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POVZETEK 

V zaključni projektni nalogi je obravnavan vpliv blagovne znamke na percepcijo podjetja. 

Raziskava temelji na proučevanju pomembnosti blagovne znamke pri potrošnikovem 

dojemanju podobe podjetja. Analiza raziskave, ki temelji na vzorcu 126 udeležencev, 

prikazuje, da ima blagovna znamka velik vpliv na imidž podjetja in je pomemben dejavnik pri 

ustvarjanju odnosa s potrošniki. Na osnovi rezultatov ugotavljamo, da na nakupno odločitev 

slovenskih potrošnikov vpliva predvsem jasna sporočilnost ter dobro oblikovano ime, logotip, 

slogan in barve blagovne znamke. Večina udeležencev se je odločila za nakup blagovne 

znamke, ki je jasno odražala značilnosti in koristi izdelka. 

Ključne besede: blagovna znamka, nakupna odločitev, imidž podjetja, udeleženci, odnos s 

potrošniki. 

SUMMARY 

The thesis covers the influence of a trademark on the perception of the enterprise. The 

research is based on studying the importance of a trademark in the consumer`s perception of 

the enterprise`s image. The analysis of the research, based on a sample of 126 participants, 

shows that a trademark has a significant influence on the enterprise`s image and represents an 

important factor in forming a relationship with consumers. On the basis of the results, we 

found that the decision of Slovenian consumers to purchase an item or service is influenced 

predominantly by the ability to form a clear message, a well-formed name, logo, slogan, and 

the colour of the trademark. Most participants opted to purchase a trademark that clearly 

reflected the characteristics and benefits of the product.  

Key words: trademark, decision to purchase, image of the enterprise, participants, relationship 

with consumers. 

UDK: 339.138:366.1(043.2) 
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1 UVOD 

Definicija blagovne znamke: »Blagovna znamka je ime, izraz, simbol, oblika ali kombinacija 

naštetih lastnosti, namenjena prepoznavanju izdelka in razlikovanju od konkurenčnih 

izdelkov.« (Potočnik 2002, v Kunaj 2016, 7) 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Za blagovno znamko bi lahko rekli, da je predstava podjetja. Je pojem, ki ustvari tovrsten stik 

oziroma razmerje med podjetjem in potrošnikom. Blagovna znamka je identifikacija podjetja. 

To pomeni, da predstavlja značilnosti podjetja, njegovo identiteto, pod katero štejemo ime, 

zgodbo, vizijo in vrednote. Blagovna znamka predstavlja jasno percepcijo podjetja in 

njegovih izdelkov. Kapferer (1994, 13) pravi, da blagovna znamka pove, zakaj produkt 

obstaja, od kod prihaja in kam gre. 

Blagovna znamka mora biti enostavna, unikatna, vpadljiva in fleksibilna. Sestavljena je iz več 

delov oziroma elementov, ki so ime, logotip, slogan, simbol in barve. Vsak element blagovne 

znamke je pomemben in elementi se morajo med seboj prepletati. Bistvo vseh elementov je, 

da ustvarijo zgodbo, vizijo podjetja, ki jo bodo potrošniki razumeli in podzavestno navezali 

stik s podjetjem. De Chernatony (2010, 12) pravi, da blagovno znamko lahko štejemo kot 

skup funkcionalnih in čustvenih vrednot, ki obljublja edinstveno in dobrodošlo izkušnjo. 

Z blagovno znamko postanejo podjetja razpoznavna. To pomeni, da s svojo blagovno znamko 

promovirajo podjetje in izstopajo med konkurenco. Blagovna znamka je orodje, s katerim 

podjetja pridobivajo kupce in jim že pred nakupom zagotovijo zadovoljitev njihovih želja in 

potreb. Kapferer (2008, 11) ugotavlja: »Blagovna znamka je ime, ki vpliva na kupce.«  

Da bi blagovna znamka bila prepoznavna, pa je potrebno oglaševanje. Oglaševanje blagovne 

znamke lahko poteka prek različnih medijev (družbena omrežja, televizijski oglasi, revije, 

panoji …). Pomemben del pri oglaševanju blagovne znamke je, da blagovno znamko spremlja 

določeno sporočilo ali zgodba, ki potencialnim kupcem oziroma potrošnikom nakaže, da je to 

podjetje idealno za zadovoljitev njihovih potreb. 

Ker pa nas zanima, kolikšen je vpliv blagovne znamke na percepcijo podjetja in kako 

pomembna je blagovna znamka pri pridobivanju potrošnikov, bomo v zaključni projektni 

nalogi predstavili pomen blagovne znamke in raziskali njen vpliv na percepcijo podjetja. 
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1.2 Namen in cilji naloge 

Namen zaključne projektne naloge je analizirati in raziskati vpliv blagovne znamke na 

percepcijo podjetja. Cilj zaključne projektne naloge je, da z razpoložljivo literaturo 

opredelimo pojme na tematiko blagovne znamke in percepcije podjetja ter z ustrezno metodo 

raziščemo vpliv blagovne znamke. 

Cilji naloge so: 

 proučiti razpoložljivo literaturo na tematiko blagovne znamke in percepcijo podjetja, 

 opredeliti pojme blagovna znamka, grafična podoba in percepcija podjetja, 

 predstaviti sestavne dele blagovne znamke in grafične podobe,  

 izpostaviti pomen oglaševanja in brandinga, 

 izpostaviti ključne lastnosti dobre blagovne znamke, 

 analizirati in raziskati, kolikšen je vpliv blagovne znamke na percepcijo podjetja. 

1.3 Metode za doseganje ciljev diplomskega dela  

Da bi dosegli cilje zaključne projektne naloge, smo uporabili dve metodi. 

V prvem, teoretičnem delu smo uporabili metodo analize, s katero smo proučili domačo 

razpoložljivo literaturo in spletne vire na področju blagovne znamke in percepcije podjetja.  

V drugem, empiričnem delu pa smo vpliv blagovne znamke raziskali s pomočjo študije 

primera, ki je temeljila na dveh blagovnih znamkah različnih podjetij. Blagovni znamki sta 

bili znamki proizvodov ekološke pridelave. Prva blagovna znamka je znamka Bio Zone, 

druga pa znamka La Bio Idea. Uporabili smo metodo spletnega anketiranja, ki je potekalo 

prek spletnih virov, in sicer preko socialnega omrežja Facebook, elektronske pošte in 

telefonskih sporočil. Vzorčenje je potekalo po načelu snežne kepe, v raziskavi je sodelovalo 

126 anketirancev. Anketni vprašalnik je bil dostopen na spletni strani 1ka, v uvodu anketnega 

vprašalnika pa je bil vsak anketiranec seznanjen z namenom anketiranja.  

1.4 Predpostavke in omejitve  

Predpostavljamo, da blagovna znamka pomembno vpliva na percepcijo podjetja in da je še 

kako pomembna pri pridobivanju kupcev oziroma potrošnikov.  

Omejitve, s katerimi smo se soočali, so bile dve blagovni znamki, slaba odzivnost 

anketirancev, veliko število neustreznih odgovorov, raziskava je bila omejena na območje 

Slovenije ter časovne omejitve.  
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2 PERCEPCIJA PODJETJA 

V literaturi lahko zasledimo veliko definicij na področju identitete podjetja.  

Repovš (1995, 17) opredeljuje identiteto podjetja kot »edinstveno sposobnost organizacije, 

celoten splet funkcionalnih izkušenj, spretnosti, znanj, talentov, ki razlikujejo eno 

organizacijo od druge in določajo njeno sposobnost ustvarjanja vrednosti na njej lastne 

načine.« Prav tako izpostavlja, da identiteta predstavlja zgodovino in razvoj podjetja, stavbe, 

stroje in naprave, zaposlene s svojimi kompetentnostmi, način organiziranosti in vodenja, 

vedenje zaposlenih znotraj in zunaj organizacije ter delovne postopke in rituale podjetja. Kot 

dodatno navaja, v identiteto podjetja sodijo tudi izdelki, storitve ali ideje, ki jih organizacija 

uresničuje s svojimi tehnološkimi in psihološkimi vrednostmi vred. 

2.1 Identiteta podjetja 

Podnar (2004, 904) identiteto podjetja primerja s »človekom, razumljeno kot živ, delujoč 

organizem, identiteta pa kot medsebojen splet lastnosti, ki temu organizmu dajejo 

edinstvenost, stabilnost in koherentnost.« Trdi, da »morajo podjetja enako kot človek 

komunicirati te resnične lastnosti podjetja (identitete) in z njimi upravljati, če želijo vplivati 

na oblikovanje ustreznega imidža v očeh njihovih opazovalcev.« 

»Podjetja resda nimajo telesa, ki bi ga lahko brcnili, vsekakor pa imajo lasten značaj. Poleg 

ločenega pravnega obstoja vsako podjetje razvije lastno tradicijo, navade in sloves, ki mu 

dajejo individualnost. Ta množica lastnosti in vedenj oskrbuje podjetje z značajem ali 

osebnostjo onstran ljudi, ki delajo zanj v katerem koli času.« (Newman 1953, v Podnar 2004, 

902) 

Gray in Balmer (1998, 696–697) trdita, da je identiteta resničnost in edinstvenost 

organizacije. Njeni glavni sestavni deli so strategija, filozofija, kultura in organizacija 

podjetja.  

Na podlagi različnih definicij lahko zaključimo, da je identiteta podjetja nekaj, brez česar 

organizacije ne obstaja. Z identiteto se podjetja med seboj individualizirajo, predstavijo svoje 

delo, vizijo in poslanstvo, vrednote ter vse elemente, ki sestavljajo celotno podjetje. Če 

vključimo prejemnika in oddajnika, pa lahko rečemo, da je identiteta na strani oddajnika, 

medtem ko imamo na drugi strani imidž podjetja, ki je na strani prejemnika. Tako lahko 

povzamemo, da je identiteta predhodnik imidža podjetja. 
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2.2 Imidž podjetja 

Imidž podjetja je vtis, kako določena oseba oziroma prejemnik zaznava podjetje. Imidž 

podjetja je rezultat in interpretacija, ki si jo prejemnik ustvari ob stiku z identiteto podjetja.  

Repovš (1995, 18–19) opredeljuje imidž kot »predstavo osebe, javnosti ali dela javnosti o 

objektu ali subjektu in kot vtis, ki ga na osnovi sprejetih signalov oblikuje njegov prejemnik.« 

V nadaljevanju imidž podjetja opredeljuje kot »pojem, ki obsega vse, kar se o neki 

organizaciji misli, občuti.« Pravi, da je imidž podjetja »sistem slik, oblikovan skozi vedenje 

subjekta in izoblikovan iz občutkov, mišljenj, želja in idealov, asociacij.« Meni, da se imidž 

podjetja oblikuje z informacijami, ki potencialnim potrošnikom obljubljajo zadovoljevanje 

njihovih osnovnih, pa tudi zapletenih psihosocialnih potreb.  

Podnar (2000, 70) pa primerja mišljenja več avtorjev, kjer pa je veliko različnih mnenj in 

konceptov. Izpostavil je mišljenje Howarda (1998) in Gregoryja (1992), ki dokazujeta, da je 

imidž moč ustvariti in izročiti s pomočjo komuniciranja ter da je z njim možno razpolagati. 

Obenem je izpostavil trditve Bernsteina (1989), Balmerja (1995), Jančiča (1999) ter Van 

Riela (1995), ki navajajo, da si vsak posameznik sam ustvari imidž na podlagi opazovanja 

resnične identitete in zato z njim ni mogoče neposredno upravljati. Izpostavil je tudi mišljenje 

vrsto avtorjev (Bromley 1993; Fombrun 1996; Van Riel 1995), ki opozarjajo, da je imidž 

podjetja učinek videnja, ki ga posameznik poseduje v določenem trenutku, na posameznem 

mestu o določenem elementu. Posledica tega pa je pojav neresničnih ali tudi lažnih imidžev.  

Gray in Balmer (1998, 696–697) navajata, da je imidž podjetja neposredna čustvena slika, ki 

jo javnost ima o podjetju, in je miselna slika podjetja, kot jo vidi javnost – kar se spomni, ko 

kdo vidi ali sliši ime podjetja ali zagleda njegov logotip. Prav tako menita, da je močan imidž 

mogoče oblikovati s koordinirano kampanjo za oblikovanje slik, ki vključuje formalen 

komunikacijski sistem – ime, logotip, znake, korporativno oglaševanje in odnose z javnostmi. 

Če pa se osredotočimo na komuniciranje podjetja za oblikovanje imidža, pravita, da je prav to 

komuniciranje skupek sporočil iz formalnih in neformalnih virov, iz različnih medijev, s 

katerimi podjetje sporoča svojo osebnost številnim prejemnikom ali deležnikom. Na kratko 

trdita, da je to vez med identiteto podjetja in njegovim imidžem.  

Komuniciranje je eno izmed ključnih orodij, s katerim podjetje lahko ustvari dober imidž in 

predstavi dejansko sliko podjetja. Če podjetje ne komunicira z zunanjim okoljem in javnostjo, 

nastopi možnost, da si okolje in javnost o podjetju ustvarita slabo sliko. Repovš (1995, 10–11) 

navaja, da mora komuniciranje podjetja, če »želi uspešno vzpostavljati menjavo z javnostmi, 

ki jo omogočajo, postati sestavni del dolgoročnega strateškega načrtovanja organizacije.« 

Meni, da »komuniciranje mora biti strateško naravnano in vodeno tako, da dobro izraža 

realno identiteto, poslanstvo in cilje organizacije.« Kot eno izmed strateško najmočnejših 

orožji pri vzpostavljanju komunikacije v ospredje postavlja celostno grafično podobo.  
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3 CELOSTNA GRAFIČNA PODOBA 

Celostna grafična podoba je vizualna zasnova, ki predstavlja podjetje. Sestavljena je iz več 

elementov, ki so pomembni pri pojavljanju podjetja v javnosti. V današnjem času lahko kot 

eno izmed ključni delov celostne grafične podobe izpostavimo spletno stran podjetja in 

spletne oglase. 

3.1 Opredelitev pojma 

Repovš (1995, 10) opredeljuje celostno grafično podobo kot projekcijo v prihodnost ter 

navaja, da je idealizirana slika identitete, odraz vizije vodstva in ne vedno le odraz dejanskosti 

organizacije. Prav tako meni, da celostna grafična podoba vključuje izključno organizirane 

vidne dražljaje, ki jih v likovne strukture vkodirajo grafični oblikovalci. 

Korelc (2010, 106) navaja, da mora celostna grafična podoba, vključno z imenom, izhajati iz 

poslanstva blagovne znamke in vizije ter mora odsevati njen slog, prepričanja, vrednote, 

ideale in filozofijo.  

Repovš (1995, 29) pojmuje celostno grafično podobo kot vizualizacijo identitete podjetja ter 

opozarja, da »celostna grafična podoba niso le simbol ali logotip organizacije, barve in pisava, 

vizitke in napisi na stavbi, niso samo filmi na televiziji ali vizualne predstavitve podjetja.« Je 

vse zgoraj navedeno in še veliko več, poenoteno v donosno celoto, ki prikazuje dejansko 

identiteto podjetja s snovnimi dokazi ter vključno z nesnovnimi atributi. 

3.2 Namen celostne grafične podobe 

Korelc (2010, 138) pravi, da je podoba v današnjem svetu vse. Prav tako trdi, da brez prave 

podobe ne bi bilo prodaje, naj je izdelek še tako dober. Na podlagi tega lahko rečemo, da je 

celostna grafična podoba eden izmed ključnih elementov pri prodaji izdelkov ali storitev.  

Izpostavimo lahko tudi, da je celostna grafična podoba podjetja tisti element, po katerem se 

podjetje najbolj razlikuje od konkurence in je hkrati tudi bolj prepoznavno. Pri celostni 

grafični podobi podjetje predstavi svojo kulturo, zgodbo, vrednote in dejavnosti, s tem pa 

vzpostavi resničen odnos z javnostjo. 

3.3 Elementi celostne grafične podobe 

Kot glavne elemente celostne grafične podobe lahko izpostavimo (Repovš 1995): 

 simbol in logotip, 

 črkopis in tipografija, 

 barve s pojavnostmi. 
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Med ostale komunikacijske elemente celostne grafične podobe pa lahko štejemo dopisne 

papirje, kuverte, pečate, račune, dobavnice, vizitke, izkaznice, zastave, napisne table … 
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4 BLAGOVNA ZNAMKA 

Blagovna znamka so vizualni znaki, s katerimi identificiramo in označimo izdelek. Je 

razpoznavni znak ali simbol, s katerim se podjetje posluje in s katerim se razlikuje od 

konkurence. 

4.1 Opredelitev pojma 

Kotler (2004, 418) kot definicijo blagovne znamke navaja trditev strokovnega združenja 

American Marketing Association, ki pravi, da je blagovna znamka: ime, izraz, znak, simbol, 

oblika ali njihova kombinacija, namenjena prepoznavanju izdelkov ali storitev enega ali 

skupine prodajalcev ter razlikovanju njihovih izdelkov ali storitev od konkurenčnih. Prav tako 

trdi, da blagovna znamka identificira prodajalca ali proizvajalca. Vendar meni tudi, da je 

blagovna znamka sočasno veliko več kot le ime, logotip, barve, slogan ali simbol. Meni, da so 

to le trženjska orodja in taktike. Kotler (2004, 420) trdi, da je blagovna znamka predvsem 

»tržnikova obljuba o konsistentnem posredovanju specifičnega niza značilnosti, koristi in 

storitev kupcem.« 

Izpostavimo lahko tudi definicijo Korelca (2010, 68–69), ki blagovno znamko primerja z 

»živim organizmom, ki se razvija, raste in zori, vseskozi pa mora ohranjati svoje bistvo.« V 

nadaljevanju opozarja, da je blagovna znamka »skupek vseh zaznav, stališč, predstav, 

asociacij in občutkov, ki jih ima posameznik ali skupina do neke blagovne znamke.« Prav 

tako blagovno znamko opredeljuje kot oznako ali obljubo zanesljivosti.  

Kapferer (1994, 12) pravi, da je blagovna znamka tako spomin kot prihodnost njenega 

izdelka. Kapferer (2008, 9) prav tako izpostavlja mišljenje Kleina (1999), ki pravi, da je 

blagovna znamka postala glavni akter sodobne družbe in da so blagovne znamke povsod. 

Trdi, da blagovne znamke prodirajo v vse sfere našega življenja: ekonomske, socialne, 

kulture, športne, celo v religijske.  

De Chernatory (2010, 8) blagovno znamko opredeljuje kot močno entiteto, ki temelji na 

čustvenih vrednotah.  

Pettis (2001, 7) pa opredeljuje blagovno znamko kot: 

 čutilno, čustveno in kulturno lastniška podoba, ki obdaja podjetje ali izdelke; 

 zagotavljanje kakovosti, zaradi česar je izbira preprosta;  

 pomemben vir konkurenčne prednosti in prihodnjega zaslužka; 

 obljubo izvedbe; 

 povečanje zaznane vrednosti in zadovoljstva prek združenj, ki stranke opominjajo in 

vabijo k uporabi izdelka; 

 zagotovo najpomembnejšo prednost podjetja. 
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4.2 Pomen blagovne znamke 

»Blagovna znamka pove, zakaj izdelek obstaja, od kod prihaja in kam gre. Prav tako določa 

njegove smernice.« (Kapferer 1994, 13)  

Kotler (2004, 418) navaja, da je blagovna znamka kompleksen simbol, ki sporoča do šest 

ravni pomenov; ti so: 

 lastnosti – ob blagovni znamki pomislimo na določene lastnosti; 

 koristi – lastnosti lahko prevedemo v funkcionalno ali čustveno korist; 

 vrednote – blagovna znamka nam pove vrednote podjetja; 

 kultura – blagovna znamka lahko predstavlja določeno kulturo podjetja; 

 osebnost – določena blagovna znamka nam nakaže posamezno osebnost; 

 uporabnik – blagovna znamka lahko prav tako nakaže vrsto uporabnika, ki kupuje ali 

uporablja izdelek. 

Calicchion (2020) navaja, da danes blagovna znamka označuje vsak predmet. To povezavo 

primerja z relacijskim mostom, ki ga ustvarijo proizvajalci z namenom, da prenašajo vrednote 

in pomen blagovne znamke potrošnikom. V nadaljevanju ugotavlja, da je blagovna znamka 

instrument, ki lahko ustvari sinergijski odnos z uporabnikom izdelka ali storitve. Prav tako 

poudarja, da ima blagovna znamka reprezentativno ali domišljijsko funkcijo, s katero 

omogoča, da ponujeni izdelek ali storitev postane referenčna točka v njenem proizvodnem 

sektorju. Ko pa se to zgodi, Calicchion pojasnjuje, da lahko rečemo, da je blagovna znamka 

podjetju ne le pomagala pridobiti pomemben tržni delež, ampak je tudi dosegla položaj v 

glavah potencialnih kupcev. 

4.3 Identiteta blagovne znamke 

Repovš (1995, 60) navaja, da je »identiteta blagovne znamke njena strategija in trdno 

povezana vizija, njen koncept.« Poleg tega avtor trdi, da pod identiteto blagovne znamke 

štejemo tudi izdelke in storitve z njihovimi tehničnimi vrednostmi, simbolično opremo, pod 

katero spadajo simbol, ime, oblika, barva ter logotip in formalnopravna zaščita. V 

nadaljevanju izpostavlja, da je imidž blagovne znamke tudi njeno zaznavanje pri različnih 

subjektih. 

»Identiteta blagovne znamke je otipljiva in privlačna po občutku. Lahko jo vidite, zadržite, 

slišite, gledate, kako se premika, spodbuja prepoznavnost, krepi razlikovanje in omogoča 

velike ideje in pomen.« (Wheeler 2017, 4) 

Korelc (2010, 79–87) opredeljuje identiteto blagovne znamke kot nekaj, kar je bistvenega 

pomena za vodenje vseh, ki so kakor koli povezani z blagovno znamko. Identiteto opredeljuje 

kot otipljiv odraz njene osebnosti in željo, kako bi bila blagovna znamka dojeta. Opozarja, da 
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bi identiteta blagovne znamke morala biti aktivna in usmerjena v prihodnost ter da mora 

odsevati asociacije, za katerimi teži. Navaja, da se identiteta odraža na štirih glavnih 

področjih: 

 v izdelkih in storitvah (kaj delaš ali prodajaš), 

 v okolju (kje delaš ali prodajaš), 

 na področju komuniciranja (kako razlagaš, kaj delaš), 

 v vedenju (kaj občutiš in včasih vidiš). 

V nadaljevanju razkriva, da se mora »identiteta blagovne znamke ujemati s filozofijo, 

poslanstvom in vizijo podjetja, saj se mora zavzemati za tisto, kar je resnično pomembno za 

uspeh podjetja.« Prav tako opozarja, da je treba identiteto blagovne znamke neprestano 

nadzorovati, ker je za uspešne identitete tipično, da se morajo prilagoditi času, okolju, rasti in 

zrelosti podjetja. 

Kapferer (1994, 44–47) medtem izpostavlja prizmo identitete blagovne znamke. Meni, da ima 

blagovna znamka šest obrazov – vidikov.  

 Blagovna znamka je fizična. Blagovna znamka je kombinacija neodvisnih značilnosti, ki 

so lahko izrazite ali mirujoče. Fizične lastnosti blagovne znamke so osnova blagovne 

znamke.  

 Blagovna znamka ima osebnost. Najlažji način, da blagovna znamka pridobi osebnost, je, 

da jo predstavlja tiskovni predstavnik, zvezda ali žival. Če povzamemo, blagovna znamka 

ima preprosto telo in značaj. 

 Blagovna znamka je kultura, iz katere izvira vsak izdelek. Kultura je koncept vrednot, 

virov navdiha in energije, povezanih z osnovnimi načeli blagovne znamke. 

 Blagovna znamka je razmerje, ki velikokrat ponuja možnost za nematerialno integracijo 

med osebami. To zlasti drži za blagovne znamke za prodajalce na drobno ter za storitveni 

sektor. 

 Blagovna znamka je odsev odjemalca. Blagovna znamka odraža podobo kupca. Je neke 

vrste identifikacija. 

 Blagovna znamka je samopodoba. Blagovna znamka ima dve ogledali – če je odsev 

zunanje ogledalo, je samopodoba notranje ogledalo. Z blagovno znamko razvijamo tudi 

notranje razmerje s samim seboj. 

4.4 Razvoj blagovne znamke 

Kotler (2004, 420) navaja, da se pri razvoju identitete blagovne znamke podjetje odloča o: 

 imenu,  

 simbolu in logotipu,  

 barvah ter 

 sloganu. 
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Korelc (2010, 106) izpostavlja, da »blagovna znamka ni zgolj predmet označevanja; 

predvsem mora vzbuditi pozornost in zanimanje, željo ter navdušiti za akcijo. Privlačna mora 

biti za oko in uho, izražati mora osnovno idejo in imeti trajnejšo vrednost, saj le tako lahko 

postane zvezda stalnica v poslovnem svetu.«  

4.4.1 Ime blagovne znamke 

Korelc (2010, 107–108) definira dobro ime kot preprosto, drugačno od ostalih, zapomljivo ter 

zvočno. Prav tako izpostavlja, da mora imeti pozitivno konotacijo in naj bo takšno, da ga 

lahko zaščitimo. V nadaljevanju našteva več lastnosti dobrega imena: 

 dobro ime se hitro vtisne v spomin, 

 je kratko, lahko izgovorljivo, čitljivo ter preprosto, 

 je razumljivo vsem ciljnim skupinam, 

 oblika, barva in značilnosti imajo že sami po sebi določen pomen, 

 dobro ime obuja spomine ali željo, 

 je ustrezne oblike ter velikosti za označevanje na embalažah, 

 lahko ga uporabljamo tako na domačih kot tujih trgih, 

 odraža izdelek ali storitev, 

 uporabljati ga je mogoče v vseh oglaševalskih medijih. 

Kotler (2004, 429) poudarja, da mora podjetje izbrati specifično ime blagovne znamke. 

Navaja več možnosti glede imen blagovne znamke, in sicer: podjetje lahko izbere ime kraja, 

kakovosti, življenjskega sloga, osebe ali pa izmišljeno ime. Kot značilnosti dobrega imena pa 

izpostavlja: 

 poudari naj koristi izdelka ali storitve, 

 omeni vrsto izdelka ali storitve, 

 izpostavi konkretne značilnosti, 

 ime naj se preprosto izgovori, prepozna, zapomni in naglasi, 

 naj bo razločevalno, 

 naj nima slabega pomena v drugih jezikih in državah. 

Repovš (1995, 69) pa poudarja, da je »ime blagovne znamke vredno toliko, kolikor je 

organizacija investirala v njegovo zaznavanje in pozicioniranje skozi tržno komuniciranje.« 

Prav tako našteva iz literature pridobljene nasvete za razvoj dobrega imena blagovne znamke: 

 ime naj dobro opisuje izdelek, storitev ali dejavnost organizacije,  

 naj bo zapomnljivo in naj se razlikuje od konkurenčnih imen,  

 naj izraža funkcijo, mentalno prednost izdelkov ali storitev, ki jih podjetje izdeluje in trži,  

 naj ima močno ustvarjalno zmogljivost, morebitne priložnosti za prihodnjo inovativno 

igro v promocijskih dejavnosti podjetja, 

 naj bo njena pomenska sestava nedaleč poslovnim izhodiščem ter enaka na vseh tržiščih. 
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4.4.2 Simbol in logotip blagovne znamke 

Lahko bi rekli, da simbol in logotip blagovne znamke vzbujata največ pozornosti. Sta prva 

stvar, ki jo opazimo pri blagovni znamki.  

Repovš (1995, 100–101) definira simbole kot »umetne znake, ki predstavljajo simbole in 

pojave.« Kot glavno značilnost simbola izpostavlja predstavljanje. Pravi, da vsak simbol 

vzbuja določene asociacije, pozitivne ali negativne, v človekovem genetskem spominu. Vsak 

dražljaj, ki ga posameznik prejme ob pogledu na simbol, je odvisen od oblike, velikosti ter 

medsebojnih odnosov likovnih struktur simbola. Kot definicijo logotipa lahko prav tako 

izpostavimo njegovo opredelitev, ki pravi, da je logotip »ime blagovne znamke, ki je izpisano 

z značilnimi črkami.« Črke, ki predstavljajo ime blagovne znamke, opisuje tudi kot 

tipografske simbole. Korelc (2010, 110) opozarja, da imajo tudi tipografije svojo osebnost in 

identiteto. Meni, da ima tipografija zelo veliko komunikacijsko ter sporočilno moč in 

vrednost. 

Repovš (1995, 106–107) navaja tri ključne značilnosti pri oblikovanju simbola. 

Kot prvo značilnost, na katero moramo biti pozorni, izpostavlja veliko razlikovalnost. To 

pomeni, da simbola ne moremo zamenjati s kakšnim drugim, saj je dovolj značilen in 

unikaten. Pogosto imajo takšni simboli v sebi nove, neobičajne likovne kvalitete in odnose. 

Za veliko razlikovalnost pa je pomembna tudi dobra berljivost in učljivost simbola.  

Kot drugo ključno značilnost pri oblikovanju simbola poudarja berljivost. Pri tej značilnosti je 

pomembno, da je pri simbolu jasno, za katero besedo ali zlog gre. Dobra berljivost povečuje 

tudi učljivost simbola. Na čitljivost in berljivost pa močno vpliva širina besedila.  

Tretja izpostavljena značilnost pa je referenčnost. To pomeni, da simbol predstavlja stvari, 

dogodke, ideje. Z referenčnostjo ljudje simbol pripišejo različnim organizacijam, idejam ali 

dejavnostim.  

4.4.3 Barve blagovne znamke 

»Barva je subjektivno doživetje, ki nastane z draženjem receptorjev na mrežnici očesa.« 

(Repovš 1995, 93)  

Če pogledamo razlage Repovša (1995, 92–95), lahko barve opredelimo kot lastnost blagovne 

znamke, ki pripomore k učljivosti, prepoznavnosti, razlikovalnosti, berljivosti in referenčnosti 

simbolov blagovne znamke. Prav tako lahko izpostavimo, da barve, tako kot simboli, vzbujajo 

različne asociacije, občutke in pomene, ki so lahko pozitivni ali negativni, lahko jih 

zaznavamo kot zdrave ali škodljive, tople ali hladne ter grenke ali sladke. Na doživetje barv 

pa vplivajo barvni ton, svetloba in čistost barv. 
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4.4.4 Slogan blagovne znamke 

Korelc (2010, 117–122) opredeljuje slogan kot zgodbo blagovne znamke, skoncentrirano v 

enem stavku. Poudarja, da slogan dopolnjuje vizualno komunikacijo blagovne znamke. S 

sloganom podjetje popelje potrošnika v svet blagovne znamke in njeno zgodbo. V 

nadaljevanju dodaja, da s sloganom podjetje poveča sporočilno prodornost in moč 

komuniciranja. Kot značilnosti dobrega slogana našteva: 

 vsebuje čustvene lastnosti in je zelo intenziven, 

 ima jasno sporočilnost, 

 je pozitivne narave,  

 je unikaten,  

 komunicira ideale in želje uporabnikov, 

 odseva karizmatičnost in prevlado nad drugimi.  

4.5 Premoženje blagovne znamke 

Kotler (2004, 422) opredeljuje premoženje blagovne znamke kot »pozitiven razlikovalni 

učinek, ki ga ima ime blagovne znamke na odziv kupca na izdelek ali storitev.« Prav tako trdi, 

da se premoženje blagovne znamke odraža v »porabnikovem dajanju prednosti enemu izdelku 

pred drugim, čeprav sta v osnovi identična ter je obseg, v katerem so kupci pripravljeni 

plačati več za posamezno blagovno znamko, merilo premoženja blagovne znamke.«  

Aaker (2009) opredeljuje premoženje blagovne znamke kot »niz sredstev in obveznosti, 

povezanih z blagovno znamko, njenim imenom in simbolom, ki povečuje ali zmanjšuje 

vrednost, ki jo izdelek ali storitev zagotavlja podjetju in strankam.« Prav tako navaja, da 

Morajo biti »sredstva ali obveznosti, na katerih temelji premoženje znamke, povezani z 

imenom in simbolom blagovne znamke.« Našteva pet kategorij, na katerih sloni premoženje 

blagovne znamke: 

 zvestoba znamki, 

 zavedanje imena, 

 zaznana kakovost, 

 združenje blagovne znamke, 

 druga sredstva (patenti, blagovne znamke …). 

V nadaljevanju ugotavlja, da sredstva premoženja blagovne znamke običajno dodajajo ali 

odštevajo vrednost za stranke. Meni, da prav ta sredstva lahko strankam pomagajo pri razlagi, 

predelavi in shranjevanju ogromnih količin podatkov o izdelkih in znamkah ter so prav tako 

lahko razlog zaupanja strank v odločitev o nakupu. 

Kotler (2004, 423) pa izpostavlja številne konkurenčne prednosti, ki jih veliko premoženje 

blagovne znamke zagotavlja: 
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 z velikim premoženjem blagovne znamke podjetje pridobi večjo pogajalsko moč; 

 veliko premoženje blagovne znamke pomeni višjo zaznano kakovost, na podlagi katere 

lahko podjetje zaračuna višjo ceno kot konkurenca; 

 prav tako podjetje laže uvede širitev blagovne znamke, saj je zaradi velikega premoženja 

blagovna znamka vredna zaupanja; 

 premoženje blagovne znamke predstavlja podjetju del obrambe pred cenovno konkurenco. 

Meni (Kotler 2004, 423), da je blagovno znamko treba skrbno upravljati, da bi podjetje 

ohranilo premoženje blagovne znamke, kar pomeni, da podjetje ohranja ali povečuje 

dojemanja blagovne znamke, zaznavanje kakovosti in zmožnosti ter pozitivnih predstav. 

Ugotavlja, da so pri tem potrebni spretno oglaševanje, stalne naložbe v raziskave in razvoj ter 

kakovostne storitve trgovskim posrednikom in potrošnikom.  

4.6 Implementacija blagovne znamke 

Pri uspešnosti blagovne znamke ima eno izmed ključnih vlog tudi implementacija oziroma 

razvoj blagovne znamke. Z učinkovitim razvojem blagovne znamke podjetje pritegne 

pozornost potrošnikov ter ustvari prepričljivo in trgu zanimivo blagovno znamko. 

4.6.1 Orodja za implementacijo blagovne znamke 

Kotler (2004, 430–431) našteva orodja, za katera meni, da so med najpomembnejšimi pri 

razvoju blagovne znamke: 

 odnosi z javnostmi in izjave za tisk – blagovna znamka s pomočjo zgodb v izbranih 

časopisih in revijah ali vidnim pojavljanjem v filmih; 

 sponzorstvo – promocija blagovne znamke na sponzoriranih dogodkih; 

 zbori in družbe porabnikov – blagovne znamke so lahko središče skupnosti potrošnikov; 

 ogledi tovarne – omogočeni ogledi za obiskovalce in porabnike; 

 poslovne razstave – sejmi omogočajo gradnjo zavedanja, poznavanja in zanimanja za 

blagovno znamko; 

 z dogodki povezano trženje – ob uvedbi novega proizvoda, modela, organiziran velik 

dogodek; 

 javni objekti – z javnimi objekti podjetje poudari pomen blagovne znamke;  

 trženje ob podpori dobrodelnih namenov – blagovne znamke to dosežejo z vlaganjem 

denarja v dobrodelne namene;  

 visoka raven vrednosti za porabljeni denar – s ponujanjem vrednosti za izdani denar lahko 

določene blagovne znamke ustvarijo pozitivne informacije, ki se širijo od ust do ust;  

 identiteta ustanovitelja ali znane osebe – zanimiv ustanovitelj ali slavna oseba lahko 

ustvarita pozitiven učinek na blagovno znamko; 
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 trženje preko mobilnih telefonov – porabniki izvejo o blagovnih znamka prek brezžičnih 

mobilnih telefonov. 

4.6.2 Znamčenje (angl. branding) 

Jones (2017, 5) opredeljuje znamčenje kot nekaj, kar povezuje navadne stvari z večjo idejo. 

Ta ideja ima moč spremeniti, kaj ljudje počnejo, še posebej, da kupujejo več in plačajo več. 

Prav tako definira znamčenje kot tehniko, ki jo uporabljajo lastniki, da ustvarijo pomen, 

zaradi katerega se bomo ob uporabi izdelka dobro počutili, tako da ga bomo kupili. Navaja, da 

znamčenje spremeni način razmišljanja, čutenja in delovanja ljudi.  

Murphy (1992, 12) definira znamčenje kot »ustvarjalen proces, ki uporablja raziskovalne 

tehnike in veščine številnih strokovnjakov.« Meni, da gre navsezadnje za razvijanje 

razpoznavnosti blagovne znamke na koncept, ki je primeren za kupca. 

Bailey in Miligan (2019, 5) navajata, če se je znamčenje začelo kot način, kako lastnikom 

blagovnih znamk pomagati pri jasnemu pripisovanju, se je v tem času razvilo tako, da sedaj 

zajema prav tako operacijski sistem, postopek iskanja pristne, izrazite in lastne ideje, ki 

združuje osebje in kupce ter vse vidike načina poslovanja podjetja. 

4.6.3 Oglaševanje 

O'Guinn idr. (2018, 8) opredeljujejo oglaševanje kot plačljiv, množičen medijski poskus 

prepričevanja. Pravijo, da je oglaševanje plačano komuniciranje podjetja ali organizacije, ki 

želi, da se določene informacije širijo. V nadaljevanju trdijo, da se v oglaševalskem jeziku 

podjetje ali organizacija, ki plačuje za oglaševanje, imenuje stranka ali pošiljatelj. Prav tako 

oglaševanje opredeljujejo kot množično posredovanje preko komunikacijskega medija, ki je 

zasnovan tako, da doseže večje število ljudi oziroma množico ljudi. Navajajo, da se 

oglaševanje širi preko televizije, radia, časopisov, revij, neposredne pošte, panojev, video 

iger, družbenih ali drugih medijev. Pojasnjujejo, da oglaševanje ustvarja komunikacijsko 

okolje, v katerem se sporočilo ne posreduje iz oči v oči. Izpostavljajo, da prav to ločuje 

oglaševanje od osebne prodaje kot oblike komuniciranja. Dodajajo, da vsako oglaševanje 

vključuje poskus prepričevanja, s katerim želimo potrošnika prepričati za nakup določene 

blagovne znamke.  

Chris Hackley in Rungpaka Amy Hackley (2017) definirata oglaševanje kot plačljivo 

promocijsko sporočilo iz prepoznavnega vira, ki se prenaša preko komunikacijskega medija. 

Trdita, da sta oglaševanje in promocija ključnega pomena pri ustvarjanju in vzdrževanju 

širšega simboličnega pomena blagovnih znamk. 
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Steenkamp (2017) navaja, da je oglaševanje ena od naložb v blagovno znamko. V to naložbo 

vključuje raziskave in razvoj v povezavi z blagovno znamko, upravljanje distribucijskih 

kanalov, osebno prodajo ter tržne raziskave. 

Rosenbaum-Elliott, Percy in Pervan (2015) opredeljujejo oglaševanje kot vsako sporočilo, 

katerega glavni cilj je pripomoči k oblikovanju in ohranjanju blagovne znamke ne glede na 

uporabljene medije. Prav tako navajajo, da obstajata dve osnovni vrsti sporočil, in sicer tista, 

ki prispevajo k ustvarjanju dolgoročnega premoženja blagovne znamke, ter tista, ki 

spodbujajo takojšnje ukrepanje. Menijo, da oglaševanje prav tako pripomore k oblikovanju in 

ohranjanju pozitivnega odnosa do blagovne znamke, kar pa je vodilo k velikemu premoženju 

blagovne znamke.  

4.7 Prednosti in koristi blagovne znamke 

Korelc (2010, 98) je izpostavil veliko prednosti in koristi, ki jih močna in uveljavljena 

blagovna znamka prinaša: 

 blagovna znamka ima eno izmed osnovnih vlog in je dobra podlaga za pridobitev 

učinkovitih poslovnih virov: partnerjev, tehnologije, sodelavcev ter finančnih sredstev;  

 prav tako pripomore pri pogajanjih z dobavitelji ali kupci;  

 z blagovno znamko lahko dosežemo višje cene in s tem tudi večji dobiček;  

 predstavlja odločanja v organizaciji na daljši rok;  

 z blagovno znamko lahko podjetje ohranja, usmerja ter širi povpraševanje; 

 opredeljuje proizvode podjetja;  

 blagovna znamka podjetje ločuje od ponudb konkurence;  

 je vstopna ovira morebitnim konkurentom; 

 ker se prodajalci sami poistovetijo z blagovno znamko, jo raje in bolje prodajajo; 

 omogoča hitrejši vstop na nove trge oziroma tržne segmente;  

 je pomemben element necenovne konkurence;  

 krepi konkurenčni položaj;  

 blagovna znamka opravlja pomembno funkcijo pri komuniciranju;  

 enostavneje prebije v prodajno mrežo in tako odpira vrata do novih kupcev in si s tem 

ustvari večji prostor na prodajnih mestih;  

 z blagovno znamko podjetje laže načrtuje proizvodnjo in prodajo v podjetju, ki si s 

predanostjo blagovni znamki gradi neprekinjen krog partnerjev ter kupcev; 

 je orodje za krepitev položaja pri pogajanjih s trgovskimi organizacijami;  

 zagotavlja pozicioniranje izdelkov; 

 na finančnem tržišču je element prodaje. 
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4.8 Registracija blagovne znamke v Sloveniji 

Registracija blagovne znamke je proces, s katerim podjetje zaščiti svojo blagovno znamko. 

Prav tako podjetje z registracijo blagovne znamke zviša možnost za dolgoročni obstanek in 

poslovanje podjetja.  

4.8.1 Registracija znamke in njen pomen 

Pred vložitvijo prijave za registracijo znamke Urad Republike Slovenija za intelektualno 

lastnino svetuje, da se slovenski prijavitelji pozanimajo, kaj lahko in česa ne morejo 

registrirati kot znamko, kako poteka postopek za registracijo znamke in katere znamke so bile 

že registrirane. 

Z registracijo blagovne znamke imetnik pridobi pravico tretjim osebam onemogočiti uporabo 

znaka, ki je enak ali podoben njegovi znamki, brez njegovega soglasja. Ta pravica velja le za 

enako ali podobno vrsto blaga ali storitev ali slovečo znamko; če pa je blago ali storitev druge 

vrste in ne gre za slovečo blagovno znamko, lahko tretja oseba registrira enak ali podoben 

znak.  

Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1 – UPB3V) (Ur. l. RS, št. 51/2006) v dvainštiridesetem 

členu prvega odstavka definira znamko kot »kakršen koli znak ali kakršna koli kombinacija 

znakov, ki omogočajo razlikovanje blaga ali storitev enega podjetja od blaga ali storitev 

drugega podjetja in jih je mogoče grafično prikazati, kot so zlasti besede, vključno z osebnimi 

imeni, črke, številke, figurativni elementi, tridimenzionalne podobe, vključno z obliko blaga 

ali njihove embalaže, in kombinacije barv kot tudi kakršna koli kombinacija takih znakov.« 

4.8.2 Postopek registracije 

Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (b. l.) navaja, da je za registracijo 

blagovne znamke potrebna pravilno izpolnjena prijava, ki jo lahko prijavitelj izpolni sam ali 

za to pooblasti zastopnika, ter mora vsebovati: 

 zahtevo za registracijo znamke, praviloma na izpolnjenem obrazcu Zahteva za registracijo 

znamke (SIPO Z-1); 

 seznam proizvodov oziroma storitev (v dveh izvodih), v katerem so proizvodi in storitve 

razvrščeni v skladu z mednarodno klasifikacijo blaga in storitev (Nicejska klasifikacija); 

 prikaz znaka v črno-beli tehniki v petih izvodih; če se zahteva varstvo znaka v barvi, 

prikaz znaka v barvi v petih izvodih; 

 pravilnik o kolektivni znamki, če se zahteva registracija kolektivne znamke; 

 če se zahteva varstvo zvočnega znaka, grafični prikaz znaka, kot je na primer notni zapis 

oziroma zvočni zapis na zgoščenki v CD formatu (CD-DA) ali kot MP3 datoteko; dolžina 

predvajanja naj bo omejena na največ 1 minuto; velikost MP3 datoteke naj bo omejena na 
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1 MB, izbor bitne hitrosti pri kodiranju podatkov pa naj omogoči kakovost predvajanja, ki 

bo približno enaka CD zapisu; 

 potrdilo o plačilu predpisane prijavne pristojbine; 

 pooblastilo zastopniku, če je prijava vložena po zastopniku; 

Če prijava ni pravilno izpolnjeno, to pomeni, da ne izpolnjuje vseh zahtev in najnujnejših 

sestavin, urad prijavo zavrne ter pozove prijavitelja, da odpravi pomanjkljivosti oziroma 

zahtevo dopolni.  

Registracija znamke velja deset let od dneva prijave, za vzdrževanje znamke pa je treba 

vsakih deset let plačati pristojbino. 
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5 EMPIRIČNI DEL 

V empiričnem delu so predstavljeni vzorec, metoda raziskave in izvedbe ter rezultati 

raziskave z interpretacijo. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kolikšen je vpliv blagovne 

znamke na percepcijo podjetja ter koliko blagovna znamka vpliva na pridobivanje 

potrošnikov. 

5.1 Opis raziskovalnega vzorca 

Raziskovalni vzorec zajema 126 anketirancev. Vzorec je raznovrsten glede na spol, starost ter 

stopnjo izobrazbe. Kot je razvidno iz slike 1, je bilo največ anketirancev bilo starih med 21 in 

40 let (58 %) ter med 41 in 60 let (35 %). Manjše število anketirancev je bilo starih do 20 let 

(5 %), najmanj pa je bilo starejših od 61 let (2 %). 
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Slika 1: Starostna struktura anketirancev 

V raziskavo je bilo vključeno tudi merilo, po katerem se udeleženci razlikujejo glede na 

stopnjo najvišje dosežene formalne izobrazbe. Na sliki 2 lahko opazimo, da je največ 

udeležencev imelo srednješolsko izobrazbo (69 %), manjše število jih je imelo visokošolsko 

izobrazbo ali več (21 %), najmanjše število pa jih je imelo osnovnošolsko izobrazbo (10 %). 
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Slika 2: Struktura anketirancev glede na doseženo formalno izobrazbo  

5.2 Metoda raziskave in izvedba 

Pri raziskavi smo se odločili za kvalitativno metodo raziskave, in sicer s pomočjo študije 

primera, ki je temeljila na dveh blagovnih znamkah različnih podjetij. Kot je razvidno iz slike 

3, sta blagovni znamki, na osnovi katerih je potekalo anketiranje, znamka Bio Zone ter 

znamka La Bio Idea. Vzorčenje je potekalo po načelu snežne kepe. 

 

Slika 3: Blagovni znamki Bio Zone  

Vir: Mercator b. l. in Do-It b. l. 

Raziskave je bila izvedena s pomočjo spletnega anketiranja, ki je potekalo prek spletnih virov 

in socialnih omrežij. Velika večina anketirancev je do anketnega vprašalnika dostopala prek 

socialnega omrežja Facebook, ostali pa prek e-pošte in telefonskih sporočil. Anketni 

vprašalnik je bil dostopen na spletni strani 1ka, sestavljen pa je bil iz uvodnega nagovora ter 

vprašanj zaprtega tipa. Spletno anketiranje je potekalo od 31. marca do 4. maja 2020.  

V uvodnem nagovoru smo predstavili avtorja ankete, tematiko in namen raziskave ter se 

udeležencem zahvalili za sodelovanje. V prvem delu ankete so bila postavljena demografska 

vprašanja o spolu, starosti ter najvišji doseženi formalni izobrazbi. V nadaljevanju so se 

udeleženci morali na osnovi vprašanj odločati med blagovno znamko Bio Zone ter blagovno 

znamka La Bio Idea. Vsako vprašanje se je navezovalo na mišljenje udeležencev o določeni 

blagovni znamki, med katerima so morali izbirati. Na koncu vprašalnika je bilo zastavljeno 

vprašanje glede osebnega mišljenja posameznega udeleženca o vplivu blagovno znamke na 

percepcijo podjetja.  
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Kot glavno omejitev pri izvedbi raziskave lahko izpostavimo neustrezne odgovore oziroma 

neustrezno izpolnjene anketne vprašalnike, saj je bil končni status anketiranih 339, od tega pa 

je bilo 213 vprašalnikov neustrezno izpolnjenih. Menimo, da lahko kot razlog za to navedemo 

neznanje starejše populacija pri uporabi spletnih virov oziroma spletnega anketiranja. Prav 

tako lahko izpostavimo slabo odzivnost anketirancev, saj je več kot polovica vseh 

udeležencev vprašalnik le odprla.  

5.3 Rezultati in interpretacija 

V nadaljevanju bomo prikazali rezultate raziskave, jih grafično predstavili in jih interpretirali. 

Pri raziskavi smo blagovno znamko Bio Zone označili kot blagovno znamko 1, blagovno 

znamka La Bio Idea pa kot blagovno znamko 2. 

Pri prvem vprašanju nas je zanimalo, ali je iz določene blagovne znamke razvidno, da 

predstavlja ekološko pridelane izdelke. S tem vprašanjem smo želeli ugotoviti, ali lahko z 

imenom, barvami in obliko blagovne znamke ponazorimo vrsto izdelka, ki ga blagovna 

znamka predstavlja.  

 

Slika 4: Ali je iz blagovne znamke razvidno, da predstavlja ekološko pridelane izdelke? 

Če pogledamo sliko 4, lahko opazimo, da je kar 94 % udeležencev odgovorilo, da je pri 

blagovni znamki 1 razvidno, da predstavlja ekološko pridelane izdelke, 6 % udeležencev pa je 

odgovorilo, da iz blagovne znamke 1 ni razvidno, da predstavlja ekološko pridelane izdelke. 

Pri blagovni znamki 2 pa prevladuje odgovor »ne«, saj je 53 % udeležencev odgovorilo, da iz 

blagovne znamke 2 ni razvidno, da predstavlja ekološko pridelane izdelke. Da je iz blagovne 
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znamke 2 razvidno, da predstavlja ekološko pridelane izdelke, pa je odgovorilo 47 % 

udeležencev.  

Na osnovi analize pridobljenih odgovorov pri slednjem vprašanju lahko razberemo, da ima 

blagovna znamka Bio Zone veliko bolj primerno in ustrezno ime, barve ter obliko, s katero 

jasno predstavlja vrsto izdelka, ki ga prodaja. Predvsem pri tem primeru lahko izpostavimo 

obliko blagovne znamke Bio Zone, zelen rastlinski list, za katerega menimo, da je ključnega 

pomena pri predstavitvi vrste izdelka, in prav tako menim, da je to odločilen dejavnik, ki je 

vplival na odločitve udeležencev. 

Naslednje vprašanje je bilo zastavljeno na enak način, in sicer nas je pri tem vprašanju 

zanimalo mnenje udeležencev o tem, kakšno izkušnjo bodo doživeli ob uporabi izdelkov 

določene blagovne znamke. Če udeleženci menijo, da bodo ob uporabi določene blagovne 

znamke doživeli pozitivno izkušnjo, se bodo prej odločili za nakup izdelkov te blagovne 

znamke, kot pa za nakup izdelkov blagovne znamke, za katero menijo, da bodo ob uporabi 

njenih izdelkov doživeli negativno izkušnjo.  

 

Slika 5: Kakšno izkušnjo ob uporabi določene blagovne znamke mislite, da boste 

doživeli? 

Analiza odgovorov pri obravnavanem vprašanju nam nakazuje, da tako blagovna znamka 1 

kot blagovna znamka 2 obljubljata pozitivno izkušnjo. Če pogledamo sliko 5, lahko vidimo 

manjšo razliko pri primerjavi blagovnih znamk, 95 % udeležencev namreč meni, da bodo ob 

uporabi izdelkov blagovne znamke 1 doživeli pozitivno izkušnjo, 5 % pa negativno. Pri 

uporabi izdelkov blagovne znamke 2 pa 62 % udeležencev meni, da bodo doživeli pozitivno 

izkušnjo, 38 % pa negativno. 

Menimo, da je za to, da bi podjetje z blagovno znamko pritegnilo in prepričalo kupce, da 

bodo ob uporabi doživeli pozitivno izkušnjo, ključnega pomena ime ter slogan blagovne 
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znamke. Ker sta obe blagovni znamki unikatni ter izražata svojo zgodbo, udeležencem 

obljubljata pozitivno izkušnjo.  

Naslednje vprašanje se nanaša na privlačnost blagovni znamk. Pri slednjem smo želeli 

ugotoviti, katera blagovna znamka se udeležencem zdi bolj privlačna. Privlačnost blagovne 

znamke je prav tako pomemben dejavnik, ki vpliva na nakupno odločitev kupca.  

 

Slika 6: Katera blagovna znamka se vam zdi bolj privlačna? 

Če pogledamo odgovorov udeležencev na omenjeno vprašanje, lahko opazimo bistveno 

razliko med blagovnima znamkama. Velika večina udeležencev se je namreč odločila, da je 

blagovna znamka 1 bolj privlačna, in sicer tako meni 87 % udeležencev, medtem ko se je za 

blagovno znamko 2 odločilo 13 % udeležencev. 

Kot pri vprašanju o razumljivosti blagovne znamke, da predstavlja ekološko pridelane 

izdelke, menimo, da sta tudi pri tem vprašanju ključnega pomena barva in oblika blagovne 

znamke. Če pogledamo blagovno znamko 1, je privlačne zelene barve, ki nas spominja na 

naravo, stabilnost in nas pomirja. Vse to pa nadgradi oblika rastlinskega lista. Pri blagovni 

znamki 2 pa vsebuje ne tako izrazito in temnejšo zeleno barvo, ki pa ne predstavlja barvite 

podobe narave. 

Sledilo je podobno vprašanje, in sicer se je nanašalo na enostavnost blagovne znamke. Pri tem 

vprašanju nas je zanimalo, katera blagovna znamka se udeležencem zdi bolj enostavna. Prav 

tako menimo, da je enostavnost blagovne znamke ključnega pomena pri odločitvi kupca za 

nakup. Menimo, da je pomembno, da je blagovna znamka enostavna, preprosta in praktična, 

da sta kupcem ime blagovne znamke ter njena vsebina razumljiva.  
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Slika 7: Katera blagovna znamka se vam zdi bolj enostavna? 

Tudi pri naslednjem vprašanju smo ugotovili precejšnjo razliko med deleži udeležencev, ki so 

se odločili za blagovno znamko 1, in tistimi, ki so se odločili za blagovno znamko 2. Če 

pogledamo sliko 7, lahko vidimo, da delež udeležencev, ki menijo, da je blagovna znamka 1 

bolj enostavna, znaša 94 %, delež udeležencev, ki menijo, da je enostavnejša blagovna 

znamka 2, pa znaša 6 %. 

Pri obravnavani lastnosti lahko izpostavimo pomembnost oblike in berljivosti imena ter 

simbola. To pomeni, da je prav tako pomembna odlična berljivost črk in simbolov, ki 

predstavljajo določeno obliko, idejo ali dogodek. 

Naslednja vprašanja so se navezovala na podjetja obravnavanih blagovni znamk. S temi 

vprašanji smo želeli dokazati vpliv blagovne znamke na percepcijo oziroma imidž podjetja.  

Ugotoviti smo želeli, podjetje katere blagovne znamke se udeležencem zdi bolj uspešno. S 

pravilnim črkopisom ter simbolom lahko podjetje predstavi svojo uspešnost in odličnost. 
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Slika 8: Podjetje katere blagovne znamke se vam zdi bolj uspešno? 

Rezultati pri slednjem vprašanju so podobni kot pri večini. Iz slike 8 namreč lahko razberemo, 

da kar 74 % udeležencev meni, da je podjetje blagovne znamke 1 bolj uspešno, 26 % 

udeležencev pa jih meni, da je bolj uspešno podjetje blagovne znamke. 

Če pogledamo blagovno znamko 1, lahko opazimo, da je ime blagovne znamke obarvano 

nežno oranžno-rumene barve. Če pogledamo literaturo, lahko ugotovimo, da nas oranžno-

rumena barva spominja na organske lastnosti, na bogastvo in razsvetljenost. Na osnovi tega 

lahko zaključimo, da se udeležencem zaradi te barve podjetje blagovne znamke 1 zdi bolj 

uspešno. 

Z naslednjim vprašanjem smo prav tako želeli ugotoviti mišljenje udeležencev o podjetjih 

obravnavanih znamk. Zanimalo nas je, podjetje katere blagovne znamke se udeležencem zdi 

bolj zaupanja vredno. 



25 

 

Slika 9: Podjetje katere blagovna znamke se vam zdi bolj zaupanja vredno? 

Tudi pri tem vprašanju lahko opazimo veliko razliko v doseženih deležih. Če pogledamo sliko 

9, lahko razberemo, da se je 86 % udeležencev odločilo, da se jim podjetje blagovne znamke 

1 zdi bolj zaupanja vredno, 14 % udeležencev pa se je odločilo, da se jim podjetje blagovne 

znamke 2 zdi bolj zaupanja vredno. 

Menimo, da prav tako na to lastnost vplivata barve in simbol blagovne znamke. Po trditvah v 

literaturi namreč blagovna znamka 1 vsebuje odtenek zelene barve, ki spominja na stabilnost 

in varnost. 

Sledilo je še eno podobno vprašanje, s katerim smo želeli izvedeti, katero podjetje predstavlja 

udeležencem jamstvo kakovosti. Jamstvo kakovosti je prav tako ena ključnih lastnosti, ki 

vpliva na nakupno odločitev kupcev. Pomembno je, da podjetje z blagovno znamko 

potencialnemu kupcu zagotovi in poudari koristi ter kakovost izdelka. 
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Slika 10: Podjetje katere blagovne znamke vam predstavlja jamstvo kakovosti? 

Tudi na osnovi jamstva kakovosti se je velika večina udeležencev odločila za podjetje 

blagovne znamke 1. Na slika 10 lahko razberemo rezultate, pridobljene pri obravnavanem 

vprašanju. Tako lahko ugotovimo, da 83 % udeležencem podjetje blagovne znamke 1 

predstavlja jamstvo kakovosti, 17 % udeležencem pa jamstvo kakovosti predstavlja podjetje 

blagovne znamke 2. 

Menimo, da jamstvo kakovosti lahko dosežemo z dobrim imenom in barvami. Predvsem je 

pomembno, da ime poudarja značilnosti izdelka; v našem primeru torej za to, da gre za 

ekološko pridelane izdelke ter da prepriča potencialne kupce v resničnost ekološke pridelave.  

Sledilo je še splošno vprašanje, ki se je nanašalo na nakupno odločitev udeležencev. S tem 

vprašanjem smo želeli ugotoviti, kako blagovna znamka vpliva na nakupno odločitev ter ali je 

podoba blagovne znamke pomembna, da bi se kupci odločili zanjo. V tem primeru lahko 

zaključimo, da imamo eno dobro ter eno slabo oblikovano blagovno znamko, na osnovi tega 

pa smo dokazali, kako pomembna je blagovna znamka pri nakupnih odločitvah. 
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Slika 11: Pri nakupu ekoloških izdelkov bi se odločiti za? 

Če pogledamo sliko 11, lahko opazimo precejšnjo razliko med udeleženci, ki so se odločili za 

nakup izdelkov blagovne znamke 1, ter tistimi, ki so se odločili za nakup izdelkov blagovne 

znamke 2. Če pogledamo delež udeležencev, ki so se odločili za izdelke blagovne znamke 1, 

znaša 89 %, delež udeležencev, ki so se odločili za nakup izdelkov blagovne znamke 2, pa 

znaša le 11 %. 

Menimo, da nakupna odločitev temelji na vseh lastnostnih in značilnostih, ki smo jih pri 

zgoraj navedeni interpretaciji izpostavili.  

Navsezadnje pa smo želeli izvedeti mnenje udeležencev glede vpliva blagovne znamke, in 

sicer, ali menijo, da blagovna znamka vpliva na percepcijo podjetja. 

 

Slika 12: Ali menite, da blagovna znamka vpliva na percepcijo podjetja? 



28 

Velika večina, in sicer kar 91 % udeležencev, meni, da blagovna znamka vpliva na percepcijo 

podjetja, 9 % udeležencev pa meni, da blagovna znamka ne vpliva na percepcijo podjetja.  

5.4 Diskusija 

V raziskavi je sodelovalo 126 udeležencev različnih starosti ter z različno doseženo stopnjo 

formalne izobrazbe. Največ udeležencev je bilo starih med 21 in 40 let, velika večina pa jih je 

imela doseženo srednješolsko izobrazbo. Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz vprašanj 

zaprtega tipa, anketiranje pa je potekalo preko socialnih omrežij in spletnih virov.  

Raziskavo smo izvedli s pomočjo študije primera, ki je temeljila na dveh blagovnih znamkah. 

Če pogledamo rezultate raziskave, lahko na osnovi teh ugotovimo, da večina udeležencev 

meni, da je blagovna znamka Bio Zone dobro oblikovana znamka, medtem ko je blagovna 

znamka La Bio Idea oblikovana slabo.  

Na osnovi česa pa smo zaključili, da je blagovna znamka Bio Zone dobro oblikovana? 

Ocenjujemo, da je blagovna znamka Bio Zone dobro oblikovana. Če začnemo z vprašanjem, 

pri katerem nas je zanimalo, ali je iz določene blagovne znamke razvidno, da predstavlja 

ekološko pridelane izdelke, je 94 % udeležencev odgovorilo, da je iz blagovne znamke Bio 

Zone razvidno, katero vrsto izdelkov ponuja. Na osnovi tega lahko zaključimo, da ima 

blagovna znamka Bio Zone ključne lastnosti dobre blagovne znamke, in sicer dobro ime, ki 

poudarja, da so izdelki ekološke pridelave, prav tako oblika rastlinskega lista predstavlja 

izdelek in izpostavi konkretne značilnosti izdelka. Pri analizi odgovorov na naslednje 

vprašanje, kjer nas je zanimalo mnenje anketirancev o tem, kakšno izkušnjo bodo doživeli ob 

uporabi izdelkov določene blagovne znamke, je 95 % udeležencev odgovorilo, da bodo ob 

uporabi blagovne znamke Bio Zone doživeli pozitivno izkušnjo. Menimo, da je ključno vlogo 

pri tem imela edinstvenost blagovne znamke in zgodba, ki jo sporoča. Sledili sta vprašanji 

glede videza blagovnih znamk, pri katerem se je skoraj desetina vseh udeležencev odločila, da 

je blagovna znamka Bio Zone bolj privlačna in prav tako bolj enostavna. Menimo, da sta na ta 

rezultat vplivala izbira barve blagovne znamke in njena enostavna oblika – oblika rastlinskega 

lista. Izpostavimo, da je v literaturi zelena barva, ki jo vsebuje blagovna znamka Bio Zone, 

opredeljena kot barva, ki nas pomirja, nas spominja na naravo in stabilnost. Če pa se 

osredotočimo na enostavnost blagovne znamke, pa lahko opazimo, da sta ime in oblika 

blagovne znamke jasna, berljiva in razločna. V nadaljevanju so sledila vprašanja, ki so se 

navezovala na podjetji obravnavanih blagovnih znamk. S temi vprašanji smo želeli ugotoviti, 

koliko blagovna znamka vpliva na percepcijo podjetja. Velika večina udeležencev meni, da je 

podjetje blagovne znamke Bio Zone bolj uspešno, bolj zaupanja vredno in predstavlja jamstvo 

kakovosti. Če pogledamo literaturo, lahko zasledimo, da nas oranžno-rumena barva, ki 

sestavlja blagovno znamko Bio Zone, spominja na organske lastnosti, bogastvo in 

razsvetljenost. Prav tako na percepcijo podjetja vplivata črkopis in simbol blagovne znamke. 

Menimo tudi, da na zaupanje podjetju blagovne znamke Bio Zone vpliva odtenek zelene 
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barve, ki spominja na stabilnost in varnost. Da podjetje predstavlja jamstvo kakovosti, je po 

našem mnenju posledica oblikovanja blagovne znamke Bio Zone, ki je  oblikovana tako, da 

poudarja koristi ter kakovost izdelka in s tem prepriča potencialnega kupca v resničnost 

ekološke pridelave. Navsezadnje pa lahko izpostavimo rezultat pri nakupni odločitvi 

udeležencev, pri kateri bi se kar 89 % raje odločilo za nakup izdelkov blagovne znamke Bio 

Zone.  

Če pa povzamemo in diskutiramo o rezultatih, ki se nanašajo na izbiro udeležencev za 

blagovno znamko La Bio Idea, lahko izpostavimo, da se je pri večini vprašanj za to blagovno 

znamko odločila manj kot polovica udeležencev. Pri vprašanju, ali je iz blagovne znamke La 

Bio Idea razvidno, da predstavlja ekološko pridelane izdelke, je 53 % udeležencev 

odgovorilo, da iz te blagovne znamke ni razvidno, da predstavlja ekološko pridelane izdelke. 

Menimo, da sta na to odločitev vplivala slabo oblikovano ime in simbol blagovne znamke, saj 

menimo, da ime ni jasno oziroma ne poudarja ekološko pridelave. Prav tako menimo, da 

simbol blagovne znamke La Bio Idea ni referenčen, kar pomeni, da ne predstavlja ideje 

oziroma vrste izdelka. Pri vprašanju, kjer nas je zanimalo, kakšno izkušnjo udeleženci menijo, 

da bodo doživeli ob uporabi izdelkov blagovne znamke La Bio Idea, se je 62 % anketirancev 

odločilo za pozitivno izkušnjo. Kot smo pri diskusiji rezultatov blagovne znamke Bio Zone 

izpostavili, da obljublja pozitivno izkušnjo zaradi edinstvenosti in zgodbe, menimo, da je tudi 

blagovna znamka La Bio Idea edinstvena, unikatna in na določen način predstavlja zgodbo in 

z obliko ponazarja, od kod prihaja. Žal se je pri privlačnosti in enostavnosti blagovne znamke 

za blagovno znamko La Bio Idea odločilo manjše število udeležencev, in sicer manj kot 

polovica. Menimo, da je razlog za tako slab rezultat nepraktičen simbol in nerazločno ime 

blagovne znamke. Prav tako lahko izpostavimo slab rezultat pri percepciji podjetja blagovne 

znamke La Bio Idea, saj se je tudi pri vprašanjih o podjetjih obravnavanih znamk manj kot 

polovica udeležencev odločila, da podjetje blagovne znamke La Bio Idea predstavlja jamstvo 

kakovosti, je bolj zaupanja vredno in bolj uspešno. Menimo, da na slednji slab rezultat 

pomembno vpliva barva blagovne znamke, ki je temno zelena in ne predstavlja barvite 

podobe narave. Prav tako menimo, da ima ta rezultat korenine v trditvah iz literature, da nam 

temno zelena barva vzbuja negativne oziroma neprijetne občutke. Izpostavimo lahko tudi 

črkopis blagovne znamke La Bio Idea, za katerega menimo, da ne izpostavlja sporočila in 

vrednot, za katerimi podjetje stoji. Na osnovi vseh izpostavljenih slabih rezultatov in slabih 

lastnostih blagovne znamke La Bio Idea je razumljivo, da bi se le manjše število udeležencev 

odločilo za nakup izdelkov blagovne znamke La Bio Idea. 

V veliki meri smo pričakovali takšne rezultate, saj smo sklepali, da je blagovna znamka Bio 

Zone dobro oblikovana in ima ključne lastnosti dobre blagovne znamke. Prav tako smo 

predvidevali, da je blagovna znamka Bio Zone uspešnejša, prodornejša in bolj prepoznavna.  
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6 SKLEP 

Percepcijo podjetja lahko enačimo z imidžem oziroma ugledom podjetja. Imidž podjetja je 

vtis. Vtis je čustvena slika podjetja v očeh sprejemnika, saj se izoblikuje na podlagi občutkov, 

mišljenj, asociacij in idealov, ki jih določena oseba doživi ob stiku s podjetjem. Živimo v 

času, ko ima imidž vse bolj pomembno vlogo pri uspešnosti podjetja, saj govori in komunicira 

v imenu podjetja. Po dobrem in edinstvenem imidžu se podjetje razlikuje od konkurenčnih 

podjetij in s tem pridobi strateško prednost, ki pripomore k uspešni rasti podjetja. Na imidž 

podjetja vplivajo različni dejavniki, kot so politični, ekonomski, zunanje okolje, tehnološki in 

konkurenčni. Da bi podjetje ustvarilo dober imidž, je pomembno, da prejemnikom signalizira 

vrednote, kot so verodostojnost, zanesljivost, zaupljivost in odgovornost. Za ustvarjanje 

uspešnega imidža pa ima eno izmed glavnih vlog tudi komuniciranje. Z učinkovitim 

komuniciranjem lahko podjetje ustvari močnejši in edinstven imidž, po katerem bi se 

razlikovalo od svojih tekmecev in konkurentov.  

Če zaključimo, da ima za uspešen imidž eno izmed glavnih vlog komuniciranje, lahko 

nadaljujemo, da je pri učinkovitem komuniciranju izjemno pomembna blagovna znamka 

podjetja. Z blagovno znamko lahko podjetje sporoča svoj obstoj. To pomeni, da se z blagovno 

znamko podjetje predstavi, sporoča, zakaj obstaja, kaj dela, kaj želi, lahko predstavi svojo 

vizijo, poslanstvo, vrednote, cilje, na splošno vse smernice, na katerih temelji. Da bi podjetje 

ustvarilo dobro blagovno znamko, se mora osredotočiti na določene lastnosti blagovne 

znamke, s katerimi bi pridobilo prejemnika na čustveni ravni. Med ključnimi lastnostmi dobre 

blagovne znamke lahko izpostavimo, da mora obujati spomine in željo pri prejemniku, 

poudariti mora koristi izdelka ali storitve, biti mora ustrezne oblike in barve, s katerimi odraža 

pomen izdelka, razumljiva mora biti vsem ciljnim skupinam. 

Da bi ugotovili, ali ima blagovna znamka vlogo pri percepciji oziroma imidžu podjetja, smo 

izvedli priložnostno raziskavo, v kateri smo primerjali dve blagovni znamki, ki ju lahko na 

podlagi dobljenih rezultatov opredelimo kot eno dobro oblikovano blagovno znamko ter eno 

slabo oblikovano blagovno znamko. S tem smo želeli ugotoviti, kolikšna je razlika pri 

odločitvi prejemnika med dobro in slabo blagovno znamko.  

Na osnovi analize odgovorov smo lahko ugotovili, da se je velika večina udeležencev odločila 

za blagovno znamko Bio Zone. Blagovno znamko Bio Zone so označili kot bolj privlačno, 

bolj enostavno blagovno znamko, ki jim obljublja pozitivno izkušnjo ob uporabi njenih 

izdelkov in iz katere je jasno razvidno, da predstavlja ekološko pridelane izdelke. Če 

pogledamo lastnosti dobre blagovne znamke, menimo, da je blagovna znamka Bio Zone 

oblikovana tako, da se ime blagovne znamke, ki predstavlja vrsto izdelka, hitro vtisne v 

spomin, oblika in barva blagovne znamke jasno predstavljata ekološko pridelavo, s tem pa 

blagovna znamka Bio Zone jasno izpostavlja konkretne značilnosti izdelka. Če pogledamo 

blagovno znamko La Bio Idea, menimo, da ime ne poudarja besede »Bio« oziroma ne 

poudarja, da so to izdelki ekološke pridelave. Menimo tudi, da blagovna znamka vključuje 
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več različnih barv, s katerimi ne odraža vrste izdelka. Prav tako ne poudarja koristi izdelka in 

menimo, da prejemnik ob stiku s to blagovno znamko ne pomisli na ekološke izdelke.  

Pri analizi odgovorov lahko opazimo tudi, da so podjetje, ki stoji za blagovno znamko Bio 

Zone, anketiranci označili za bolj uspešno, bolj zaupanja vredno ter takšno, ki predstavlja 

jamstvo kakovosti. Iz teh rezultatov lahko opazimo, koliko blagovna znamka vpliva na imidž 

podjetja. Ker blagovna znamka Bio Zone vsebuje ključne lastnosti dobre blagovne znamke, je 

udeležencem ustvarila dober vtis o podjetju, saj predstavlja zanesljivost, zaupljivost in 

odgovornost. Na osnovi dobrega vtisa pa bi se velika večina udeležencev odločila za nakup 

izdelkov blagovne znamke Bio Zone.  

Če povzamemo rezultate raziskave, lahko uvidimo, da blagovna znamka pomembno vpliva na 

percepcijo podjetja. Mnoga podjetja se vpliva blagovne znamke ne zavedajo, zato tudi ne 

vlagajo veliko sredstev v razvoj dobre blagovne znamke in ji ne posvečajo dovolj pozornosti. 

Menimo, da za uspešnost podjetja dober izdelek ali storitev ne zadostujeta; podjetje mora 

potencialnim kupcem predstaviti zgodbo, pomen izdelka, da jim vzbudi zanimanje in željo po 

tem izdelku. Odločitve so predvsem čustvene narave, zato je pomembno, da se osredotočimo 

na prejemnikova oziroma kupčeva čustva, ki vplivajo na njegovo nakupno odločitev. Menimo 

tudi, da podjetja morajo vlagati v blagovne znamke, jih razvijati, ohranjati in vseskozi 

dopolnjevati in nadgrajevati. Blagovna znamka je psihološko orožje, s katerim se podjetja 

razlikuje od konkurence. Zato je pomembno, da podjetja izkoristijo moč blagovne znamke, da 

prek blagovne znamke komunicirajo s potencialnimi kupci, jih pridobijo in ohranijo.  
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PRILOGA 

Priloga 1: Anketni vprašalnik  

 





Priloga 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Pozdravljeni, 

sem študentka Fakultete za management in pripravljam zaključno projektno nalogo z 

naslovom »Vpliv blagovne znamke na percepcijo podjetja«. Namen raziskave je ugotoviti, 

kolikšen vpliv ima blagovna znamka na percepcijo (podobo) podjetja. Raziskava bo 

zasnovana na primerjavi dveh blagovnih znamk, ki predstavljata izdelke ekološke pridelave. 

Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem. 

 

XSPOL – Spol:  
 Moški  

 Ženski  

 

XSTAR2a4 – V katero starostno skupino spadate? 

 do 20 let  

 21–40 let  

 41–60 let  

 61 let ali več  

 

XIZ1a2 – Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?  
 Osnovna šola  

 Srednja šola  

 Visoka šola ali več  

 

Q1 – Ali je iz določene blagovne znamke razvidno, da predstavlja ekološko pridelane 

izdelke?  
 Da Ne 

Blagovna znamka 1   
Blagovna znamka 2   
 

Q2 – Kakšno izkušnjo ob uporabi izdelkov določene blagovne znamke mislite, da boste 

doživeli? 

 Pozitivno Negativno 

Blagovne znamke 1   
Blagovne znamke 2   
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Q3 – Katera blagovna znamka je bolj privlačna? 

 Blagovne znamke 1  

 Blagovne znamke 2  

 

Q4 – Katera blagovna znamka je bolj enostavna? 

 Blagovne znamke 1  

 Blagovne znamke 2  

 

Q5 – Podjetje katere blagovne znamke se Vam zdi bolj uspešno?  

 Blagovne znamke 1  

 Blagovne znamke 2  

 

Q6 – Podjetje katere blagovne znamke se Vam zdi bolj zaupanja vredno? 

 Blagovne znamke 1  

 Blagovne znamke 2  

 

Q7 – Podjetje katere blagovne znamke Vam predstavlja jamstvo kakovosti? 

 Blagovne znamke 1  

 Blagovne znamke 2  

 

Q8 – Pri nakupu ekoloških izdelkov bi se odločili za izdelke:  

 Blagovne znamke 1  

 Blagovne znamke 2  

 

Q9 – Ali menite, da blagovna znamka vpliva na percepcijo (podobo) podjetja?  

 Da  

 Ne  

 


