinga načrtovati tako na kratek (prihodki 

od prodaje) kot na dolgi rok (ustvarjanje vrednosti podjetja) z ustvarjanjem trgov, izgradnje 

močne blagovne znamke in izvajanjem radikalnih inovacij. 

 

Marketinške in prodajne aktivnosti, ki so del marketinške strategije, so glede na ugotovitve 

raziskave zelo pomembne. Kader, ki se ukvarja s trženjem izdelka, mora biti strokovno 

podkovan, kot tudi znati navdušiti potencialne stranke, o čemer so si bili po svoje enotni vsi 

udeleženci iz raziskave. 

6.5 Predlogi za nadaljnji razvoj in raziskovanje 

 

Za nadaljnji razvoj in raziskovanje obravnavane problematike bi bilo smiselno razširiti vzorec 

raziskovanja na večje število intervjuvancev po posamezni skupini udeležencev v raziskavi 

(dobavitelj, tržnik, odjemalec) ter tako na večjem vzorcu obravnavati področje marketinškega 

spleta, marketinškega komuniciranja, blagovne znamke in marketinških strategij pri uvajanju 

novih izdelkov iz segmenta medicinskih pripomočkov na trg.  

 

Zanimivo in koristno bi bilo raziskati pomen in vlogo blagovne znamke pri uvajanju novega – 

inovativnega medicinskega pripomočka na slovenski trg in pri tem raziskati primerjavo 

pomena in vloge blagovne znamke glede na slovenske pokrajine ter ugotoviti, ali je blagovna 

znamka enako pomembna za vse slovenske pokrajine enako ali obstajajo določena odstopanja 

in razlike med njimi. 

 

Podrobneje bi se lahko raziskalo tudi motivatorje nakupa pri kupcih, ki niso tudi uporabniki 

izdelka (starši mladoletnih otrok, domovi upokojencev, bolnišnice), kajti oni so tisti, ki poleg 

strokovne javnosti (zdravniki, farmacevti), lahko najbolj vplivajo na povečan nakup izdelka.  

Smiselno bi bilo izvesti tudi primerjalno raziskavo o strategiji marketinga za uvajanje izdelka 

Gloup na drugih trgih EU, jo neposredno primerjati z ugotovitvami naše raziskave in 

primerjati določene skupne značilnosti in različnosti. 
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6.6 Prispevek magistrske naloge k znanosti  

 

Ker na področju raziskovanja strategij marketinga pri uvajanju novih - inovativnih izdelkov z 

blagovno znamko iz segmenta medicinskih pripomočkov na slovenskem trgu nismo zasledili 

raziskav, ocenjujemo, da je izvedena raziskava o strategiji marketinga za uvedbo novega 

izdelka iz segmenta medicinskih pripomočkov na slovenski trg, skupaj s predlogi za nadaljnje 

raziskovanje in razvoj, najpomembnejši prispevek magistrske naloge k znanosti. Z izvedeno 

raziskavo smo tako prispevali določene interdisciplinarne raziskovalne ugotovitve na 

področju marketinga in marketinških strategij ter tudi na relativno malo preučevanem in 

raziskovanem  področju trga medicinskih pripomočkov.    
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7 SKLEP 

 

V vse bolj globalno konkurenčnem okolju in s hitrim prenosom znanja se tudi pričakovanja in 

potrebe sodobnih kupcev hitro spreminjajo. Podjetja veliko vlagajo v marketing, vendar tudi 

to ni dovolj, če se v podjetjih ne vlaga v R&R in tudi za načrtovanje strateško usmerjenega 

marketinga, zlasti, ko gre za uvajanje novih-inovativnih izdelkov. To spoznanje je še posebej 

pomembno v segmentu medicinskih pripomočkov, ki se obravnava in deluje v sklopu 

farmacevtske industrije, za katera so značilna predvsem relativno visoka vlaganja sredstev  v 

marketinške in R&R aktivnosti.  

 

Namen magistrske naloge je bil raziskati, preučiti, analizirati, opredeliti in izpostaviti ter 

interpretirati pomembne elemente strategije marketinga za medicinski pripomoček Gloup, ki 

jih je potrebno upoštevati pri strategiji marketinga ob uvajanju novega izdelka v segmentu 

medicinskih pripomočkov na slovenski trg. Z raziskavo smo dobili pomembne odgovore na 

zastavljena raziskovalna vprašanja. 

 

Ključni element marketinškega spleta je zlasti promocija. Pri odjemalcih je sicer pomembna 

tudi cena, pri dobavitelju pa izdelek. Cena izdelka je pomembna za vse udeležence v 

raziskavi, bolj kot prodajne poti, ne pa tudi bolj kot promocija. Vsi udeleženci v raziskavi, 

tako distributer kot trgovci in odjemalci, so se zavedali, da je promocija ključno potrebna. 

Distribucija je zlasti pomembnejša v naslednji fazi trženja, v fazi pospešene rasti prodaje 

izdelka.  

 

Iz rezultatov raziskave ugotavljamo, da je smiselno pred uvedbo izdelka na trg preveriti in 

preučiti tudi pomen in način zaznavanja blagovne znamke na trgu, kjer se bo izdelek tržil. Pri 

trženju nove blagovne znamke je pomembna njena vidna kot tudi psihološka dimenzija, kako 

jo potencialni odjemalci vidijo in razumejo ter kako jo dojemajo oz. čutijo. Pri študiji primera 

Gloup smo namreč zaznali, da se pri odjemalcih porajajo zamisli o imenu izdelka, kajti če bi 

izpustili črko »o«, se izdelek bere Glup, kar pa nima ravno pozitivne vibracije. 

 

Pristopi in inovativnost pri načrtovanju in izvedbi strategije marketinga so dokaj ključnega 

pomena za uspešno uvedbo novega izdelka na slovenski trg v segmentu medicinskih 

pripomočkov. Raziskava je pokazala, da je predhodna natančna raziskava trga in kupčevih 

potreb nujen pogoj za kasnejši uspeh. Novi pristopi marketinškega komuniciranja pri uvajanju 

medicinskega pripomočka na slovenski trg morajo temeljiti zlasti na natančnem poznavanju 

kupcev in skrbi za vzbujanje občutenja po priložnosti.  

 

Z raziskavo smo prišli tudi do ugotovitev, da je pri uvajanju novega – inovativnega izdelka iz 

segmenta medicinskih pripomočkov na slovenski trg za fazo uvajanja vsekakor 

najprimernejša strategija hitrega pobiranja smetane. Pri inovativnih izdelkih so zadržani zlasti 
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zaradi mnenja, da so le-ti izdelki dražji in zato manj zanimivi, zlasti zaradi gospodarske krize 

zadnjih let. Ne moremo reči, da kupne moči ni za medicinske pripomočke, kaj šele, če so le ti 

inovativni, torej brez neposredne konkurence na trgu. 

 

Pomembna ugotovitev magistrske naloge je, da bi na povečano prodajo novega izdelka iz 

segmenta medicinskih pripomočkov na slovenskem trgu med ostalimi marketinškimi 

instrumenti najbolj vplivali fizični dokazi, predvsem priporočila znanih osebnosti ali 

renomiranih proizvajalcev, klinični testi in testiranja izdelka, pri čemer pa imajo ključen vpliv 

na nakup in uporabo izdelka zlasti strokovna javnost, zdravniki in farmacevti. 

 

Ugotovili smo tudi, da bi bilo potrebno razmišljati pri strategiji uvajanja novega izdelka na trg 

tudi o možni strategiji kooperacije z bolj uveljavljenim podjetjem, ki deluje na trgu 

farmacevtskih izdelkov in medicinskih pripomočkov  in sicer z namenom doseganja skupnih 

marketinških ciljev na slovenskem trgu. Za podjetje, kot je v preučevanem primeru Combic, 

predlagamo nadaljnjo evaluacijo možnosti razvoja za oblikovanje kooperativnega sodelovanja 

z enim ali več že uveljavljenimi podjetji, ki uspešno izvajajo marketinške aktivnosti in se 

ukvarjajo z množično prodajo medicinskih izdelkov, predvsem zdravil, domačih ali tujih 

proizvajalcev. Predpostavljamo lahko, da bi potencialen strateški partner podjetja, v 

preučevanem primeru podjetja Combic-a, pri prodaji novega – inovativnega  izdelka kot je 

Gloup, moralo biti že uveljavljeno podjetje z večltenimi izkušnjami na področju marketinga in 

trga zdravil in medicinskih pripomočkov.   

 

V raziskavi smo ugotovili tudi, da je strateško načrtovanje marketinških aktivnosti pri 

uvajanju novega izdelka na trg ključnega pomena, kajti po sodobnih raziskavah je okoli 80% 

novih izdelkov na trgu neuspešnih, od tega kar 75%  izdelkov propade že takoj pri njihovi 

uvedbi na trg. Z marketinškim načrtom se podjetje ne le izogne navedenim problematikam, 

temveč tudi ciljno usmerjeno planira in tako doseže rezultate, ki bodo ugodni tako za podjetje 

in njihove lastnike, kot tudi kupce in širšo družbeno skupnost kratkoročno, predvsem pa 

dologoročno. To  še posbej velja za področje farmacevtske industrije, kamor sodi tudi 

segment medicinskih pripomočkov.  

 

Magistrsko nalogo lahko tako sklenemo z dejstvom, da je farmacevtska industrija ena najbolj 

inovativnih in dobičkonosnih visoko-tehnoloških panog na svetu, ki veliko vlaga predvsem v  

marketinške in R&R aktivnosti, zato je potrebno pri uvajanju inovativnih izdelkov iz 

segmenta medicinskih pripomočkov posvetiti posebno pozornost ustreznemu in predvsem 

dobro premišljenemu pozicioniranju izdelka na trgu, ozaveščanju segmenta ciljne javnosti in 

utrjevanju ter razvijanju blagovne znamke, kar smo ugotovili tudi z našo raziskavo. 
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Priloga 1 

  

Priloga 1: Vprašanja za izvedbo intervjujev 

  

1. Kateri so strateško ključni in potrebni elementi marketinškega spleta, ki jih mora 

načrtovati podjetje za uspešno uvajanje novega izdelka v segmentu medicinskih 

pripomočkov na slovenskem trgu 

- Ali je zaznana in nepokrita potreba pri požiranju tablet, ki bi ga lahko z inovativnim 

medicinskim pripomočkom kot je Gloup – dovolj uspešno rešili?  

- V čem vidite prednosti izdelka Gloup? 

- Ali je za uspešno distribucijo izdelka bolj pomembna cena ali to, da je izdelek brez prave 

konkurence na slovenskem tržišču? 

- Ali se vam glede na specifičnost izdelka zdi bolj pomembno, da je izdelek na voljo na 

klasičnih prodajnih mestih v Sloveniji ali možnost, da bi bil prisoten v spletni trgovini, ali 

oboje?  

- Kakšna distribucija se vam zdi uspešnejša pri uvajanju novega medicinskega pripomočka 

na slovenski trg: neposredna (uvoznik-potrošnik) ali posredna (uvoznik-veletrgovec-

potrošnik)? 

- Kateri elementi marketinškega spleta (izdelek, cena, promocija, distribucijske poti) so po 

vašem ključni pri uvajanju novega medicinskega pripomočka na slovenski trg?  

- Kateri izmed teh elementov so najpomembnejši, da pritegne zanimivost (dva ključna)?  

- Kako pomembna je prodajna cena za izdelek na trgu in kako naj bo opredeljena? 

 

2. Kakšno strategijo marketinškega komuniciranja in blagovne znamke mora načrtovati 

podjetje pri uvajanju novega izdelka na trg medicinskih pripomočkov?  

- Kako kupci iščejo informacije o medicinskih pripomočkih: oglasi, odnos z javnostjo - 

informiranje in izobraževanje, pospeševanje prodaje s preizkušnjo ali akcijsko ceno, 

osebno trženje pri zdravnikih in bolnišnicah, trgovcih ali uvoznikih, blagovna znamka, 

drugo? 

- Kaj bi lahko bili emocionalni motivatorji za nakup/ uporabo medicinskega pripomočka: 

osebna izkušnja, brezplačen vzorec, embalaža, darilo, slogan, ime in priporočilo 

lokalnega renomiranega proizvajalca s področja medicinskih pripomočkov, drugo? 

- Ali je blagovna znamka izdelka pomembna pri uvajanju novega izdelka s področja 

medicinskih pripomočkov na trg? 

- Ali vam blagovna znamka - ime izdelka pove,  za kaj se izdelek uporablja? 

- Kakšne asociacije se porajajo, ko slišite pojem: medicinski pripomoček? 

- Kaj pri tem prvo pomislite (naštejte vsaj 3 elemente)? 

- Kateri instrument marketinškega komuniciranja bi najbolj vplival na povečevanje 

prodaje: oglaševanje (v različnih medijih: radio, TV, internet, tiskani mediji, s pomočjo 

znane osebnosti), osebna prodaja, neposredno komuniciranje (direktno, npr. telefon), 

pospeševanje prodaje, odnosi z javnostjo (predstavitve izdelka strokovni in splošni 

javnosti, marketing dogodka), e-komuniciranje (računalnik, mobilni telefon..)? 



Priloga 1 

 

- Kateri oblike marketinškega komuniciranja so za vas pomembnejše: tradicionalne (radio, 

tv, telefon, plakati..) ali netradicionalne (računalnik, mobilni telefon..)? 

- Kateri instrumenti marketinškega komuniciranja se vam zdijo za medicinski pripomoček 

Gloup primernejši: osebno komuniciranje (direktno nagovarjanje kupcev k nakupu npr. v 

lekarni) ali neosebno komuniciranje (preko oglasov, promocijskih videov..)? 

 

3. Kateri novi pristopi in inovativnost pri načrtovanju in izvedbi strategije marketinga so 

ključnega pomena za uspešno uvedbo novega izdelka na slovenski trg v segmentu 

medicinskih pripomočkov? 

- Ali je inovativnost pri uvajanju novega izdelka na trg ključnega pomena? 

- Se vam zdi boljši tradicionalen ali gverilen pristop pozicioniranja (npr. za nekatere nove  

izdelke se najprej uporablja metoda šokiranja, reklame s stavki in slogani, ki si jih ne 

znamo interpretirati … so nejasni … čez teden ali dva pa dobimo razlago na stavke ali 

slogan)? 

- Kako pomembno se vam zdi, da se pri uvajanju novega izdelka v segmentu medicinskih 

pripomočkov uporablja nove pristope kot so: vzbujanje občutenj, priložnosti in odziva, 

spoznavanje kupcev, vizionarstvo in inovativnost, nasprotovanje ustaljenim možnostim 

(kateri je ključen pristop za zaznavanje izdelka)? 

- Ali je proces spletnega trženja (predstavitev, promocija, prodaja, distribucija) lahko 

ključen pristop za uspešno uvajanje novega izdelka v segmentu medicinskega 

pripomočka? 

 

4. Kakšno strategijo marketinga naj podjetje načrtuje za uspešno uvajanje novega izdelka v 

segmentu medicinskih pripomočkov na slovenski trg? 

- Kako pomembne so trženjske in podajne aktivnosti pri uvajanju novega izdelka na 

tržišče?  

- Ali je uspešnost prodaje izdelka, ki potrošniku ni življenjsko potreben, povezana z 

ustreznimi promocijami? 

- Ali menite, da SLO trg v segmentu medicinskih pripomočkov:potrebuje bolj inovativne 

medicinske pripomočke, po katerih je izkazana potreba, jih pa še ni ali le izboljšave 

obstoječih pripomočkov, ki bi bili boljši in učinkovitejši od sedanjih?  

- Ali lahko marketinški načrt, kombiniran z jasnim finančnim načrtom in informacijami, 

omogoči učinkovito merjenje in nadzor marketinške strategije? 

- Kako pomembno se vam zdi, da je pri uvajanju medicinskega pripomočka na trg nad 

izdelkom navdušen in strokovno podkovan tudi tržnik? Kaj se vam zdi pomembnejše, 

njegovo navdušenje ali strokovna podkovanost? 

- Katera od naštetih strategij se vam zdi najprimernejša pri uvajanju novega izdelka iz 

segmenta medicinskih pripomočkov kot je Gloup, na slovensko tržišče? 

- Strategija hitrega pobiranja smetane (visoka stopnja komuniciranja z visoko ceno izdelka) 

- Strategija počasnega pobiranja smetane (šibkejše komuniciranje z visoko ceno izdelka)
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Priloga 2: Podatki analize slovenskega trga s strani proizvajalca izdelka Gloup 

 

Slovenia         

  

  

Basis: 2013 

 

  

Demographics 

  

% Totals 

Total population 

  

100,1% 1 992 690 

Population < 15 years 

  

13,4% 267 020 

Population 15 - 64 years 

  

69,2% 1 378 941 

Population > 65 years 

  

17,5% 348 721 

     

  

Pharmacies  

   

300   

     

  

Medication Intake Problems (MIP) per group 

 

  

% of population < 15 years with MIP¹ 

 

30% 80 106 

% of population 15 - 64 years with 

MIP  

 

30% 413 682 

% of population > 65 years with MIP 

 

50% 174 360 

¹Medication Intake 

Problems 

   

  

Nr of patients with > 1 week treatment w/ medication per year   

% of population < 15 years with MIP¹ 

 

20% 16 021 

% of population 15 - 64 years with 

MIP  

 

45% 186 157 

% of population > 65 years with MIP 

 

95% 165 642 

     

  

Av. usage 30 tubes per patient (MIP, >1 week treatment/year) Tubes 

  

  

max per 

year 

 

per year 

% of population < 15 years with MIP¹ 1-12 3 48 064 

% of population 15 - 64 years with 

MIP  6-12 6 1 116 943 

% of population > 65 years with MIP 18-24 18 2 981 562 

Total potential market 

   

4 146 569 

Below poverty lines 

  

13,6% 563 933 

     

  

Potential market size Slovenia (tubes/year)   3 582 635 

Vir: Combic 2016b. 


