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POVZETEK 

Iz primerjav nakupnega odločanja med in znotraj štirih trgovskih družb s prehrambnimi in 

neprehrambnimi proizvodi smo ugotovili, da imajo na odločanje med trgovsko in pravo 

znamko največji vpliv osebnostne lastnosti potrošnika. Vpliv kupne moči je kar trikrat manjši, 

vpliv čustvenega odnosa na odločanje pa je praktično zanemarljiv in statistično neznačilen. 

Vpliv osebnostnih lastnosti lahko razstavimo na vpliv dveh osebnostnih značilnosti; 

ekstravertnosti in skrbnosti. Slovensko poreklo proizvodov, ne glede na vrsto znamke, 

kupcem vseh štirih trgovskih družb pomeni veliko. Nazadnje, odločitev potrošnikov za nakup 

trgovske znamke je neodvisna od trgovske družbe, kjer proizvode kupujejo, ko se za to 

znamko enkrat odločijo. 

Ključne besede: nakupno odločanje, trgovska blagovna znamka, blagovna znamka, kupna 

moč, osebnostne lastnosti, čustveni odnos. 

SUMMARY 

Based on comparison of purchasing decisions between and within four trading companies, we 

found that the purchasing decision is most strongly influenced by personality traits. The 

influence of consumer income is three times smaller than that of personality traits, whereas 

the effect of emotional attitude is of small and statistically insignificant impact. We also 

analyzed the influence of personality traits via two other traits: extraversion 

and conscientiousness. Slovene consumers strongly consider the Slovene product origin, 

regardless of its brand type and trading company. Finally, once a consumer chooses a store 

brand, his final decision is independent of the trade company. 

Keywords: purchasing decision, store brand, manufacturer brand, purchasing power, 

personality traits, emotional attitude. 

UDK: 658.8.013 (043.2) 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

V nalogi smo uporabili izraze "blagovna znamka", "znamka" in "prava znamka". Vsi trije 

izrazi pomenijo isto. Prav tako smo uporabili izraza "trgovska blagovna znamka" in "trgovska 

znamka", pri čemer oboje pomeni isto. Pri tem z blagom mislimo izdelek, ki je namenjen 

menjavi (Gabrijan, Snoj 2012, 60). Vsi zgoraj omenjeni izrazi se torej v splošnem, če ni 

izrecno drugače navedeno, nanašajo na "izdelek", ki pa lahko pomeni proizvod, storitev, 

idejo, organizacijo, osebo, prostor itd. V naši nalogi z izdelkom mislimo proizvode in storitve 

oziroma usluge, proizvod pa pomeni materialni produkt. 

Ob študiju literature smo ugotovili, da avtorji blagovno znamko opredeljujejo podobno. 

Kotler (2004, 418) pravi, da je blagovna znamka umetnost in temelj trženja ter da identificira 

prodajalca ali proizvajalca. Potočnik (2001, 228) piše, da je blagovna znamka ("brand") ime, 

izraz, simbol, oblika ali kombinacija vseh štirih. Namenjena je prepoznavanju izdelka in 

razlikovanju tega od konkurenčnih izdelkov. "Uspešna blagovna znamka je prepoznaven 

proizvod, storitev, oseba ali kraj, ki je nadgrajen tako, da kupec ali uporabnik zaznava zanj 

pomembne, posebne in trajne dodane vrednote, ki se kar najbolj ujemajo z njegovimi 

potrebami" (de Chernatony in McDonald 2002, 24). 

Trgovska blagovna znamka se je seveda razvila po blagovni znamki. Prvi motiv za uvajanje 

trgovske blagovne znamke je bil zmanjšanje odvisnosti od proizvajalcev. Trgovci so trgovske 

blagovne znamke začeli uvajati, da bi izboljšali donosnost, vezali potrošnike nase, zapolnili 

vrzeli v ponudbi ipd. (Kenning, Markmann 1999, 45), vendar je vpliv znamke na nakupno 

odločitev potrošnika kompleksen in velikokrat nepričakovan (Laforet 2011, 27). Dober primer 

za uvajanje in prodajo proizvodov pod lastno trgovsko blagovno znamko je trgovska družba 

Mercator, ki je začela svojim potrošnikom tovrstne proizvode ponujati pred petnajstimi leti. 

Od vsega začetka, še bolj intenzivno pa v zadnjih letih, so značilnosti vseh proizvodov 

dostopne cene, znano poreklo in zagotovljena kakovost. "V procesu razvoja trgovske 

blagovne znamke se osredotočamo na vse elemente, predvsem pa na ustrezno razmerje med 

kakovostjo in ceno" (Tomažič 2014, 4). S svojimi proizvodi Mercator daje svojim 

potrošnikom obljubo, da so proizvodi, ki jih tržijo pod Mercatorjevim imenom, vredni 

njihovega zaupanja. Raziskave so pokazale, da 35 odstotkov potrošnikov v Sloveniji kupuje 

proizvode trgovskih blagovnih znamk. V Mercatorjevih prodajalnah v Sloveniji skoraj 

četrtino prodanih proizvodov predstavlja trgovska blagovna znamka. Na vseh svojih (bivših 

svojih) trgih Mercator prodaja več kot 4000 proizvodov lastne trgovske blagovne znamke 

(Tomažič 2014, 4). Napisano jasno kaže na to, da imajo trgovske blagovne znamke 

pomembno vlogo na trgu. 

Dejstvo, ki ga navaja Swann (2006, 943), da si področje blagovnih znamk najbolj zasluži 

interdisciplinarni pristop, jasno kaže, da gre za res široko in raznovrstno področje. Kotler 
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(2004, 193) navaja, da ima vsak človek značilnosti, ki vplivajo na njegovo lastno vedenje. 

Osebnost definira kot splet psiholoških lastnosti, te pa povzročajo, da se oseba na določene 

dražljaje iz okolja odziva enako ali podobno. Osebnostne lastnosti opisuje z izrazi, kot so 

samozavest, dominantnost, samostojnost, popustljivost, družabnost, zadržanost in 

prilagodljivost. Trdi tudi, da je osebnost lahko uporabna spremenljivka pri proučevanju 

potrošnikove izbire blagovnih znamk. Nadalje Kotler navaja, da blagovne znamke posedujejo 

osebnost in da ljudje raje kupujejo tiste blagovne znamke, katerih osebnost se ujema z njihovo 

lastno. "Osebnost blagovne znamke opredeljujemo kot poseben splet človeških lastnosti, ki jih 

lahko pripišemo določeni blagovni znamki" (Kotler 2004, 193). Vse navedeno je v skladu z 

ugotovitvijo Damasia (2005, 143), ki analizira delovanje človeških možganov in pravi, da vsa 

čustva generirajo občutke (če smo budni in pozorni). Damasio sicer tudi opozarja, da po drugi 

strani vsa stanja počutja ne izvirajo nujno iz čustev. Tako lahko rečemo, da čustva in počutje 

oziroma občutki potrošnika predvidoma z visoko verjetnostjo vplivajo na njegovo nakupno 

odločanje, kar smo v nalogi tudi delno raziskali. 

Na osnovi vsega tega predvidevamo, da je zveza med blagovno znamko in potrošnikom 

odvisna od osebnostnih lastnosti potrošnika, je pa tudi čustvene narave (potrošnik je človek – 

čustveno bitje). Na to zvezo pa načeloma po naših predvidevanjih vplivajo še drugi dejavniki, 

ki nimajo izvora v čustvih oziroma osebnostnih lastnostih kupcev. Chernatony (2002, 26) v 

tem kontekstu navaja, da je blagovna znamka izdelek z vrednotami, h katerih krepitvi stremijo 

zaposleni. Nadalje pravi, da je blagovna znamka močno sredstvo za trženje, saj se v njej 

povezujejo funkcionalne vrednote, ki jih presojamo razumsko (npr. kakovost, učinkovitost, 

preprostost uporabe), in čustvene vrednote, ki jih presojamo s čustvenimi merili (npr. 

poštenost, vedrost, ambicioznost). V tem kontekstu torej predvidevamo, da obstaja tudi zveza 

med blagovno znamko v trgovski dejavnosti na eni strani in nakupno odločitvijo (osebnostne 

lastnosti potrošnika, njegov čustven odnos do znamke in drugi dejavniki) na drugi strani 

(Manzur idr. 2009, 290). 

1.2 Namen in cilji magistrske naloge 

Namen magistrske naloge je analizirati dejavnike, ki vplivajo na nakupno odločanje 

potrošnika pri nakupu proizvodov blagovne oziroma trgovske blagovne znamke. V tem 

kontekstu smo poleg kupne moči potrošnika vnaprej predvideli še tri skupine dejavnikov: (i) 

osebnostne lastnosti potrošnika, (ii) čustveni odnos potrošnika do blagovne oziroma trgovske 

blagovne znamke in (iii) t. i. druge dejavnike, ki se nam zdijo relevantni za nakupno 

odločanje. V literaturi običajno zasledimo omenjanje psiholoških, socialnih, ekonomskih 

(osebnih) in kulturnih dejavnikov, ki vsi vplivajo na nakupno vedenje potrošnika. Naša 

analiza je v primerjavi s tem poenostavljena, namen naloge pa je torej preveriti, ali so rezultat 

takšnega pristopa koristni sklepi. Nadalje, praktično vse naše analize so usmerjene v 

razčlenitev odnosa potrošnika do dveh skupin proizvodov, torej proizvodov pod trgovsko 
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znamko ter proizvodov pod pravo znamko za vsakdanjo rabo na prehrambnem in 

neprehrambnem področju. 

Glavni cilji empiričnega dela raziskave so: 

· proučiti domačo in tujo literaturo s področja trženjskega komuniciranja, nakupnega 

vedenja, nakupnega odločanja ter znamk izdelkov, in na ta način celostno predstaviti 

vlogo in pomen znanj s proučevanega področja, 

· empirično raziskati, kakšen vpliv ima kupna moč potrošnika na nakup trgovske oziroma 

prave znamke analiziranih proizvodov, 

· empirično raziskati, ali pri nakupu proizvodov trgovske oziroma prave znamke čustva 

in/ali osebnostne lastnosti vplivajo na odločitve potrošnika glede izbire ene ali druge 

znamke, 

· preveriti, ali ima slovensko poreklo trgovske ali prave znamke pomembno vlogo pri 

nakupni odločitvi potrošnika, 

· ugotoviti, ali se nakupne odločitve potrošnikov pri kupovanju trgovske znamke 

razlikujejo glede na ponudnika,  

· analizirati dejavnike, ki najbolj vplivajo na nakupno odločitev potrošnika, ko se ta odloča 

za nakup trgovske znamke oziroma prave znamke, 

· opraviti kvantitativno raziskavo med potrošniki in s tem pridobiti ključne podatke za 

raziskavo, 

· na osnovi zbranih podatkov iz raziskave ugotoviti, kakšne so nakupne navade 

potrošnikov pri nakupu proizvodov za vsakdanjo rabo s prehrambnega in 

neprehrambnega področja,  

· na osnovi teoretičnih izhodišč in opravljene raziskave oblikovati zaključna spoznanja in 

ugotovitve, vključno s predlogi za nadaljnja raziskovanja, 

· podati predloge za izboljšanje trženjskih aktivnosti na področju prodaje trgovske znamke. 

Parcialni cilji oziroma naloge za doseganje glavnih ciljev in preverjanje postavljenih hipotez 

pa so: 

· Definirati osebnostne lastnosti potrošnika kot sestavljeno spremenljivko in definirati 

njene sestavne dele oziroma kazalnike. 

· Preveriti, ali obstajajo statistično značilne razlike za posamezne osebnostne lastnosti 

(kazalnike) med kupci posameznih trgovskih družb. 

· Definirati čustveni odnos potrošnika kot sestavljeno spremenljivko in definirati njene 

sestavne dele oziroma kazalnike. 

· Preveriti, ali obstajajo statistično značilne razlike za posamezne kazalnike čustvenega 

odnosa med kupci posameznih trgovskih družb. 

· Definirati druge dejavnike, ki vplivajo na nakup kot sestavljeno spremenljivko in 

definirati njene kazalnike. 
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· Preveriti, ali obstajajo statistično značilne razlike za posamezne kazalnike (iz skupine 

imenovane drugi dejavniki) med kupci posameznih trgovskih družb. 

· Definirati odločanje potrošnika med trgovsko znamko in pravo znamko kot sestavljeno 

spremenljivko in definirati njene sestavne dele oziroma kazalnike ter oceniti vpliv teh 

kazalnikov na kupce analiziranih trgovskih družb (primer: pri odločanju med trgovsko in 

pravo znamko so kazalniki definirani skozi preferenco do nakupa tridesetih proizvodov 

za vsakdanjo rabo pod trgovsko oziroma pravo znamko). 

· Preveriti, ali obstajajo statistično značilne razlike za odločanje med trgovsko in pravo 

znamko med kupci posameznih trgovskih družb. 

· S faktorsko analizo preveriti, ali lahko sestavljeno spremenljivko osebnostne lastnosti 

pojasnimo z manjšim številom dejavnikov. 

· S faktorsko analizo preveriti, ali lahko sestavljeno spremenljivko čustveni odnos 

pojasnimo z manjšim številom dejavnikov. 

· S faktorsko analizo preveriti, ali lahko sestavljeno spremenljivko odločanje med trgovsko 

in pravo znamko pojasnimo z manjšim številom dejavnikov. 

· Oceniti (i) vpliv kupne moči na odločanje med trgovsko in pravo znamko v primerjavi z 

(ii) vplivom osebnostnih lastnosti in čustvenega odnosa na odločanje med trgovsko in 

pravo znamko. 

· Oceniti vpliv posameznih dejavnikov (iz faktorske analize) spremenljivke osebnostne 

lastnosti na odločanje med trgovsko in pravo znamko. 

· Oceniti vpliv posameznih dejavnikov (iz faktorske analize) spremenljivke čustveni odnos 

na odločanje med trgovsko in pravo znamko. 

· Oceniti pri kupcih katere trgovske družbe ima slovensko poreklo proizvodov pomembno 

vlogo pri nakupni odločitvi potrošnika. 

· Primerjati, kako se kupci štirih trgovskih družb (Mercator, Spar, Hofer, Tuš) odločajo za 

trgovsko znamko. 

1.3 Raziskovalne hipoteze 

V magistrski nalogi smo postavili naslednje temeljne raziskovalne hipoteze: 

Hipoteza H1: Kupna moč potrošnika ima pri odločanju med trgovsko znamko in pravo 

znamko večji vpliv, kot ga imajo osebnostne lastnosti in čustveni odnos potrošnika skupaj. 

Hipoteza H2: Slovensko poreklo trgovske ali prave znamke nima pomembne vloge pri 

nakupni odločitvi potrošnika. 

Hipoteza H3: Ko se potrošniki odločijo za nakup trgovske znamke, se za to odločijo ne glede 

na to, pri kateri trgovski družbi proizvode kupujejo. 
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1.4 Predstavitev metod raziskovanja 

1.4.1 Izbira metode in merski instrumenti 

Metode, ki smo jih uporabili v empiričnem delu magistrskega dela, so metoda  zbiranja 

podatkov, metoda obdelave podatkov in metoda prikazovanja podatkov. 

Pri metodi zbiranja podatkov smo uporabili pisno anketiranje. Strukturirani vprašalnik je 

sestavljen iz vnaprej določenih trditev, ki so razdeljene v dva sklopa. Prvi sklop zajema 

splošna vprašanja o potrošnikih. V drugem sklopu vprašalnika so anketiranci ocenjevali 

posamezne kazalnike, ki se nanašajo na osebnostne lastnosti potrošnika, na čustveni odnos 

potrošnika do izdelka in na druge dejavnike, ki opisujejo odnos potrošnika do izdelka ter do 

nakupovanja izdelkov. Kazalnike so ocenjevali na petstopenjski Likertovi lestvici, pri čemer 1 

pomeni, da se s podano trditvijo popolnoma ne strinjajo, 5 pa pomeni, da se s trditvijo 

popolnoma strinjajo. Vprašalnik je vseboval zaprti tip vprašanj, na osnovi katerih smo 

opravili kvantitativno raziskavo. 

Pri metodi obdelave podatkov smo uporabili statistično obdelavo podatkov s programom 

SPSS. V prvi fazi smo prikazali povprečne vrednosti in standardne odklone merjenih 

sporemenljivk. Metode, ki smo jih v raziskavi uporabili, so faktorska analiza, regresijska 

analiza in analiza variance (ANOVA). V drugi fazi smo ugotavljali statistično značilnost 

posameznih hipotez. 

Pri metodi prikazovanja podatkov smo uporabili metodo grafičnega in tabelaričnega 

prikazovanja  s programoma SPSS in Excel.  

Glede na število kontaktov je raziskava presečna študija, saj gre za enkratno raziskovanje. 

Glede na časovno obdobje je raziskava retrospektivna, saj obravnava situacije, ki so se 

zgodile v preteklosti.  

1.4.2  Vzorec 

V ciljno populacijo so bili zajeti prebivalci Republike Slovenije, ki imajo poslovno 

sposobnost. Vzorčni okvir predstavljajo vsi kupci, ki kupujejo proizvode trgovske blagovne 

znamke v trgovinah, ki so vključene v raziskavo. Naš vzorec zajema 156 kupcev, sicer pa smo 

za vsako trgovsko družbo pridobili toliko pravilno izpolnjenih anketnih vprašalnikov, da je 

bila analiza v statističnem programu SPSS ustrezna. Uporabili smo tehniko neverjetnostnega 

priložnostnega vzorca, pri čemer smo izbrali populacijo, do katere smo prišli na 

najpreprostejši način. 

Oblika raziskave je anketni vprašalnik, ki smo ga potrošnikom razdelili neposredno (v 

poslovalnicah izbranih trgovskih družb) in posredno preko plačljive internetne aplikacije 
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MojaAnketa.si (MojaAnketa.si 2015), anketiranje pa je potekalo od junija do septembra 2015. 

Anketne vprašalnike smo razdelili med kupce štirih trgovskih družb v Sloveniji na območju 

Ljubljane (Mercator, Spar, Tuš, Hofer).  

Oblika anketnega vprašanja, ki je bila predstavljena anketirancem, je vsebinsko prikazana v 

Prilogi 1. Možnosti odgovorov na vprašanja so podane za vsako vprašanje posebej. Vprašanja 

od 1 do 4 so odprtega tipa. Vprašanja od 5 do 36 so zaprtega tipa in predvidevajo odgovor z 

Likertovo lestvico od 1 do 5. Vprašanje 37 vsebuje 30 proizvodov za vsakdanjo rabo. Pri tem 

vprašanju odgovor 1 pomeni, da potrošnik nikoli ne kupi določenega proizvoda pod trgovsko 

znamko, 5 pa, da vedno kupuje samo proizvod pod trgovsko znamko. Odgovor 3 v tem 

primeru pomeni, da je pogostost nakupov določenega proizvoda pod trgovsko znamko 

izenačena s pogostostjo nakupov proizvoda pod pravo znamko. Odgovor 2 pomeni, da 

potrošnik proizvod pod trgovsko znamko kupi zelo redko, odgovor 4 pa, da se to zgodi precej 

pogosto, vendar ne vedno. Pri tem vprašanju smo predvidevali še, da potrošnik določenega 

proizvoda sploh ne kupuje, ti odgovori oziroma analizirani proizvodi so bili kasneje iz analize 

izvzeti. 

1.5 Predpostavke in omejitve raziskave 

Naloga temelji na naslednjih predpostavkah: 

· predpostavljamo, da imamo dovolj tuje in domače literature v zvezi z obravnavano 

problematiko; 

· predpostavljamo, da aktivnosti in strategije trženja ter trženjskega komuniciranja enako 

vplivajo na nakupno odločitev vseh anketiranih potrošnikov; 

· predpostavljamo, da slovenski potrošniki kupujejo trgovsko blagovno znamko; 

· predpostavljamo, da smo pridobili potrebne podatke za učinkovito proučitev tematike. 

Naloga ima naslednje omejitve: 

· geografska omejitev raziskave, ki je ne moremo posploševati na celoten teritorij države;   

· majhno število trgovskih družb, ki so vključene v raziskavo; 

· težave pri pridobivanju zastavljenega vzorca; 

· vprašljiva je objektivnost anketirancev pri samoocenjevanju; 

· v analizi nismo upoštevali doktrine t. i. prve in druge trgovine. 

Kljub navedenim omejitvam smo dobili statistično relevantne rezultate, z njihovo primerno 

interpretacijo in utemeljitvijo pa je bilo mogoče potrditi oziroma ovreči zastavljene hipoteze. 
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2 TRŽENJSKO KOMUNICIRANJE 

Če hočejo komercialne ali nekomercialne organizacije dobiti ali pa distribuirati izdelke (tj. 

proizvode in storitve), potrebne za njihovo poslovno aktivnost, morajo komunicirati z 

interesnimi skupinami v teh organizacijah (Fill in Jamieson 2011, XIII). Običajno govorimo o 

petih disciplinah oziroma instrumentih trženjskega komuniciranja: oglaševanje, pospeševanje 

prodaje, osebna prodaja, odnosi z javnostmi in neposredno trženje. V literaturi so te discipline 

poimenovane "integrirano trženjsko komuniciranje" (North in Enslin 2004, 152). Trženjsko 

komuniciranje je najbolj opazen gradnik trženjskega spleta, čeprav v literaturi njegov primat 

ni tako očiten (Konečnik Ruzzier 2011, 207). Trženjsko komuniciranje lahko razumemo tudi 

kot načrtovanje in izvajanje splošne tržne ponudbe (Grönross 2004, 103). 

Trženjsko komuniciranje je sredstvo za vplivanje na ciljni trg tako, da dobimo želeni odziv 

(Mihart 2012, 121). Za primer, blagovna znamka je močno odvisna od trženjskega 

komuniciranja; zgoraj omenjena orodja integriranega trženjskega komuniciranja imajo svoje 

značilnosti in pogoje, v katerih bodo učinkovita (Reid, Luxton in Mavondo 2005, 16). 

Nadalje, ta orodja oziroma instrumenti služijo za komunikacijo in prepričevanje ciljnih skupin 

v nakup in pripadnost izdelkom (Sisodia in Telrandhe 2010, 135). Pri trženjskem načinu 

"podjetje-potrošnik" tržno oglaševanje določa premoženje blagovne znamke, pospeševanje 

prodaje spodbuja potrošnika, odnosi z javnostmi pa večajo zanimanje za podjetje in njegovo 

dobro ime (Fill in Jamieson 2011, XIII). V trženjskih načinih "podjetje-podjetje" je najbolj 

pomembna osebna prodaja, ki pa ni zanemarljiva niti v maloprodaji. 

2.1 Opredelitev in pomen trženjskega komuniciranja 

V splošnem lahko trženjsko komuniciranje definiramo kot niz načrtov in postopkov za 

izmenjavo informacij o podjetju in ponudbi za doseganje temeljnih ciljev organizacije (Saeed 

idr. 2013, 125). Trženjsko komuniciranje naj bi po eni strani zagotavljalo raztros informacij, 

po drugi strani pa naj bi omogočalo povratne informacije za določanje učinkovitosti in boljše 

določanje zahtev ciljnega trga v prihodnosti (Madhavaram, Badrinarayanan in McDonald 

2005, 70). Pri taki definiciji lahko razlikujemo med: 

· notranjo komunikacijo; komunikacija v organizaciji, 

· zunanjo komunikacijo; komunikacija s strankami oziroma potrošniki (končni kupci) in 

· komunikacijo z drugimi udeleženci trga (dobavitelji, trgovci ...). 

Konečnik Ruzzier (2011, 209) definira splet trženjskega komuniciranja kot sestav naslednjih 

sedmih orodij oziroma instrumentov: 

· oglaševanja, 

· pospeševanja prodaje, 

· odnosov z javnostmi, 

· osebne prodaje, 
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· neposrednega trženja, 

· trženja od ust do ust in 

· interaktivnega trženja. 

Nadalje, izbor orodij, ki jih bo podjetje uporabilo, je odvisen od več dejavnikov, med katerimi 

je tudi cilj komuniciranja (Sathish 2015, 100). Cilj trženjskega komuniciranja je vplivati na 

spoznavno, čustveno ali vedenjsko dojemanje potrošnika in ga pripraviti do nakupa izdelka, 

ga seveda predhodno seznaniti o obstoju tega ali pa kakor koli vplivati na potrošnika 

(Thaichon, Quach in Lobo 2013, 3). Učinkovit izbor kombinacije orodij, s katerimi bomo to 

komuniciranje opravili, je možen le, če poznamo razmere na trgu. Na ta izbor vplivata tako 

narava izdelka kot tudi ciljni trg (Konečnik Ruzzier 2011, 210). 

Fill in Jamieson (2011, I/13) navajata pet orodij trženjskega komuniciranja. V primerjavi s 

Konečnik Ruzzierjevo (2011, 209) avtorja ne navajata trženja od ust do ust in interaktivnega 

trženja. Nadalje, avtorja pravita, da univerzalna definicija trženjskega komuniciranja ne 

obstaja in da obstajajo številne intrepretacije tega področja. Nekaj glavnih smeri, v katere se 

je trženjsko komuniciranje razvilo, je (Fill in Jamieson 2011, I/10): 

· Informacije in pospeševanje: racionalen opis izdelka in prepričevanje potrošnikov. 

· Potek nakupa in iskanje prispodob: vplivanje na različne faze nakupa. Poudarek je na 

iskanju prispodob za izdelek in na čustvenih sporočilih. 

· Integracija: gre za poskuse predstavljanja kupcem, kaj blagovna znamka sploh nudi. 

Poudarek je na uravnoteženosti med razumsko in čustveno osnovano komunikacijo. 

· Prikaz odvisnosti (povezav): komuniciranje se uporabi za prepoznavanje različnih 

načinov komuniciranja glede na različne interesne skupine. 

Dejstvo je, da obstaja veliko definicij trženjskega komuniciranja, kar pa lahko razložimo s 

promocijsko strategijo, kjer je bil namen komuniciranja prepričati ljudi v nakup izdelkov in 

uslug (Fill in Jamieson 2011, I/9). Šlo je za enosmerno komunikacijo in kratkoročne obete. 

Kasneje so se pojavili novi cilji, na primer opominjanje in pomirjanje kupcev. Namesto 

množično usmerjenega komuniciranja je razvoj šel proti osebno usmerjenemu, v obeh 

primerih govorimo o dvosmernem komuniciranju (Sathish 2015, 101). Na tem mestu velja 

omeniti pojav oziroma vlogo t. i. trženjskega komuniciranja s poudarjanjem socialne 

odgovornosti (Bhaduri in Ha-Brookshire 2015, 2). Na kratko, takšna sporočila razkrivajo in 

poudarjajo, da je izdelek (znamka) produkt socialno odgovorne politike, torej tistega, kar je za 

družbo pozitivno kratkoročno in dolgoročno. 

V literaturi smo poleg definicije integriranega trženjskega komuniciranja (tj. ITK) naleteli še 

na t. i. tradicionalno trženjsko komuniciranje (tj. TK), ki se od prvega loči v številnih 

pogledih (Saeed idr. 2013, 128): 

· Za ITK je značilna sinergija, kjer je koncept komuniciranja združen v celoto, medtem ko 

gre pri TK za razdeljen način komuniciranja. 
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· Za ITK je značilno, da je usmerjeno na kupca (se začenja z njegovimi željami in 

potrebami), medtem ko je TK usmerjeno na organizacijo (se začenja z nalogami in 

izdelki). 

· Pri ITK govorimo o povezanem in zaporednem načinu komuniciranja, medetem ko je ta 

pri TK prekinjen. 

· Pri ITK je cilj izboljšanje blagovne znamke oziroma odnosa do blagovne znamke, 

medtem ko pri TK govorimo o kratkoročnih trgovskih rezultatih. 

· Pri ITK gre za usmerjenost na področje interesnih skupin, pri TK pa govorimo o 

usmerjenosti na široko publiko. 

Pojem ITK se je pojavil ob koncu 20. stoletja in se nanaša na dosledno lansiranje sporočil v 

povezavi z blagovnimi znamkami preko številnih tržnih kanalov (Saeed idr. 2013, 125). 

Takšno komuniciranje je premostilo vrzel od standardnega oglaševanja k dejanskim potrebam 

organizacij. Rezultat so bile spremembe, denimo zavedanje blagovne znamke, pripadnost 

blagovni znamki in zmanjševanje stroškov (Saeed idr. 2013, 124). Integrirano trženjsko 

komuniciranje je filozofija menedžerjev, naravnana na potrošnika oziroma posel in ne na 

organizacijo oziroma potrebe organizacije (Reid, Luxton in Mavondo 2005, 13).  

2.2 Proces komuniciranja 

Trženjsko komuniciranje pomeni tudi dialog z odjemalci organizacije, kar pomeni delitev 

mnenj, interpretacijo sporočil in sposobnost na njih odgovarjati (Fill 2009, 41). Nujno je, da 

informacije prihajajo od in do vseh udeležencev. Glavni razlogi za ta proces so (Chitty idr. 

2012, 6): 

· potreba po vplivu, 

· potreba po prepričevanju, 

· potreba po informiranju in 

· potreba po opominjanju. 

Komponente linearnega modela trženjskega komuniciranja, osnovanega v šestdesetih letih 

prejšnjega stoletja, so (Fill 2009, 41): 

· Pošiljatelj ali izvor: posameznik ali organizacija pošlje signal. 

· Kodiranje sporočila: prenašanje sporočila v simbolnem zapisu, ki je lahko prenosljiv. 

· Signal: prenos sporočila z uporabo določenega medija (kanal). 

· Dekodiranje: razumevanje simbolnega zapisa, da bi razumeli sporočilo. 

· Prejemnik: posameznik ali organizacija, ki prejme sporočilo. 

· Povratna zveza: prejemnikov odziv nazaj k pošiljatelju sporočila. 

· Motnje (šum): popačenje procesa komuniciranja, ki prejemniku otežuje razumevanje 

sporočila, kot ga razume pošiljatelj. 
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Podobno definicijo procesa komuniciranja smo zasledili tudi v domači literaturi, kjer so 

definirani štirje elementi procesa trženjskega komuniciranja (Vukasović 2012, 226): 

· pošiljatelj sporočila, 

· sporočilo, 

· posrednik – komunikacijska pot (osebna, neosebna) in 

· prejemnik sporočila. 

Na osnovi zgoraj navedenega je proces komuniciranja v njegovih glavnih odlikah shematsko 

prikazan na Sliki 1. Poudarimo naj, da se proučena literatura na tem področju razlikuje v 

konceptih procesa komuniciranja, torej tudi v naštevanju osnovnih elementov procesa. Na 

primer, medtem ko nekateri avtorji izraza kanal sploh ne omenjajo, pa Satish (2015, 103) 

poudarja, da je povezava med kanali komuniciranja in učinkom trženjskega komuniciranja 

visoka. 

 

Slika 1: Proces trženjskega komuniciranja 

Vir: Wood 2010, 17. 

Pošiljatelj oziroma izvor in kodiranje 

To je eden izmed pomembnejših členov procesa komuniciranja, ki se začne pri posamezniku 

ali organizaciji. O sporočilu govorimo, ko pride do izbire kombinacije ustreznih besed, slik, 

simbolov in glasbe za predstavitev poslanega sporočila (Fill 2009, 43). Temu postopku 

rečemo tudi kodiranje (glej sliko 1). Pri tem je treba opozoriti na težavo s prekinjanjem zveze 

med pošiljateljem in kodiranjem, čemur botrujejo razni nesporazumi glede situacije, 

poznavanja težav interesnih skupin ali pa njihove ravni znanja. Tudi odsotnost sporočil ima 

svoj pomen in zato pomembno vpliva na proces komuniciranja (Grönroos 2004, 105). Kot 

izvor sporočila ima veliko pomembnost za potrošnike sama znamka izdelka (Bhaduri in Ha-

Brookshire 2015, 5). 

Večina organizacij vlaga veliko sredstev in časa v izobraževanje prodajnih zastopnikov, saj 

stranke cenijo verodostojnost prodajalcev (Fill 2009, 43). Posebej pomembna za prepričljivost 

komuniciranja je tudi fizična privlačnost govorca oziroma pošiljatelja sporočila. Organizacije, 

ki tej fazi v splošnem posvečajo veliko pozornosti in sredstev, so uspešnejše od tistih, ki tega 

ne počnejo (Sisodia in Telrandhe 2010, 135). 
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Kdor komunicira, ta lahko (Bird idr. 2004, 48): 

· vpliva na sprejem določene podobe (predstave): reklamna sporočila imajo za cilj ustvariti 

določeno predstavo o blagovni znamki, uporabniku ali situaciji. 

· umesti sporočila v naš um: trženjsko-komunikacijska sporočila primerjajo izdelek s 

konkurenčnim izdelkom in ga tako umeščajo v potrošnikov um. 

· vpliva na vtise (občutki, čustva, vedenje): ti spodbudijo prejemnika, da se odzove na 

določen način. 

· spremeni vedenje: na osnovi sporočil si potrošnik lahko premisli. 

· bistri pogled: prejemnik bo storil nekaj, kar je nameraval, a potrebuje spodbudo.  

· spodbudi k nakupu ali k pogostejšemu nakupu. 

Signal 

Kodiranju sledi oblika, primerna za prenos. Ta je lahko ustna ali pisna, verbalna ali 

neverbalna, v obliki simbolov ali pa v obliki kretenj (Fill 2009, 43). Cilj komuniciranja je 

dobiti želeni odziv, na primer za večanje zavedanja blagovne znamke mora biti vse v zvezi s 

sporočilom usmerjeno v ta cilj, to imenujemo strateška doslednost (Reid, Luxton in Mavondo 

2005, 14). Zakodirano sporočilo lahko predstavimo na veliko načinov, pomembno pa je, da 

sta poziv in ton glasu v kontekstu naših ciljnih vplivov na proces odločanja (Bird idr. 2004, 

43).   

Signal postane lahko tudi blagovna znamka, če je vzročno povezan z generiranim pomenom 

(Bird idr. 2004, 49). Pomembno je namigovati samo na pozitivne povezave z blagovno 

znamko. Primer je Playerjeva promocija kajenja preko oglaševanja, da je kajenje družbeno 

sprejemljivo (Dewhirst in Davis 2005, 86). Za podjetja, ki se ukvarjajo s kadilskimi in 

podobnimi proizvodi, je nasploh značilna velika pomenljivost uporabljenih simbolov in 

signalov. Signali, znaki in simboli imajo svoj pomen za ustvarjanje in dekodiranje podob 

oziroma prispodob o blagovni znamki (Keller 2009, 143).  

Dekodiranje 

 

Dekodiranje ni odvisno od pošiljatelja, pač pa od prejemnika sporočila in če se njegove 

izkušnje bistveno razlikujejo od izkušenj pošiljatelja, potem prejemnik sporočila ne bo 

pravilno razumel (Bird idr. 2004, 45). 

Prejemnik 

Prejemnik je cilj procesov pri komuniciranju, zato mora biti zmožen dekodirati sporočilo 

(Sindhav in Adidam 2005, 86). Pri tem so pomembni (Bird idr. 2004, 46): 



12 

· zmožnost dekodiranja: je odvisna od znanja, jezikovnih zmožnosti, izkušenj, čustev, 

občutkov in vedenja prejemnika; 

· verodostojnost pošiljatelja (izvora): kako prejemnik ocenjuje strokovnost pošiljatelja in 

koliko ima vanj zaupanja; 

· selektivno izpostavljanje, dojemanje in pomnjenje: dojemanje sporočila je vedno 

selektivno in subjektivno. Kot po pravilu prejemnik registrira samo zanj pomembno 

komuniciranje. 

Povratna zveza 

To je zadnji temeljni člen komuniciranja, ki pomeni potrošnikovo informacijo (Sindhav in 

Adidam 2005, 79–80). Ta odziv je lahko nameren ali nenameren, oseben (neposreden) ali 

neoseben (posreden) (Lancaster in Withey 2003, 183). Povratna zveza pri komuniciranju, 

podobno kot v kontekstu zank pri tehnični kibernetiki, za pošiljatelja pomeni možnost 

preverjanja interpretacije sporočila na strani prejemnika. Služi tudi za vrednotenje želenih 

rezultatov. Verjetno je najbolj očitna oblika povratne zveze kar samo dejstvo, ali je stranka 

opravila nakup ali ne, čeprav je prodaja samo eden izmed ciljev trženjskega komuniciranja. 

Motnje 

Motnje oziroma šum, kot jih definirajo avtorji, lahko pokvarijo kakovost sprejemanja in 

povratne zveze (Fill 2009, 46). Definicija motenj je primanjkljaj ali popačenje informacij. Ker 

so vedno prisotne, lahko rečemo, da je naš cilj njihovo zmanjševanje, saj zaradi njih 

prejemnik ne prejme celega sporočila. Vzrok je v kognitivnih in fizičnih dejavnikih (Wood 

2010, 22), kjer prvo pomeni neustrezno kodiranje in dekodiranje sporočila, drugo pa fizične 

prepreke (slaba slišnost, vidljivost ...) pri sprejemanju sporočila. 

Zgoraj obravnavani linearni model procesa komuniciranja ni dober za vse oblike 

komuniciranja (Fill 2009, 47). Razlog za to sta dva pomembna vpliva na procese 

komuniciranja, in sicer sta to vpliv medijev in vpliv ljudi (Keller 2009, 141). Komuniciranje 

preko tradicionalnih medijev pomeni določeno zamudo, največkrat pa poteka v obliki 

monologa (Fill 2009, 49). Po drugi strani komuniciranje na osnovi digitalnih medijev prinaša 

veliko manjšo zamudo in dobaviteljem omogoča relativno pasivnost, saj mora ciljna skupina 

vsebino sporočil sama aktivno poiskati (Corniani 2006, 51). Pri vplivu ljudi naj omenimo, da 

je komuniciranje načeloma proces z enim korakom – lansiranje informacije, pri katerem se 

vsak član publike sam odloča, koliko se bo pri sprejemanju sporočila angažiral (Kock idr. 

2009, 573). Govorimo o enostopenjskem modelu komuniciranja, ki je prikazan na Sliki 2. 

Dvostopenjski model, ki je prikazan na Sliki 3, ponazarja pretok informacij po medijskih 

kanalih k posebni vrsti ljudi (Fill 2009, 50). Njihovo mnenje drugi upoštevajo, ker so 

strokovno podkovani. Na Sliki 3 smo takšne vodje, kar se tiče mnenj, poimenovali kar 
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"opinion leader" ("OL"), kot jih označuje tuja literatura. Ta skupina ljudi vpliv sporočila 

lahko še okrepi (Corniani 2006, 56). Dvostopenjski model je dober za ponazoritev, kako 

množični mediji nimajo idealnega učinka na publiko. Brez osebnega vpliva vodij na področju 

mnenj bi sporočila bila mnogo manj prepričljiva, torej bi bila primarna funkcija množičnih 

medijev precej manj učinkovita (Fill 2009, 50). 

 

 

 

Slika 2: Enostopenjski model komuniciranja 

Vir: Fill 2009, 49. 

 

 

Slika 3: Dvostopenjski model pretoka komuniciranja 

Vir: Fill 2009, 49. 

Na koncu naj omenimo še večstopenjski model pretoka komuniciranja, ki je prikazan na Sliki 

4. Ta model predvideva medsebojno vplivanje vseh udeležencev procesa komuniciranja (Fill 

2009, 50). 
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Slika 4: Večstopenjski model pretoka komuniciranja 

Vir: Fill 2009, 50. 

2.3 Dejavniki uspešnosti komuniciranja 

S trženjskim komuniciranjem v besedilu, ki sledi, mislimo integrirano trženjsko 

komuniciranje. Učinkovitost oziroma uspešnost trženjskega komuniciranja lahko razumemo 

kot (Saeed idr. 2013, 125): 

· stopnjo doseganja ciljev, ki so bili zastavljeni v načrtu, ter 

· razmerje med investicijami in ustvarjenimi rezultati. 

Učinkovitost in uspešnost trženjskega komuniciranja lahko analiziramo na naslednjih 

področjih (Saeed idr. 2013, 130): 

· vpliv trženjskega komuniciranja na raven poznavanja podjetja in njegove ponudbe, 

· vpliv trženjskega komuniciranja na odnos in naklonjenost strank do podjetja in njegove 

ponudbe ter 

· vpliv trženjskega komuniciranja na nakupno obnašanje strank. 

V Preglednici 1 je prikazanih pet dejavnikov za merjenje učinkovitosti programa 

integriranega trženjskega komuniciranja. Višja, kot je stopnja vseh kazalnikov, bolj 

učinkovito je integrirano trženjsko komuniciranje (Saeed idr. 2013, 130; Madhavaram, 

Badrinarayanan in McDonald 2005, 75–76). 

Precej bolj poglobljeno analizo integriranega trženjskega komuniciranja podaja Ewing (2009, 

104). Zelo zanimiva se nam zdi ugotovitev, da se je v preteklosti uspeh trženjskega 

komuniciranja meril "od medija do medija": eno merjenje za oglaševanje, drugo za 

pospeševanje prodaje, tretje za javno objavljanje itd. Ewing se sprašuje, kako stari in novi 

(elektronski) mediji delujejo skupaj in kako meriti učinek ter pomen teh integriranih sistemov. 
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Preglednica 1:  Pet dejavnikov za merjenje učinkovitosti integriranega trženjskega 
komuniciranja in njihova struktura 

odziv strank učinek trženja predstavljanje 

znamke 

učinek 

komuniciranja 

podpora 

komunikacijski poti 

zvestoba 
znamki 

rast prodaje osebni stiki 

 

poznavanje 
znamke 

sodelovanje 
komunikacijskih 
poti 

zadovoljstvo 
kupca 

rast tržnih 
delnic 

razširjenost v 
množičnih medijih 

odnos do 
znamke 

razširjenost 
znamke 

možnost 
določati borzne 
premije 

razširjenost stikov zavedanje 
znamke 

naklonjenost 
znamki 

donosnost nakupna namera 

napotitev k 
znamki 
(priporočanje 
znamke) 

prihodek od 
prodaje 

 

 

 

Vir: Saeed idr. 2013, 130. 

Njegovih pet predlaganih sorodnih področij za dobro načrtovanje meritev v prihodnosti 

navajamo spodaj: 

1.  Boljše razumevanje, kako potrošniki procesirajo tržne dražljaje z vidika neuro-znanosti 

Osrednje vprašanje tega področja, ki bi lahko izboljšalo merjenje in vrednotenje trženjskega 

komuniciranja, je, kako pravzaprav oglaševanje deluje. Potrošnik je pri nakupovanju v 

številnih primerih pretežno odvisen od svojih čustev, njegovi odzivi pa so impulzivni (Mihart 

2012, 123). 

2. Boljše razumevanje, kako dražljaji v (integriranem) trženjskem komuniciranju delujejo 

medsebojno 

Po Ewingu (2009, 107) bi bilo treba analizirati še več medijev, prav tako pa interakcijo med 

njimi. Mobilne naprave dandanes omogočajo povezavo med tiskanimi mediji in dejanskim 

nakupom. To odpira nova vrata v svet integriranega trženjskega komuniciranja. 

3. Boljše razumevanje, kako in zakaj je tehnologija usposobila potrošnike ter kako ta 

asimetrija vpliva na načrtovanje in vrednotenje trženjskega komuniciranja 

Na tem mestu velja omeniti virusno trženje, ki je v bistvu strategija, kjer ima posameznik 

možnost širiti sporočila (Ewing 2009, 109). To pomeni številne možnosti za predstavljanje 

sporočil. Tržnik preko virusnega trženja lahko doseže manj dovzetne potrošnike. Menimo, da 

bi raziskave na tem področju veliko prispevale k ocenjevanju uspešnosti trženjskega 

komuniciranja. 
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4. Boljše razumevanje odnosov med dražljaji v integriranem trženjskem komuniciranju in 

trženjskimi zmožnostmi 

Na tem mestu velja omeniti premoženje blagovne znamke ("brand equity"), ki pomeni 

premoženje (tj., to kar imamo), zmožnost blagovne znamke pa pomeni tisto, kar lahko 

dosežemo, ko govorimo o kombinaciji stvarnega in nestvarnega premoženja (Ewing 2009, 

112). Vloga komuniciranja je bistvena pri določanju premoženja blagovne znamke 

(Madhavaram, Badrinarayanan in McDonald 2005, 71). Ewing (2009, 112) se sklicuje na svoj 

in Ratnatungin izboljšani model, ki vsebuje spremenljivke za opis moči blagovne znamke, kar 

lahko služi pri določanju proračuna in za namene vrednotenja. 

5. Boljše razumevanje, kdaj, zakaj in kako uporabiti integrirano trženjsko komuniciranje 

Integrirano trženjsko komuniciranje je intuitiven koncept, ki ga ne razumemo dovolj dobro, 

niti ga dobro ne izrabljamo (Ewing 2009, 112). Obvladovanje komuniciranja v praksi 

predstavlja veliko težavo. Zanima nas tudi, katere organizacije integrirano trženjsko 

komuniciranje najbolj potrebujejo, saj le tako lahko govorimo o njihovem optimalnem 

delovanju (Zenkin in Dolya 2007, 48). 

Rečemo lahko, da so meritve skupnega učinka vseh orodij komuniciranja slabo ali praktično 

nič razvite v primerjavi z merjenjem učinka posameznih orodij (Griniute 2012, 19). Preden 

lahko razpravljamo o vrednotenju integriranih programov komuniciranja, bomo povsem na 

kratko analizirali štiri elemente, ki trženjsko komuniciranje sestavljajo: oglaševanje, stiki z 

javnostmi, osebna prodaja in pospeševanje prodaje. 

Oglaševanje 

Oglaševanje učinke prinaša dolgoročno, vendar se nekaj zgodi tudi kratkoročno in to lahko 

merimo (Griniute 2012, 19). Skozi kognitivno prizmo so rezultat oglaševanja informacije, 

zato ga lahko vrednotimo z vprašalniki oziroma anketami. Čustveno osnovano oglaševanje, ki 

stimulira poželenje, lahko merimo s tržnimi testi, prodajnimi testi, namero po nakupu in 

drugimi metodami. Praktična metoda je tudi merjenje prodaje pred in po oglaševalski 

kampanji (Hanssens 2003, 17). 

Stiki z javnostmi 

Pionirski korak pri beleženju učinkovitosti trženjskih stikov z javnostmi je nadzor medijev in 

zbiranje člankov o novicah (Griniute 2012, 20): 

· merjenje dejansko opravljenih aktivnosti, 

· merjenje dojemanja publike in 

· merjenje vedenja publike. 
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Pospeševanje prodaje 

To govorimo o kuponih, popustih, vračilu denarja, demonstracijah, tekmovanjih itd. (Griniute 

2012, 21). Kvantitativne meritve lahko dobimo s štetjem vrnjenih kuponov, povečanjem 

prodaje (količinsko in vrednostno), medtem ko kvalitativne meritve pomenijo analizo pogleda 

strank na opravljene aktivnosti (Dekimpe idr. 2005, 415). Razumno bi bilo, da bi menedžerji 

opravili testiranje pred in po pospeševanju prodaje, prav tako pa beležili še sam potek 

pospeševanja prodaje (Grace in O'Cass 2005, 112). 

Osebna prodaja oziroma menedžement prodaje 

Strokovnjaki se strinjajo, da je učinkovitost prodaje vsota vseh rezultatov organizacije, ki so v 

praksi povečini (i) prodana količina proizvodov oziroma uslug v določenem obdobju, (ii) tržni 

delež, (iii) dobičkonosen doprinos, (iv) kazalnik donosnosti glede na celotno premoženje 

("return-on-assets") in (v) zadovoljstvo strank (Griniute 2012, 22). Zabeležena lista rezultatov 

lahko pokaže doprinos oddelka za prodajo v primerjavi s celotnim doprinosom. 

Na Sliki 5 prikazani model za pravilno merjenje učinkovitosti komuniciranja v celoti in 

poenostavljeno zaradi lažjega razumevanja povzemamo po Reinoldu in Tropu (2012, 119–

122), kot sledi. Po Griniutejevi (2012, 27) je to edina celovita metoda za analizo učinkovitosti 

integriranega trženjskega komuniciranja. Prikazani model upošteva vse komponente oziroma 

instrumente trženjskega komuniciranja in vključuje tri korake: (i) pridobivanje podatkov, (ii) 

izračun merjenih veličin, in (iii) analizo. V prvem koraku sta ključni dve merjeni veličini: 

· stiki, kjer potrošnik pridobiva izkušnje v povezavi z znamko ("brand touch points"), in 

· vsebina znamke ("brand content elements"). 

V drugem koraku gre za vrednotenje dovzetnosti ciljne skupine integriranega trženjskega 

komuniciranja v dveh obsegih; vsebinskem in medijskem, v obeh primerih pa gre za 

kvantitativno in kvalitativno analizo. Rezultate iz faze pridobivanja podatkov uporabimo za 

izračun aktivnosti in učinka. 

Merjenje učinkovitosti medijev je osnovano na dveh merjenih veličinah: 

· kvantitativni veličini "brand touch point recall", ki jo lahko prevedemo kot priklic 

situacije oziroma stika, kjer je potrošnik pridobil izkušnje z znamko (BTPR), in 

· kvalitativni veličini "brand touch point involvement factor", ko jo lahko prevedemo kot 

faktor za opis vpletenosti oziroma izkušnje (udeležbe, stika) z znamko (BTPIF).    

 

BTPR je vsota vseh posameznih priklicev stika z znamko, ki smo jih pridobili v fazi 

pridobivanja podatkov. BTPIF je povprečna vrednost vpletenosti (udeležbe) v stiku z znamko. 

Ta vrednost je izmerjena posebej za vsako skupino iz faze pridobivanja podatkov, kjer smo 
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pridobili t. i. "brand touch point" spremenljivke, torej kontaktne točke oziroma stike, kjer je 

potrošnik pridobil izkušnje z znamko (glej zgoraj). 

 

 

 

Slika 5: Model za merjenje učinkovitosti integriranega trženjskega komuniciranja 

Vir: Reinold in Tropp 2012, 120. 

 

Učinkovitost izkušnje kontakta z znamko ("brand touch point effectiveness" ali BTPE) 

izračunamo kot produkt BTPR in BTPIF za vsako identificirano kontaktno točko oziroma 

stik, kjer je potrošnik pridobil izkušnje z znamko. Vsota vseh posameznih učinkovitosti BTPE 

je skupna učinkovitost BTPE. 

Učinkovitost vsebine znamke izračunamo kot produkt dveh veličin: 

· kvantitativne veličine priklic vsebine znamke ("brand content recall" ali BCR) in 

· kvalitativne veličine edinstvenost vsebine znamke ("brand content uniqueness" ali BCU). 

BCR je vsota vseh posameznih priklicev vsebine, ki so jih podali udeleženci v fazi 

pridobivanja podatkov. V zadnji fazi z množenjem veličin BCR in BCU dobimo učinkovitost 
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vsebine znamke ali BCE. Za skupni učinek BCE moramo sešteti posamezne veličine BCE za 

vsak vzorec, s katerim smo opisovali vsebino. Končno lahko izračunamo učinkovitost 

integriranega trženjskega komuniciranja kot produkt skupne učinkovitosti BTPE in skupne 

učinkovitosti BCE. Čisto zadnji korak implementacije tega modela je celotna analiza 

rezultatov iz razsežnosti "mediji" in razsežnosti "vsebina", kar je prikazano na Sliki 5. 

Izračunane veličine odpirajo tri ključna vprašanja, in sicer (i) stopnjo učinkovitosti 

komuniciranja, (ii) vplivne dejavnike na učinkovitost in (iii) načine za večanje učinkovitosti 

trženjskega komuniciranja. Rezultati modela so: 

· trenutna učinkovitost integriranega trženjskega komuniciranja v primerjavi s to pri 

konkurenci, 

· razkritje najbolj pomembnega dejavnika, ki vpliva na učinkovitost, in 

· razkritje perspektive trženjskega komuniciranja, ki jo lahko izboljšamo s povečanjem 

učinka komuniciranja. 

2.4 Oblikovanje (strategije) celovitega trženjsko-komunikacijskega programa 

Celovit trženjsko-komunikacijski program lahko definiramo kot sosledje več nalog 

(Vukasinović 2012, 232): 

· določiti ciljno skupino prejemnikov sporočila, 

· definirati cilje komuniciranja, 

· oblikovati sporočilo, 

· določiti komunikacijske kanale, 

· določiti proračun za trženjsko komuniciranje, 

· izbrati orodja komunikacijskega spleta in 

· izmeriti učinkovitost trženjskega komuniciranja. 

Po skrbnem pregledu literature smo ugotovili, da sta področji (i) oblikovanje celovitega 

programa trženjskega komuniciranja in (ii) načrtovanje strategije pravzaprav zelo povezana 

pojma. Resda vsi viri, ki opisujejo to področje, niso skladni v vseh detajlih, vendar v nobenem 

primeru nismo naleteli na izključevanje enega ali drugega področja. Ne nazadnje, osnovni 

koraki oziroma faze oblikovanja programa komuniciranja in načrtovanja strategije 

komuniciranja so podobni, v številnih primerih celo identični, do razlik pa prihaja v njihovem 

vrstnem redu implementacije. 

V nadaljevanju opisani algoritem strategije trženjskega komuniciranja skoraj v celoti in 

povečini v obliki grafičnega prikaza povzemamo po Singhovi (2007, 3–17), kot sledi. 

Algoritem oziroma koraki strategije so: 

· Korak 1: analiza situacije (formativno-evalvacijska raziskava), 

· Korak 2: določitev glavnega cilja, 
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· Korak 3: določitev ciljev (cilji procesa in rezultatski cilji), 

· Korak 4: določitev nalog (informacijskih in motivacijskih), 

· Korak 5: identifikacija ciljnih skupin – primarnih, sekundarnih in terciarnih, 

· Korak 6: oblikovanje sporočila, 

· Korak 7: upravljanje virov, 

· Korak 8: izvrševanje strategije in 

· Korak 9: vrednotenje strategije – sumativna evalvacija. 

Korak 1: Analiza situacije – formativna evalvacija 

Ta analiza pokaže trenutne pogoje in situacijo, v kateri je organizacija (Percy 2008, 245). 

Namen analize situacije v kateri koli strategiji komuniciranja (trženjsko komuniciranje, 

trženje, oglaševanje, stiki z javnostmi, osebna prodaja ali pospeševanje prodaje) je dognati 

trenutne težave. Analiza situacije v oglaševanju pomeni dejansko stanje organizacije in kako 

je do tega stanja prišlo (Singh 2007, 4). Preglednica 2 prikazuje nekaj formalnih in 

neformalnih raziskovalnih tehnik, ki jih lahko uporabimo za pridobivanje informacij v analizi 

situacije pri strategiji trženjskega komuniciranja. Če je raziskava izpeljana na znanstvenih 

osnovah in metodah, potem govorimo o formalni raziskavi, če pa ne, gre za neformalno 

raziskavo. 

Korak 2: Določitev glavnega cilja 

Glavni cilj ni neposredno merljiv, običajno predstavlja vizijo za usmeritev podjetja ter razloži 

namero in pomen strategije (Singh 2007, 5). Vizija in izjave o poslanstvu organizacije so 

pomembne in morajo vedno biti v skladu s ciljem katere koli strategije v trženjskem 

komuniciranju (Sathish 2015, 100). 

Korak 3: Določitev ciljev (cilji procesa in rezultatski cilji) 

Cilji so posledica samega glavnega cilja strategije in se tičejo zadev v zvezi z organizacijo 

(Singh 2007, 7). Ločimo dve vrsti ciljev: cilje procesa in rezultatske cilje. Cilje procesa 

vidimo bolj kot posamezna sredstva za doseganje končnega cilja, rezultatski cilji pa so 

časovno omejeni in so osredotočeni na to, kar mora organizacija še storiti in doseči. Ti cilji so 

v literaturi definirani tudi kot neposredni in posredni (Reid, Luxton in Mavondo 2005, 20). 

Drugi in tretji korak strategije trženjskega komuniciranja sta prikazana na Sliki 6. 

Korak 4: Določitev nalog (informacijskih in motivacijskih) 

Naloge morajo v konkretnem in merljivem smislu biti osredotočene na to, kaj organizacija 

želi doseči pri ciljnih skupinah (Percy 2008, 260). Prav tako morajo naloge biti definirane na 
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Preglednica 2: Analiza situacije; formativno-evalvacijska raziskava  

Formalna raziskava Neformalna raziskava 

Tehnike vključujejo 

 

· poglobljeni intervju 

· fokusne skupine 

· etnografske študije 

· študij primera 

· "nestrukturirane 

vprašalnike" 

 

 

 

 

 

 

Tehnike vključujejo 

 

· pridobivanje 

podatkov (ankete) 

· nadzorovane 

eksperimente 

· analizo vsebine 

Tehnike vključujejo 

 

· analizo SWOT 

· opazovanje in nadzor 

okolice 

· analizo vsebine medijev 

· knjižnično raziskovanje 

· raziskovanje elektronskih 

baz podatkov 

· intervjuje 

· dnevnike 

· arhive komunikacij 

· posnete pogovore 

· premoščanje ločnic 

Vir: Singh 2007, 6. 

 

 
 

Slika 6: Drugi in tretji korak strategije trženjskega komuniciranja 

Vir: Singh 2007, 6–7. 



22 

časovnici (Singh 2007, 8). Informacijske so osredotočene na informiranje, izobraževanje in 

ozaveščanje o situaciji, motivacijske pa pomenijo konkretna dejanja. 

Korak 5: Identifikacija ciljnih skupin – primarnih, sekundarnih in terciarnih 

S ciljno publiko je treba komunicirati, ne pa jim samo sporočati, pomembno je, da vse 

skupine pravilno definiramo (Singh 2007, 8). Tiste skupine, ki so v neposredni povezavi s 

situacijo, zadevo ali težavo, so primarne. Sekundarne skupine so v posredni povezavi, 

terciarne skupine pa bi lahko imele vpliv na situacijo. Četrti in peti korak strategije 

trženjskega komuniciranja sta prikazana na Sliki 7. 

 

 

Slika 7: Značilnosti četrtega in petega koraka strategije trženjskega komuniciranja 

Vir: Singh 2007, 8. 

Korak 6: Oblikovanje sporočila 

Strategija trženjskega komuniciranja mora biti zasnovana tako, da so sporočila ciljnim 

skupinam taka, da te skupine izobražujejo ali kako drugače na njih vplivajo (Percy 2008, 

256). Sporočila morajo biti dosledna ves čas in ciljati na ustrezno ciljno interesno publiko, 
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prav tako pa morajo biti v skladu s kulturo okolja, ravnijo pismenosti, socialnimi dejavniki 

itd. (Singh 2007, 10). Posebej pomembno je tudi, da je vsebina sporočil usklajena z 

govorniško tradicijo (ethos, pathos, logos) in s stopnjo vpletenosti ciljne skupine; ta je nizka 

pri nakupu običajnih predmetov in visoka pri nakupu nepremičnine. 

Korak 7: Upravljanje virov 

Viri, ki so lahko finančni, človeški ali tehnološki, so skrb vsake organizacije, v praksi pa 

nobena metoda za upravljanje virov ne prevladuje (Singh 2007, 11). V tem kontekstu 

govorimo o proračunih za določen instrument komuniciranja. Šesti in sedmi korak strategije 

trženjskega komuniciranja sta prikazana na Sliki 8. 

 

 

 

Slika 8: Značilnosti šestega in sedmega koraka pri načrtovanju strategije trženjskega 

komuniciranja 

Vir: Singh 2007, 11–13. 

Korak 8: Izvrševanje strategije 

Strategija služi za izpolnitev glavnega cilja, kratkoročnih ciljev in nalog (Singh 2007, 14). 

Glavno vprašanje tega koraka je, kako ravnati s sporočilom. Z administrativnega stališča 
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lahko komuniciranje o vseh vidikih implementacije do notranjih skupin poteka preko t. i. 

GANTT in PERT diagramov tako, da so vsi člani skupine obveščeni o poteku strategije. Ti 

diagrami morajo vsebovati listo vseh aktivnosti, diagrame v kronološkem vrstnem redu in kdo 

je odgovoren za določeno aktivnost. 

Korak 9: Vrednotenje strategije – sumativna evalvacija 

To je zadnji korak strategije trženjskega komuniciranja, kjer ocenimo možnosti za uspeh 

oziroma neuspeh strategije v sumativni raziskavi (Singh 2007, 15). Ker so organizacije 

različne, se v nekaterih uspeh strategije trženjskega komuniciranja lahko preprosto določi:  

· z merjenjem glavnih ciljev, kratkoročnih ciljev in nalog, ki so bili v strategiji določeni 

(MBO),  

· s širše zastavljenimi ključnimi pokazatelji uspešnosti (KPI), menedžmentom celovite 

kakovosti (TQM), priznanjem kakovosti (ISO) (Meško Štok 2011, 27–29), t. i. 

"benchmarking analizo" ali z najboljšo prakso. 

Formativno-evalvacijska raziskava omogoča izboljšave strategije. Sumativno-evalvacijska 

raziskava pa je raziskava, vpeljana za povzemanje procesa in učinka strategije trženjskega 

komuniciranja, saj vsebuje raziskave strategije v začetni fazi, med izvajanjem in po izvajanju 

strategije. Osmi in deveti korak strategije trženjskega komuniciranja sta prikazana na Sliki 9. 

 

 

 

Slika 9: Značilnosti osmega in devetega koraka strategije trženjskega komuniciranja 

Vir: Singh 2007, 15–17. 
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2.5 Instrumenti trženjskega komuniciranja 

Instrumente trženjskega komuniciranja uporabljamo v različnih kombinacijah in različni 

zastopanosti, da bi komunicirali s ciljno publiko (Fill in Jamieson 2011, I/3). Pet osnovnih 

instrumentov trženjskega komuniciranja je: 

· oglaševanje, 

· pospeševanje prodaje, 

· stiki z javnostmi, 

· neposredno trženje in 

· osebna prodaja. 

Oglaševanje 

Oglaševanje je neosebna oblika masovne komunikacije, ki načeloma omogoča nadzor, vendar 

je njegov učinek na prodajo težko izmeriti (Fill in Jamieson 2011, I/14). Zato je v literaturi 

izražen dvom glede nadzora nad obnašanjem ciljne publike, ki naj bi bil inicirano z 

oglaševanjem, saj ljudje do oglaševalskih sporočil niso zaupljivi. Dobra stran oglaševanja je, 

da so stroški zanj glede na kontakt lahko najmanjši, če jih primerjamo s stroški drugih 

instrumentov trženjskega komuniciranja. Manj dvomov je glede učinka oglaševanja na 

zadovoljstvo kupcev in njihovo namero po ponovni uporabi znamke (Grace in O'Cass 2005, 

116). Ta aktivnost je v potrošnikovih očeh najbližje pojmu trženja, zato tudi viša njegovo 

dojemanje znamke, na primer imidž in zavedanje znamke (North in Enslin 2004, 153). 

Čeprav je oglaševanje namenjeno doseganju dolgoročnih učinkov, se nekaj dogaja tudi na 

kratki rok, to pa lahko celo izmerimo (Griniute 2012, 19). V kognitivnem smislu oglaševanje 

lahko vrednotimo z vprašalniki in podobno, saj obstajajo informacije, seveda v odvisnosti od 

potrošnika. Druga kategorija meritev pa je konativno oglaševanje, katerega rezultat je 

poželenje; v tem primeru govorimo o tržnih in prodajnih testih, nameri po nakupovanju in 

podobno. 

Preglednica 3 prikazuje primere različnih medijev ter njihove prednosti in slabosti. 

Oglaševalni mediji so lahko enosmerni ali dvosmerni, to pa kasneje določa stopnjo interakcije 

med tržnikom in potrošnikom (Mehling 2007, 9). 

Pospeševanje prodaje 

Oglaševanje ponuja razlog za nakup, pospeševanje prodaje pa napeljuje na nakup (North in 

Enslin 2004, 153). Pospeševanje prodaje se uporablja za dvig prodaje na kratki rok. Ta 

instrument pomeni razvoj in uporabo trgovinsko usmerjene t. i. "push" strategije in t. i. "pull" 

strategije, ki je usmerjena na potrošnika (Chitty idr. 2012, 12). "Push" strategija poudarja na 

primer lastnosti izdelka (proizvoda) in nižanje cen, "pull" strategija pa na primer promocijske 
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cene in popuste. Želja pri obeh je spodbujanje nakupnega obnašanja (Mehling 2007, 14). 

Preglednica 4 prikazuje nekaj različnih pristopov pri pospeševanju prodaje. 

Preglednica 3: Mediji za oglaševalno komuniciranje – prednosti in slabosti 

Medij Prednosti Slabosti 

Televizija Doseže širok del nacionalne 

publike. Lahko se jo prilagaja s 

TV programom. 

Tekmovanje s številnimi 

oglaševalci za pozornost 

potrošnikov. Visoka cena. 

Časopis Doseže širok del lokalne 

publike. Cenejši od televizije. 

Čitljiv tudi v slabi reprodukciji. 

Življenjska doba časopisa je 

običajno en dan. 

Radio Publika je že razdeljena. Nizki 

stroški radia. Dober izbor za 

pogosto pošiljanje sporočil 

dobro definirani publiki.  

MP3 predvajalniki in satelitski 

radio so znižali poslušljivost 

komercialnih radiev. 

Revija Specializirane revije omogočajo 

ciljno publiko. Vizualno močna. 

Oglasi imajo v tem mediju 

najdaljšo življenjsko dobo. 

Pogostost izhajanja je lahko 

težava, stari oglasi ostanejo v 

obtoku dalj časa. 

Pošta Visoke možnosti za 

prilagajanje. Poceni. 

Potrošnik mora klicati ali 

obiskati trgovino za realizacijo 

ponudbe. Lahko jo vidimo kot 

nekoristno pošto in 

ignoriramo. 

E-mail Prilagodljiv in zelo poceni. 

Stranke lahko odgovorijo takoj 

in neposredno. 

Lahko se zgodi, da email ne 

doseže potrošnika zaradi 

filtrov ali napačnega naslova. 

Spletne strani (splet) Spletna stran je prilagodljiva in 

jo je lahko pogosto osvežiti z 

novimi informacijami. 

Omogoča transakcije. 

Ciljni trg mora znati poiskati 

spletno stran, imeti mora 

dostop do interneta. 

Vir: Mehling 2007, 9. 

Pri pospeševanju prodaje gre za različne trženjske tehnike, ki jih pogosto uporabljamo za 

ustvarjanje dodane vrednosti ponudbe (Fill in Jamieson 2011, I/14). Značilno za pospeševanje 

prodaje je, da je primerno za osredotočanje na manjše publike. Nadalje, nadziramo ga bolje 

kot oglaševanje, še ena dobra stran pa so relativno nizki stroški. Težava menedžerjev je, kaj 

upoštevati pri merjenju pospeševanja prodaje in pridobivanju ustreznih podatkov (Griniute 

2012, 21). V skladu s trendi kupcev in spremembami vedenja so na dan prišle potrebe po 

izboljšanju pristopa na tem področju. Najbolj verjetna možnost za to je vključitev 

pospeševanja prodaje v druge trženjske aktivnosti. Če načrt pospeševanja prodaje uspe, lahko 



 

27 

pridobimo podatke o kupcih (starost, spol, izobrazba, poklic ...), kar načeloma pomeni 

dolgoročne koristi (Chitty idr. 2012, 8). 

Preglednica 4: Različni pristopi prodaje  

Vrsta pospeševanja prodaje Opis 

Brezplačen vzorec Omogoča preizkus proizvoda. Lahko ga 

razpečujemo po pošti. 

Cenovno orientirani programi Stremijo k nižanju kupčeve cene na enoto.  

Nagrade Nižanje cene ali več enot proizvoda ob 

nakupu večjega nakupa. 

"Tie-in" (povezovalni) program Podobno kot nagrade, ampak zajema dva ali 

več različnih proizvodov (povezovanje znamk 

ali proizvodov med seboj ali s priljubljenim 

dogodkom). 

Programi neprekinjenosti Nagrada za priznanje neprekinjenega odnosa, 

kar je pogosto za programe zvestobe. 

Tekmovanja/iz vseh vložkov 

zbrana nagrada 

Generira navdušenje nad proizvodom. 

Vir: Mehling 2007, 14. 

Osebna prodaja 

Osebna prodaja označuje komuniciranje med osebami, kjer je prodajalčev cilj pomagati 

kupcem ali prepričati prihodnje kupce v nakup izdelka (North in Enslin 2004, 153). Stroški so 

v tem primeru visoki, vsekakor pa višji kot pri osebni prodaji (Fill in Jamieson 2011, I/14). 

Osebna prodaja nima visoke verodostojnosti, nizek pa je tudi nadzor. To je logično, saj je vse 

v rokah prodajalca in njegovih zmožnosti. Sem spada tudi interpretacija nalog, ki naj bi jih 

prodajalec imel. Prodajalčeva sporočila so tako tisti dejavnik, ki dramatično manjša nadzor 

osebne prodaje v primerjavi z oglaševanjem (Fill in Jamieson 2011, I/15). 

Prednost osebne prodaje je v možnosti za takojšen odgovor na odziv kupca, vendar je to 

posledica zmožnosti prodajalčevega prilagajanja (North in Enslin 2004, 153). Prednost tega 

instrumenta je, da prodajalec lahko razloži težave in jih po potrebi tudi demonstrira. Takšen 

način kontakta krepi osebne odnose in je pogoj za t. i. orientiranje na stranko (Mehling 2007, 

13). To pomeni, da se stranki prodajalec lahko prilagaja glede na njeno starost, izkušenost, 

poklic in podobno. Cilj je, da prodajalec spodbudi stranko, kar je pri proizvodih lažje kot pri 

storitvah. Vendar tržniki lahko zmanjšajo učinek neotipljivosti storitev s podajanjem otipljivih 

dejstev (Mehling 2007, 13; Grace in O'Cass 2005, 116). 
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Stiki z javnostmi 

Stiki z javnostmi so umetnost in družboslovna znanost za: analiziranje trendov, napovedi 

njihovih posledic, svetovanje organizacijam o vodenju in implementacijo načrtovanih 

programov, ki bodo služili organizacijam in javnosti (Fill in Jamieson 2011, I/15). Stiki z 

javnostmi so neosebna oblika komuniciranja, za katero je značilna visoka verodostojnost. 

Pravzaprav govorimo o publiciteti sporočil preko medijev. Takšna formulacija pa nakazuje, 

da publika, v nasprotju z oglaševanjem, pri stikih z javnostmi morda ne bo videla povezave 

med sporočilom in znamko (Percy 2008, 140) 

Stiki z javnostmi lahko izboljšajo tržni odnos med podjetji in strankami (Percy 2008, 141). 

Učinkovitost organizacij je prav gotovo predmet stikov z javnostmi, saj prav ti lahko veliko 

prispevajo k dobremu odnosu do te učinkovitosti (Griniute 2012, 21). Omenimo naj še pojem 

"trženjski stiki z javnostmi", ki je koncept, kjer se stiki z javnostmi ukvarjajo s trženjem in je 

po svoji učinkovitosti lahko nad vsemi drugimi instrumenti trženjskega komuniciranja 

(Griniute 2012, 20). 

Neposredno trženje 

To je interaktivno orodje za pospeševanje, saj lahko naredi komunikacijska sporočila osebna, 

omogoča pa tudi povratni odziv stranke (North in Enslin 2004, 153). Tu seveda takoj opazimo 

podobnost z osebno prodajo. Tipične za ta instrument so baze podatkov o strankah, kjer so 

zbrani profili strank in njihovo vedenje. Oblike neposrednega trženja so kataloško trženje, 

spletno trženje itd. 

V zadnjih letih doživlja neposredno trženje organizacij velik razvoj (Fill in Jamieson 2011, 

I/16). Cilj neposrednega trženja je izgradnja partnerskega odnosa z vsako stranko posebej, kar 

je možno samo s komuniciranjem na osebni ravni, vse skupaj pa je vključeno v načrt trženja 

podjetja. To je pomembno, ker ima tak pristop posledice na distribucijo in posledično na 

spremembo cen. Pri neposrednem trženju uporabljamo medije za neposredni odziv (revijski 

vložki, televizija itd.), ki spodbujajo neposredni odziv, torej je neposredno trženje inačica 

oglaševanja (Percy 2008, 153). Sklenemo lahko, da gre pri tem načinu trženja za odnos ena-

na-ena, kjer se podjetja resnično zanimajo za strankine potrebe, stranke pa to cenijo (Grönroos 

2004, 107).  

2.6 Določanje proračuna za financiranje trženjskega komuniciranja  

Določanje proračuna je v bistvu del strategije trženjskega komuniciranja, ki smo jo v poglavju 

2.4 že na kratko opisali. Gre za dve poglavitni vprašanji, in sicer (i), koliko sredstev porabiti 

za oglaševanje in promocijo ter (ii), kako ta sredstva razporediti med različne medije, izdelke 

in ciljne trge (Murphy 2010, 124). Kako najbolje izrabiti vire za trženje, je naloga 
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menedžerjev (Mehling 2009, 22). Področja, ki jih je pri analizi porabe proračuna za trženjsko 

komuniciranje nujno preučiti, so:  

· velikost in raznovrstnost ciljne publike, ki jo moramo doseči, 

· narava sporočila, 

· sprejemljivost publike ter 

· količina časa na radiu in televiziji, ki ni namenjen programu. 

Vse štiri zgornje postavke lahko prikažemo kot glavne smernice pri določanju proračuna za 

trženjsko komuniciranje in so prikazane v Preglednici 5. 

Preglednica 5: Glavne smernice pri določanju proračuna za trženjsko komuniciranje 

Dejavniki, ki jih moramo upoštevati Opis 

Velikost in raznovrstnost publike. Večji stroški za širšo publiko. 

Narava sporočila. Ali gre za kompleksno sporočilo, kjer je treba razložiti 

detajle, ali pa ga lahko razumemo enostavno? Mogoče je 

umestna osebna prodaja. 

Sprejemljivost publike. Če publika zahteva informacije o vrsti izdelka, bo trženje 

manj drago. Ne bo potrebe po prebijanju potrošnikovega 

mehanizma po zaščiti pred nezaželenimi sporočili. 

Količina časa na radiu in televiziji, ki ni 

namenjen programu. 

Razpoložljivi izdatki konkurence lahko vplivajo na 

intenzivnost našega udejstvovanja za prikaz sporočila. 

Vir: Mehling 2009, 22. 

Na tem mestu se zdi zanimivo navesti ugotovitev oziroma povezavo med nadzorom in 

razpoložljivo finančno močjo; nadzor je funkcija finančne moči (Fill 2009, 26). V praksi to 

pomeni, da nadzor traja toliko, kolikor traja finančni vpliv. Govorimo o primeru, ko 

organizacije za prenos sporočil plačajo tretji stranki. Žal v takih primerih v praksi velikokrat 

pride do popačenja sporočil; del nadzora je s tem že izgubljen. Koliko naj menedžerji 

dejansko porabijo za promocijo v trženjskem komuniciranju, ni enoznačno določeno, razlog 

pa je v neobstajanju matematičnih zvez med promocijskimi stroški in njihovim učinkom. 

Namesto omenjenih matematičnih povezav pa obstaja kar nekaj pragmatičnih pristopov 

oziroma metod za določanje proračuna, ki jih v skrajšani obliki povzemamo (Belch in Belch 

2003, 217–227), kot sledi:    

· Odstotki od prodaje ("percentage-of-sales") ali povračilo naložbe (return-on-

investment): pri tej metodi določimo višino proračuna v višini določenega odstotka lanske 

prodaje ali pa predvidene prodaje v naslednjem letu. To deluje pozitivno na tiste znamke 

in izdelke, ki ustvarjajo več donosa, težava pa je, da lahko pride do napihovanja napovedi 

prodaje, ali pa, da prodaja določa promocijske instrumente namesto obratno. 
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· Poljubna dodelitev ("arbitrary allocation") ali stalna vsota na enoto ("fixed-sum-per-

unit"): nekatere organizacije izberejo določen znesek od vsake prodane ali izdelane enote. 

Ta metoda nima nobene prednosti pred drugimi. 

· Konkurenčna analogija ("competitive parity"): prednost tega pristopa je, da omogoča 

kljubovanje konkurenci. Gre za nekakšno oceno stroškov, ki jih ima s promocijo 

konkurenca, potem pa to oceno uporabi v lastni strategiji. Nevarnost je, da se napake 

konkurence prenesejo v lastno podjetje, prav tako pa tak pristop zavira agresivnost 

organizacij na področju lastne promocije. 

· Metoda zmožnosti ("affordable method"): ta metoda pomeni tisto, kar si organizacija 

lahko privošči po sprejetju drugih proračunov. Slabost metode je višek sredstev v 

obdobju dobrega poslovanja in pomanjkanja sredstev za promocijo v obdobju slabega 

poslovanja. 

· Cilj in naloga ("objective-and-task"): gre za zaporedje, kjer se najprej definira cilje 

komuniciranja, potem pa določi ceno za doseganje teh ciljev. Prednost tega pristopa je 

opogumljanje menedžerjev, da definirajo cilje komuniciranja. Če v praksi ti cilji kasneje 

niso doseženi, lahko organizacija ponovno ovrednoti in spremeni splet instrumentov 

komuniciranja. 

Na tem mestu naj kot zanimivost omenimo analizo določanja proračuna za trženjsko 

komuniciranje, ki jo lahko povzamemo po Hanssensu (2003, 15). Ta pravi, da je pomembno, 

da znamo zdaj meriti učinke komuniciranja na otipljiv način, zato je uporaba ekonomskih 

načel za določanje virov (proračuna) možna in smiselna. Na kratko, Hanssens priporoča za 

določitev in razporeditev proračuna kriterij, imenovan vrednost stranke ("customer equity"), 

in sicer naj bi bili stroški za trženjsko komuniciranje določeni prav s to vrednostjo. 

Nekateri menedžerji gledajo na proračun za trženjsko komuniciranje bolj kot na strošek, 

namesto kot na investicijo (Dash, Havaldar in Alexander 2014, 81). To velikokrat pomeni, da 

bo v primeru slabe situacije na trgu (recesija ...) prvi prikrajšan ravno ta proračun, vendar 

obstajajo dokazi, da bi bilo v takem primeru proračun razumno povečati. Teoretični osnovi za 

določitev proračuna za promocijo ali komuniciranje sta dve:  

· ekonomski pristop (na primer marginalna analiza) in 

· modeli prodajnega odziva. 

Za ekonomski pristop v grobem velja, da naraščanje promocijskih stroškov pomeni naraščanje 

prodajnih marž (ko gre to čez neko mejo, se marže znižajo). Pri tem pristopu motita (i) 

predpostavka, da je prodaja odvisna spremenljivka (sklepamo, da je predvidoma odvisna od 

promocije) in (ii) samo merjenje prodaje oziroma težave, ki pri tem nastanejo (Belch in Belch 

2003, 213). Namreč, verjetno še bolj pomembna cilja od promocije sta zavedanje znamke in 

vedenje oziroma spremembe vedenja potrošnikov. Drugi pristop, modeliranje prodajnega 

odziva, določa razmerje med stroški oglaševanja in prodajo (Dash, Havaldar in Alexander 
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2014, 82). Podrobnejši opis tega se nam ne zdi na mestu, povsem na kratko naj navedemo, da 

takšna metoda določanja proračuna pomeni dve možnosti: 

· Manj oglaševanja za optimalno prodajo, ker ima oglaševanje na potrošnika pozitiven 

vpliv samo na začetku, potem pa se v oglaševanje ne izplača vlagati več oziroma ne več 

tako intenzivno (Belch in Belch 2003, 214). 

· Na začetku stroški oglaševanja nimajo bistvenega vpliva na prodajo, kasneje pa je 

rezultat dodatnih vložkov v oglaševanje povečana prodaja; seveda le do neke mere (Belch 

in Belch 2003, 214–215). 

Največja težava pri obeh zgoraj opisanih pristopih je neposredno povezovanje prodaje z 

oglaševanjem, vendar dokazov za to, da promocija na tak način vpliva na prodajo, ni. Zaradi 

tega se morajo menedžerji zanesti še na druge instrumente, kot so sprememba strategije v 

promociji, aktivnost konkurence itd. (Dash, Havaldar in Alexander 2014, 82). 

Veliko podjetij uporablja več kot eno metodo za vsaj približno določanje proračuna, v praksi 

so zato povečini v uporabi zgoraj opisane metode brez metode "stalna vsota na enoto" (Dash, 

Havaldar in Alexander 2014, 82). Potem, ko je proračun določen, ga je treba razporediti med 

splet instrumentov za komuniciranje. Spodaj povzemamo kratko analizo dejavnikov, ki na to 

razporejanje vplivajo (Dash, Havaldar in Alexander 2014, 82; Belch in Belch 2003, 228–231): 

· Velikost trga in njegov potencial: kot po pravilu na majhnih trgih lažje in ceneje 

dosežemo ciljne skupine, na večjih pa težje. Kar se tiče potenciala trga, ne smemo 

zanemarjati trgov z nizko prodajo, ker to še ne pomeni, da je njihov potencial nizek. 

· Cilji (glede tržnega deleža): novim znamkam se v splošnem dodeli več oglaševalske 

podpore kot starejšeim znamkam. Tržni delež uveljavljenih znamk bo navzlic 

zmanjšanim stroškom za oglaševanje še vedno dovolj visok. 

· Tip trga (za izdelek): pri potrošniškem trgu tržniki porabijo več za oglaševanje in 

pospeševanje prodaje, pri poslovnem trgu pa se porabi več za osebno prodajo.  

· Faza življenjskega cikla izdelka: v fazi uvajanja se največ vlaga v oglaševanje in stike z 

javnostmi (in za publiciteto). V t. i. fazi pojemanja je najbolj učinkovita osebna prodaja. 

· Stopnja pripravljenosti kupca: ta je tista, ki vpliva na stopnjo stroškovne učinkovitosti 

orodij komuniciranja. Oglaševanje, stiki z javnostmi in publiciteta imajo močnejši pomen 

v t. i. fazi zavedanja, medtem ko sta v času končevanja prodaje najbolj odločilna 

instrumenta trženjskega komuniciranja osebna prodaja in pospeševanje prodaje. 

2.7 Sklep 

Jasno je, da trženjski splet orodij za komuniciranje vpliva na nakupne odločitve potrošnikov, 

ki smo jih zajeli v naši anketi. Iz zgornjih poglavij je razvidno, da gre za kompleksne vplive, 

ki jih seveda v okviru naše naloge ne moremo analizirati. Lahko pa ocenimo, ali bi ti vplivi 

lahko imeli učinek na našo raziskavo, s tem mislimo na popačenje rezultatov oziroma na 
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vplive, ki bi lahko nenadzorovano učinkovali na pridobljene rezultate. Predpostavljamo, da so 

bili vsem petim instrumentom trženjskega komuniciranja naši anketiranci izpostavljeni enako, 

oziroma teh vplivov sploh ni bilo. Namreč, osebna prodaja in neposredno trženje v našem 

primeru najverjetneje nista aktualni področji. Glede preostalih treh instrumentov pa si upamo 

trditi, da imajo na anketirance neselektiven vpliv. Ta predpostavka temelji na majhnosti 

področja, kjer smo raziskavo opravili in na precejšnji homogenosti družbe na tem področju 

(Ljubljana in okolica), s čimer mislimo predvsem kulturo, način življenja, odnos do medijev, 

medsebojno povezanost, obveščenost in komunikacijske navade ter zmožnosti. 

Kar se tiče procesa komuniciranja, menimo, da našemu problemu v empiričnem delu naloge 

najbolj ustreza prav večstopenjski model pretoka komuniciranja. Ta namreč dobro opisuje 

pretok komuniciranja med kupci trgovskih družb, ki predvidoma komunicirajo med seboj, 

vključeni so tako tisti, ki mnenja tvorijo in tisti, katerih mnenje se upošteva. Iz vsega tega 

lahko sklepamo, da množični mediji nimajo popolnega nadzora nad mnenjem potrošnikov v 

analiziranih trgovskih družbah Mercator, Spar, Tuš in Hofer. Oglaševanje proizvodov, 

denimo na letakih in zloženkah, tako ni edini dejavnik, ki v tem procesu komuniciranja 

nastopa. Iz lastnih izkušenj vemo, da se potrošniki glede odnosa trgovske družbe, kot tudi 

glede posameznih proizvodov med seboj obveščajo, torej dejansko prihaja do večstopenjskih 

oblik komuniciranja. Vprašanje je, kako ta kompleksen sistem komuniciranja vpliva na 

potrošnike in koliko jim v končni fazi koristi oziroma preprečuje slabe nakupe ali pa 

favorizira dobre. Vprašanje je tudi, koliko trgovske družbe namerno ali nenamerno izkoriščajo 

vse slabosti, ki jih s seboj prinaša takšen način komuniciranja med potrošniki (namreč 

neobjektivnost, nestrokovnost vsaj nekaterih itd.). Sklenemo pa lahko, da so vsi potrošniki, ki 

smo jih zajeli v anketi, zaradi majhnosti analiziranega trga in precej homogene družbe, v 

kateri živimo (vsaj kar se tiče standardov v povezavi s komuniciranjem), enako vpleteni v 

proces trženjskega komuniciranja. Zato menimo, da glede tega vprašanja ni prišlo do nekih 

posebnih oziroma izoliranih učinkov, ki bi objektivno lahko vplivali na določeno skupino 

anketirancev. Velika prepletenost komunikacijskih tokov, ki je razvidna s Slike 4, to 

predvidevanje potrjuje. 
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3 VLOGA IN POMEN ZNANJ O VEDENJU POTROŠNIKOV 

Zgodnje teorije o vedenju potrošnikov temeljijo na njihovem racionalnem obnašanju 

(Erasmus, Boshoff in Rousseau 2001, 82–83). Pri preučevanju vedenja potrošnikov gre bolj 

za humanističen pogled, torej drugačen pristop kot pri potrošnikovem nakupnem vedenju 

(odločanju), s katerim se ukvarjajo povečini tržniki (Brosekhan, Velayutham in Phil 2013, 8). 

Rezultat vedenja potrošnikov naj bi po ekonomskih teorijah iz šestdesetih let prejšnjega 

stoletja bilo čim večje zadovoljstvo. Dokazano pa je, da je treba potrošnikovo vedenje 

razumeti kot sklop čustev in vplivov okolice oziroma situacije. Na to tržniki nimajo vpliva, 

vendar jih potrošnikovo vedenje vseeno zanima, saj tako lahko bolje razumejo nakupno 

vedenje. Vedenje potrošnikov je pravzaprav pridobivanje, uporaba in prenehanje uporabe 

izdelkov, s čimer na tem mestu mislimo na proizvode in storitve (Rani 2014, 53). V to pa sodi 

tudi odločanje pred in po tem. Zato je prišlo do razvoja konceptov za opazovanje takšnega 

vedenja, in sicer na osnovi psihologije, socialne psihologije in sociologije, saj enostavno 

opazovanje potrošnikovega vedenja oziroma nakupnega vedenja ni bilo dovolj (Brosekhan, 

Velayutham in Phil 2013, 9). 

3.1 Opredelitev potrošnika 

Potrošnik je predmet preučevanja procesa, kjer posamezniki ali skupine izberejo, kupijo, 

uporabijo ali zavržejo proizvode, storitve, ideje ali izkušnje, zato da bi zadovoljili svoje 

potrebe in želje (Solomon, Russell-Bennett in Previte 2013, 3). Glede na preučeno literaturo 

lahko potrošnika definiramo s šestimi glavnimi področji (Solomon, Russell-Bennett in Previte 

2013, 43): 

· zaznavanje, 

· učenje in spomin, 

· osebnost, 

· motivacija in vrednote, 

· potrošnikov jaz ter 

· vedenje in sprememba vedenja. 

Ker je to poglavje zelo obširno, smo se glede na naravo empiričnega dela naše naloge na tem 

mestu odločili za analizo dveh od šestih področij (zaznavanje in osebnost), kot sledi spodaj, 

tretje področje (učenje) pa bomo kot področje uporabe za tržnike le na kratko opisali v 

poglavju 3.3. Namreč, v praktičnem delu naloge smo hipoteze osnovali tako, da nas najbolj 

zanimajo čustvene in osebnostne lastnosti potrošnikov. V želji po poenostavitvi problematike 

in po bolj obvladljivi analizi rezultatov, ti dve področji označujemo kot najbolj relevantni za 

naš problem (Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 273). 
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3.1.1 Zaznavanje 

Danes je jasno, da je poleg čutil vida, sluha, vonja, okusa in dotika pri obravnavanju 

zaznavanja enako pomembno tudi subjektivno zaznavanje posameznika (Hanna in Wozniak 

2013, 75; Hoyer, MacInnis 2010, 11). Če se potrošnik odziva na dražljaje iz okolice, lahko 

posledično pridobi čutne informacije, pri tem pa mislimo na tri področja: 

· Izpostavljenost: to je prva faza zaznavanja, pri čemer pa naj omenimo, da načeloma ne 

zaznavamo vseh dražljajev, ki smo jim izpostavljeni. 

· Pozornost: o njej govorimo kot o dodelitvi miselnih kapacitet dražljaju ali opravilu. 

Poznamo načrtovano, neprostovoljno in spontano pozornost.  

· Občutek oziroma vtis: pomeni odzive naših čutil na dražljaje iz okolice in prenos teh 

informacij preko živčevja v možgane. 

Pregled zaznavalnega procesa je predstavljen na Sliki 10 (Hanna in Wozniak 2013, 78). Opis 

posameznih čutov, ki so med seboj tudi prepleteni in vplivajo eden na drugega, pa je 

predstavljen v nadaljevanju (Solomon idr. 2006, 41–45): 

· Vid: vizualna privlačnost videza proizvoda je izredno pomembna (Zeb, Rashid in Javeed 

2011, 226), saj večino dražljajev iz okolja sprejmemo z vidom. S tem posebej mislimo na 

embalažo proizvodov (najbolj nas privlači in na nas vpliva barva), ureditev trgovine in 

podobno.  

· Vonj: ker ta dražljaj lahko vzbudi čustva in spomine ter vzbuja razne občutek, so se 

pojavili celo oglasi z vonjem. Ljudje lahko povezujemo vonj z izkušnjami, ta dražljaj 

torej povzroča odzive, ki izvirajo iz naših predhodnih povezav in tako pomeni dodatno 

možnost za tržnike pri ustvarjanju ugodnih okoliščin za nakup. 

· Okus: načeloma je ta dražljaj močno povezan z vonjem. Jasno je, da je zato zelo 

pomemben za ustvarjanje občutkov, kar je posebej pomembno za proizvajalce hrane in 

pijače pri njihovih prizadevanjih ugoditi potrošnikovim sprejemnikom za okus. Včasih 

okus, četudi bi mislili, da je najpomembnejši pri izbiri določenega proizvoda, lahko 

zasenčijo drugi dejavniki (Dewhirst in Davis 2005, 82). 

· Zvok: tudi zvok se (seveda v še večji meri kot vonj) uporablja za prebujanje čustev. 

Glasbo in govor dandanes srečujemo v večini reklam, pri tem pa ni presentljivo, da ima 

hrup slab vpliv na prodajni učinek, saj povzroča stres in tesnobo. 

· Dotik: pomemben je, ker potrošniku omogoča raziskovati. Poleg tega seveda dotik v 

primeru določenih proizvodov pomembno vpliva pri nakupovanju v živo. Posledično 

govorimo o primernosti nakupovanja v živo ali na daljavo (internet, kataloška prodaja). 

Spreminjanje vstopnih podatkov in vpliv tega na zaznavanje 

Zaznavanje je odvisno od variacije vstopnih podatkov (Hanna in Wozniak 2013, 83). Kadar je 

dražljaj iz okolice relativno majhen, bo naša občutljivost relativno velika. Logično bo ta 
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občutljivost večja tudi po odsotnosti nekega dražljaja. Na tem mestu naj omenimo zaznavalno 

preobremenitev, ki pomeni prevelike količine promocijskih sporočil, in zaznavalno budnost, 

ki pomeni sposobnost zavračanja za nas irelevantnih informacij (Solomon idr. 2006, 47–48). 

 

 

Slika 10: Pregled zaznavalnega procesa 

Vir: Hanna in Wozniak 2013, 78. 

Zaznavalna selektivnost 

Dandanes nenehnega zasipanja z informacijami človek seveda ni zmožen procesirati in tržniki 

dobro vedo, da so potrošniki sposobni določene dražljaje iz okolice prezreti (Solomon idr. 

2006, 47). Seveda je njihov namen prevzeti nadzor nad takšnim početjem potrošnikov. Spodaj 

navajamo primere zaznavalne selektivnosti, kot jih definirata Hanna in Wozniak (2013, 84–

86): 

· Selektivna izpostavljenost in pozornost: selektivna izpostavljenost pomeni za nas 

filtriranje nepomembnih informacij, selektivna pozornost pa upoštevanje za nas 

relevantnih informacij in zavračanje nerelevantnih. Na tem mestu lahko omenimo še 

blokado dražljajev, ki nas lahko ogrožajo (zaznavalna obramba), in sprejemanje 

informacij, ki se skladajo z našimi vrednotami (selektivna senzibilizacija). 

· Selektivna interpretacija: dražljaj, potem ko je pritegnil našo pozornost, obdelujemo v 

skladu z našimi izkušnjami. Na osnovi teh in naših pričakovanj poizkušamo dražljaj nato 

tudi interpretirati in v njem videti pomen, za katerega pa ni nujno, da se bo ujemal z 

nameravanim pomenom (kot želijo tržniki). Rani (2014, 59) selektivno interpretacijo 

imenuje selektivno popačenje. 

· Spodbujanje pozornosti: nekatere skupine potrošnikov so sposobne obiti promocijska 

sporočila, zato morajo tržniki znati sporočila predstaviti publiki in izbrati ustrezen medij. 
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Sharma in Lal (2012, 154) pripisujeta tej selektivnosti velik pomen pri obvladovanju 

oziroma razumevanju vedenja potrošnikov. 

· Ravni prilagoditve: človek se določenim pogojem lahko prilagodi in se na njih tudi 

navadi. To pomeni, da smo za določena sporočila (dražljaje) s časom manj občutljivi, 

tržniki pa zato spreminjajo načine predstavljanja teh sporočil, denimo z drugačnim 

glasbenim ozadjem, ki spet pritegne pozornost.  

Dražljaj in individualni dejavniki zaznavanja 

Fizične značilnosti predmetov imenujemo dražljajski dejavniki, katerih posledice so občutki 

(Hanna in Wozniak 2013, 87). Vsak posameznik te dražljaje interpretira glede na svoje 

individualne dejavnike; potrebe, življenjski stil, osebnost, miselne vzorce in podobno. Slika 

11 prikazuje dva različna načina obdelave informacij, ki pomenita obdelavo na ravni vstopnih 

podatkov v naša čutila (Hanna in Wozniak 2013, 88). Šele po tej fazi posameznik lahko 

opredeli svoje zaznavanje: 

· Obdelava od dna proti vrhu: vstopni čutilni podatki so dražljajski dejavniki, ki jih 

obdelujemo v možganih in jih pomnimo. Iz teh posameznih dražljajskih dejavnikov 

tvorimo pogled na celoto oziroma podobo nečesa, kar smo zaznali. 

· Obdelava od vrha proti dnu: obdelava informacij poteka glede na naše potrebe, cilje in 

podobno. V končni fazi gre tako za nekaj več kot samo prepoznavanje dražljajskih 

dejavnikov, saj nam obdelava informacij na osnovi našega znanja omogoča poiskati 

najboljši pomen dražljaja. Vabø in Hansen (2014, 149) pravita, da na prepoznavanje 

dražljajskih dejavnikov poleg našega znanja vplivajo še želje, pričakovanja in 

prepričanje. 

 

 

 

 

Slika 11: Obdelava informacij "od dna proti vrhu" (levo) in "od vrha proti dnu" 

(desno) 

Vir: Hanna in Wozniak 2013, 89. 
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Prag zaznavanja 

Vsak človeški čutilni proces (vid, sluh, vonj, okus, dotik) ima neko spodnjo in zgornjo mejo 

odzivnosti (Hanna in Wozniak 2013, 90). Odziv je torej možen samo med tema dvema 

mejama. Omeniti velja še (i) absolutni prag, ki pomeni raven, pri kateri še lahko doživimo 

občutenje, in (ii) diferencialni prag, ki pomeni še zaznavno spremembo jakosti dražljaja v 

smeri večanja ali manjšanja jakosti. Zanimiva se nam zdi navedba, da je prag zaznavanja 

genetsko pogojen (Vabø in Hansen 2014, 147), kar vsekakor ni zanemarljivo dejstvo, ko gre 

za uporabo zaznavalne teorije pri potrošnikih. 

Vpliv situacije na zaznavanje 

Potrošnik se znajde v različnih situacijah, ki se tičejo njegovega razpoloženja. Pogosto prav to 

odloča o nakupu (Hanna in Wozniak 2013, 92). To je definirano kot situacijska samopodoba, 

ki pomeni konkretno stanje potrošnika na telesni in miselni ravni. Vabø in Hansen (2014, 

155) ugotavljata, da je pri vplivu situacije treba analizirati kulturne, zgodovinske in 

demografske dejavnike, če želimo zares razumeti njen vpliv na zaznavanje (hrane). Dejavnike 

oziroma situacijske spremenljivke, ki pomenijo okoliščine nakupa ali komuniciranje v zvezi z 

izdelkom, povzemamo po Hanni in Wozniaku (2013, 92–94): 

· Fizično okolje: ta vpliv na naših pet čutil obstaja vedno, ne glede na to, kje smo. 

· Socialno okolje: sem štejemo osebe, ki so vključene v nakupovanje, pri tem pa je 

pomembna še raven gneče, ki lahko bistveno ovira nakup (Solomon idr. 2006, 306). 

· Definicija naloge: pri nakupovanju ima vsak potrošnik neko vlogo, temu primerno se tudi 

vede. 

· Časovni vidik: ta pomeni nakupovanje glede na čas dneva ali pa sezone. Oboje je 

pomembno, saj vsi potrošniki nimajo enakih možnosti, potreb in želja v teh ozirih. 

Internetno nakupovanje je na tem področju uvedlo precej sprememb, sploh pa kar se tiče 

varčevanja časa. Verjetno zato na tem mestu velja omeniti, da se potrošnik pri 

internetnem nakupovanju obnaša drugače, kot bi se sicer (Shun in Yunjie, 2006, 272). 

· Predhodna stanja: gre za začasna razpoloženja in pogoje, v katerih je potrošnik. Ti 

vplivajo na to, ali bo potrošnik kupoval, ter kdaj, kako in koliko se bo to zgodilo. 

Gestalt psihologija 

Gestalt v nemščini pomeni celoto oziroma cel vtis. Gestalt psihologi poudarjajo celotni vtis 

namesto upoštevanja ločenih elementov dražljaja (Hanna in Wozniak 2013, 94). Če to 

prenesemo na področje trženja, je celotna sestava trženjskega spleta bolj pomembna od 

izgleda njegovih posameznih delov (proizvod, cena, distribucija oziroma prostor, promocija). 

Tržniki s pridom uporabljajo Gestalt psihologijo, ko potrošnikom v fazi prepoznavanja težave 
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ali pri iskanju informacij proizvode predstavljajo v njihovem najširšem kontekstu, denimo 

luksuzni avto v reviji za luksuzne hiše in podobno (Pride idr. 2015, 130).  

Zaznavalno kategoriziranje 

Človek ima težnjo razvrščati predmete in jih uvrščati v skupine. Tako potrošnik neznani 

predmet lažje prepozna kot znanega, proces pa imenujemo zaznavalno kategoriziranje, ki ga 

tržniki s pridom izkoriščajo, ko kupcem ponujajo take namige za kategorizacijo, kot bi si jih 

sami želeli (Solomon idr. 2006, 274). Zelo zanimivo se nam na tem mestu zdi omeniti 

analizo, ki zaznavalno kategoriziranje obravnava v kontekstu zveze med informacijami o 

proizvodu in kategorizacijo znamk (Kreuzbauer in Malter 2007, 240). Potrošnik torej znamke 

kategorizira glede na dizajnerske lastnosti proizvoda. 

Zaznavalno sklepanje 

Zaupanje v izdelke, znamke, trgovine in podjetja je osnovano na potrošnikovih izkušnjah. 

Zaznavalno sklepanje pa iz tega zaupanja izhaja, potrošnik torej sklepa na osnovi izkušenj in 

zaupanja (Hanna in Wozniak 2013, 98). Torej lahko rečemo, da predhodne izkušnje kupca 

vodijo k dejanjem v prihodnosti, seveda pa je cilj pri tem večanje zadovoljstva. 

Shema in zapiski 

Gre za potrošnikov sistem kupovanja, kjer so zabeležene informacije o predmetih, pridobljene 

z izkušnjami (Hanna in Wozniak 2013, 99). Te informacije so kategorizirane in so potrošniku 

v pomoč pri interpretaciji novih informacij oziroma situacij. Shema in zapiski potrošniku 

pomagajo pri odločitvah, kako se vesti v novih situacijah in kakšen bo učinek tega vedenja. 

Zaznavanje in imidž 

To je vtis, ki ga ima potrošnik o pomenu podjetja, izdelka, znamke ali trgovine (Hoyer in 

MacInnis 2010, 19). Ta vtis je predvsem posledica oglaševanja in lastnih izkušenj potrošnika. 

Imidž znamke mora biti za potrošnike sprejemljiv, zatorej to pomeni lansiranje takih čutnih 

informacij, ki jih bodo potrošniki sprejeli. Naj poudarimo, da ima na imidž velik vpliv prav 

trženjsko komuniciranje, ki znamke lahko poveže z drugimi znamkami, kraji, dogodki, 

izkušnjami, občutki itd. (Keller 2009, 141). 

Zaznavanje tveganja 

Govorimo o petih vrstah tveganja (tako kupci kot prodajalci želijo tveganje zmanjšati), ki jih 

povzemamo po Hanni in Wozniaku (2013, 104): 
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· funkcionalno tveganje (ali bo proizvod služil pričakovanemu namenu), 

· finančno tveganje (ali je proizvod vreden vložka), 

· fizično tveganje (ali je proizvod varen za posameznika in okolico), 

· socialno tveganje (kako bodo nakup dojeli drugi) in 

· psihološko tveganje (možnost, da bo napačna izbira očrnila samopodobo kupca). 

Od tega, koliko je potrošnik pripravljen tvegati, so močno odvisne njegove odločitve glede 

pridobivanja, uporabe in prenehanja uporabe izdelkov (Hoyer in MacInnis 2010, 5). 

3.1.2 Osebnost 

Teoretični modeli 

Področje osebnosti je težko definirati z enim stavkom, saj gre za obsežno in dinamično 

problematiko, zato splošno uveljavljene definicije ni. Rečemo lahko, da je definicija vpliva 

osebnosti na potrošnikovo vedenje odvisna od konteksta. Izmed številnih definicij osebnosti, 

ki jih lahko zasledimo v literaturi, navajamo tisto, ki se nam zdi povsem primerna (Udo-Imeh 

2915, 65): Osebnost je zbir individualnih značilnosti, ki delajo osebo edinstveno ter nadzirajo 

posameznikov odziv in odnos z zunanjim okoljem. Osebnost je rezultat socialnih vplivov in 

vplivov okolja, ki so usmerjeni na osebo (Sarker idr. 2013, 43). Osebnost je tudi tisto, kar 

pravzaprav poleg psiholoških značilnosti razlikuje posameznike.   

Tržniki seveda ne morejo vplivati na potrošnikovo osebnost, lahko pa potrošnike razvrstijo po 

skupinah, in sicer glede na njihove značilne lastnosti (Bello 2008, 37). Te skupine nato lahko 

poskusijo razumeti in jim ponudijo tiste izdelke, ki njihovim značilnim potezam najbolj 

ustrezajo. Ne nazadnje, osebnost se lahko kratkoročno in dolgoročno spremeni skozi proces 

staranja (Sarker idr. 2013, 43). Montgomeryjeva (2008, 129) piše o kombinaciji družbenega 

in individualnega vpliva na osebnost, rezultat česar je ustvarjanje ali razvoj osebnosti 

potrošnika. Ta je lahko orientirana na proizvode ali pa na storitve. 

Obstaja veliko pristopov pri preučevanju osebnosti. Vse so bile razvite z namenom razložiti 

strukturo, proces in rast človekovega obnašanja. Nekaj glavnih teorij osebnosti povzemamo 

po Udo-Imehu (2015, 67): 

· Psihoanalitična teorija: Sigmund Freud opisuje človeško osebnost kot medsebojni vpliv 

nagona, superega in ega. Nagon deluje na principu užitka, superego definira moralno 

pravičnost, ego pa presoja, kaj od teh dveh je družbeno sprejemljivo. Raziskovalci 

potrošnikov sprejemajo Freudovo teorijo, saj potrošniki mnogokrat ne izrazijo resničnega 

motiva za določen nakup (Solomon idr. 2006, 101).  

· Neo-Freudovska teorija: je teorija, kjer sledilci Freuda (Jung in drugi) upoštevajo 

njegovo trditev, da je posameznikova osebnost funkcija instinktov in spolnih potreb. 

Osebnost naj bi po tej teoriji bila določena z družbenim okoljem, ne pa toliko z 
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biološkimi potrebami. Potrošnikovo vedenje je lahko kompenzacija kompleksa 

manjvrednosti, določene izdelke kupuje zato, da bi bil uspešnješi, kar je vsekakor 

koristna informacija za tržnike (Zaharia in Zaharia 2015, 201).  

· Behavioristična teorija: ta teorija pravi, da osebnost izvira iz medsebojnega vplivanja 

posameznika in okolja. Narava človeka je v tej teoriji obravnavana skozi laboratorijske 

eksperimente; osebnost naj bi se dalo objektivno izmeriti, čustva in miselni procesi pa 

niso predmet te teorije. 

· Humanistična teorija: govori o tem, da se človek po svoji svobodni volji obnaša, kot sam 

želi, in ne, kot je določila usoda. Nadalje, rezultat izpolnitve osnovnih potreb je največja 

izpolnjenost (Maslow). 

· Socio-kognitivna teorija: ta pravi, da osebnost oblikujeta okolje in družbeni vpliv. Ljudje 

naj bi se torej učili iz opazovanja in kognitivne obdelave informacij. Tudi osebnost naj bi 

se oblikovala s spoznavanjem ljudi, njihovih dejanj in okolja teh procesov. 

· Teorija značilnosti: teorija sloni na merjenju t. i. značilnih lastnosti ("traits"). Značilna 

lastnost pomeni, kako se oseba odzove na določene dražljaje, pri tem pa se ljudje tudi 

medsebojno razlikujejo. Teorija deluje na osnovi petih značilnih lastnosti, ki služijo opisu 

osebe: 

o všečnost (dobrosrčen, sočuten in kooperativen), 

o ekstravertnost (družaben, zgovoren, samozavesten), 

o odprtost za izkušnje (iznajdljiv, umetniško občutljiv in inteligenten), 

o skrbnost (usmerjen k uspehu, organiziran in vesten) in 

o nevrotičnost (tesnoben, depresiven in nervozen). 

Ta model, ki je splošno priznan med psihologi, je zanimiv tudi za tržnike. Značilne 

lastnosti so široko uporabne, veljavne in zanesljive. V oglaševanju se ta teorija izrablja za 

vodenje potrošnikov k določenemu izdelku ali pa za pospeševanje potrošnje (Zaharia in 

Zaharia 2015, 201). Potrditev tega je tudi nedavna raziskava na tem področju, kjer se 

priporoča, da naj tržniki kategorizirajo svoje trge glede na značilne lastnosti potrošnikov 

(Sarker idr. 2013, 50). 

Vpliv osebnosti na vedenje potrošnika 

V literaturi ni soglasja o vplivu osebnosti na vedenje potrošnika (Udo-Imeh 2015, 67). 

Ugotovitve nekaterih avtorjev glede povezave med osebnostjo in uporabo izdelkov tudi niso 

skladne. V zvezi z osebnostjo in vedenjem potrošnikov prevladujeta dve mnenji. Eno mnenje 

pravi, da zveze ni in da bi bilo za boljšo napoved treba uvesti še eno spremenljivko. Drugo 

mnenje pravi, da osebnostne značilnosti razlagajo nakupno vedenje in tudi tržne aktivnosti 

podjetij. Bello (2008, 33) zgolj predvideva, da so spremenljivke, ki določajo osebnost, 

napoved za široko vrsto vedenja, torej ne gre za konvergenco, ki bi omogočala točne 

napovedi.  
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Spodaj po Udo-Imehu (2015, 67) povzemamo nekatere sklepne ugotovitve raziskovalcev: 

· Potrošniki s skrbno osebnostjo izražajo nagnjenje k "zaupanja vrednim" znamkam. 

· Ekstravertirani so bolj nagnjeni k socialno orientiranim znamkam. 

· Ženske z dominantno dimenzijo skrbnosti in moški z dominantno nevrotično dimenzijo 

so nagnjeni k "zaupanja vrednim" znamkam. 

· Hedonistično nakupovanje po internetu je pozitivno odvisno od nevrotičnosti, 

ekstravertnosti in odprtosti za izkušnje. 

· Obstajajo značilne pozitivne in negativne korelacije med nevrotičnostjo in všečnostjo na 

eni strani in kompulzivnim nakupovalnim obnašanjem na drugi. 

Na osnovi dejstva, da imajo znamke svojo osebnost, lahko sklenemo, da bo potrošnik izbral 

tisto znamko, ki ustreza njegovi osebnosti (Purwanto 2013, 72). 

3.2 Vedenje potrošnikov kot področje raziskovanja 

Potrošniki so posamezniki, ki kupujejo za osebno porabo ali skupno porabo v družini in 

gospodinjstvu. Vedenje potrošnika pravzaprav pomeni njegove naslednje odločitve (Jisana 

2014, 34): 

· kako bo porabil razpoložljivi denar, 

· kako bo porabil razpoložljivi čas, 

· kako bo izkoristil svoj trud, vložen v potrošnjo proizvodov in uslug, 

· kaj bo kupil, 

· zakaj bo kupil, 

· kdaj bo kupil, 

· kje bo kupil, 

· kako pogosto bo kupil in 

· kako pogosto bo nakupljeno porabil. 

Vedenje potrošnika ni vezano samo na nakup in porabo izdelkov, ampak tudi na procese pred 

in po tem (Brosekhan, Velayutham in Phil 2013, 8). S tem mislimo predvsem vpetost 

potrošnika v družbo in njegove miselne procese (Jisana 2014, 34). To področje je obsežno, 

dosedanji rezultati pa ne preveč ohrabrujoči. Namreč, kako se bo potrošnik odzval v določeni 

situaciji, ni predvidljivo z zadovoljivo gotovostjo. Leta med 1970 in 1980 so obdobje, ko je 

bilo vedenje potrošnikov obravnavano kot nekaj, kar je odvisno od zunanjih dejavnikov. 

Ločeno ni bilo niti vedenje potrošnika od nakupnega vedenja potrošnika. Raziskovalci so si 

pomagali z drugimi disciplinami; ekonomijo, psihologijo, sociologijo, antropologijo. 

Modernejše analize pa že upoštevajo vpliv okolja in podobno, torej manj očitne dejavnike 

(Galalae in Voicu 2013, 278). Pomen različnih disciplin pri raziskovanju tega področja je 

prikazan spodaj (Galalae in Voicu 2013, 280): 

· Eksperimentalna psihologija: zaznavanje, učenje, spomin v procesu izbire izdelka. 
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· Klinična psihologija: psihološka prilagoditev v odnosu do različnih dobrin. 

· Mikroekonomija: dodelitev virov na ravni posameznika in gospodinjstev. 

· Socialna psihologija: vpliv družbenih skupin na proces individualne 

izbire/potrošnje/posedovanja. 

· Sociologija: vpliv družbenih institucij na potrošnika in medsebojni vpliv potrošnikov. 

· Makroekonomija: odnosi med potrošnikom (in drugimi potrošniki) in trgom. 

· Semiotika: vpliv verbalne in vizualne komunikacije izdelkov na potrošnika. 

· Demografija: vpliv, ki ga imajo značilnosti različnih demografskih skupin na 

potrošnikove odločitve. 

· Zgodovina: pomembnost evolucije in strukturnih sprememb na ravni narodov in družb. 

· Kulturna antropologija: pomen prepričanj (vere) in kulturnih običajev v analizi 

potrošnika. 

Vedno bolj se uveljavlja prepričanje, da je treba več raziskovalnih naporov vložiti v analizo 

potrošnikovih odločitev glede nakupa, ne pa, kako bi s poznavanjem vedenja potrošnikov 

prišli do učinkovitih strategij za podjetja (Galalae in Voicu 2013, 281). Takšno gledanje je 

posledica odziva družbe na negativne vplive trženjskih strategij, denimo prekomerno trošenje 

denarja in podobno. Bistveno področje raziskovanja je tudi analiza razlik med vzroki 

potrošnikovega vedenja in instrumenti za vplivanje na to vedenje (Sharma in Lal 2012, 155). 

Na tem mestu velja omeniti tudi zdaj že uveljavljene raziskave internetnega nakupovanja, na 

primer usmerjene v napovedovanje potrošnikove izbire in namere po nakupu v prihodnosti 

(Shuin, Yunjie 2006, 272). Zgodovinsko gledano lahko govorimo o treh pogledih oziroma 

pristopih k vedenju potrošnikov (Galalae in Voicu 2013, 281): 

· Tradicionalistični (pozitivistični) pristop: gre za objektivno pojmovanje sveta, 

raziskovalci pa težijo k posplošitvam. Zanj je značilna uporaba kvantitativnih raziskav.  

· Interpretacijski pristop: priznava pomen subjektivizma, raziskovalci dojemajo vsakega 

potrošnika kot nekaj edinstvenega. Zanj je značilna uporaba kvalitativnih raziskav, 

dopušča več prostora filozofskemu pogledu. 

· Celovit (holistični) pristop. 

Interpretacijski (torej kasnejši) pristop je odgovoril na nekaj glavnih predpostavk 

tradicionalističnega pristopa, kar lahko štejemo za spremembo vzorcev raziskovanja vedenja 

potrošnikov (Galalae in Voicu 2013, 282). 

3.2.1 Tradicionalistični (pozitivistični) pristop 

Definicija pozitivizma je, da človeško razmišljanje žene naša dejanja in da obstaja "glavna 

resnica". Svet naj bi bil razumsko urejen, preteklost, sedanjost in prihodnost so nedvoumno 

definirane (Solomon idr. 2006, 26). Pri tem pristopu ločimo tri vidike, in sicer racionalni 

vidik, vedenjski (behavioristični) vidik in kognitivni vidik (Galalae in Voicu 2013, 282). 
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Racionalni vidik (ekonomska teorija) 

Glavne predpostavke te teorije so: 

· posamezniki dobro poznajo svoje potrebe in želje ter 

· posamezniki vedo, kako zadovoljiti svoje potrebe. 

Potrošnik si lahko kupi samo tisto, kar zmore, s sredstvi je pazljiv, koristnost nakupa pa 

maksimizira (Brosekhan, Velayutham in Phil, 2013, 10). Zato zadovoljuje tiste potrebe, od 

katerih pričakuje večjo korist in več zadovoljstva. Potrošnikove potrebe, njegovo vedenje in 

motivacija naj bi bili merljivi prav skozi prizmo tega razporejanja sredstev. Slabost tega 

modela je, da se človek v resnici ne obnaša kot stroj, torej njegove odločitve niso perfektne; 

če drugega ne, ima potrošnik redko ustrezne informacije za popolno razumsko odločitev. 

Razlog za skepticizem je še v socialnih in drugih vplivih, mimo katerih človek gotovo ne 

more (Solomon idr. 2006, 259).  

Vedenjski oziroma behavioristični vidik (modeli učenja) 

Ta vidik poudarja vpliv zunanjih dejavnikov (brez našega nadzora) na posameznikov proces 

učenja in odločitve o potrošnji (Brosekhan, Velayutham in Phil. 2013, 10–11). Ta vidik 

obravnava potrošnika kot t. i. "črno škatlo" (termin s področja tehnične kibernetike, ki ima 

korenine v začetku 20. stoletja), ki se odziva na delovanje zunanjih virov. Potrošnik se torej 

odzove enako, kadar nanj delujejo isti dražljaji. Cilj vedenjskega vidika je določiti te zunanje 

dejavnike, seveda ob predpostavki, da potrošnik nima miselnih procesov. Slabost tega 

pristopa je, da ne upošteva izkušenj potrošnika in da zanemarja dejstvo, da med zunanjimi 

dejavniki lahko načeloma pride do medsebojnega delovanja (Foxal 2001, 167). Behaviorizem 

daje svoj prispevek k razumevanju vedenja potrošnika, slabosti pa so, da (i) premalo upošteva 

psihološke procese v potrošniku, kot tudi (ii) potrošnikove sklepe na osnovi podatkov iz 

dražljajev (Galalae in Voicu 2013, 285). 

Kognitivni vidik (teorija obdelave informacij) 

Ta vidik je nasproten behaviorističnemu, ker poudarja pomen obdelave informacij pri procesu 

odločanja (Galalae in Voicu 2013, 285). Informacija, ki jo potrošnik ima, je izhodišče 

njegovega reševanja problemov, behavioristični vidik je torej usmerjen k nadzoru zunanjega 

okolja. Načeloma gre za obravnavo potrošnikove odločitve skozi tri faze: 

· spoznavanje ali razumevanje, 

· čustva in 

· vedenje. 
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Bistvena razlika tega vidika v primerjavi z behaviorističnim je, da potrošnik ne potrebuje 

zunanjih dražljajev, ker so izvor njegovega vedenja le notranji procesi. Šibka točka takega 

pristopa je predpostavka, da so vsi potrošniki enaki, torej da je proces obdelave informacij 

vedno enak. Kognitivni vidik je tisti, ki je ustvaril značilno razliko med tradicionalnimi in 

modernimi modeli potrošnikovega vedenja, s tem, da je uvedel miselno aktivnost potrošnika 

(Erasmus, Boshoff in Rousseau 2001, 83). Avtorji glavnih kognitivnih modelov so (i) Howard 

in Sheth, (ii) Nicosia ter (iii) Engel, Kollat in Blackwell (Jisana 2014, 38). 

3.2.2 Interpretacijski pristop 

Tradicionalistični pristop oziroma pozitivizem po mnenju nekaterih preveč poudarja 

zahodnjaški materializem, znanost in tehnologijo ter daje premalo pomena kulturni 

nehomogenosti in kompleksnosti družbe (Galalae in Voicu 2013, 286). Potrošnikovo vedenje 

je po tem pristopu odvisno od njegovih zaznavalnih in kulturnih izkušenj, prav tako pa si sam 

ustvari razlago lastnega okolja in lastnih pričakovanj. Tako lahko rečemo, da po tem pristopu 

nakupovanje ni razumsko vrednotenje dobrih in slabih strani cilja nakupa, temveč predvsem 

potrošnikov psihološki proces, kjer je odločilna pričakovana (subjektivna) izkušnja 

nakupovanja (Brosekhan, Velayutham in Phil 2013, 14). Sklenemo lahko, da post moderni ali 

interpretacijski pristop pravzaprav sloni na kritikah tradicionalističnega pristopa, njegovi 

glavni predpostavki pa sta (Galalae in Voicu 2013, 286): 

· skeptičnost do tehnik drugih modelov za ugotavljanje vedenja potrošnikov (matematično 

modeliranje, kvantitativne in kvalitativne raziskave), 

· zavračanje ideje, da potrošnika lahko razumemo in da ga objektivno doumemo. 

Naj poudarimo, da raziskovalci, ki uporabljajo interpretacijski pristop, ne zavračajo 

kvalitativnih metod, temveč z njimi skušajo analizirati zaznavanje, izkušnje in razumevanje 

potrošnikov, zato da bi čim bolje opisali stvarnost, ne pa samo opravili statistične analize 

(Thanh in Thanh 2015, 24). 

3.2.3 Celovit (holistični) pristop 

To je integracija tradicionalnega in postmodernega, torej interpretacijskega pristopa (Pachauri 

2002, 343). V literaturi smo zasledili tudi, da prihaja do razlik razumevanja tega pristopa med 

ameriškimi in evropskimi raziskovalci, saj slednji dajo več poudarka na obstoječe kulturne 

razlike med potrošniki. Žal je v praksi malo primerov tega pristopa. Cilj takšnega pristopa je 

uporaba obstoječih pristopov, ki jih priredimo za točno določene okoliščine. Glavne odlike 

tega pristopa so (Galalae in Voicu 2013, 288): 

· potrošnikove izkušnje ne moremo zares razumeti, če je ta ločena od celote; 

· uporaba različnih metodologij, teorij in matematičnih pristopov je koristnejša od uporabe 

enega pristopa pri raziskavi vedenja potrošnikov. 
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3.3 Razlogi za raziskovanje vedenja potrošnikov in področja uporabe rezultatov  

Rečemo lahko, da ločimo pet področij, kjer je raziskovanje vedenja potrošnika pomembno 

(Hoyer in MacInnis 2010, 16): 

· Menedžerji v trženju: šele, ko je znano, kaj potrošniki sploh potrebujejo, lahko to 

menedžerji razvijajo, komunicirajo in dobavijo. 

· Etiki in advokatske skupine: to so skupine, preko katerih potrošniki javnost opozarjajo na 

neprimerne poteze tržnikov. 

· Ustvarjanje in uravnavanje javne politike: zakonodajalec, izdajatelj odlokov in vladne 

agencije lahko z ustrezno politiko zavarujejo potrošnike pred nepošteno in neustrezno 

trženjsko politiko. 

· Akademiki: tu govorimo o širjenju znanja in o povezavi akademskih krogov s tržniki in 

drugimi skupinami (glej zgoraj), ki to znanje lahko uporabijo v praksi. 

· Potrošniki in družba: poznavanje vedenja potrošnikov se uporabi v kontekstu ščitenja 

določenega dela potrošnikov pred vplivi trženjskih prijemov (na primer oglaševanja) in 

za podporo pri izvajanju družbeno-koristnih programov (na primer recikliranje). 

 

Od vseh zgoraj naštetih področij se nam zdi najpomembnejše oziroma za nalogo najbolj 

relevantno prvo področje. Razloge za raziskovanje vedenja potrošnikov na področju trženja 

povzemamo po Hoyerju in MacInnisovi (2010, 18–24):  

Razvijanje in izvajanje "na-kupca-orientirane" strategije 

 

Tržniki morajo opravljati raziskave za razumevanje skupin potrošnikov zato, da lahko 

razvijejo in preverijo ustrezne strategije ter ponudbe za izboljšanje delovanja podjetij in 

njihove dobičkonosnosti (Racela 2014, 18). Dejstvo je, da se trg deli, ker vsi potrošniki ne 

vrednotijo enako istih izdelkov (Hoyer in MacInnis 2010, 18). Tržniki morajo to upoštevati in 

poskusiti s ponudbami, ki bi lahko pritegnile vsaj eno ali več različnih skupin potrošnikov. 

Raziskave vedenja potrošnikov načeloma lahko razkrijejo, koliko potrošnikov ni moglo 

zadovoljiti svojih potreb, seveda pa hkrati lahko določijo še velikost in donosnost vsakega 

dela trga posebej. Razdelitev trga in analiza donosnosti posameznih delov trga sta torej pogoj 

za opazovanje značilnosti potrošnikov v vsakem delu trga posebej. Takšno opazovanje 

pomaga tržnikom napovedati širjenje oziroma krčenje določenega dela trga. V tem kontekstu 

govorimo še o analizi zadovoljstva potrošnikov, s katero tržniki lahko pridejo do idej za nove 

ponudbe 

Izbira ciljnega trga 

Definicija skupin potrošnikov pri tem zelo pomaga, znotraj tega pa se določa tudi raven 

oziroma intenzivnost uporabe izdelkov v določeni skupini in, kdo vse bo vključen v proces 



46 

potrošnje (Hoyer in MacInnis 2010, 19). Zanimiva se zdi ugotovitev, da geografska in 

kulturna razdalja ciljnega trga ne vpliva nujno na izbiro trga (Musso in Francioni 2012, 50). 

Pozicioniranje 

 

Pozicioniranje ponudbe med potrošnike je pomembno. To omogoča le raziskava vedenja 

potrošnikov, imidž podjetja oziroma znamke ali izdelka pa mora odsevati njune značilnosti v 

primerjavi s konkurenco (Hoyer in MacInnis 2010, 19). Na tem področju so pomembne 

raziskave, kjer tržniki lastne znamke primerjajo z drugimi. Nadalje, raziskave vedenja 

potrošnikov služijo razumevanju pomena imidža nove ponudbe (Karadeniz 2009, 99). 

Pomembno je, da tržniki znajo predstaviti svoj izdelek kot najboljšega glede na mnenje 

ciljnega trga. Ponovno pozicioniranje, s tem pa tudi spremembo imidža, lahko tržniki 

opravijo, če se tako izkaže v raziskavah vedenja potrošnikov. 

Razvijanje proizvodov in uslug 

Ta aktivnost je pomembna v primeru načrovanja velikega števila odločitev glede izdelka 

(Hoyer in MacInnis 2010, 20). Da bi se tržniki čim bolj približali željam potrošnikov, ti 

včasih celo sodelujejo pri razvoju novih ponudb: katere in kakšne spremembe že obstoječih 

izdelkov si želijo. Brez raziskave potrošnikov si je težko predstavljati poimenovanje izdelkov 

oziroma znamk ter videz embalaže in loga. Gre za novo aktivnost v trženju, vpašanje pa je, 

koliko podjetja s tem pridobijo in koliko izgubijo zaradi manjšega nadzora (Hoyer idr. 2010, 

293).   

Ustvarjanje promocijskih odločitev in odločitev v trženjskem komuniciranju 

Raziskovanje vedenja potrošnikov je osnova pri odločanju glede vseh promocijskih orodij in 

orodij trženjskega komuniciranja, razen neposrednega trženja (Hoyer in MacInnis 2010, 20). 

Težko si je zamisliti definicijo ciljev oglaševanja brez raziskave vedenja potrošnikov. 

Namreč, od tega, koliko potrošniki določeno znamko ali pa izdelek pod to znamko poznajo, 

bo seveda odvisen cilj oglaševanja (Belch in Belch 2003, 64). Prava vizualna in glasovna 

podoba oglaševanja ter dojemanje tega na določenem delu trga sta prav tako pomembni 

(Hoyer in MacInnis 2010, 21–22). Le na osnovi raziskav vedenja potrošnikov oziroma 

njihovih demografskih podatkov in življenjskega sloga ter uporabe medijev, ki jih uporabljajo 

potrošniki, lahko ugotovimo, kje in kdaj plasirati oglas. Sem lahko štejemo še (i) analizo 

učinkovitosti preteklega oglaševanja ter (ii) analizo prihodnjih in preteklih ciljev 

pospeševanja prodaje in uporabljene taktike. Le tako je mogoče izboljšati morebitne napake v 

promocijskem pristopu. Nazadnje naj omenimo še pomembno zvezo med raziskovanjem 

vedenja potrošnikov ter optimalnim številom prodajalcev glede na čas dneva in dan v tednu in 

njihovo uslužnostjo do strank. 
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Odločanje o ceni 

Cena pomembno vpliva na nakup, uporabo in prenehanje uporabe izdelka. Njen učinek 

oziroma odziv potrošnikov je nujen podatek za tržnike (Belch in Belch 2003, 60). Le 

raziskave potrošnikov lahko pokažejo, kateri so tisti prijemi, ki so še rezultat večje prodaje, 

ker potrošnik ne bo pomislil, da gre za slabšo kakovost izdelka, če imamo v mislih nižanje 

cene (Hoyer in MacInnis 2010, 22). Ker potrošniki tudi na cene ne gledajo enako, raziskavo v 

tej smeri tržniki opravijo, da odkrijejo, kateri kupci so občutljivi za cene in kdaj, prav tako pa 

se na osnovi tega odločijo za taktiko cen (različne cene ob različnem času). 

Odločanje o distribuciji 

Gre za pomembno trženjsko odločitev, ponovno pa lahko raziskave vedenja potrošnikov 

pomagajo določiti distribucijo in prodajo proizvodov v prodajalnah (Hoyer in MacInnis 2010, 

23). S tem mislimo predvsem kraj nakupovanja ciljne skupine in ureditev trgovin (proizvodi 

iste kategorije skupaj na policah, glasba v trgovini in podobno). 

Uporaba principov učenja v trženju 

Dejstvo je, da se potrošniki učijo, s časom se torej lahko naučijo dajati prednost določenim 

možnostim, če znajo tržniki zmožnost učenja izkoristiti pri zasnovi svojih strategij (Solomon 

idr. 2006, 67). Temelj vsega so spoznanja, da obstajajo zveze med dražljaji in odzivi, kar smo 

podrobneje opisali v poglavju 3.1. Načeloma ločimo tri področja učenja, od koder tržniki 

lahko črpajo ideje za svojo ustvarjalnost, in jih po Solomonu idr. (2006, 68–71) povzemamo 

spodaj: 

· Izkoriščanje klasičnih pogojevalnih načel: gre za prenos pomena od nepogojevanega 

dražljaja na pogojevan dražljaj (Belch in Belch 2003, 123). Pogosto uporabljana metoda 

pogojevanja je združevanje izdelka in pozitivnega dražljaja, na primer glasbe, humorja 

itd. (Solomon idr. 2006, 68). Kompleksen pomen znamke je torej pogojevan, dokazano 

pa je, da je odnos potrošnika, če se je izoblikoval skozi klasično pogojevanje, trajen. Da 

bi dosegli učinek pogojevanja, je treba najprej zaporedno prikazati nepogojevan dražljaj, 

za tem pa pogojevanega, vsekakor pa ne oba hkrati. 

· Izkoriščanje instrumentalnih pogojevalnih načel: nastopi, kadar so potrošniki za svojo 

nakupno odločitev nagrajeni ali kaznovani (Solomon idr. 2006, 70). Sem lahko štejemo 

razna zahvalna pisma, voščilnice za praznike in podobno, članstva v klubih s kasnejšimi 

nagradami, nagrade, ki se večajo z večanjem nakupa itd. 

· Izkoriščanje kognitivnih načel učenja: tržniki pokažejo na primeru drugih, kaj se 

potrošniku lahko zgodi (Solomon idr. 2006, 70–71). Ta "drugi" (druga oseba) je v naših 

očeh po navadi skupek številnih lastnosti in zato predstavlja relativno kompleksen model 
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za naše vedenje. Posnemanje takšnega modela je v veliki meri odvisno tudi od fizične 

privlačnosti tistega, ki model na opisani način predstavlja. 

3.4  Sklep 

To poglavje kaže, da je vsebina empiričnega dela naše naloge zares kompleksna. S tem 

mislimo številne dejavnike oziroma spremenljivke s področja vedenja potrošnika, ki smo jih 

opisali zgoraj. Zavedamo se, da smo v naši analizi zveze med nakupno odločitvijo trgovske 

oziroma prave znamke na eni strani ter kupno močjo, osebnostnimi lastnostmi, čustvenim 

odnosom in drugimi dejavniki na drugi strani močno poenostavili dejansko dogajanje, ki se 

odvija pred in po vstopu potrošnika v trgovino. Razlog je v dejstvu, da smo glede na zgoraj 

navedena poglavja uporabili skoraj najmanjše možno število razpoložljivih dejavnikov 

oziroma spremenljivk. Zavedamo se, da je vedenje potrošnikov v znanosti ločeno področje od 

področja nakupnega vedenja potrošnikov, pa vendar med njima obstaja povezava. Naša 

odvisna spremenljivka v empiričnem delu naloge je namreč odločanje med trgovsko oziroma 

pravo znamko, za katerega lahko na osnovi tega poglavja rečemo, da je posredno odvisno tudi 

od vedenja potrošnikov. Kot pravi zgoraj predstavljena teorija, ima osebnost na vedenje 

potrošnika velik vpliv. Podobno lahko rečemo za čustveni odnos, saj zaznavanje dražljajev iz 

okolja in sposobnost učenja pomenita široko paleto čustev in občutkov. Tudi nekateri 

kazalniki spremenljivke drugi dejavniki (na primer privlačnost embalaže, cena proizvoda itd.) 

so povsem v kontekstu tega poglavja. Z drugimi besedami; relevantni so za potrošnikovo 

vedenje. Naš izbor analiziranih dejavnikov (spremenljivk) oziroma vprašanj v anketi se tako 

zdi precej smiseln in obetaven.  
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4 NAKUP IN NAKUPNI DEJAVNIKI 

4.1 Proces nakupnega odločanja 

Do nakupa nimamo vedno enakega odnosa, zato spodaj navajamo različne poglede na 

nakupne odločitve: 

· Racionalni pogled: gre za skrbno premišljeno tehtanje dobrih in slabih strani objekta 

nakupa (Pachauri 2002, 323). Z vidika menedžerjev je to zanimiv proces, saj pomaga 

razumeti postopek pridobivanja informacij, kriterije potrošnika in oblikovanje prepričanj, 

rezultat pa bi bili izdelki z želenimi lastnostmi oziroma promocija v najbolj učinkoviti 

obliki (Solomon idr. 2006, 259). Takšen pogled lahko razdelimo na tri vrste nakupnega 

odločanja, ki jih obravnavamo v poglavju 4.2 (Mihart 2012, 123). 

· Trenutni nakupni vzgib: to je v bistvu sla po nakupovanju in tak način nakupovanja 

pomeni ravno obratno logiko, kot smo jo opisali pri racionalnem pogledu (Pride idr. 

2015, 128). 

· Vpliv vedenja: o tem pogledu govorimo, kadar je nakupna odločitev rezultat naučenega 

odziva na namige iz okolja (Pachauri 2002, 323). O takem primeru lahko govorimo, 

kadar se potrošnik v hipu odloči za nakup, ker ga je o tem prepričala posebna ponudba v 

trgovini. Za menedžerje je v zvezi s tem pomembno, da se zavedajo, oziroma obvladujejo 

značilnosti nakupovalnega okolja (Solomon idr. 2006, 260). 

· Izkustveni pogled: o njem govorimo, kadar so potrošniki zelo dejavni v nakupnih 

odločitvah, vendar za njih ni racionalne razlage (Brosekhan, Velayutham in Phil 2013, 

13). Še najbolje ta pogled opiše pristop "Gestalt" (celotni vtis izdelka), ki smo ga opisali 

v poglavju 3.1.1. Za tržnike je poznavanje tega pogleda pomembno, ker lahko z 

merjenjem čustvenega odziva potrošnikov na proizvode oziroma usluge razvijejo 

ponudbe, ki bodo spodbudile želene subjektivne odzive (Solomon idr. 2006, 260). 

Slika 12 prikazuje šest elementov, ki oblikujejo proces nakupnega odločanja v širšem smislu, 

v ožjem smislu pa so ti elementi štirje (Jisana 2014, 39; Solomon idr. 2006, 259): 

· prepoznava problema, 

· iskanje informacij, 

· vrednotenje alternativ in 

· izbira izdelka. 

Prepoznava problema 

Do prepoznave problema pride, ko potrošnik uvidi razliko med svojim trenutnim stanjem in 

nekim želenim idealnim stanjem, posledično pa to seveda nakazuje nujnost reševanja 

problema (Hoyer in MacInnis 2010, 12). V splošnem gre pri tej fazi za dva načina 

prepoznavanja problema, in sicer prvič, ko nekaj potrebujemo iz potrebe in drugič, ko nekaj 

potrebujemo zato, da si izboljšamo stanje (Solomon idr. 2006, 263). Seveda imajo pri vsem 
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tem veliko vlogo tudi tržniki, ki ustvarjajo t. i. primarne in sekundarne potrebe. Pri prvih je 

bistvo doseči, da potrošnik kupi proizvod ali uslugo ne glede na znamko, pri drugi pa je cilj 

prepričevanja tržnikov nakup prav njihove znamke. 

 

 

 

Slika 12: Shematski prikaz procesa nakupnega odločanja 

Vir: Solomon idr. 2006, 259. 

Iskanje informacij 

Po prepoznavi problema mora potrošnik sprejeti ustrezno rešitev, ločimo pa več pomembnih 

področij oziroma poti do teh informacij: 

· Vrste iskanja informacij: v splošnem lahko rečemo, da ločimo t. i. notranje iskanje in 

zunanje iskanje (Hodkinson, Kiel in McColl-Kennedy 2000, 812). Prvo je osnovano na 

priklicu informacij o prihodnjem nakupu iz našega spomina, drugo pa na dopolnjevanju 

tega še z informacijami drugih ljudi itd. Nadalje, govorimo lahko še o t. i namernem in 

naključnem iskanju informacij (Solomon idr. 2006, 265). Prvo je v bistvu iskanje 

informacij na osnovi neposrednega učenja (izkušenj), drugo pa na osnovi naključnega 

učenja, kar pomeni situacije, ko je bil potrošnik izpostavljen oglaševanju, pospeševanju 

prodaje in podobno. 

· Ekonomija informacij: potrošnik bo pridobil ravno toliko informacij, da lahko sprejme 

odločitev (Solomon idr. 2006, 267). Iskanje informacij se lahko še nadaljuje, vendar 

potrošnik odločilnim informacijam ne dodaja nič novega (Degeratu, Rangaswamy in Wu 

2000, 57). Na tem mestu naj omenimo še t. i. iskanje sprememb, kar pomeni, da bo 
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potrošnik, četudi na svojo škodo, prešel od znane k neznani alternativi samo zato, ker je 

stare že naveličan (Solomon idr. 2006, 267). Zanimiva je ugotovitev, da potrošniki 

mnogokrat ne kupujejo racionalno, saj je količina zunanjega iskanja informacij 

presenetljivo nizka tudi pri velikih nakupih. Še bolj preseneča dejstvo, da se manj 

angažirajo tisti z nizkimi prihodki, kot pa tisti z visokimi. Posebno pozornost si zasluži 

analiza pristranskosti pri sprejemanju odločitev. Znano je namreč, da smo ljudje nagnjeni 

k temu, da tvegamo več, kadar gre za ponudbo, ki smo jo plačali, kljub temu, da to utegne 

biti za nas nevarno. 

· Količina iskanih informacij: količina iskanih informacij je večja pri pomembnejših 

nakupih (Zander in Hamm 2012, 308). Zanimivi sta dejstvi, da največ informacij poiščejo 

potrošniki, ki nekaj vedo o izdelku in da nepoznavalci obdelujejo podatke od vrha proti 

dnu (glej poglavje 3.1.1), bolj od podatkov o izdelku jim je pomembna njegova 

predstavitev (Solomon idr. 2006, 271). Omenimo naj še t. i. zaznano tveganje; 

potrošnikovo zavedanje o možnem škodljivem učinku izdelka, ki je izrazitejše za neznane 

znamke. 

Vrednotenje alternativ 

To je faza nakupa, pri kateri porabimo največ truda v spodaj navedenih segmentih: 

· Prepoznavanje alternativ: te so odvisne od potrošnikovega procesa odločanja (Zander in 

Hamm 2012, 308). V situacijah razširjenega reševanja težav smo lahko osredotočeni na 

več znamk, medtem ko pri odločanju iz navade po navadi končamo pri eni sami znamki 

(Solomon idr. 2006, 273). Veliko število ponudb lahko povzroči pojav negativnih čustev, 

rezultat tega pa je razširjeno reševanje težav pri odločanju. Zelo pomembno se zdi 

dejstvo, da potrošniki v splošnem izbirajo med majhnim številom znamk in da enkrat 

zavrnjena znamka praktično nikoli več ne bo prišla v poštev pri naslednjem odločanju. 

· Kategorizacija izdelka: izdelke vedno primerjamo z nečim znanim, zato je kategorizacija 

(glej poglavje 3.1.1) pri vrednotenju odločilna (Hoyer in MacInnis 2010, 12; Solomon 

idr. 2006, 274). V naši kognitivni strukturi so izdelki pozicionirani na eno izmed treh 

ravni kategoriziranja, vsaka višja raven v bistvu izdelek plasira širše v smislu njegove 

funkcije, kot jo doživlja potrošnik (Brosekhan, Velayutham in Phil 2013, 13; Solomon 

idr. 2006, 275). 

· Strateške posledice kategorizacije izdelkov: če je kategorizacija izdelka na trgu uspešna, 

bo uspešna tudi strategija pozicioniranja izdelka (glej poglavje 3.3) (Solomon idr. 2006, 

276). Če je znamka močno povezana s kategorijo (glej "kategoriziranje izdelkov" v 

3.1.1), bodo potrošniki ocenjevali vse ponudbe v tej kategoriji po njenih kriterijih (Joshi 

2013, 157). Nadalje, proizvodi z zmerno nenavadnim videzom bodo znotraj svoje 

kategorije vzbudili relativno veliko zanimanja v primerjavi s proizvodi z običajnim 

videzom (Zander in Hamm 2012, 308). Naj omenimo še vpliv lokacije proizvoda, s čimer 
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mislimo na to, da mora biti ta po pričakovanjih kupca, sicer lahko ta izgubi zanimanje 

oziroma proizvoda sploh ne najde (Solomon idr. 2006, 277). 

Izbira izdelka 

Po analizi alternativ v kategoriji izdelkov skozi zgoraj opisane procese nastopi faza izbire 

izdelka, njena glavna področja pa so: 

· Kriteriji ocenjevanja: lastnosti, po katerih se določeni proizvod ene znamke loči od druge 

znamke, so odločilne lastnosti (Solomon idr. 2006, 277). Odločanju o odločilnih 

lastnostih proizvoda rečemo procedurno učenje, v bistvu so to kognitivni koraki, kjer 

primerjamo obe znamki (Joshi 2013, 157; Solomon idr. 2006 277). Če želi tržnik 

potrošniku predstaviti nov kriterij za odločanje, mora torej opozoriti na pomembne 

razlike med znamkami. 

· Miselne bližnjice: pogosto potrošnik poenostavi proces odločanja z uporabo bližnjic, kar 

mu privarčuje čas in količino informacij (Solomon idr. 2006, 279). Težava nastopi, kadar 

potrošnik po opaznih lastnostih proizvoda sklepa o njegovih skritih lastnostih, čeprav je 

to napačno. Primer miselnih bližnjic je t. i. tržno prepričanje oziroma prepričanje o 

znamkah (Shehzad idr. 2014, 72). Mogoče je na tem področju najbolj poznano 

prepričanje, da je proizvod z visoko ceno tudi najboljši (Pachauri 2002, 327). Še en 

primer miselnih bližnjic je dežela izvora proizvoda. Zanimiva in proti našim 

pričakovanjem se nam zdi ugotovitev, da potrošniki načeloma favorizirajo proizvode 

svoje države (Solomon idr. 2006, 283) in se sprašujemo, ali to res velja za vse dele 

oziroma države sveta. 

· Izbiranje poznanih imen znamk: načeloma velja, da si ljudje glede blagovnih znamk ne 

premislijo, lahko celo rečemo, da se v številnih primerih z znamkami poistovetijo, kar pri 

procesu odločanja šteje za pozitivno lastnost proizvoda (Jenabi, Danesh in Yousefi 2013, 

1894). Koncept znamk je zato zelo domiselna strategija (Rani 2014, 53). Nadalje, 

nekateri potrošniki določeno znamko kupijo samo iz navade (Solomon idr. 2006, 289). 

Takšnih ni težko prepričati v nakup konkurenčne znamke. Ko govorimo o zvestobi 

znamki, s tem mislimo objektivne razloge na začetku, ki kasneje preidejo v čustveno 

navezanost na znamko (Solomon idr. 2006, 289). 

· Pravila odločanja: potrošnik ima na voljo različna pravila pri upoštevanju lastnosti 

proizvoda, kriterij pri tem pa je pomembnost odločitve (Solomon idr. 2006, 290). 

Nekompenzacijska pravila odločanja pomenijo izločitev proizvoda iz izbire, medtem ko 

pri kompenzacijskih pravilih (Solomon idr. 2006, 291) obstaja možnost izbire kljub 

pomanjkljivostim proizvoda. V zadnjih letih študije nekompenzacijskih pravil strmo 

naraščajo, kar kaže, da imajo v praksi ta pravila večji pomen od kompenzacijskih, vendar 

njihov vpliv na teorije menedžmenta ni jasen (Hauser, Ding in Gaskin 2009, 19–20). 
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4.2 Vrste in modeli nakupnega odločanja 

4.2.1 Vrste nakupnega odločanja 

To je še ena delitev potrošnikovega odločanja, tokrat glede na količino truda, vloženega v 

odločitev (Solomon idr. 2006, 261). V bistvu so vse tri spodaj naštete vrste nakupnega 

odločanja del racionalnega pogleda na potrošnikovo vedenje, ki predvideva, da se potrošnik 

vključi v reševanje težave, pri tem pa napreduje skozi vrsto faz (Mihart 2012, 123): 

· Razširjeno reševanje težav (odločanje): to zajema skrbno vrednotenje drugih alternativ 

izdelku in je tipično za drage ter redke izdelke (Pride idr. 2015, 127). Potrošnik ima 

motiv za nakup in je informiran o izdelku, tako iz svojega spomina kot tudi od zunanjih 

virov (Solomon idr. 2006 261–262). Takšen način odločanja se še najbolj ujema z 

racionalnim pogledom na nakupno odločanje, včasih pa na izkustvenega, ker potrošnik ne 

more pojasniti svoje izbire (Mihart 2012, 123). Za odločitev potrošnik potrebuje ogromno 

informacij, seveda z namenom ustvariti kriterije, na osnovi katerih potem lahko ocenjuje 

vsako znamko. 

· Omejeno reševanje težav (odločanje): pri tem ni želje ali potrebe po poglobljenem 

vrednotenju izdelka (Pachauri 2002, 327). Gre za kognitivno odločanje o nakupu, kar 

olajša nakupovanje, namreč potrošnik lahko upošteva splošne smernice in ni prisiljen 

sprejemati odločitev znova in znova. Za omejeno odločanje se šteje, da je potrošnik že 

dognal kriterije za vrednotenje znamke oziroma izdelka, ki pridejo v poštev, ni pa še 

povsem odločen glede končnega izbora (Mihart 2012, 123). Odločanje pri tej vrsti poteka 

z nizko stopnjo vpletenosti potrošnika, še najbolj na odločitev vplivajo namigi iz okolja. 

Gledano na ta način, spada omejeno odločanje v perspektivo, ki govori o vplivu vedenja 

na nakupno odločanje (glej 4.1), ki pravi, da se potrošnik odziva na značilnosti iz okolja. 

· Odločanje iz navade: gre za nasproten proces v primerjavi z zgoraj opisanima, kar 

pomeni malo zavestnega odločanja (Pride idr. 2015, 127). Temu lahko torej rečemo tudi 

rutinsko nakupovanje. Takšen pristop je za tržnike težaven, kadar v ponudbo uvajajo 

nove izdelke, ker morajo potrošniki te izdelke najprej spoznati (Khaniwale 2015, 284; 

Solomon idr. 2006, 262). 

Zgornje ugotovitve so prikazane na Sliki 13. Kot lahko vidimo, je omejeno odločanje, kamor 

tudi spada veliko nakupov, pozicionirano med obema skrajnostma. Potrošnikovo odločanje bi 

moralo temeljiti na upoštevanju tistih dejavnikov, ki so pri nakupu pomembni, denimo 

pogostost in pomembnost nakupa (Erasmus, Boshoff in Rousseau 2001, 84). Načeloma velja 

pravilo, da pomembnejši kot je proizvod, bolj kompleksno bo nakupno odločanje. Pri nakupih 

z večjim tveganjem se potrošnik bolj potrudi pri iskanju informacij od zunaj in je bolj 

preudaren. Ker to ni predmet naše naloge, naj na tem mestu samo bežno omenimo precejšnje 

število modelov, ki poizkušajo opisati potrošnikovo nakupno odločanje. Gre za obširno 

teoretično in raziskovalno področje, pristopov in mnenj je zato veliko. V literaturi modele 
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nakupnega odločanja nekateri avtorji tudi kritizirajo, ker kompleksne procese idealizirajo 

(Erasmus, Boshoff in Rousseau 2001, 85). 

 

 

 

 

Slika 13: Vrste in značilnosti nakupnega odločanja 

Vir: Solomon idr. 2006, 261. 

 

4.2.2 Modeli nakupnega odločanja 

Tako kot modeliranje na drugih področjih, je tudi v trženju takšen pristop nujen, če želimo 

napovedovati nakupno vedenje potrošnikov ali pa to vedenje uporabiti, denimo v trženjskem 

komuniciranju, trženjskih strategijah itd. (Goodhope 2013, 164). Dobro razumevanje 

nakupnega vedenja pomeni dobre možnosti za pravilno razumevanje segmentov trga in 

strategij za obvladovanje teh segmentov (glej 3.3) (Jisana 2014, 42). Slika 14 kaže model za 

potrošnikovo nakupno odločitev in njegovo vedenje. Dokaj podrobno smo proces nakupnega 

odločanja opisali že v poglavju 4.1. Naj poudarimo, da je proces potrošnikovega nakupnega 

odločanja neprekinjen proces in da bo potrošnik v primeru zadovoljstva (po-nakupna faza) 

nadaljeval z nakupovanjem izbranega izdelka, sicer pa se bo obrnil k drugemu. 

Nekaj najbolj poznanih modelov za potrošnikovo sprejemanje odločitev je bilo razvitih v 

šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja (Erasmus, Boshoff in Rousseau 2001, 83). 

Prvi sodobni model iz tistega obdobja je Howardov model, drugi pomembni avtorji kasnejših 

sodobnih modelov pa so: Nicosia, Howard in Sheht, Engel, Kollat in Blackwell, Andreason, 

Hansen in Markin. Ti modeli razdeljujejo proces odločanja na faze, na koncu pa sledijo  
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Slika 14: Model za potrošnikovo nakupno odločitev in njegovo vedenje 

Vir: Jisana 2014, 37. 
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dejanja za doseganje zadovoljstva ali nezadovoljstva. Pred sodobnimi modeli so bili v veljavi 

t. i. tradicionalni modeli, ki pa v primerjavi s sodobnimi niso poudarjali kognitivnega pogleda 

na nakupno vedenje. Kljub temu, da sodobni modeli vsebujejo to komponento, torej miselno 

angažiranje potrošnika, pa ni popolnoma jasno, koliko si ti modeli res zanesljivi. 

Tradicionalni modeli 

Tradicionalni modeli so v uporabi še dandanes (Mohammadi in Mohamed 2011, 158). Njihov 

kratek opis, povzet po Jisani (2013, 37), sledi spodaj: 

· Ekonomski model: ta model potrošnikovega nakupnega vedenja zajema čim večjo korist 

ob čim manjših stroških. Vedenje potrošnika je torej predvidljivo na osnovi kupne moči 

in cene konkurenčnih izdelkov. Preprosto več kupne moči pomeni večje število kupljenih 

izdelkov tam, kjer je cena nižja. 

· Model učenja: ideja tega modela so potrošnikove osnovne in naučene potrebe. Prve so 

hrana, obleka in zavetje, slednje pa vsebujejo strah in krivdo. V praksi to pomeni, da se 

potrošnik včasih zaradi svojega stanja odreče določenim proizvodom za zadovoljitev 

naučenih potreb, ki pa jih kupi, čim se njegovo stanje spremeni tako, da mu nakup ne bo 

vzbujal slabih občutkov. 

· Psihoanalitični model: ta obravnava potrošnikovo podzavest in zavest. Na nakupno 

odločitev preko podzavesti vplivajo vse tri ravni zavesti, ki jih je definiral Freud (glej 

poglavje 3.1.2). 

· Sociološki model: predvideva, da je potrošnikovo nakupno vedenje funkcija položaja 

potrošnika v družbi. Na to vpliva še krog ljudi, povezanih s potrošnikom, in družba 

nasploh. 

Sodobni modeli 

Sodobni modeli "Nicosia" (1966), "Engel, Kollat in Blackwell" (1968) ter "Howard in Sheht" 

(1969) analizirajo psihološko stanje potrošnika od trenutka zavedanja možnosti nakupa, pa do 

trenutka, ko se potrošnik zaveda svojega realiziranega nakupa (Erasmus, Boshoff in Rousseau 

2001, 83). Paradigmo četrtega modela "Dražljaj – Odziv" razumemo drugače, in sicer, kako 

se dražljaji iz okolja potrošnika spremenijo v njegove odzive (Jisana 2014, 41).  

Model Nicosia: ta model je za razlago vedenja potrošnikov leta 1966 razvil Francesco Nicosia 

(Goodhope 213, 164). Srž modela je zveza med organizacijo in potrošnikom; ta zveza so 

sporočila, namenjena potrošniku (Jisana 2014, 41). Model predvideva, da bo zato kupec 

izdelek iskal oziroma ocenjeval, v primeru zadovoljstva pa ga bo tudi kupil. Kot kaže Slika 

15, model obravnava štiri področja in dve podpodročji. Odziv potrošnika na sporočilo pomeni 

vstopne parametre v drugo področje, ki pomeni iskanje in vrednotenje oglaševanega 
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proizvoda ter iskanje drugih alternativ. Tretje področje podaja razlago nakupa, če do njega 

pride. Četrto področje obravnava uporabo nakupljenih predmetov, hkrati pa predstavlja 

izstopne podatke za povratno zvezo podjetju glede rezultatov prodaje. Ta model ne obravnava 

notranjih dejavnikov, ki vplivajo na kupčev odnos do izdelka (Prasad in Jha 2014, 339). 

Model Engel-Kollat-Blackwell: ta model je bil narejen leta 1968 in predstavlja zavestno 

reševanje težav in učenje potrošnikov (Jisana 2014, 40). Koncept modela, ki je prikazan na 

Sliki 16, so faze procesa nakupnega odločanja in interakcija med njimi. Gre torej za iskanje 

informacij in vrednotenje, oboje sta aktivnosti potrošnika. V modelu je vsebovanih pet 

glavnih faz nakupnega odločanja, in sicer: (i) prepoznava težave oziroma potrebe, (ii) iskanje 

informacij, (iii) vrednotenje alternativ, (iv) izbira in (v) izid nakupa (vrednotenje in vedenje 

po nakupu) (Prasad in Jha 2014, 341). Obširneje smo vseh pet faz nakupnega odločanja 

opisali v poglavju 4.1. Poleg zgoraj naštetih faz je v model vključenih še pet kategorij 

spremenljivk (Jisana 2014, 40): 

· vstopne informacije, 

· obdelava informacij, 

· vrednotenje znamke izdelka, 

· splošni motivacijski vplivi in 

· ponotranjeni vplivi iz okolja. 
 
 
 
 
 

 

 

 

Slika 15: Model Nicosia 

Vir: Jisana 2014, 41. 
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Model Howard-Sheth model: ta izčrpni model, prikazan na Sliki 17, je bil ustvarjen leta 1969 

in temelji na analizi odzivov potrošnika na dražljaje (Prasad in Jha 2014, 339). Ta analiza se 

tiče nekega časovnega obdobja in ne trenutnega odziva, kar bi pomenilo koncept tehnične 

kibernetike in klasične prenosne funkcije sistema. Štiri glavna področja, ki tvorijo ta model, 

so: 

· Vstopne spremenljivke: to so dražljaji iz okolja. V tem okviru govorimo o pomembnih, 

simboličnih in družbenih dražljajih (Muzondo in Mutandwa 2011, 4).  

· Izstopne spremenljivke: to so odzivi potrošnika na vstopne dražljaje (Jisana 2014, 39). 

Proces odzivanja se začne s pozornostjo, konča pa z nakupom. 

· Hipotetični konstrukti; zaznavalni konstrukti in konstrukti pri učenju: zaznavalni 

konstrukti pomenijo vpliv vstopnih informacij na zaznavanje in odziv kupca, denimo 

njegova pristranskost (Goodhope 2013, 169; Jisana 2014, 39). Druga skupina konstruktov 

obravnava faze od motivov do zadovoljitve med samim nakupom. Bolj kot potrošnik 

razume znamko in ji zaupa, večja je verjetnost nakupa. 

· Zunanje spremenljivke: te spremenljivke, ki lahko močno vplivajo na nakup, 

obravnavamo kot konstantne, niso pa neposredni del nakupnega odločanja (Prasad in Jha 

2014, 340). Primeri so kultura, družbeni razred, kupna moč, osebnostne lastnosti, časovni 

pritisk in podobno. 

Model "Dražljaj – Odziv": po načelu iz behavioristične psihologije (avtor je John. B. Watson) 

ta model omogoča izračun t. i. prenosne funkcije (pojem iz tehnične kibernetike), torej 

razmerja med odzivom in dražljajem (Mo, Li in Fan 2015, 421). Potrošnika model obravnava 

kot t. i. črno škatlo, o kateri načeloma ne vemo nič, lahko pa določimo njen odziv, če 

poznamo odzive potrošnika na znane (merljive) vstopne dražljaje (Furaiji, Łatuszyńska in 

Wawrzyniak 2012, 77; Jisana 2014, 41). Trženjski dražljaji so definirani kot štirje P-ji (v 

angleščini): 

· izdelek (Product), 

· cena (Price), 

· prostor (Place) in 

· promocija (Promotion). 

Poleg teh dražljajev so pomembni še ekonomski, tehnološki, politični in kulturni dogodki. 

Vse omenjene dražljaje imenujemo vstopne veličine, ki delujejo na potrošnika (tj. črno 

škatlo). Tudi izstopne veličine iz črne škatle morajo biti merljive, sicer model ni učinkovit. 

Model "dražljaj – odziv" je prikazan na Sliki 18. 

 



 

59 

 

Slika 16: Model Engel-Kollat-Blackwell 

Vir: Jisana 2014, 40. 



60 

 

 

Slika 17: Model Howard-Sheth 

Vir: Jisana 2014, 38. 
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Slika 18: Model "Dražljaj – Odziv" 

Vir: Jisana 2014, 38. 

4.3 Dejavniki, ki vplivajo na nakupno vedenje potrošnika 

Pri pregledu starejše literature smo ugotovili, da so nekaj desetletij nazaj znanstveniki 

definirali štiri skupine dejavnikov, ki vplivajo na nakupno vedenje potrošnikov. To so bili 

psihološki, socialni, ekonomski in kulturni dejavniki. Sodobnejša literatura namesto 

ekonomskih navaja osebne dejavnike (Rani 2014, 53), zato sklepamo, da je bil na tem 

področju narejen pomemben premik pri dojemanju vplivov na potrošnikove nakupne 

odločitve. Osebni dejavniki v sodobni literaturi vsebujejo tudi dohodek potrošnika 

(Khaniwale 2015, 280), vendar je več kot očitno, da so novejše raziskave potrdile večji pomen 

osebnosti, izobrazbe in poklica, kot jim ga je literatura pripisala pred časom. 

Rečemo lahko, da so psihološki, socialni, osebni in kulturni dejavniki neodvisne 

spremenljivke, potrošnikovo nakupno obnašanje pa je odvisna spremenljivka (Khaniwale 

2015, 279). Preglednica 6 prikazuje vse štiri obravnavane glavne dejavnike in dejavnike, ki so 

pomembni v vsaki glavni skupini. Potrošnik se na določen način obnaša zaradi več 

dejavnikov, ki ga v takšen način "prisilijo". Ti dejavniki so ali pa niso pod nadzorom 

potrošnika, zato jih lahko razdelimo na zunanje dejavnike (kulturni in socialni) in na notranje 

dejavnike (osebni in psihološki) (Khaniwale 2015, 280). 
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Preglednica 6: Glavne skupine dejavnikov na nakupne odločitve potrošnika 

Zunanji Notranji 

Kulturni Socialni Osebni Psihološki 

kultura potrošnika referenčne skupine poklic zaznavanje 

subkultura družina osebnost prepričanja in stališča 

socialni razred vloga in status izobrazba motivacija 

življenjski stil učenje 

starost 

  

dohodek 

 

Vir: Khaniwale 2015, 280. 

4.3.1 Kulturni dejavniki 

Kultura je pomemben dejavnik, ki ga tržniki ne smejo prezreti v svojih prizadevanjih po 

segmentiranju trga oziroma delitvi trga (Sharma in Lal 2012, 152), kot smo prikazali v 

poglavju 3.3. Rečemo lahko, da kultura predstavlja naslednje norme (Khaniwale 2015, 281): 

· finančne vrednote, 

· moralne vrednote, 

· prepričanja, 

· stališča in 

· navade. 

Vse te norme pomembno vplivajo na vedenje ljudi, zato tudi na nakupne odločitve (Solomon 

idr. 2006, XV). Kultura prav tako omogoča razlikovanje subkultur, ki določajo tržne 

segmente (Khaniwale 2015. 281). Vsekakor ti segmenti pomenijo nove priložnosti za prodajo 

izdelkov, ki bi jih sicer težko uvrstili na trg. Naj omenimo še pojav t. i. potrošniške 

socializacije, ki pomeni posnemanje potrošniškega vedenja drugih posameznikov. To je spet v 

korist trženju določenih izdelkov, če tržniki razumejo, za kaj gre. Ko govorimo o kulturnih 

dejavnikih, mislimo na tri področja, ki jih povzemamo po Purwantu (2013, 71): 

· Potrošnikov kulturni razred: ta dejavnik, enostavno rečeno, pomembno vpliva na 

potrošnikovo mnenje o nekem izdelku. Točneje, pripadniki določene kulture imajo do 

nekaterih proizvodov nagnjenja, medtem ko druge strogo zavračajo. 

· Subkultura: označimo jo lahko kot skupino ljudi, ki jih vežejo skupne izkušnje in 

situacije. Primeri za to so narodnosti, religije, geografska področja, rasne skupine in 

podobno. 



 

63 

· Socialni razred: v vsaki kulturi prihaja do delitev ljudi glede na višino dohodka, poklica 

in izobrazbe. Podobne interese in vedenje imajo načeloma samo ljudje iz istega 

socialnega razreda. 

4.3.2 Socialni dejavniki 

Nakup ima določen vpliv na odnose med ljudmi, seveda pa vsak posameznik te odnose 

dojema po svoje. Socialni dejavniki se tičejo teh odnosov, zajemajo pa tudi vpliv socialnih 

norm na potrošnika (Khaniwale 2015, 281): 

· Referenčne skupine: to so skupine, ki imajo značilen vpliv na vedenje in stališča 

potrošnika (Jisana 2014, 35). Vsak posameznik te skupine posnema in se od njih uči. Na 

vrhu lestvice so bližnji prijatelji in družina, torej so to primarne referenčne skupine. V 

sekundarne referenčne skupine spadajo sosedi, kolegi, znanci in podobno. 

· Družina: ta dejavnik je mogoče najpomembnejši za posameznika, torej močno vpliva na 

potrošnikovo vedenje (Rani 2014, 56). Tržniki morajo zato upoštevati vloge družinskih 

članov in nato glede na izsledke svoje oglaševanje ustrezno prirediti (Jisana 2014, 35). 

· Vloga in status: oba dejavnika močno vplivata na potrošnikove nakupne odločitve, saj bo 

potrošnik uporabljal dobrine, ki ustrezajo njegovemu statusu oziroma pripadnosti 

določenim organizacijam, klubom in podobno (Khaniwale 2012, 282). 

4.3.3 Osebni dejavniki 

Proces nakupnega odločanja je odvisen od teh edinstvenih dejavnikov, prav tako pa še od 

osebnih značilnosti, na primer spola, samopodobe, finančnega statusa, obdobja življenja itd. 

(Rani 2014, 56): 

· Starost in življenjsko obdobje: oba dejavnika imata na potrošnikove navade velik vpliv, 

tipične faze družinskega življenja so otroštvo, obdobje neporočenosti, mladoporočenca, 

starševstvo, obdobje pokoja (Jisana 2014, 35). 

· Poklic: vsak posameznik izbere takšne proizvode na trgu, ki ustrezajo njegovemu poklicu 

ali pa so zanj celo nujne (Rani 2014, 57). 

· Izobrazba: ta dejavnik vsekakor lahko vpliva že neposredno pri izbiri proizvodov (na 

primer inženir strojništva se nagiba k nakupu avta z visoko varnostno oceno, ker pozna 

teste in jih ceni), ali pa posredno, saj je izobražena oseba nagnjena k pametnim 

odločitvam v primerjavi z neizobraženo osebo (Khaniwale 2015, 282). 

· Dohodek oziroma ekonomska situacija: vpliv tega dejavnika je enostavno razložiti, in 

sicer bo potrošnik z višjimi dohodki verjetneje kupoval dražje izdelke kot potrošnik v 

slabši ekonomski situaciji (Sharma in Lal 2012, 153). 

· Osebnost: to so dominantnost, agresivnost, samozavest, skrbnost in podobno, torej 

lastnosti, ki določajo, kako se posameznik obnaša v različnih situacijah in v odnosih z 

drugimi (Cetină, Munthiu in Rădulescu 2012, 187; Jisana 2014, 36). Vse te lastnosti pa 
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so koristne tudi pri napovedovanju potrošnikovega obnašanja, kar smo omenili že v 

poglavju 3.1.2. Osebnost in motivacija sta dve izredno pomembni področji, ki ju lahko 

izkoristimo pri oblikovanju oglasov oziroma pri strategijah oglaševanja (Montgomery 

2008, 133). 

· Življenjski slog: ta pomeni vzorec življenja in je določen predvsem z interesi, mnenji in 

aktivnostmi potrošnika. Ta dejavnik je pomembnejši od značilnih lastnosti, ki se tičejo 

osebnosti (Khaniwale 2015, 283). 

4.3.4 Psihološki dejavniki 

Lahko rečemo, da je vrednost izdelka vredna toliko, kolikor je potrošnik za nakup motiviran 

in kako izdelek dojema (Khaniwale 2015, 283). Če potrošniku priskrbimo informacije, lahko 

vplivamo na njegova čustva in zaznavanje, preko njih pa na nakupno vedenje. Psihološki 

dejavniki so: 

· Zaznavanje: to je obdelava informacij (zbiranje, organiziranje in interpretacija), rezultat 

tega pa je naša izkušnja s pomenom. Različno zaznavanje lahko pomeni velik vpliv na 

potrošnike s sicer enakimi potrebami (Jisana 2014, 36). Govorimo o treh različnih 

procesih zaznavanja, in sicer o selektivni pozornosti, selektivnem popačenju in 

selektivnem zadržanju (Rani 2014, 57–58). Prvi proces pomeni, da bo potrošnik pozoren 

na njemu ali družini koristne informacije. Drugi proces pomeni, da bo potrošnik 

informacije zaznal tako, kot to ustreza njemu. Tretji proces se tiče pomnjenja tistih 

informacij, ki se potrošniku zdijo pomembne. 

· Motivacija: človekove potrebe lahko postanejo motiv, če ga relativno močno silijo v 

njihovo realizacijo (Khaniwale 2015, 283). Potrebe so psihološke, biološke, socialne in 

druge. V procesu nakupnega odločanja vedno deluje več motivov in ne en sam. Na tem 

mestu velja omeniti teorijo Maslowa, ki pojasnjuje način in čas zadovoljevanja potreb 

(Solomon idr. 2006, 98–99; Jisana 2014, 36). Slika 19 prikazuje te potrebe po njihovi 

pomembnosti, in sicer so najbolj pomembne navedene spodaj. Najbolj pomembne 

potrebe moramo zadovoljiti najprej, zadovoljena potreba pa pomeni konec motivacije 

oziroma začetek zadovoljevanja naslednje pomembne potrebe. 

· Učenje: učimo se iz izkušenj, stikov z drugimi in opazovanja. V procesu nakupnega 

odločanja potrošnik tako pridobljene informacije izkoristi (Khaniwale 2015, 283). 

· Prepričanja in stališča: potrošnik dojema prepričanja kot resnico, stališča pa so 

potrošnikove ocene izdelka (Rani 2014, 60). Splošno sprejeto dejstvo je, da ta skupina 

dejavnikov vpliva na oblikovanje imidža znamke, torej je še kako pomembna za končno 

nakupno odločitev (Jisana 2014, 37). 

 

 



 

65 

 
 

Slika 19: Človekove potrebe po teoriji Maslowa 

Vir: Solomon idr. 2006, 99. 

4.4 Sklep 

To poglavje, podobno kot predhodno, kaže, kako kompleksna je analiza nakupne odločitve 

potrošnika. Jasno je, da vsi v tem poglavju predstavljeni vidiki in modeli realnost drastično 

poenostavljajo. Sam od sebe pa se ob tem dejstvu ponuja sklep, da ne gre za opis dejanskih 

procesov, ki se v realnosti nakupovanja odvijajo, temveč kvečjemu le za poenostavljen opis 

dela teh procesov. Še več, najverjetneje gre v večini primerov celo samo za matematičen 

(statističen) opis zvez med odvisnimi in neodvisnimi spremenljivkami oziroma opazovanimi 

veličinami. Če hočemo, da bo razlaga rezultatov imela tudi realno ozadje (ne samo, da bo 

temeljila na statistično značilnih odnosih med spremenljivkami), morajo biti cilji raziskave in 

raziskovalne hipoteze čim bolj enostavni. To smo po svojem najboljšem mnenju tudi storili. 

Dohodek oziroma ekonomska situacija potrošnika je dejavnik, ki vpliva na njegovo nakupno 

odločitev, torej se njegov izbor v naši analizi zdi ustrezen. Nadalje, če osebnost vpliva preko 

vedenja potrošnika (torej posredno) na nakupno vedenje, pa na tem mestu na osnovi zgornjih 

poglavij lahko rečemo, da na nakupno vedenje vpliva tudi neposredno. Podoben sklep lahko 

zapišemo tudi za zvezo čustveni odnos – nakupna odločitev. Kot je namreč razvidno iz 

zgornjih poglavij, je zaznavanje kot del psiholoških dejavnikov tisti dejavnik, ki neposredno 
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vpliva na nakupne odločitve. Seveda ni narobe trditi, da sta zaznavanje in čustveni odnos 

povezana, rezultat zaznavanja so namreč občutki in čustva. Kar se tiče t. i. drugih dejavnikov, 

ki smo jih vključili v empirični del z uvedbo spremenljivke drugi dejavniki, lahko rečemo, da 

imajo svoje pravo mesto. Na primer, trditev o kupovanju proizvodov, s katerimi je 

anketiranec v preteklosti imel slabe izkušnje, se vklaplja v kontekst psiholoških dejavnikov, 

točneje učenja iz izkušenj. Podobno kot na koncu tretjega poglavja tudi na tem mestu 

sklepamo, da smo spremenljivke v naši empirični analizi izbrali smotrno. Prav tako pa smo 

glede na zgoraj prikazano teorijo pravilno določili spremenljivko odločanje med trgovsko in 

pravo znamko za odvisno spremenljivko (glej 4.3). Zelo nas tudi zanima, v katero vrsto 

nakupnega odločanja bi lahko uvrstili potrošnike iz naše ankete. Analiza naših rezultatov je 

namreč pokazala, da obstaja statistično značilna povezava med nakupno odločitvijo med 

trgovsko in pravo znamko na eni strani ter osebnostnimi lastnostmi in kupno močjo na drugi 

strani. Na osnovi tega lahko mirno sklenemo, da bi v našem primeru lahko šlo za nakupovanje 

iz navade, saj lahko razširjeno nakupovanje odmislimo, ker ne gre za nakup dragih izdelkov 

(proizvodov v našem primeru). Namreč, čustveni odnos do proizvodov ni imel statistično 

značilnega vpliva na odločanje med trgovsko in pravo znamko. To na osnovi že povedanega 

pomeni prej nizko kot visoko stopnjo vpletenosti potrošnika, kar je seveda bolj značilno za 

nakupovanje iz navade ali omejeno odločanje, kot pa za razširjeno. Učinka spremenljivke 

drugi dejavniki, ki vključuje mnenje drugih potrošnikov in podobno, nismo podrobneje 

analizirali, tako torej ne moremo izključiti niti omejenega odločanja, kjer se potrošnik odziva 

na namige iz okolja. Kar se tiče modela nakupnega odločanja, je to vsekakor izven okvirov 

naše naloge, vendar se zdi, da je naš primer analize in reševanja težave še najbližje modelu 

Howard-Sheth. 
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5 OPREDELITEV BLAGOVNE IN TRGOVSKE BLAGOVNE ZNAMKE 

 

Znamke so v moderni družbi prisotne povsod in imajo v njej velik vpliv, raziskujemo pa jih 

na področjih psihologije, sociologije, antropologije, ekonomije itd. (Kapferer 2008, 9). 

Nadalje Kapferer pravi še, da so znamke del kapitala podjetij, torej jih lahko izkoriščamo; od 

tod tudi pojem premoženja znamke. Znamke pomenijo neotipljivo premoženje, na osnovi 

katerega podjetja ustvarjajo dodano vrednost in prav zato je treba koncept znamke razumeti 

dobro in pravilno. 

5.1 Definicija in vrste blagovnih znamk 

5.1.1 Definicija blagovne znamke 

V slovenskem jeziku pomeni beseda "blago" izdelek, ki je namenjen menjavi (Gabrijan in 

Snoj 2012, 60). Znamka izdelka oziroma blagovna znamka (ali celo samo znamka) sta torej 

primerna izraza, ki pokrivata vse pojavne oblike znamk. Izdelki z znamko so zato lahko 

proizvodi, storitve, ideje, osebe itd.  

Obstaja veliko definicij znamke (Chandler in Owen 2002, 5), posledično pa seveda tudi 

nesoglasja med strokovnjaki. Težava je očitna, ko govorimo o merjenju moči znamke in 

definiciji premoženja znamke (Kapferer 2008, 9). Tu prevladujeta dva različna pogleda: 

· Pogled, osnovan na odnosu stranke: ta pogled upošteva samo odnos stranke do znamke, 

kar lahko pomeni popolno ravnodušnost na eni strani ali pa zvestobo, navezanost in voljo 

po ponovnem nakupu na drugi strani (Kapferer 2008, 9). V tem kontekstu je tudi 

definicija Cliftonove in Simmonsa (2003, 27-28), ki definirata vrednost znamke kot 

posebno neotipljivo premoženje. 

· Pogled glede na produktivnost: ta pogled meri premoženje znamke po produktivnosti 

znamke v dolarjih, evrih oziroma jenih (Kapferer 2008, 9). 

Če bolj podrobno pogledamo prvi pogled na premoženje znamke, lahko dobimo pojasnilo, kaj 

znamka sploh je, saj meri vrednost znamke tako, da izolira čisti donos denarja, ki ga je 

znamka ustvarila (Kapferer 2008, 9). Do tega, da znamka prinaša denar, lahko pride samo 

tako, da jo kupci kupujejo. To se zgodi na osnovi njihovih prepričanj, da je znamka boljša od 

drugih in podobno. Finančna vrednost znamke je torej odnos strank (zavedanje znamke, 

čustvena vez z znamko itd.), trgovcev in drugih, ki sodelujejo na trgu, do same znamke. Ena 

izmed klasičnih definicij znamke s konca prejšnjega stoletja je, da je znamka prepoznavna 

oznaka, s katero potrošniki povezujejo prepričanja, vrednost, ideje, občutke itd., ki so nad 

pravo vrednostjo izdelkov, povezanih z znamko (Chandler in Owen 2002, 5). Še ena, t. i. 

klasična definicija je, da je znamka zbir miselnih povezav potrošnika, v njegovih očeh pa te 

povezave dodajo vrednost izdelku (Kapferer 2008, 10). Kapferer tej definiciji oporeka, ker 

izvzema izdelek. Hkrati še navaja, da se moderno upravljanje znamk začne ravno pri izdelku. 
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Nadalje, spoznanja glede vpletenosti močne čustvene komponente v dojemanje znamk so še 

en dejavnik, ki meče senco dvoma na to klasično definicijo znamk, ki pa poudarja 

kognitivnost oziroma miselne povezave (Chandler in Owen 2002, 13).  

S finančne perspektive je znamka (Kapferer 2008, 10): 

· v bilančnih dokumentih specificirano neotipljivo premoženje in 

· pogojno premoženje. 

Pogojno premoženje pomeni, da je znamka koristna samo, če je podprta s proizvodnimi 

kapacitetami, kar pa potrjuje zgornje misli, da je vrednost znamke osnovana na izdelku 

(Kapferer 2008, 10). Drugače rečeno, znamka je izražen odnos med stranko in izdelkom 

(Maurya in Mishra 2012, 127).  

Pravna definicija znamke pravi, da je znamka znak ali nabor znakov, ki potrjujejo izvor 

izdelka in ga ločijo od konkurenčnih (Kapferer 2008, 10). Zgodovinsko gledano je bil namen 

znamke žigosanje živine oziroma oznaka vira blaga, ki je potem zviševala njegovo vrednost v 

očeh kupcev (Clifton in Simmons 2003, 14). Registracija znamke pomeni njen začetek in kot 

vsako lastnino, je tudi znamko treba zaščititi. Primer uničenja znamke je njena degeneracija, 

ko ime znamke postane generično ime (Kapferer 2008, 11). To je v bistvu izhodišče za še eno 

definicijo znamke: znamka je ime v vlogi kriterija za nakup (Chandler in Owen 2002, 13). 

Preden pa se to lahko zgodi, je treba znamko na trg vpeljati, kar vedno traja dalj časa. Na trg 

vpeljujemo izdelek, ime znamke pa mora potrošnikom biti privlačno in jim vzbujati zaupanje 

(Maurya in Mishra 2012, 124). 

Moč znamke izvira iz sistema miselnih povezav, ki so med seboj odvisne, ali t. i imidža 

znamke (Kapferer 2008, 11). Ta pomeni: 

· teritorij znamke oziroma tipične izdelke ter specifični "know-how", 

· raven kakovosti, 

· znamkine kakovosti, 

· kaj je znamkina najbolj favorizirana kakovost oziroma korist ter 

· osebnost znamke in predstavljanje znamke v miselnih podobah. 

Ime znamke ima močan vpliv na čustvene odnose potrošnikov (Maurya in Mishra 2012, 124). 

To pomeni, da kupcem ni vseeno zanjo, primer tega je fanatična pripadnost znamki (Kapferer 

2008, 12). Dobro je vedeti, da kljub temu, da je znamka prisotna na trgu, to še ne pomeni, da 

ima moč, saj jo ljudje lahko kupujejo samo ali pa tudi zaradi cen (Abril, Gavilan in Avello 

2009, 77).  

Z vidika upravljanja znamk je smiselno govoriti o sistemu (i) proizvod oziroma usluga – (ii) 

ime – (iii) koncept, ki je prikazan na Sliki 20 (Kapferer 2008, 12). Prikazani sistem vsekakor 

potrjuje, da znamka brez proizvoda oziroma usluge ne obstaja, kar smo analizirali v besedilu 

zgoraj. Moč imena znamke je poleg izdelka odvisna še od (i) ljudi na kontaktnih mestih s 
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trgom, (ii) cene, (iii) krajev in (iv) komuniciranja, kar vse skupaj imenujemo kumulativna 

izkušnja znamk; prav tako prikazana na Sliki 20. Logo in drugi simboli znamke so na sliki 

prikazani kot semiotične konstante. Nazadnje, koncept znamke zagotavlja, da se bo znamka 

ločila od konkurence po svojih neotipljivih in otipljivih lastnostih (Schmitt 2012, 12). 

 
 

 
 

Slika 20: Sistem znamke – trije poli 

Vir: Kapferer 2008, 12. 

Znamka mora izpolnjevati kar nekaj pogojev, če želi biti uspešna na trgu: (i) mora 

predstavljati veliko idejo in biti privlačna, (ii) ljudje jo morajo začutiti na kontaktnih točkah, 

(iii) o njej se mora komunicirati, (iv) mora biti razširjena in aktivirana s pravimi posli ter 

obnašanjem (Kapferer 2008, 12). To je v skladu z modelom znamk, ki ga opisuje Schmitt 

(2012, 9), ki pravi, da mora kupec prepoznati vsaj ime in kategorijo, da bi prišlo do nakupa 

znamke. 

5.1.2 Vrste blagovnih znamk 

Klasificiranje znamk oziroma blagovnih znamk glede na slovensko terminologijo (Gabrijan in 

Snoj 2012, 60) je obširno področje in ne neposredno vezano na našo nalogo. Samih kriterijev, 

ki jih naštevata Gabrijan in Snoj (2012, 69) za klasificiranje znamk, je osemnajst. Med njimi 

velja omeniti tri: 

1. Kriterij koristi, ki jih znamka sporoča ciljni skupini 

· Funkcionalne znamke, ki sporočajo uporabnost znamke; povezave med znamko in 

lastnostmi izdelkov so visoke. 

· Izkustvene znamke, ki sporočajo občutke, ki nastanejo pri uporabi znamke. 

· Simbolične znamke, ki sporočajo simbolični pomen izdelkov, ta pa je povečini malo 

povezan z znamko. 
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2. Kriterij nosilca znamke 

· Znamka proizvoda. 

· Storitvena znamka. 

· Znamka organizacije. 

· Znamka osebe. 

3. Kriterij dejavnosti lastnika znamke 

· Znamka proizvajalca. 

· Različne oblike znamk trgovca (trgovske znamke). 

· Znamke drugih ponudnikov (finančne organizacije, izobraževalne organizacije, športni 

klubi). 

Iz napisanega je razvidno, da je v kontekstu naše naloge najbolj pomembna tretja delitev, torej 

delitev glede na dejavnost lastnika znamke, o čemer pa bo več napisano v naslednjih 

poglavjih (glej 5.2 in 5.3). Kar se tiče kriterija koristi, lahko rečemo, da bomo v empiričnem 

delu naloge obravnavali funkcionalne znamke, saj je povezava med tipičnimi prehrambnimi 

in neprehrambnimi proizvodi na eni strani in njihovimi znamkami na drugi več kot očitna. Po 

kriteriju nosilca znamke gre v našem primeru seveda za znamke proizvoda. Na tem mestu naj 

omenimo, da smo v literaturi našteli kar enaindvajset vrst oziroma tipov znamk. Verjetno bi 

jih glede na zgoraj omenjeni način klasificiranja lahko razvrstili v več skupin, pa vendar je 

jasno, da gre za izredno kompleksno področje, kot je kompleksen tudi sam pojem znamke 

oziroma upravljanja znamke. Kratek pregled vrst znamk povzemamo po spletni strani, ki 

obravnava strategijo znamk (Di Somma 2016): 

· Znamka proizvoda: veča dojemanje dobrin, ki jih povezuje z idejami in čustvi preko 

njihove funkcionalne zmožnosti. 

· Znamka storitve: podobna je znamki proizvoda, vključuje pa vrednost storitve z 

vrednostjo, kot jo občuti oziroma dojame potrošnik. Pravne razlike med znamko 

proizvoda in znamko storitve ni (Kapferer 2008, 103). 

· Osebna znamka: poznana tudi kot individualna znamka, ki jo oseba zgradi okoli sebe, 

običajno z namenom povečati karierne možnosti. 

· Korporacijska znamka: poznana kot znamka organizacije, ki preko podjetja zagotavlja 

potrošnikom svojo ponudbo. Pomemben je dejavnik pomirjanja kupcev; takšna znamka 

ima bogato dediščino, premoženje, zmožnosti, ljudi, prioritete itd. 

· Investitorska znamka: se nanaša na javen seznam znamk in na odnose z investitorjem. 

Entiteto s seznama obravnava kot investicijo in delnice z visoko rastjo. 

· Nevladna organizacija ali nepridobitna znamka: kot že samo ime pove, gre za znamko, 

kjer se pod njenim okriljem izvajajo aktivnosti brez dobička (na primer UNICEF ...). 

· Javna znamka: poznana še kot vladno utrjevanje znamke na trgu. 

· Aktivistična znamka: poznana še kot znamka s ciljem oziroma namenom. 



 

71 

· Krajevna znamka: poznana še kot destinacijska ali mestna znamka. Takšno znamko 

zgradi okoli sebe regija ali mesto, da poveže svojo lokacijo z idejami namesto 

kapacitetami. 

· Nacionalna znamka: podobno kot krajevna znamka se ta znamka nanaša na dojemanje in 

ugled držav. 

· Etična znamka: ima dva pomena. Prvi je opis, kako znamka deluje, drugi pa definira 

oznake kakovosti, ki jih potrošniki iščejo, ker se želijo pomiriti, da so izbrali znamko z 

odgovornostjo. 

· Zvezdniška znamka: slavni komercializirajo svoj sloves z uporabo družbenih medijev, s 

svojim pojavljanjem, proizvodi in podobno, s ciljem obdržati zanimanje zase. 

· Sestavinska znamka: takšna znamka s svojim doprinosom veča vrednost drugi znamki. 

· Globalna znamka: je zlahka prepoznavna in razširjena po celem svetu. Gradi na 

domačnosti, dostopnosti in stabilnosti. 

· Izzivalniška znamka: je podjetje ali znamka izdelka v industriji, ki pa ni vodilna. Naglaša 

dejstvo, da takšno podjetje deluje s pozicije za vodilnim v industriji, kar strankam 

približa proces trženja. 

· Generična znamka: ko znamka izgubi svoje značilnosti, postane generična in ima lahko 

tri oblike. Prva oblika se tiče znamk, ki so izgubile patentno zaščito, druga oblika so 

generične znamke, katerih ime je postalo glagol s splošnim pomenom, tretja oblika pa je 

proizvod brez znamke in etikete. 

· Luksuzna znamka: je prestižna znamka in potrošniku omogoča potrditev s prefinjenim 

podajanjem kakovosti, asociacij in zgodbe. 

· Kultska znamka: podobno kot izzivalniška znamka se bori proti t. i. sovražnim entitetam. 

Takšna znamka se običajno ne trži in ima prej sledilce kot stranke. 

· Znamka s čisto preteklostjo: to je nepreverjena in običajno neznana znamka brez 

dediščine, potrošnikom pa obljublja nekaj novega. 

· Zasebna (lastna) znamka: poznana tudi kot zasebna etiketa, osredotočena pa je na ceno. 

Običajno gre za trgovinskega ponudnika blaga proizvajalcev originalne opreme 

("OEM"), ki se trudi prodajati po nižji ceni kot znamka z imenom. 

· Službodajalniška znamka: je pravzaprav zmožnost podjetja, da privabi visoko kvalificiran 

kader s konkurenčnega trga. 

 

Kapferer (2008, 95–133) poleg zgoraj naštetih znamk omenja še znamke svežih kmetijskih 

pridelkov, farmacevtske znamke, znamke podjetje-podjetje ("business-to-business" ali "B2B 

brand"), internetne znamke, znamke univerz in poslovnih šol ter znamke televizijskih 

programov. 

 



72 

5.2 Opredelitev trgovske blagovne znamke 

Za skoraj vse primere nastanka zgodnjih trgovskih znamk na področju množične potrošnje 

lahko rečemo, da so posledica konflikta med industrijo in distributerji (Kapferer 2008, 74); da 

bi zapolnil vrzel, je distributer svoje dobrine izdelal nekje drugje, prodajal pa jih je pod 

svojim imenom ali pod zasebno etiketo (zasebno znamko). Enak vzorec poteka tudi dandanes. 

Iz definicij blagovnih znamk v poglavju 5.1.1 vidimo, da trgovsko znamko lahko uvrstimo 

med zasebne (lastne) znamke. Kot je bilo zapisano zgoraj, je ta znamka poznana tudi kot t. i. 

zasebna etiketa ("private label"). Druga imena, ki smo jih še zasledili v literaturi in vsaj v 

grobem ustrezajo slovenskemu izrazu trgovska (blagovna) znamka, so: (i) "distributor's 

brand", (ii) "trade brand", (iii) "own brand", (iv) "counter brand", (v) "positioning brand". 

Znamke z imenom ("name brands") ali t. i. velike znamke ("big brands"), kot očitno Kapferer 

imenuje blagovne znamke, so trgovske znamke dolgo tolerirale, saj naj bi bile trgovine v 

funkciji trgovca, ne pa ustvarjalci celostne ponudbe na svojih policah (Kapferer 2008, 69). 

Zanimiva je ugotovitev, da trgovske znamke niso le cenovna protiutež pravim znamkam, 

temveč lahko vplivajo celo na zvišanje povprečnih cen v kategorijah proizvodov (Soberman 

in Parker 2006, 125). 

Nove trgovske znamke so na trgu precej razširjene, v nekaterih kategorijah masovne potrošnje 

celo dominirajo, najdemo pa jih praktično v vseh sektorjih (Kapferer 2008, 65). Trgovske 

znamke so imele dolgo časa sloves najcenejšega blaga v negativnem pomenu. To se je 

spremenilo in v številnih primerih te znamke obstajajo celo v poslovnem sektorju. Kar se tiče 

menedžmenta, so trgovske znamke take kot druge znamke. To pomeni, da izbirajo ciljne 

skupine, definirajo ponudbo in cene ter podobno (Manzur idr. 2011, 287). Trženjski splet je 

pomemben za trgovske znamke (Kapferer 2008, 69), saj omogoča, da takšna znamka postane 

del identitete in ustvarjanja zvestobe, posebej ugodne pa so lahko na področju zvestobe 

trgovcu (Abril, Gavilan in Avello 2009, 72). Raven cen trgovskih znamk običajno leži med 

cenami pravih znamk in cenami nizko cenovnih diskontov. 

Ni redek pojav, da trgovska znamka prevzame obliko t. i. družinske znamke ("family brand" 

ali "umbrella brand"), kjer več različnih toda povezanih proizvodov nastopa pod enim 

imenom (Kapferer 2008, 70). Poleg tega poznamo še zgoraj omenjene zasebne etikete, ki se 

ne sklicujejo na trgovino, temveč so tematske znamke (na primer program Lumpi v 

Mercatorju). Prednost trgovskih znamk je, da s svojim širokim izborom proizvodov 

potrošnikom olajšujejo nakupne odločitve, kupijo lahko tisto, kar jim bolj ustreza (Soberman 

in Parker 2006, 130). Tu so znamke proizvajalcev omejene, na primer Ljubljanske mlekarne 

ne bodo proizvajale mesnih proizvodov.  

Trgovske znamke so za trgovce pomembne, kar se tiče pozicioniranja in ponudbe proizvodov 

potrošnikom (Abril, Gavilan in Avello 2009, 77). S tem v zvezi velja omeniti, da celo nizko-

cenovnim diskontom ne zadošča več zgolj ponudba trgovskih znamk, pač pa je vedno bolj 
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prisotno ponujanje t. i. premium trgovskih znamk; trgovskih znamk najvišje kakovosti. Še eno 

razhajanje med znamko in trgovsko znamko pomeni odstopanje trgovske znamke od lastne 

pozicije na trgu (Kapferer 2008, 70). Do tega pride, kadar je trgovska znamka naprošena, naj 

podeli svoje ime proizvodom, ki niso ravno v skladu z njenim pozicioniranjem. Na tem mestu 

naj izpostavimo še eno preprosto dejstvo, ki loči pravo znamko od trgovske; nekaterih 

proizvodov se pač ne da ponujati po nizkih cenah, denimo vrhunske opreme za merjenje 

zvoka. 

Pomembna razlika med pravo znamko, denimo nacionalno znamko, ki deluje skozi trg na 

nacionalni ravni in jo promovirajo veliki proizvajalci, je, da trgovska znamka ne ponuja 

novosti oziroma inovacij (Kapferer 2008, 71). Trgovska znamka se zadovolji z blagim 

trženjem in varčevanjem pri razvoju proizvodov. Zadovolji se tudi s kopiranjem pravih 

proizvajalskih znamk do skoraj vseh detajlov, običajno so proizvodi trgovskih znamk do 80-

odstotne kopije uspešnih proizvodov pravih znamk. Posledično je trgovska znamka na policah 

trgovcev lahko do 30 odstotkov cenejša od proizvajalčeve znamke.  

Seveda je za opredelitev trgovske znamke pomembno poznati tudi odnos, ki ga imajo do take 

znamke potrošniki. Zanimivo je, da tako kot za prave znamke tudi za trgovske velja, da bo 

uspeh znamke večji, če je večja zvestoba trgovini (Luijten in Reijnders 2009, 48; Manzur idr. 

2011, 290). Na tem mestu velja omeniti t. i. halo učinek, ki pomeni čustveni transfer s 

trgovine na njene proizvode, na ta učinek pa trgovske znamke zelo računajo (Kapferer 2008, 

72). Še ena zanimiva ugotovitev, ki jo navaja Kapferer (2008, 73), je, da je zavezanost kupca 

trgovski znamki lahko celo večja od zavezanosti pravi znamki. Zavezanost pomeni, da bo 

kupec raje počakal na znamko, kot pa kupil alternativo. Pri trgovski znamki zavezanost 

podobno kot pri pravi znamki pomeni težnjo po ponovnem nakupu, vendar je to močno 

odvisno od cene, čemur pravimo lažna zvestoba (trgovski znamki) (Manzur idr. 2011, 290). 

Zadovoljstvo potrošnika z eno trgovsko znamko pomeni v splošnem večje zaupanje 

potrošnika v vse trgovske znamke (Kapferer 2008, 73). Res pa je tudi, da kupci trgovskih 

znamk ne dojemajo konkurence tako kot kupci pravih znamk (Manzur idr. 2011, 286). Prvi 

torej nimajo razvite nagnjenosti do trgovine, kjer kupujejo. Za trgovske znamke se potrošniki 

odločajo, kadar ne vidijo nobenega tveganja (Kapferer 2008, 74). Trgovska znamka pa ima 

malo možnosti, kadar gre za proizvod s statusnim simbolom. Soberman in Parker (2006, 129) 

to razlagata z dvema skupinama kupcev: na eni strani so iskalci znamk, na drugi pa iskalci 

izdelkov (proizvodov); prvi so za znamko pripravljeni plačati več. Privlačnost trgovskih 

znamk je torej povezana s stopnjo udeležbe potrošnika, tako v dolgotrajnem smislu kot tudi, 

kadar gre za trenutni občutek ob nakupu (Kapferer 2008, 83). Potrošnikom so bolj privlačne 

trgovske znamke, kadar gre za osnovne proizvode. V kontekstu naše naloge v Preglednici 7 

navajamo tržne deleže za nekaj proizvodov (ali njim podobnih) pod pravimi oziroma 

trgovskimi znamkami, ki smo jih analizirali tudi v empiričnem delu naloge (TNS sofres 2007, 

po Kapferer 2008, 83). Preglednica je v skladu z ugotovitvami Luijtena in Reijndersa (2009, 
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48), da imajo trgovske znamke za proizvode osebne nege v primerjavi s hrano, pijačo in 

gospodinjskimi proizvodi najmanjši delež. 

Preglednica 7: Tržni delež znamk in trgovskih znamk po sektorjih 

sektor delež prave znamke (%) delež trgovske znamke (%) 

sadni sok 23 77 

prašek za perilo 79 21 

dezodoranti 89 11 

pivo, mošt 80 20 

keksi 4 96 

Vir: TNS sofres 2007, po Kapferer 2008, 83. 

Trgovske znamke so priljubljene pri vsej populaciji v splošnem, vendar so tarča potrošniki z 

manj sredstvi in nezahtevnim pogledom na kakovost (Manzur idr. 2011, 287). Na tem mestu 

naj omenimo, da smo v literaturi zasledili tudi izsledke, ki kažejo, da so v določenih primerih 

trgovskim znamkam bolj naklonjeni tisti z visokimi dohodki (Alić, Činjarević in Agić 2015, 

14). Sklenemo lahko, da trgovska znamka ni znamka kot druge (Kapferer 2008, 85). Trgovska 

znamka torej pomeni etiketo kakovosti skupaj s ceno. Njene največje težave so: 

· izražati mora vrednost trgovine, 

· pozicionirati mora glede na velike znamke in 

· ponujati mora nekaj več kot nizko-cenovni proizvodi. 

5.3 Razvoj in razvojne oblike trgovske blagovne znamke 

Akademski krogi se do nedavnega s trgovinskimi znamkami niso posebej veliko ukvarjali, saj 

teh znamk niso obravnavali kot znamke (Kapferer 2008, 66). Novejše poročilo pa že omenja, 

da so te znamke bile deležne toliko večje pozornosti, kolikor je naraščal njihov tržni delež 

(Calvo-Porral idr. 2015, 97). Bolj kot v ZDA so bile na začetku trgovske znamke razširjene v 

Evropi (Manzur idr. 2011, 286). V ZDA je bil odnos do teh znamk prej podcenjevalen, 

razširjene pa niso bile široko (Kapferer 2008, 66). Posledično so trgovskim znamkam v ZDA 

rekli, ali pa še vedno rečejo "zasebne etikete", samo da bi se izognili besedi "znamka". V 

zadnjem času pa trgovci trgovsko znamko uporabljajo kot primer premium znamke (katera 

koli sodobna znamka, za katero se šteje, da ima večjo kakovost kot znane priljubljene 

znamke). 

Če je trgovska znamka dobro vodena, to prispeva k dobremu imenu trgovine, v novejšem času 

pa gre pravzaprav za težnje, da se trgovina razvije v znamko (Luijten in Reijnders 2009, 48). 

Kadar proizvajalska znamka v trgovini ni visoko zastopana, ima trgovska znamka velike 

možnosti za uspeh (Kapferer 2008, 67); trend v zadnjem času so t. i. proizvodi z najnižjimi 

cenami (60 % cenejši), na katere naletimo v hipermarketih in supermarketih. Z geografskega 
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vidika je trgovska znamka prisotna povsod, v razvitih državah in v državah v razvoju (Nielsen 

2014, 5). Mogoče položaj s tega vidika še najbolje opiše dejstvo, da so diskonti Eurospin, Lidl 

in Hofer pri nas v letu 2014 imeli skoraj 18-odstotni tržni delež (In Store 2014). Hkrati je 

težko reči, da si Slovenci privoščijo slab standard za hrano, torej kakovost proizvodov, ki so 

povečini prvovrstne trgovske znamke, v teh trgovinah le ni tako slaba. 

Ko govorimo o oblikah trgovskih znamk, lahko definiramo tri tipe (Kapferer 2008, 69): 

· Lastna znamka ali zasebna etiketa: je trgovska znamka z lastnim imenom, ki na splošno 

ni v povezavi z imenom podjetja. 

· Kljubovalna oziroma nasprotovalna znamka: to je trgovska znamka, ki se jo izrablja za 

preusmerjanje odjemalcev proč od določene prave znamke tako, da posnema pomembne 

značilnosti prave znamke. 

· Pozicijska znamka: te znamka se sama pozicionira v premium razred ali trendovski del 

ponudbe, čeprav ne ponuja najboljšega razmerja med kakovostjo in ceno. 

Kar se tiče procesa pojavljanja trgovske znamke na trgu, govorimo o treh fazah, ki jih 

povzemamo po Kapfererju (2008, 77–79): 

1. Reakcijska faza: zgodovinsko gledano to pomeni, da so glavni industrialci zavrnili 

prodajo. Zato so trgovske znamke tudi nastale. Gre tudi za iskanje vrzeli, ko se po 

pristopu menedžmenta kategorij najde tiste dele trga (segmente), kjer se odjemalcem 

lahko nekaj ponudi, ker glavne znamke tega ne ponujajo (je izven njihove strategije). 

2. Faza imitacije: tu distributer razišče verige trgovskih znamk pri konkurenci in se jih 

odloči posnemati. Gre za posnemanje embalaže brez vlaganja v identiteto lastne trgovske 

znamke, cilj pa je preusmeriti določen tržni delež k svoji lastni trgovski znamki. V praksi 

vse skupaj meji na, ali pa je, kršenje zakonsko zaščitenih znakov znamk, pomeni pa tudi 

nepošteno konkurenco in ekonomsko parazitiranje. Posledica takšnega pristopa je, da 

potrošnik med policami dejansko v zmedi poseže po kopiji proizvoda, torej po trgovski 

znamki namesto po pravi znamki. 

3. Faza identitete: trgovska znamka prevzame tržni delež konkurence. Trgovska znamka ne 

generira zvestobe samo sebi, temveč tudi trgovini. Za to fazo je značilno, da pride do 

preusmeritve od nakupa zaradi zmedenosti (glej zgoraj) k nakupu zaradi izbire. Rečemo 

lahko tudi, da trgovska znamka v tej fazi vsebuje dodano vrednost (sestavine, embalaža, 

koncept itd.). 

Zgodovinsko gledano poznamo štiri faze menedžmenta trgovske znamke, ki jih povzemamo 

po Sansoneju (2015, 460): 

1. V prvi fazi je šlo za uvajanje generičnih znamk na področju koristnih proizvodov, da bi 

povečali marže in zmanjšali cenovne razlike znotraj trgovine. Proizvodom so dali veliko 

prostora, malo truda pa je bilo vloženega v embalažo. 

2. Ker so trgovci želeli svojo ponudbo oddaljiti od ponudbe konkurence, so v drugi fazi 

skozi t. i. zasebne etikete ponudili boljše proizvode od generičnih; še vedno pa je bila 
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glavni dejavnik za konkurenčnost cena. Trgovci so v tej fazi dojeli, da ne gre samo za 

dobiček, temveč tudi za strateško odžiranje tržnega deleža pravim znamkam. 

3. V tretji fazi so proizvodi dobili ime po trgovcu. Pojavili so se novi segmenti proizvodov, 

prav tako se je povečal njihov obseg. Kakovost proizvodov se je še povečala, cena je 

ostala nižja v primerjavi s ceno vodilnih v industriji, čeprav ta ni bila enotna na vseh 

trgih. Embalaži pa trgovci še vedno niso posvečali pozornosti. 

4. V tej fazi trgovci že imajo trženjske sposobnosti in s trgovsko znamko ravnajo kot s 

pravo znamko. Kakovost proizvodov je še večja v primerjavi s tretjo fazo, podjetja 

uporabljajo splet trženjskih orodij, kakovost embalaže je izpopolnjena. Več se vlaga v 

oglaševanje, posebna pozornost pa se namenja prostoru za proizvode trgovske znamke 

znotraj trgovine. 

Veliko bolj kot Sansone so pri definiciji razvojnih oblik proizvodov trgovske znamke 

specifični Alić, Činjarevićeva in Agić (2015, 9–12). Pravijo, da obstaja več različnih definicij 

razvojnih oblik, za začetek razvoja trgovskih znamk pa navajajo začetek 20. stoletja. Resno 

grožnjo pravim znamkam so trgovske napovedale v sedemdesetih in osemdesetih letih 

prejšnjega stoletja. Kakovost teh znamk se je skozi čas bistveno spremenila in namesto 

proizvodov, namenjenih cenovno občutljivim potrošnikom, smo dobili primerljive s pravimi 

znamkami. Avtorji omenjajo štiri značilne faze razvoja trgovskih znamk, ki pa se med seboj 

ne izključujejo: 

1. Generični proizvodi: za njih je značilna najnižja možna cena. Običajno so taki proizvodi 

v beli embalaži s črnimi oznakami, imenujejo pa jih tudi proizvodi brez znamke oziroma 

brez imena. Trgovci jim ne posvečajo dobrih prostorov na svojih policah. 

2. Kvazi znamke ("copycat brands"): poznane so tudi kot posnemovalne znamke z nizkimi 

cenami in primerljivo kakovostjo s tisto pri pravih znamkah. Za to fazo je značilno 

oponašanje embalaže pravih znamk, kar pomeni, da kvazi znamka zaobide trud, ki ga je 

moral proizvajalec prave znamke nekoč vložiti v svoje proizvode. 

3. Prvovrstne ali nadstandardne znamke ("premium brands"): gre za visoko kakovostne 

proizvode, ki se lahko kosajo s pravimi znamkami. Takšne znamke seveda pomenijo 

prednosti trgovca v primerjavi s konkurenco, ki teh znamk ne prodaja. 

4. Vrednostno-inovatorske znamke ("value innovators"): te ponujajo najboljše razmerje med 

ceno in kakovostjo. Kosajo se lahko s pravimi znamkami, videz in nekatere značilnosti 

proizvodov pa so spremenjeni tako, da imajo za kupca povečano vrednost. 

5.4 Trgovske blagovne znamke na evropskem in slovenskem trgu 

Trgovske znamke (oziroma zasebne etikete v angleški literaturi; pojma se uporabljata 

uravnoteženo) ne štejejo več za izbiro tistih s plitvimi žepi, saj veljajo za proizvode z 

naraščajočo kakovostjo in različnimi cenovnimi razredi (Abril, Gavilan in Avello 2009, 72). 

Ne samo za Evropo, temveč praktično za cel svet velja (Nielsen 2014, 4): 
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· cena je potrošnikom pomembna in je osnovno gonilo za odločanje o nakupu trgovske 

znamke ter 

· privlačnost trgovske znamke je še večja od ugodnosti njene cene. 

Zgornji mnenji se v smislu prodaje najmočneje odražata prav v Evropi, ki prednjači s 45-

odstotnim vrednostnim deležem (za razviti svet je ta delež 15-odstoten). V tem kontekstu je 

treba razumeti, da enostavnega recepta za uspeh trgovske znamke na trgu ni, temveč vsak trg 

zahteva svoj pristop. 

Spodaj navajamo mnenja evropskih potrošnikov oziroma, koliko jih, izraženo v odstotkih, 

pritrjuje vprašanju v zvezi s trgovsko znamko (Nielsen 2014, 5): 

· dojemanje trgovske znamke se je s časom izboljšalo – 63 %, 

· kupujem proizvode trgovske znamke, da bi privarčeval denar – 71 %, 

· pomembno je dobiti najboljšo ceno za proizvod – 73 %, 

· trgovske znamke imajo običajno ekstremno visoko vrednost glede na ceno – 69 %, 

· trgovske znamke so dobra alternativa pravim znamkam – 70 % in 

· ko kupujem trgovsko znamko, sem pametni nakupovalec – 63 %. 

Na tem mestu naj omenimo, da so rezultati zgornjega vprašalnika podobni za vse predele 

sveta. Za Evropo je značilno, da imajo največji delež trgovske znamke med proizvodi s 

koristno vrednostjo; mleko, kruh in jajca. Je pa dejstvo, da kljub drugačnim pričakovanjem 

med evropskimi državami obstajajo pomembne razlike v zastopanosti trgovskih in pravih 

znamk za vsako kategorijo (Nielsen 2014, 8). Slika 21 ilustrativno kaže spremembo prodaje 

glede na prikazane kategorije v obdobju dveh let za dve evropski državi. S slike vidimo, da 

gre za zelo nasprotujoče si trende, prav tako pa so tudi vrednosti teh trendov precej različne. 

Zanimivo področje, kjer med deli sveta prihaja do razlik, je vprašanje optimalnega števila 

trgovskih znamk na policah trgovin (Nielsen 2014, 12). Odgovor je odvisen od trga in 

kategorije proizvodov. Samo ena tretjina Evropejcev (in Severnoameričanov) misli, da je na 

policah preveč proizvodov pod trgovsko znamko. Za primerjavo, ta delež ljudi je v Afriki in 

na Bližnjem vzhodu 60-odstoten. Približno tri četrtine Evropejcev (to pa velja sicer tudi 

globalno za cel svet) pa si želi na policah tako proizvode trgovske blagovne znamke kot tudi 

prave znamke, in sicer zato, da lažje primerjajo cene. Spodaj navajamo nekaj sklepnih 

ugotovitev za Evropo in za primerjavo še globalno za svet, ki se tičejo obsega izbire trgovskih 

znamk (Nielsen 2014, 13): 

· proizvode pod trgovsko znamko in pravo znamko želim videti na policah skupaj, zato da 

lažje primerjam cene: Evropa – 71 %, globalno – 73 %, 

· nekateri trgovci imajo na policah preveč trgovskih znamk: Evropa – 35 %, globalno – 45 

%, 

· nekateri trgovci so odstranili preveč proizvodov pod pravo znamko na račun trgovskih 

znamk, zaradi česar kupujem v več trgovinah: Evropa – 37 %, globalno – 46 %. 
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Slika 21: Sprememba prodaje od avgusta 2012 do avgusta 2014 

Vir: Nielsen 2014, 9. 

 

Trgovske znamke so v Evropi najbolj razvite, in sicer prinesejo eno tretjino prometa na 

področju pakiranih dobrin ("consumer packaged goods" ali "CPG") (Nielsen 2014, 15). 

Zahodna Evropa pri tem prednjači, ta delež je v Švici, ki je na prvem mestu, 45-odstoten. 

Sledita ji Združeno kraljestvo in Španija z 41-odstotnim deležem. Precej slabši je ta delež v 

vzhodni in srednji Evropi, za primer sta Poljska s 24 odstotki in Ukrajina s 5 odstotki. 70 % 

Evropejcev ima trgovske znamke za dobro alternativo pravim znamkam in 60 % jih verjame, 

da ponujajo veliko vrednosti za svoj denar. Samo 30 % jih meni, da po kakovosti trgovske 

znamke niso zanesljive. Evropa je dober primer za uspešno razvijanje trgovskih znamk, saj so 

trgovci investirali v menedžerske dejavnosti teh znamk, podobno kot to delajo njihovi kolegi 

za prave znamke (Soberman in Parker 2006, 127). To pomeni, da so ustvarili visoko 

premoženje znamk in prepoznavnost svojih proizvodov. To jim je uspelo s standardnimi in 

premium ponudbami v vseh cenovnih razredih ter z inovacijami, ki zadovoljujejo do sedaj 

neizpolnjene potrebe potrošnikov (Alić, Činjarević in Agić 2015, 12). Na evropskem primeru 

lahko tudi rečemo, da trgovske znamke ne pomenijo konca pravih znamk (Kara idr. 2009, 

128). Dejstvo je namreč, da celo največji privrženci trgovskih znamk v Evropi za njih v svoji 

košarici ne porabijo več kot 50 % (Nielsen 2014, 15). Kot smo že omenili zgoraj, je delež za 

trgovske znamke najvišji (45 %) v Švici, takšen pa je približno konstantno že deset let. 

Predvidoma trgovske znamke ne bodo več rasle, ker imajo prave znamke večji potencial 

(inovacije, analitičnost in trženje). Sploh pa so psihološki dejavniki tisti, ki lahko uspešno 

razmejijo trgovske znamke od pravih (Liljander, Polsa in van Riel 2009, 23–24). Potrošniki v 

določenih kategorijah ne bodo dopuščali kompromisov, zato v kategoriji kozmetičnih in 

zdravstvenih proizvodov trgovske znamke niso uspešne kljub temu, da so približno 40 % 

cenejše (Manzur idr. 2011, 287). Še en dejavnik, ki pušča trgovske znamke v ozadju, je 

potreba po občasnem razvajanju, ki pa ga evropski potrošniki udejanjajo s pravimi znamkami 

(Nielsen 2014, 15). Slika 22 kaže, kakšno je razpoloženje do trgovskih oziroma pravih znamk 

v nekaterih evropskih državah, vključno s Slovenijo. Zanimivo je, da pri tem vprašanju med 
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državami ne gre za vpadljive razlike. Sklenemo lahko, da nikjer v Evropi trgovskim znamkam 

ne kaže slabo, kar velja tudi za Slovenijo (ta ugotovitev dejansko velja za vso Evropsko unijo, 

čeprav na Sliki 22 niso prikazane vse države). 
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Slika 22: Dojemanje vrednosti trgovskih znamk v nekaterih državah Evrope 

Vir: Nielsen 2014, 15. 

V evropskih državah (kot tudi v ZDA, Kanadi in Avstraliji) so možni dejavniki za rast 

trgovskih znamk naslednji (Nielsen 2014, 22): 

· Ojačanje nekaterih trgov: v Italiji, Grčiji, na Portugalskem in Poljskem največji trije 

trgovci dobijo manj kot 50 % vsega tržnega deleža. Ko se bodo ti trgi okrepili, bo 

predvidoma sledila rast trgovskih znamk. 

· Porast nizko cenovnih diskontov: diskontni trgovci namenijo večino izbora trgovskim 

znamkam, kar za druge trgovce pomeni pritisk na lastne ponudbe. 

· Nenehna ekonomska popustljivost: recesija in njene posledice so trgovskim znamkam 

dale zagon. Veliko potrošnikov je ugotovilo, da vrzel med kakovostjo trgovskih in pravih 

znamk ni tako velika. 

· Inovacije: te so močna točka pravih znamk, vendar sploh za evropske trgovce velja, da na 

tem področju vodijo z uvajanjem nagradnih pakiranj, uvajanjem t. i. pravične trgovine 

("fair trade") itd. 

· Novi kanali: razvoj elektronskih komercialnih kanalov (internet) omogoča dolgoročno 

rast trgovskih znamk. Udobnostni kanali ("convenience stores"; trgovine, ki delajo v 

poznih urah), ki so v porastu, ampak še niso tesno povezani s trgovskimi znamkami, so še 

en instrument njihove možne rasti.  

Kar se tiče trgovskih znamk na območju Slovenije, smo že zgoraj ugotovili, da so na precej 

dobrem glasu med potrošniki (glej Sliko 22). Približni tržni deleži trgovcev v Sloveniji v letu 
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2014 (sicer prikazani skozi prizmo prve trgovine, kjer mesečno porabimo največ), so 

prikazani na Sliki 23 (In Store 2014; GFK Orange 2015). Razvidno je, da med največje štiri 

trgovce spadajo Mercator, Spar, Tuš, Hofer in Lidl. Zadnja dva predstavljata najbolj 

pomembne diskontne trgovine, ki so v letu 2013 zasedale že 15–20 % trga (In Store 2014). 

Delež trgovskih znamk v Sloveniji je okoli 20-odstoten (Varcuj.si 2014), kar je, mimogrede, 

močno pod vrednostmi v najbolj razvitih evropskih državah (Nielsen 2014, 15). Mercator, kot 

največji slovenski trgovec po številu poslovalnic in zaposlenih, ima v svojem prodajnem 

programu 20 % lastnih, torej trgovskih znamk (Avšič in Zadnik Andoljšek 2012), kar je 

natančno enako deležu trgovskih znamk na državni ravni, kot smo že omenili zgoraj. 

Konkretno to pomeni skoraj 3000 proizvodov trgovske znamke za leto 2014 (Tomažič 2014, 

4). V trgovski verigi Spar so v letu 2015 imeli 1700 proizvodov trgovske znamke (Spar 

2015), kar je torej skoraj še enkrat manj kot pri Mercatorju leto prej. Ne preseneča dejstvo, da 

delež lastnih znamk, torej delež trgovskih znamk v trgovinah Hofer, znaša 90 % njihovega 

prodajnega programa, saj gre za diskontno trgovino (Hofer 2016). Pregled Tuševe spletne 

strani (Engrotuš 2014) razkrije, da je v njihovi ponudbi kar nekaj proizvodov trgovske 

znamke, vsekakor pa ta delež ni prevladujoč, zato ocenjujemo, da je zastopanost trgovskih 

znamk v tej trgovski družbi podobna oziroma vsaj podobnega velikostnega razreda kot pri 

Mercatorju in Sparu. 

Če želimo analizirati situacijo oziroma napovedati trend, ki vključuje tudi delež trgovskih 

znamk v slovenskih trgovskih družbah, potrebujemo podatke za nekaj zadnjih let, ki so 

prikazani na Sliki 24. Ta prikazuje trend prve trgovine, torej trgovine, kjer mesečno porabimo 

največ denarja. Meritev, ki lahko prikazano še pojasni, je analiza druge trgovine, saj načeloma 

potrošniki v eni trgovini ne dobijo vsega, kar želijo. Pri drugi trgovini je stanje na prvih dveh 

mestih identično (Mercator in Špar po 25 %), na tretjem in četrtem mestu pa sta Hofer in Lidl 

s skupaj 30 %, sicer pa sta tudi posamezno višje od Tuša (GFK Orange 2015). 

 

Približni tržni deleži trgovcev v Sloveniji v letu 2014
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Slika 23: Približni tržni deleži trgovcev v Sloveniji v letu 2014 (v %) 

Vir: In Store 2014; GFK Orange 2015. 
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Slika 24: Prva trgovina (kjer mesečno porabimo največ denarja) skozi leta v Sloveniji  

Vir: GFK Orange 2015. 

 

Ugotovimo lahko, da Hofer in Lidl, ki sta izrazito diskontni trgovini, v zadnjih letih nesporno 

povečujeta svoj delež denarja, ki ga slovenski potrošniki puščajo v trgovinah. Če to 

ugotovitev združimo z dejstvom, ki smo ga navedli zgoraj, in sicer, da ima Hofer (sklepamo, 

da enako velja za Lidl) izrazito visok delež trgovskih znamk v svojem programu, potem lahko 

rečemo, da visok delež trgovskih znamk na policah najverjetneje koristi trgovski družbi pri 

ustvarjanju prometa oziroma pri borbi s konkurenco. Najmanj toliko, če ne še bolj, smo lahko 

prepričani, da visok delež trgovskih znamk na policah trgovski družbi v tem pogledu ne 

škoduje. Ta predvidevanja lahko podkrepimo še s podatkoma: 

· da ima trgovska družba Mercator "le" okoli 20 % trgovskih znamk na svojih policah (glej 

zgoraj), njen prodajni delež v smislu prve trgovine, kot tudi klasični tržni delež pa zadnja 

leta padata (GFK Orange 2015; In Store 2014), 

· da ima Spar v absolutnem smislu (predvidoma pa tudi v relativnem) v primerjavi z 

Mercatorjem še manj trgovskih znamk v svojem izboru, njegov prodajni delež v smislu 

prve trgovine pa zadnja leta pada (GFK Orange 2015). Nadalje, kljub temu, da so v letu 

2013 pri Sparu zabeležili največji dobiček med slovenskimi trgovci, pa njegovi prihodki 

niso dosegli takšne rasti prihodkov, kot so jih diskontne trgovine (In Store 2014).   

Na osnovi te enostavne analize lahko sklenemo, da: 

· Slovenija je po deležu trgovskih znamk precej pod povprečjem najbolj razvitih evropskih 

držav, toda še vedno precej višje od manj razvitih. 
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· V Sloveniji skladno s trendom v Evropi ugotavljamo porast tržnega deleža diskontnih 

trgovin, za katere pa je značilno, da imajo v svojem izboru visok delež proizvodov 

trgovskih znamk v absolutnem smislu kot tudi v primerjavi z drugimi trgovskimi 

družbami, ki ne poslujejo diskontno. 

· Najverjetneje visok delež trgovskih znamk v trgovini pozitivno vpliva na ustvarjanje 

prometa v primerjavi s trgovinami, ki imajo ta delež manjši. 

5.5 Sklep 

V tem poglavju smo spoznali, da je delež trgovskih znamk v Hoferju relativno velik v 

primerjavi z deležem teh znamk v drugih treh družbah; Mercatorju, Sparu in Tušu. Zato nas 

ne sme presenetiti, če smo v primeru nekaterih proizvodov v naši analizi ugotovili, da je 

odločanje med trgovsko in pravo znamko relativno visoko v korist trgovske znamke prav za 

kupce Hoferja. Z drugimi besedami, če v neki trgovski družbi močno prevladuje delež 

trgovskih znamk, potem je logično, da se bodo kupci v tej družbi odločali pretežno za te in ne 

prave znamke. Menimo, da to dejstvo ni ogrozilo naše analize, saj je delež trgovskih znamk v 

preostalih treh trgovskih družbah v grobem rečeno podoben in relativno nizek. Glede na v tem 

poglavju navedeno ugotovitev iz literature, da so včasih lahko k nakupu trgovske znamke 

nagnjeni tudi kupci z visoko kupno močjo, nas ne sme presenetiti nobena ugotovitev, ki se 

tiče rezultatov analize našega empiričnega dela naloge. Nadalje, kot kaže, so trgovske znamke 

v Evropi in tudi v Sloveniji med potrošniki dobro sprejete. Sklepamo, da to dejstvo pozitivno 

vpliva na našo raziskavo, saj sta obe vrsti analiziranih znamk predvidoma enako oziroma 

podobno priljubljeni. V nasprotnem primeru bi namreč morali upoštevati, da se potrošniki 

morebiti več obračajo k pravim znamkam zato, ker so trgovske v splošnem enostavno manj 

priljubljene. Konkretno bi to pomenilo uvedbo in podrobnejšo analizo dejavnikov, ki bi to 

priljubljenost opisovali. Kot smo v sklepih prejšnjih poglavij že omenili, pa tega nismo storili. 

V kontekstu odločanja med trgovsko in pravo znamko namreč nismo podrobneje analizirali 

vloge nobenega dejavnika, ki ni v povezavi s kupno močjo, osebnostnimi lastnostmi in 

čustvenim odnosom do proizvodov. Na osnovi napisanega je ta odločitev predvidoma 

upravičena. 
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6 EMPIRIČNI DEL 

6.1 Uvod 

V teoretičnem delu naloge smo navedli in definirali precej izhodišč in smernic za empirični 

del. S tem mislimo predvsem vedenje potrošnikov in njihove nakupne odločitve. Spoznali 

smo, da je nakupno odločanje kompleksen proces. Kljub navideznemu splošnemu sprejetju 

modela, ki nakupno odločitev opisuje v štirih korakih (glej 4.1), v resnici obstaja precej več 

modelov nakupnega odločanja. Nekateri od njih, imenovani tradicionalni, so stari že kar nekaj 

desetletij, vendar kljub temu še vedno v veljavi. Ocenjujemo, da je bistvena razlika med temi 

modeli različna stopnja vključenosti kognitivnega zaznavanja in posledično tudi vpletenosti 

čustvenega odnosa v proces nakupnega odločanja. Eden izmed glavnih namenov empiričnega 

dela naloge je z dokaj preprostim pristopom ugotoviti, ali oziroma koliko čustvena 

komponenta prispeva pri odločanju o nakupu vsakodnevnih proizvodov s prehrambnega in 

neprehrambnega področja. Zbiranje mnenj potrošnikov in izbira metod raziskovanja seveda 

predstavljata model za kasnejše raziskave s tega področja. Pri tem je težko biti izviren, zato 

smo hipoteze, cilje in interpretacijo rezultatov izbirali skrbno in z namenom, da bi s čim 

manjšim številom podatkov pridobili čim več uporabnih sklepov. 

6.2 Opis vzorca in zbiranje podatkov 

Preglednica 8 prikazuje strukturo anketirancev. Slika 25 grafično kaže spol anketirancev. V 

naši raziskavi je sodelovalo 53 (34 %) moških in 103 (66 %) ženske. Približno dve tretjini 

vzorca sestavljajo torej ženske. Starost anketirancev je grafično prikazana na Sliki 26. 

Približno polovica vseh anketirancev (51,9 %) je starih od 40 do 59 let, 32,1 % anketirancev 

je starih od 25 do 39 let, 9,6 % anketirancev je starih od 60 do 69 let, 5,8 % anketirancev je 

starih do 24 let, 0,6 % anketirancev je starih nad 70 let. 

V raziskavo smo vključili kupce Mercatorja, Spara, Tuša in Hoferja, njihovo strukturo pa 

grafično prikazuje Slika 27. 45 anketirancev (28,8 %) najpogosteje nakupuje v Mercatorju, 41 

anketirancev (26,3 %) najpogosteje nakupuje v Hoferju, 36 (23,1 %) jih najpogosteje 

nakupuje v Tušu in 34 (21,8 %) jih najpogosteje nakupuje v Sparu. 

Slika 28 grafično kaže strukturo mesečnega dohodka anketirancev (za samske) oziroma 

povprečni mesečni dohodek vseh družinskih članov, ki prispevajo za nabavo vsakodnevnih 

prehrambnih in neprehrambnih proizvodov. Za 56 anketirancev (35,9 %) je ta dohodek od 500 

do 1000 €, za 30 anketirancev (19,2 %) je ta dohodek od 1000 do 1500 €, za 28 anketirancev 

(17,9 %) je ta dohodek od 1500 do 2000 €, za 24 anketirancev (15,4 %) je ta dohodek do 500 

€ in za 18 anketirancev (11,5 %) je ta dohodek nad 2000 €. 
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Preglednica 8: Strukturna analiza anketirancev  

Spol  ŠTEVILO (N) DELEŽ (%) 

moški 53 34  

ženske 103 66  

SKUPAJ 156 100 

Starost  ŠTEVILO (N) DELEŽ (%) 

do 24 let 9 5,8 

od 25 do 39 let  50 32,1 

od 40 do 59 let  81 51,9 

od 60 do 69 let 15 9,6 

nad 70 let 1 0,6 

SKUPAJ 156 100,0 

Trgovina, kjer najpogosteje nakupujejo ŠTEVILO (N) DELEŽ (%) 

Mercator 45 28,8 

Spar  34 21,8 

Tuš  36 23,1 

Hofer 41 26,3 

Mesečni dohodek  ŠTEVILO (N) DELEŽ (%) 

do 500 € 24 15,4 

od 500 do 1000 € 56 35,9 

od 1000 do 1500 € 30 19,2 

od 1500 do 2000 € 28 17,9 

nad 2000 €  18 11,5 
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Slika 25: Spol anketirancev 
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Slika 26: Starost anketirancev 
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Slika 27: Trgovina, kjer anketiranci najpogosteje nakupujejo 
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Slika 28: Mesečni dohodek anketirancev 
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6.3 Opis spremenljivk in metod 

6.3.1 Spremenljivke 

V analizi rezultatov smo poleg kupne moči uporabili še štiri spremenljivke, ki so vse 

sestavljene iz več kazalnikov: 

Osebnostne lastnosti 

Vprašanja o osebnostnih lastnostih so v anketi pod številkami od 5 do 12, odgovori pa so v 

Likertovi lestvici od 1 do 5. Ta spremenljivka je sestavljena iz osmih kazalnikov: 

· samozavest, 

· varčnost pri nakupovanju, 

· dominantnost v družbi, 

· samostojnost v vsakdanjem življenju, 

· družabnost, 

· prilagodljivost v vsakdanjem življenju, 

· iznajdljivost v vsakdanjem življenju in 

· pedantnost v vsakdanjem življenju. 

Čustveni odnos 

Ta spremenljivka je sestavljena iz dvanajstih kazalnikov, ki so vključeni v dvanajst vprašanj v 

anketi (vprašanja od številke 13 do 24, odgovori pa so v Likertovi lestvici od 1 do 5), ki so 

navedena spodaj. Pomembno je, da gre pri vseh vprašanjih za bolj ali manj iracionalno 

vsebino ali izrazito čustveno ozadje: 

· slovensko poreklo vsaj enega proizvoda iz tabele pri vprašanju št. 37 mi pomeni veliko 

(domovinsko čustvo), 

· pri nakupu vsaj enega proizvoda iz tabele pri vprašanju št. 37 se odločam glede na 

mnenje bližnjih in znancev (iracionalno oziroma zaupanje), 

· vsaj en proizvod iz tabele pri vprašanju št. 37 kupujem, ker sem tako navajen in nimam 

natančne obrazložitve, zakaj je tako (iracionalno oziroma zaščitenost), 

· vsaj en proizvod iz tabele pri vprašanju št. 37 kupujem, ker imam na to trgovsko 

blagovno znamko oziroma blagovno znamko lepe spomine (lepi spomini, sreča), 

· vsaj en proizvod iz tabele pri vprašanju št. 37 kupujem z zavestjo, da delujem v nasprotju 

z oglaševanjem, ker hočem biti samosvoj (iracionalno oziroma jeza, zavist in podobno), 

· vsaj en proizvod iz tabele pri vprašanju št. 37 kupujem samo zato, ker o njem med ljudmi 

krožijo pozitivne zgodbe (iracionalno oziroma zaupanje ali upanje), 

· kupujem pri trgovski družbi, kjer sem zaposlen sam, oziroma je zaposlen kdo od meni 

bližnjih (zaupanje, zaščitenost), 
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· kupujem pri tisti trgovski družbi, za katero lahko rečem, da se strinjam s politiko njenega 

poslovanja (zaupanje, zaščitenost, zadovoljstvo), 

· kupujem vsaj en proizvod iz tabele pri vprašanju št. 37, za katerega lahko rečem, da 

imam vanj visoko zaupanje, čeprav ne vem točno, zakaj (iracionalno oziroma zaupanje), 

· kupujem vsaj en proizvod iz tabele pri vprašanju št. 37, za katerega lahko rečem, da mi 

njegov nakup vzbuja veselje (veselje, sreča), 

· vsaj en proizvod iz tabele pri vprašanju št. 37 kupim tudi zato, ker sem se pri drugih 

proizvodih z enako funkcijo v preteklosti že čutil prevaranega oziroma prikrajšanega 

(jeza, strah), 

· vsaj en proizvod iz tabele pri vprašanju št. 37 kupim z zavestjo, da nekomu s tem 

koristim (iracionalno oziroma ljubezen, upanje). 

Drugi dejavniki 

Ta spremenljivka je sestavljena iz dvanajstih kazalnikov, ki so vključeni v dvanajst vprašanj v 

anketi (vprašanja od številke 25 do 36, odgovori pa so v Likertovi lestvici od 1 do 5), ki so 

navedena spodaj: 

· za vsaj en proizvod iz tabele pri vprašanju št. 37 mi cena pomeni veliko (cena proizvoda), 

· za vsaj en proizvod iz tabele pri vprašanju št. 37 mi kakovost pomeni veliko (kakovost 

proizvoda), 

· vsaj en proizvod iz tabele pri vprašanju št. 37 najverjetneje kupim, ker mi je všeč njegova 

embalaža (embalaža proizvoda), 

· vsaj en proizvod iz tabele pri vprašanju št. 37 kupujem, ker sem prepričan, da je zelo 

dober oziroma vrhunski (kakovost, vrhunskost proizvoda), 

· vsaj en proizvod iz tabele pri vprašanju št. 37 kupujem, ker sem prepričan, da je 

neškodljiv mojemu zdravju (neškodljivost proizvoda za zdravje), 

· za vsaj en proizvod iz tabele pri vprašanju št. 37 lahko rečem, da mi je vseeno, kaj kupim, 

samo da je funkcionalno (funkcionalnost proizvoda), 

· kupujem tam, kjer mi je to lokacijsko najbližje (lokacija trgovine), 

· za vsaj en proizvod iz tabele pri vprašanju št. 37 lahko rečem, da sem z določeno 

trgovsko blagovno znamko oziroma blagovno znamko imel slabe izkušnje, zato sedaj 

kupujem drugo trgovsko blagovno znamko oziroma blagovno znamko (racionalno 

nezadovoljstvo, razočaranje nad proizvodom), 

· kupujem pri trgovski družbi, kjer je odnos do potrošnika prijazen in ustrežljiv (prijaznost 

in ustrežljivost trgovca), 

· kupujem pri trgovski družbi, kjer je odnos prodajalca do potrošnika strokoven 

(strokovnost trgovca), 

· kupujem pri trgovski družbi, kjer je postopek plačila blaga (blagajne) učinkovit oziroma 

hiter (učinkovitost oziroma hitrost obračuna nakupljenih proizvodov), 
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· kupujem pri trgovski družbi, ki mi nudi dodatne ugodnosti: bonitetne kartice, ugodni 

nakupi drugih storitev, kot so počitnice ... (dodatne ugodnosti pri trgovski družbi). 

Odločanje med trgovsko in pravo znamko 

Ta spremenljivka je sestavljena iz tridesetih kazalnikov, ki so prikazani v Preglednici 9. Gre 

za tipične prehrambne in neprehrambne proizvode za vsakdanjo rabo. Anketiranci so z 

Likertovo lestvico od 1 do 5 pri vprašanju št. 37 v anketi odgovarjali, kateri proizvod sploh 

kupujejo in če ga, ali gre za trgovsko ali pravo znamko. 

Preglednica 9: Obravnavani proizvodi z oznako trgovske znamke oziroma prave 
znamke (vprašanje 37) 

Prehrambni proizvodi Neprehrambni proizvodi 

kruh in pecivo · beli ali črni kruh 
· prepečenec 
· polnozrnati kruh 
· toast 
· torte in pecivo 

kozmetika 
 

· mleko za telo 
· losjon za po britju 
· dezodorant 
· krema za sončenje 
· odstranjevalec ličil 

meso in mesni 
proizvodi 
 

· svinjina 
· govedina 
· mleto meso 
· perutnina 
· salame 

higiena 
 

· šampon za lase 
· zobna krema 
· plenice za otroke 
· toaletni papir 
· milo za roke 

pijače 
 

· pivo 
· vino 
· gazirane pijače 
· sadni sokovi 
· mineralna voda 

čistila · detergent za pomivanje    
posode 

· detergent za pranje perila 
· čistila za kopalnico in 

sanitarije 
· čistila za steklene 

površine 
· čistilo za pečice 

6.3.2  Metode 

Faktorska analiza 

Kot dodatek pri testiranju prve hipoteze smo uporabili faktorsko analizo, ki je metoda za 

zmanjšanje števila podatkov. Posebej koristna je, kadar je teh v izvorni obliki zelo veliko. 

Njen namen je proučevanje povezav v množici opazovanih spremenljivk. S faktorsko analizo 

lahko analiziramo povezave med spremenljivkami na tak način, da najdemo novo, manjšo 

množico spremenljivk, ki predstavljajo to, kar imajo skupnega opazovane spremenljivke. 

Nove spremenljivke ne pojasnjujejo značilnosti vseh spremenljivk v celoti, vendar pa 

pojasnijo večino značilnosti oziroma tiste značilnosti, ki so tem spremenljivkam skupne. Tako 

lažje opazujemo osnovno strukturo podatkov. S faktorsko analizo smo preverili, ali lahko 

sestavljene spremenljivke (i) osebnostne lastnosti, (ii) čustveni odnos, (iii) drugi dejavniki in 
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(iv) odločanje med trgovsko in pravo znamko pojasnimo z manjšim številom dejavnikov. 

Znotraj prve hipoteze, s katero smo poleg kupne moči potrošnika preverjali vpliv osebnostnih 

lastnosti in čustvenega odnosa na odločanje med trgovsko in pravo znamko, smo preverili tudi 

vpliv posameznih kazalnikov na odločanje med trgovsko in pravo znamko. Glede na vsebino 

prve hipoteze spremenljivke drugi dejavniki nismo preverili s faktorsko analizo, torej nismo 

računali dejavnikov, s katerimi bi predstavili to sestavljeno spremenljivko. 

Regresijska analiza 

Prvo hipotezo smo preverjali z multiplo regresijsko analizo. Ugotavljali smo povezanost med 

odvisno spremenljivko odločanje med trgovsko in pravo znamko na eni strani in neodvisnimi 

spremenljivkami kupna moč, osebnostne lastnosti, čustveni odnos na drugi strani. Regresijska 

analiza meri vpliv neodvisnih spremenljivk na odvisno. Koeficient B določa moč vpliva, Sig. 

(stopnja značilnosti) pa pomeni, ali je ta vpliv statistično značilen pri koeficientu tveganja 5 

%. Visoka absolutna vrednost koeficienta B pomeni prevladujoč vpliv, za preverjanje stopnje 

statistične značilnosti spremenljivke z visokim B pa upoštevamo parameter Sig. Z regresijsko 

analizo smo preverjali tudi vpliv posameznih kazalnikov neodvisnih spremenljivk na odvisno 

spremenljivko odločanje med trgovsko in pravo znamko. 

ANOVA 

Analiza variance (ANOVA) je statistična metoda, ki se uporablja za ugotavljanje razlik med 

dvema ali več aritmetičnimi sredinami. Z metodo ANOVA preverjamo ničelno hipotezo 

enakosti aritmetičnih sredin med skupinami. To je torej statistična metoda, ki se uporablja za 

preverjanje povprečnih vrednosti v več kot dveh skupinah. Podobno kot pri T-testu ANOVA 

upošteva tudi standardni odklon vzorca. Metodo ANOVA smo uporabili pri drugi in tretji 

hipotezi. Uporabili smo jo še izven preverjanja hipotez, in sicer smo s tem preverili, ali 

znotraj posameznih spremenljivk (osebnostne lastnosti, čustveni odnos, drugi dejavniki, 

odločanje med trgovsko in pravo znamko) obstajajo statistično značilne razlike med kupci 

različnih trgovskih družb za posamezne kazalnike, ki določeno spremenljivko sestavljajo. 

Metodo ANOVA smo uporabili kot dodatek pri drugi hipotezi, kot glavno metodo pa pri tretji 

hipotezi. Uporabili smo jo še pri preverjanju razlik med aritmetičnimi sredinami za 

spremenljivke osebnostne lastnosti, čustveni odnos, drugi dejavniki in odločanje med 

trgovsko in pravo znamko, kot sledi v poglavju 6.4. Pri analizi z metodo ANOVA smo dobili 

tri tabele: 

· prvo tabelo (opisne statistike), kjer dobimo veličine M (srednja vrednost) in SD 

(standardni odklon), 

· drugo tabelo, kjer dobimo F-statistiko in veličino Sig. (stopnja značilnosti) in 

· tretjo tabelo (večkratne primerjave), ki predstavlja rezultate Bonferronijevega testa. 
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Z metodo ANOVA smo preverjali domnevo o enakosti povprečij v vseh skupinah. Za 

ugotavljanje, med katerimi skupinami se povprečja odvisne spremenljivke razlikujejo, smo 

uporabili Bonferronijev test, s katerim smo preverili razlike v povprečjih za vsak par skupin 

posebej. 

Vse oznake statističnih veličin v rezultatih, ki sledijo spodaj in v prilogah ter se nanašajo na 

regresijsko analizo in metodo ANOVA, smo povzeli po Institute for digital research and 

education (IDRE 2016), kjer je naveden tudi njihov opis: 

B vrednosti regresijske enačbe za napoved odvisne spremenljivke z 

neodvisnimi 

Beta standardizirani koeficient (utežni faktor za prikaz relativne 

pomembnosti neodvisnih spremenljivk) 

df    stopnja prostosti vira za varianco 

F    F-statistika 

Lower Bound spodnja meja 95-odstotnega intervala zaupanja 

M     povprečna vrednost 

Mean Square vsota kvadratov (Mean Square), deljeno s stopnjo prostosti vira 

variance (df) 

Mean povprečna vrednost 

N    velikost vzorca 

R korelacija med opazovanimi in napovedanimi vrednostmi odvisne 

spremenljivke 

R2 adjusted prilagojeni R2; ki je enak: 1 - ((1 – R2)((N - 1) /( N - k - 1)), kjer je 

k število napovednih kazalnikov ("predictor") 

R2 delež variance odvisne spremenljivke, ki je pojasnjena z 

neodvisnimi spremenljivkami 

SD    standardni odklon 

Sig.   stopnja značilnosti (5 %) 

Std. Error of  rms napaka; kvadratni koren veličine Mean Square za varianco, ki 

the Estimate  je ne moremo razložiti z neodvisnimi spremenljivkami (Residual) 

Std. Error  standardna napaka (koeficientov)  

Sum of Squares vsota kvadratov ali varianca treh virov (Total, Regression, 

Residual). Total pomeni skupno varianco, in sicer varianco modela 

oziroma varianco, ki jo lahko pojasnimo z neodvisnimi 

spremenljivkami, (Regression) in varianco, ki je ne moremo 

pojasniti z neodvisnimi spremenljivkami (Residual). 

t    t- statistika 

Upper Bound zgornja meja 95-odstotnega intervala zaupanja 
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6.4 Prikaz in interpretacija rezultatov   

6.4.1 Analiza spremenljivke osebnostne lastnosti 

Preglednica 10 prikazuje povprečne vrednosti in standardne odklone iz analize vprašanj o 

osebnostnih lastnostih, in sicer glede na trgovsko družbo, kjer anketiranec najpogosteje 

nakupuje. Povprečne vrednosti M iz Preglednice 10 so prikazane na Sliki 29, kjer vidimo, da 

so se anketiranci v splošnem najbolj ocenili za samostojne, najmanj pa za dominantne, vendar 

se nam to dejstvo ne zdi koristno pri nadaljnji analizi. 

 
Preglednica 10: Povprečne vrednosti in standardni odkloni spremenljivke osebnostne 

lastnosti glede na favorizirano trgovsko družbo 

Mercator Spar Tuš  Hofer Skupaj  ANOVA  

M SD M SD M SD M SD M SD F Sig. 

samozavest 3,67 0,60 3,94 0,69 3,42 0,97 3,88 0,71 3,72 0,77 3,650 0,014 

varčnost 3,47 0,79 3,50 0,75 3,75 0,84 3,39 0,83 3,52 0,81 1,412 0,242 

dominantnost v 
družbi 

3,20 0,82 3,41 0,70 2,83 0,91 3,10 0,80 3,13 0,83 3,103 0,030 

samostojnost 4,42 0,583 4,35 0,849 3,92 1,052 4,59 0,591 4,33 0,806 5,110 0,002 

družabnost 3,40 0,96 3,94 0,81 3,50 1,06 3,88 0,98 3,67 0,98 3,109 0,028 

prilagodljivost 3,91 0,763 4,15 0,784 3,92 1,131 3,95 0,865 3,97 0,887 0,561 0,641 

iznajdljivost 3,82 0,535 3,94 0,694 3,42 1,131 3,90 0,800 3,78 0,824 3,244 0,024 

natančnost 3,71 0,920 4,06 0,736 3,75 0,732 3,85 0,853 3,83 0,826 1,312 0,272 
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Slika 29: Povprečne vrednosti za posamezne kazalnike spremenljivke osebnostne 

lastnosti glede na favorizirano trgovsko družbo anketirancev 
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Iz Preglednice 10 razberemo, da je stopnja značilnosti za samozavest, dominantnost v družbi, 

samostojnost, družabnost in iznajdljivost manjša od 0,05, zato lahko trdimo, da so povprečne 

vrednosti zgoraj naštetih kazalnikov (samozavest, dominantnost ...) za vsaj dve trgovski 

družbi statistično značilno različne. Za ugotovitev, med katerimi trgovskimi družbami so 

povprečja različna, smo uporabili Bonferronijev test, ki je prikazan v Prilogi 2 (Tabela 1). 

V Tabeli 1 iz Priloge 2 so za vsak par trgovskih družb izračunani razlika v povprečnih 

vrednostih, standardna napaka za to razliko, stopnja značilnosti in 95-odstotni interval 

zaupanja za to razliko povprečnih vrednosti. Razlike so pri: 

Samozavesti 

· med kupci Spara in Tuša, 

· med kupci Tuša in Hoferja. 

Tisti, ki najpogosteje kupujejo v Sparu, imajo višjo samozavest kot tisti, ki najpogosteje 

kupujejo v Tušu. Prav tako imajo tisti, ki najpogosteje kupujejo v Hoferju, višjo samozavest 

kot tisti, ki najpogosteje kupujejo v Tušu. 

Dominantnosti 

· med kupci Spara in Tuša. 

Tisti, ki najpogosteje kupujejo v Sparu, so bolj dominantni kot tisti, ki najpogosteje 

nakupujejo v Tušu. 

Samostojnosti  

· med kupci Mercatorja in Tuša, 

· med kupci Hoferja in Tuša. 

Tisti, ki najpogosteje kupujejo v Mercatorju, so bolj samostojni kot tisti, ki najpogosteje 

nakupujejo v Tušu. Tisti, ki najpogosteje nakupujejo v Hoferju, so bolj samostojni kot tisti, ki 

najpogosteje nakupujejo v Tušu.  

Iznajdljivosti 

· med kupci Spara in Tuša. 

Tisti, ki najpogosteje nakupujejo v Sparu, so bolj iznajdljivi kot tisti, ki najpogosteje 

nakupujejo v Tušu. 

Seveda je treba poudariti, da zgornja analiza temelji na subjektivnem ocenjevanju oziroma 

samoocenjevanju anketirancev. 
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6.4.2 Analiza spremenljivke čustveni odnos 

Preglednica 11 prikazuje povprečne vrednosti in standardne odklone iz analize vprašanj o 

čustvenem odnosu, in sicer glede na trgovsko družbo, kjer anketiranec najpogosteje nakupuje. 

Iz te preglednice preverimo domnevo o enakosti povprečij v vseh skupinah. Vidimo, da je 

stopnja značilnosti (Sig.) pri vseh trditvah, razen pri slovenskem poreklu, večja od 0,05, zato 

lahko trdimo, da je povprečna vrednost kazalnika slovensko poreklo za vsaj dve trgovski 

družbi statistično značilno različna. Za ugotovitev, med katerimi skupinami so povprečja 

različna, smo uporabili Bonferronijev test, ki je prikazan v Prilogi 2 (Tabela 2). Povprečne 

vrednosti M iz Preglednice 11 so prikazane na Sliki 30, kjer lahko ocenimo, da je od vseh 

opazovanih kazalnikov slovensko poreklo proizvodov tisti, ki je kupcem najpomembnejši. 

Najmanj pomemben kazalnik je dejstvo, da kupci kupujejo tam, kjer so sami zaposleni, 

oziroma je zaposlen kdo od njihovih bližnjih. To je bilo možno pričakovati, saj je takih 

kupcev po naši logični presoji dejansko bistveno manj od tistih, ki niso zaposleni v nobeni od 

štirih trgovskih družb, oziroma ni tam zaposlen noben od njihovih bližnjih. Na osnovi Slike 

30 lahko rečemo še, da sta tudi (i) mnenje bližnjih in znancev ter (ii) strinjanje s politiko 

trgovske družbe tista kazalnika, ki imata na nakupno odločitev relativno nizek vpliv. 

Za kazalnik slovensko poreklo so v Tabeli 2 iz Priloge 2 za vsak par trgovskih družb 

izračunani razlika v povprečnih vrednostih, standardna napaka za to razliko, stopnja 

značilnosti in 95-odstotni interval zaupanja za to razliko povprečnih vrednosti. Značilnih 

razlik med trgovskimi družbami oziroma anketiranci, ki tam kupujejo, glede dojemanja 

slovenskega porekla blaga ni. 

6.4.3 Analiza spremenljivke drugi dejavniki 

Preglednica 12 prikazuje povprečne vrednosti in standardne odklone iz analize vprašanj o 

drugih dejavnikih, in sicer glede na trgovsko družbo, kjer anketiranec najpogosteje nakupuje. 

Stopnja značilnosti za vrhunskost, neškodljivost zdravju, bližino lokacije, drugo blagovno 

znamko in dodatne ugodnosti je manjša od 0,05, zato lahko trdimo, da so povprečne vrednosti 

zgoraj naštetih kazalnikov (vrhunskost ...) za vsaj dve trgovski družbi statistično značilno 

različne. Za ugotovitev, med katerimi skupinami so povprečja različna, smo uporabili 

Bonferronijev test, ki je prikazan v Prilogi 2 (Tabela 3). Srednje vrednosti M iz Preglednice 

12 so prikazane na Sliki 31, kjer vidimo, da ima izrazito malo vpliva na nakupno odločitev 

embalaža proizvoda, največ pa kakovost. Medtem ko je to drugo dejstvo logično in 

pričakovano, pa je relativno majhen vpliv embalaže glede na vse do sedaj napisano (glej 

poglavja 3.3, 3.3.1 in 5.3) prav presenetljiv. Namreč, embalaža ima v teoriji velik vpliv na 

kupčevo dojemanje proizvoda, posledično pa seveda na njegove nakupne odločitve. Nadalje, 

strategija trgovskih znamk, ki posnemajo embalažo pravih znamk, je zasnovana tako prav 

zaradi dokazano pomembnega vpliva embalaže na potrošnikovo vedenje oziroma nakupne 

odločitve. 
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Preglednica 11: Povprečne vrednosti in standardni odkloni za spremenljivko čustveni 

odnos glede na trgovsko družbo 

Mercator Spar Tuš  Hofer Skupaj  ANOVA  

M SD M SD M SD M SD M SD F Sig. 

slovensko poreklo 4,11 0,935 3,53 1,161 4,17 1,231 3,73 1,184 3,90 1,143 2,744 0,045 

mnenje bližnjih in 
znancev 

2,51 1,036 2,91 0,996 2,92 1,730 2,93 1,104 2,80 1,241 1,156 0,328 

navada 3,51 1,121 3,56 1,440 3,25 1,763 3,46 1,451 3,45 1,434 0,323 0,809 

lepi spomini  3,07 1,388 3,12 1,225 2,75 1,713 2,59 1,500 2,88 1,469 1,186 0,317 

samosvojost 2,78 1,380 2,79 1,409 2,83 1,699 3,05 1,564 2,87 1,503 0,281 0,839 

pozitivne zgodbe 
med ljudmi 

2,78 1,259 2,74 0,994 2,42 1,402 2,90 1,261 2,72 1,243 1,043 0,375 

kjer sem zaposlen 
sam, oziroma je 
zaposlen kdo od meni 
bližnjih 

1,78 1,347 1,53 1,080 1,67 1,265 1,41 0,894 1,60 1,162 0,776 0,509 

strinjanje s politiko 
poslovanja trgovske 
družbe 

2,42 1,158 2,62 1,256 2,83 1,363 2,17 1,093 2,49 1,226 2,079 0,105 

visoko zaupanje  3,13 1,120 3,32 1,173 3,17 1,363 2,83 1,482 3,10 1,291 0,982 0,403 

nakup mi vzbuja 
veselje 

3,04 1,313 2,91 0,965 2,75 1,381 2,98 1,084 2,93 1,197 0,426 0,735 

pri drugih proizvodih 
z enako funkcijo sem 
se v preteklosti že 
počutil prevaranega 
oz. prikrajšanega   

3,07 1,304 3,00 1,181 2,58 1,461 2,83 1,202 2,88 1,292 1,066 0,365 

koristim nekomu  3,22 1,380 2,91 1,264 3,08 1,519 3,07 1,367 3,08 1,377 0,325 0,807 
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Slika 30: Povprečne vrednosti za posamezne kazalnike spremenljivke čustveni odnos 

glede na favorizirano trgovsko družbo anketirancev 

 
V Tabeli 3 iz Priloge 2 so za vsak par trgovin izračunani razlika v povprečnih vrednostih, 

standardna napaka za to razliko, stopnja značilnosti in 95-odstotni interval zaupanja za to 

razliko povprečnih vrednosti. Razlike so pri: 

Vrhunskosti 

· med kupci Spara in Tuša. 

Tisti, ki najpogosteje kupujejo v Tušu, so bolj prepričani, da so nakupljeni proizvodi vrhunski 

v primerjavi s tistimi, ki najpogosteje kupujejo v Sparu. 

Neškodljivosti zdravju 

· med kupci Spara in Tuša, 

· med kupci Hoferja in Tuša.  

Kupci Spara v večji meri menijo, da kupujejo proizvode, ker so neškodljivi zdravju v 

primerjavi s kupci Tuša, prav tako obstaja razlika med kupci Hoferja in kupci Tuša. Kupci 

Hoferja v primerjavi s kupci Tuša v večji meri menijo, da kupujejo proizvode, ker so 

neškodljivi zdravju. 

Bližini lokacije 

· med kupci Mercatorja in Spara, 

· med kupci Tuša in Spara. 
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Preglednica 12: Povprečne vrednosti in standardni odkloni spremenljivke drugi 

  dejavniki glede na trgovsko družbo 

Mercator Spar Tuš  Hofer Skupaj  ANOVA  

M SD M SD M SD M SD M SD F Sig. 

cena 3,82 1,007 3,79 1,095 3,92 0,874 4,20 0,843 3,94 0,962 1,467 0,226 

kakovost 4,47 0,625 4,32 0,806 4,67 0,632 4,68 0,567 4,54 0,666 2,513 0,061 

embalaža  2,31 1,258 2,44 1,133 1,83 1,082 2,20 1,269 2,20 1,204 1,718 0,166 

vrhunskost 3,98 0,917 3,76 0,987 4,33 0,756 4,20 0,872 4,07 0,902 2,836 0,040 

neškodljivost 
zdravju 

3,71 1,160 4,03 1,058 3,17 1,595 3,98 1,037 3,72 1,258 3,765 0,012 

funkcionalnost 
proizvoda 

3,27 1,338 3,26 1,263 3,50 1,464 2,93 1,330 3,23 1,353 1,187 0,317 

bližina lokacije 4,11 0,910 3,50 1,161 4,25 0,937 4,00 0,806 3,98 0,980 4,139 0,007 

druga blagovna 
znamka zaradi 
slabih izkušenj 

3,47 1,217 3,00 1,255 3,92 1,052 3,73 1,096 3,54 1,193 4,165 0,007 

prijazen in 
ustrežljiv odnos 
do potrošnika 

3,56 0,841 3,88 0,946 4,00 1,095 3,85 1,038 3,81 0,984 1,553 0,203 

strokoven 
odnos 

3,62 0,834 3,85 0,989 4,00 1,014 3,83 1,116 3,81 0,989 1,009 0,390 

hiter postopek 
plačila 

3,62 0,886 4,00 0,921 3,67 1,195 3,93 1,127 3,79 1,039 1,265 0,289 

dodatne 
ugodnosti  

3,29 1,308 2,79 1,409 3,50 1,577 2,63 1,280 3,06 1,420 3,311 0,022 

 
Kupci Mercatorja v primerjavi s kupci Spara v večji meri menijo, da kupujejo proizvode tam, 

kjer je to lokacijsko najbližje. Kupci Tuša v primerjavi s kupci Spara v večji meri menijo, da 

kupujejo proizvode tam, kjer je to lokacijsko najbližje.  

Drugi blagovni znamki zaradi slabih izkušenj s prejšnjo  

· med kupci Spara in Tuša, 

· med kupci Spara in Hoferja. 

Kupci Tuša v primerjavi s kupci Spara v večji meri menijo, da so z določeno trgovsko 

oziroma pravo znamko imeli slabe izkušnje, zato sedaj kupujejo drugo trgovsko oziroma 

pravo znamko. Enako se kupci Hoferja v primerjavi s kupci Spara v večji meri strinjajo s to 

trditvijo. 
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Slika 31: Povprečne vrednosti za posamezne kazalnike spremenljivke drugi dejavniki 

glede na favorizirano trgovsko družbo anketirancev 

  

Dodatnih ugodnostih  

· med kupci Tuša in Hoferja. 

Kupci Tuša v primerjavi s kupci Hoferja v večji meri kupujejo v trgovski družbi, ki jim nudi 

dodatne ugodnosti.  

6.4.4 Analiza spremenljivke odločanje med trgovsko in pravo znamko 

Preglednica 13 prikazuje povprečne vrednosti in standardne odklone iz analize vprašanj o 

odločanju med trgovsko in pravo znamko, in sicer glede na trgovsko družbo, kjer anketiranec 

najpogosteje nakupuje. Za vsak kazalnik (proizvod) iz Preglednice 9 oziroma iz anketnega 

vprašanja št. 37 (glede na favorizirano trgovsko družbo nakupovanja) smo izračunali 

povprečno vrednost ustreznih odgovorov na Likertovi lestvici od 1 do 5. Proizvodi, ki jih 

kupec ne kupuje, so bili seveda izvzeti iz analize. Večja povprečna vrednost za posamezni 

kazalnik pomeni večje nagibanje k nakupovanju proizvodov pod trgovsko znamko. 

V Preglednici 13 so prikazani samo proizvodi, kjer je stopnja značilnosti manjša od 0,05. To 

so beli in črni kruh, polnozrnati kruh, pivo, vino, mineralna voda, losjon po britju, dezodorant, 

krema za sončenje, odstranjevalec ličil, šampon za lase, zobna krema, milo za roke, detergent 

za pranje perila, čistilo za pečice. Zato lahko trdimo, da je stopnja nagibanja k nakupovanju 

proizvodov pod trgovsko znamko za vsaj dve trgovski družbi statistično značilno različna. Za 
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ugotovitev, med katerimi trgovskimi družbami so povprečne vrednosti iz Preglednice 13 

različne, smo uporabili Bonferronijev test, ki je prikazan v Prilogi 2 (Tabela 4). Povprečne 

vrednosti M iz Preglednice 13 so prikazane na Sliki 32, kjer večje vrednosti pomenijo večjo 

nagnjenost k trgovski znamki. 

V Tabeli 4 iz Priloge 2 so za vsak par trgovin izračunani razlika v povprečnih vrednostih, 

standardna napaka za to razliko, stopnja značilnosti in 95-odstotni interval zaupanja za to 

razliko povprečnih vrednosti. Razlike so pri proizvodih: 

Beli in črni kruh 

· med kupci Mercatorja in Tuša, 

· med kupci Spara in Tuša, 

· med kupci Hoferja in Tuša. 

Kupci Tuša v primerjavi s kupci Mercatorja v večji meri kupujejo beli in črni kruh pod 

trgovsko znamko. Kupci Tuša v primerjavi s kupci Spara v večji meri kupujejo beli in črni 

kruh pod trgovsko znamko. Kupci Tuša v primerjavi s kupci Hoferja v večji meri kupujejo 

beli in črni kruh pod trgovsko znamko.  

Pivo 

· med kupci Mercatorja in Tuša, 

· med kupci Spara in Tuša; 

· med kupci Hoferja in Tuša. 

Kupci Tuša v primerjavi s kupci Mercatorja v večji meri kupujejo pivo pod trgovsko znamko. 

Kupci Tuša v primerjavi s kupci Spara kupujejo pivo v večji meri pod trgovsko znamko. 

Kupci Tuša v primerjavi s kupci Hoferja v večji meri kupujejo pivo pod trgovsko znamko. 

Vino 

· med kupci Mercatorja in Tuša, 

· med kupci Spara in Tuša. 

Kupci Tuša v primerjavi s kupci Mercatorja kupujejo vino v večji meri pod trgovsko znamko. 

Kupci Tuša v primerjavi s kupci Spara kupujejo pivo v večji meri pod trgovsko znamko. 

Mineralna voda 

· med kupci Spara in Tuša. 

Kupci Tuša v primerjavi s kupci Spara kupujejo mineralno vodo v večji meri pod trgovsko 

znamko. 
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Preglednica 13: Povprečne vrednosti in standardni odkloni posameznih kazalnikov 
(proizvodov) spremenljivke odločanje med trgovsko in pravo znamko 
glede na trgovsko družbo 

Mercator Spar Tuš  Hofer Skupaj  ANOVA  

M SD M SD M SD M SD M SD F Sig. 

beli ali črni kruh 2,43 1,016 2,65 1,170 3,45 1,325 2,64 1,125 2,77 1,207 5,369 0,002 

polnozrnati kruh 2,06 1,056 2,43 1,103 3,00 0,866 2,67 1,242 2,54 1,122 4,609 0,004 

pivo 1,86 1,221 1,97 1,189 3,67 1,271 2,60 1,311 2,44 1,412 13,377 0,000 

vino 1,86 1,251 1,86 1,246 3,00 1,225 2,57 1,597 2,27 1,405 4,328 0,006 

mineralna voda 2,24 1,428 2,08 1,230 3,17 0,707 2,69 1,355 2,47 1,317 3,336 0,022 

losjon po britju 1,67 1,109 1,65 1,152 3,00 1,732 2,17 1,497 1,95 1,360 2,954 0,038 

dezodorant 1,92 1,362 1,77 1,223 2,45 1,460 2,74 1,601 2,24 1,469 3,581 0,016 

krema za sončenje 1,82 1,189 1,84 1,247 2,18 1,131 2,78 1,584 2,16 1,350 4,330 0,006 

odstranjevalec ličil 1,75 1,236 1,52 1,082 2,83 1,505 2,74 1,534 2,18 1,444 5,762 0,001 

šampon za lase 1,93 1,283 1,61 1,059 2,50 1,577 2,78 1,732 2,22 1,500 4,994 0,002 

zobna krema 1,80 1,290 1,70 1,237 2,92 1,730 2,78 1,573 2,30 1,555 7,166 0,000 

milo za roke 2,43 1,189 2,75 1,344 2,33 1,195 3,07 1,292 2,65 1,275 2,842 0,040 

detergent za 
pranje perila 

2,13 1,440 1,97 1,354 2,83 1,363 3,12 1,435 2,53 1,469 5,847 0,001 

čistilo za pečice 2,16 1,323 2,19 1,178 1,63 1,135 2,83 1,465 2,25 1,353 4,226 0,007 

 

Dezodorant 

· med kupci Spara in Hoferja. 

Kupci Hoferja v primerjavi s kupci Spara kupujejo dezodorant v večji meri pod trgovsko 

znamko. 

Krema za sončenje 

· med kupci Mercatorja in Hoferja, 

· med kupci Spara in Hoferja. 
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Slika 32: Povprečne vrednosti za posamezne kazalnike (proizvode) spremenljivke 

odločanje med trgovsko in pravo znamko glede na favorizirano trgovsko družbo 

anketirancev 

Kupci Hoferja v primerjavi s kupci Mercatorja kupujejo kremo za sončenje v večji meri pod 

trgovsko znamko. Kupci Hoferja v primerjavi s kupci Spara kupujejo v večji meri kremo za 

sončenje pod trgovsko znamko. 

Odstranjevalec ličil 

· med kupci Mercatorja in Hoferja, 

· med kupci Spara in Tuša, 

· med kupci Spara in Hoferja. 

Kupci Hoferja v primerjavi s kupci Mercatorja v večji meri kupujejo odstranjevalec ličil pod 

trgovsko znamko. Kupci Tuša v primerjavi s kupci Spara v večji meri kupujejo odstranjevalec 

ličil pod trgovsko znamko. Kupci Hoferja v primerjavi s kupci Spara v večji meri kupujejo 

odstranjevalec ličil pod trgovsko znamko. 

Šampon za lase 

· med kupci Mercatorja in Hoferja, 

· med kupci Spara in Hoferja. 
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Kupci Hoferja v primerjavi s kupci Mercatorja v večji meri kupujejo šampon za lase pod 

trgovsko znamko. Kupci Hoferja v primerjavi s kupci Spara v večji meri kupujejo šampon za 

lase pod trgovsko znamko. 

Zobna krema  

· med kupci Mercatorja in Tuša, 

· med kupci Mercatorja in Hoferja, 

· med kupci Spara in Tuša, 

· med kupci Spara in Hoferja. 

Kupci Tuša v primerjavi s kupci Mercatorja v večji meri kupujejo zobno kremo pod trgovsko 

znamko. Kupci Hoferja v primerjavi s kupci Mercatorja v večji meri kupujejo zobno kremo 

pod trgovsko znamko. Kupci Tuša v primerjavi s kupci Spara v večji meri kupujejo zobno 

kremo pod trgovsko znamko. Kupci Hoferja v primerjavi s kupci Spara v večji meri kupujejo 

zobno kremo pod trgovsko znamko. 

Detergent za pranje perila 

· med kupci Mercatorja in Hoferja, 

· med kupci Spara in Hoferja. 

Kupci Hoferja v primerjavi s kupci Mercatorja v večji meri kupujejo detergent za pranje 

perila pod trgovsko znamko. Kupci Hoferja v primerjavi s kupci Spara v večji meri kupujejo 

detergent za pranje perila pod trgovsko znamko. 

Čistilo za pečice 

· med kupci Tuša in Hoferja. 

Kupci Hoferja v primerjavi s kupci Tuša v večji meri kupujejo čistilo za pečice pod trgovsko 

znamko.  

6.4.5 Faktorska analiza sestavljenih spremenljivk 

Osebnostne lastnosti 

Z analizo glavnih komponent smo dobili dva dejavnika, s katerima lahko pojasnimo 55,6 % 

variance. Oba dejavnika sta prikazana v Preglednici 14. Prvi dejavnik smo poimenovali 

"ekstravertnost" in vanj uvrstili šest trditev (samozavest, dominantnost v družbi, samostojnost, 

družabnost, prilagodljivost in iznajdljivost). Ta pojasnjuje 39,7 % variance. Drugi dejavnik 

smo poimenovali "skrbnost". Vanj lahko uvrstimo dve trditvi (varčnost in natančnost) in z 

njim pojasnimo 15,9 % variance. V nadaljevanju smo v statistični obdelavi uporabili oba 

dejavnika. 
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Preglednica 14: Faktorska analiza spremenljivke osebnostne lastnosti – metoda glavnih 
komponent 

               KOMPONENTE  
DEJAVNIK 1 DEJAVNIK 2 

samozavest 0,704 -0,323 
varčnost 0,062 0,708 
dominantnosti v družbi 0,700 -0,013 
samostojnost 0,700 -0,034 
družabnost 0,730 -0,101 
prilagodljivost 0,710 0,230 
iznajdljivost 0,811 0,163 
natančnost -0,060 0,759 

Čustveni odnos 

S faktorsko analizo spremenljivke čustveni odnos smo dobili tri dejavnike. Vsi trije dejavniki 

so prikazani v Preglednici 15. Z njimi lahko pojasnimo 55,2 % variance. Prvi dejavnik smo 

poimenovali "javno mnenje" in vanj uvrstili štiri trditve (mnenje bližnjih in znancev, navada, 

pozitivne zgodbe med ljudmi ter visoko zaupanje). Ta pojasnjuje 30,7 % variance. Drugi 

dejavnik smo poimenovali "osebni vzgibi". Vanj lahko uvrstimo štiri trditve (lepi spomini, 

samosvojost, nakup mi vzbuja veselje in občutek prevaranosti pri drugih proizvodih s 

podobno funkcijo v preteklosti) in z njim pojasnimo 13,0 % variance. Tretji dejavnik smo 

poimenovali "pripadnost". Vanj lahko uvrstimo štiri trditve (slovensko poreklo, mesto 

zaposlitve, strinjanje s politiko poslovanja in korist nekomu). Z njim lahko pojasnimo 11,5 % 

variance. 

Preglednica 15: Faktorska analiza spremenljivke čustveni odnos – metoda glavnih 
komponent 

KOMPONENTE  
DEJAVNIK 1 DEJAVNIK 2 DEJAVNIK 3 

slovensko poreklo 0,660 0,018 0,386 
mnenje bližnjih in znancev 0,694 -0,010 0,257 
navada 0,719 0,180 0,030 
lepi spomini  0,473 0,515 0,130 
samosvojost 0,086 0,458 0,148 
pozitivne zgodbe med ljudmi 0,547 0,272 -0,026 
kjer sem zaposlen sam, oziroma 
je zaposlen kdo od meni bližnjih 

0,126 0,051 0,202 

strinjanje s politiko poslovanja 
trgovske družbe 

0,035 0,108 0,590 

visoko zaupanje  0,565 0,253 0,244 
nakup mi vzbuja veselje 0,219 0,741 0,056 
pri drugih proizvodih z enako 
funkcijo sem se v preteklosti že 
počutil prevaranega oz. 
prikrajšanega   

0,145 0,784 0,111 

koristim nekomu  0,049 0,149 0,743 
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Odločanje med trgovsko in pravo znamko 

S faktorsko analizo spremenljivke odločanje med trgovsko in pravo znamko smo dobili šest 

dejavnikov. Ti dejavniki so prikazani v Preglednici 16. Z njimi lahko pojasnimo 96,0 % 

variance. Prvi dejavnik smo poimenovali "mesni proizvodi, kozmetika, higiena, detergent za 

pomivanje posode" in vanj uvrstili trinajst proizvodov. Ta pojasnjuje 62,5 % variance. Drugi 

dejavnik smo poimenovali "toast, brezalkoholne pijače in čistila". Vanj lahko uvrstimo osem 

proizvodov in z njim pojasnimo 10,1 % variance. Tretji dejavnik smo poimenovali "kruh". 

Vanj lahko uvrstimo tri proizvode. Z njim lahko pojasnimo 7,5 % variance. Četrti dejavnik 

smo poimenovali "meso in toaletni papir" in vanj uvrstili tri proizvode. Z njim lahko 

pojasnimo 6,5 % variance. Peti dejavnik smo poimenovali "alkoholne pijače" in vanj uvrstili 

dva proizvoda. Z njim lahko pojasnimo 5,5 % variance. Šesti dejavnik smo poimenovali 

"torte in peciva" in vanj uvrstili en proizvod. Z njim pojasnimo 4,0 % variance. 

6.4.6 Testiranje hipotez 

Hipoteza H1: Kupna moč potrošnika ima pri odločanju med trgovsko in pravo znamko večji 

vpliv, kot ga imajo osebnostne lastnosti in čustveni odnos potrošnika skupaj. 

Za preverjanje prve hipoteze smo uporabili multiplo regresijsko metodo, s katero analiziramo 

vpliv kupne moči, osebnostnih lastnosti in čustvenega odnosa potrošnika na odločanje med 

trgovsko in pravo znamko. Regresijski in korelacijski koeficienti so pokazali, ali obstaja vpliv 

oziroma povezava med neodvisnimi spremenljivkami (kupna moč, osebnostne lastnosti in 

čustveni odnos) z odvisno spremenljivko (odločanje med trgovsko in pravo znamko). S 

popravljenim determinacijskim koeficientom smo preverili delež pojasnjene variance v okviru 

regresijskega modela. Rezultati analize so prikazani v Preglednici 17 (zgoraj), koncept 

rezultatov pa je prikazan na Sliki 33. Korelacija in drugi relevantni parametri so prikazani v 

Prilogi 2 (Tabela 5). Tudi rezultati analize ANOVA, kjer smo dobili F-statistiko in statistično 

značilnost (Sig.), so prikazani v Prilogi 2 (Tabela 6). 

Iz Preglednice 17 (zgoraj) vidimo, da je vpliv spremenljivke mesečni dohodek statistično 

značilen (Sig.=0,007). Prav tako je statistično značilen vpliv spremenljivke osebnostne 

lastnosti (Sig.=0,001), vpliv spremenljivke čustveni odnos pa ni statistično značilen (Sig. > 

0,05). Zato smo ponovno uporabili regresijsko metodo v načinu "Stepwise", tokrat brez 

spremenljivke čustveni odnos. V tem drugem koraku sta vpliva mesečnega dohodka in 

osebnostnih lastnosti statistično značilna, kar sicer za konstanto ne velja, vendar to ne 

prizadene natančnosti modela (The Minitab Blog 2016). Rezultati oziroma koeficienti novega 

linearnega modela so prikazani v Preglednici 17 (spodaj). V kontekstu naše analize je 

odločanje med trgovsko in pravo znamko eksplicitno v obliki matematičnega izraza prikazano 

na Sliki 33 spodaj. Pri tem mesečni dohodek pomeni vrednost na Likertovi lestvici od 1 do 5 

(glej anketni vprašalnik v Prilogi 1), osebnostne lastnosti pomenijo povprečno vrednost vseh  
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Preglednica 16: Faktorska analiza spremenljivke odločanje med trgovsko in pravo 

znamko – metoda glavnih komponent 

KOMPONENTE  

DEJAVNIK 
1 

DEJAVNIK 
2 

DEJAVNIK 
3 

DEJAVNIK 
4 

DEJAVNIK 
5 

DEJAVNIK 
6 

beli ali črni kruh 0,310 0,383 0,835 -0,157 0,141 0,038 

prepečenec 0,134 0,135 0,878 0,269 -0,036 0,273 

toast 0,175 0,764 -0,058 0,184 0,432 0,218 

polnozrnati kruh 0,445 0,172 0,501 -0,497 0,030 0,482 

torte in peciva 0,172 -0,165 0,293 0,144 -0,087 0,880 

svinjina 0,589 0,514 0,337 -0,102 -0,308 0,324 

govedina 0,615 0,600 -0,061 -0,089 -0,079 0,408 

mleto meso 0,366 0,286 0,016 0,871 0,062 0,042 

perutnina 0,468 0,412 0,024 0,761 0,139 -0,045 

salame 0,868 0,145 0,158 0,092 0,336 0,044 

pivo 0,199 0,167 0,168 0,164 0,904 -0,174 

vino 0,485 0,225 -0,359 -0,074 0,535 0,355 

gazirane pijače 0,595 0,599 0,035 0,405 0,272 -0,216 

sadni sokovi 0,361 0,855 0,152 0,250 0,165 -0,044 

mineralna voda 0,474 0,826 0,089 0,150 0,092 0,109 

mleko za telo 0,818 0,434 0,173 0,139 -0,045 0,085 

losjon po britju 0,814 0,465 0,001 0,245 0,131 0,171 

dezodorant 0,855 0,115 0,423 0,101 0,204 0,061 

krema za sončenje 0,839 0,445 0,157 0,226 0,010 0,088 

odstranjevalec ličil 0,839 0,445 0,157 0,226 0,010 0,088 

šampon za lase 0,839 0,445 0,157 0,226 0,010 0,088 

zobna krema 0,839 0,445 0,157 0,226 0,010 0,088 

plenice za otroke 0,814 0,465 0,001 0,245 0,131 0,171 

toaletni papir  0,166 0,247 0,496 0,695 0,134 0,307 

milo za roke 0,624 0,277 0,471 0,208 0,320 -0,365 

detergent za 
pomivanje posode  

0,868 0,145 0,158 0,092 0,336 0,044 

detergent za pranje 
perila 

0,595 0,599 0,035 0,405 0,272 -0,216 

čistila za kopalnice 
in sanitarije  

0,337 0,889 0,173 0,176 0,123 -0,053 

čistila za steklene 
površine 

0,329 0,853 0,329 0,147 -0,003 -0,143 

čistilo za pečice 0,329 0,853 0,329 0,147 -0,003 -0,143 



 

105 

osmih kazalnikov osebnostnih lastnosti, analogno pa čustveni odnos pomeni povprečno 

vrednost vseh dvanajstih kazalnikov čustvenega odnosa, vse naštete veličine se nanašajo na 

poljubnega potrošnika oziroma anketiranca v naši raziskavi. Večja kupna moč torej pomeni 

statistično značilno manjše nagibanje k trgovski znamki v primerjavi s pravo znamko. 

Nadalje, bolj kot ima potrošnik izražene vse kazalnike spremenljivke osebnostne lastnosti, 

večja je možnost nakupa trgovske znamke v primerjavi s pravo znamko. Rezultati analize 

nam pokažejo, da imajo na odločanje med trgovsko in pravo znamko najmočnejši vpliv 

osebnostne lastnosti, ki imajo tudi statistično značilen vpliv.  

Vpliv ekstravertnosti in skrbnosti na nakupno odločanje 

S faktorsko analizo trditev, ki določajo spremenljivko osebnostne lastnosti, smo dobili dve 

komponenti: ekstravertnost in skrbnost (glej poglavje 6.4.5). Z regresijsko analizo smo 

analizirali še vpliv teh dveh komponent na odločanje med trgovsko in pravo znamko, kar je 

prikazano v Preglednici 18 (zgoraj), koncept rezultatov pa je prikazan na Sliki 34. Korelacija 

in drugi relevantni parametri 

 

 

 

Slika 33: Prikaz koncepta rezultatov regresijske analize za hipotezo H1 
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Preglednica 17: Rezultati regresijske analize pri testiranju hipoteze H1 (prvi korak – 
zgoraj, drugi korak – spodaj) 

Coefficientsa 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 0,983 0,614  1,602 0,111 

mesečni_dohodek -0,153 0,056 -0,207 -2,711 0,007 

osebnostne_lastnosti 0,484 0,145 0,256 3,332 0,001 

1 

čustveni_odnos 0,029 0,101 0,022  0,285 0,776 

a. Dependent Variable: odločanje 

Coefficientsa 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 1,050 0,565  1,857 0,065 

mesečni_dohodek -0,153 0,056 -0,207 -2,719 0,007 

1 

osebnostne_lastnosti 0,489 0,144 0,259 3,390 0,001 

a. Dependent Variable: odločanje 

 

so prikazani v Prilogi 2 (Tabela 7). Tudi rezultati analize ANOVA, kjer smo dobili F-

statistiko in statistično značilnost (Sig.), so prikazani v Prilogi 2 (Tabela 8). Ekstravertnost 

ima statistično značilen vpliv na odločanje (Sig.=0,002), medtem ko skrbnost nima statistično 

značilnega vpliva. Zato smo ponovno uporabili regresijsko metodo v načinu "Stepwise", 

tokrat brez dejavnika skrbnost. V tem drugem koraku sta vpliva konstante in ekstravertnosti 

statistično značilna. Rezultat oziroma koeficienti novega linearnega modela so prikazani v 

Preglednici 18 (spodaj). Vpliv ekstravertnosti na odločanje je pozitiven in proporcionalen 

koeficientu B iz Preglednice 18 (spodaj), ki določa moč vpliva neodvisne spremenljivke na 

odvisno. V kontekstu naše analize je odločanje med trgovsko in pravo znamko eksplicitno v 

obliki matematičnega izraza prikazano na Sliki 34 spodaj. Pri tem ekstravertnost pomeni 

povprečne vrednosti tistih kazalnikov osebnostnih lastnosti, s katerimi smo v faktorski analizi 

ekstravertnost tudi definirali; samozavest, dominantnost, samostojnost, družabnost, 

prilagodljivost in iznajdljivost. Skrbnost pomeni povprečno vrednost tistih kazalnikov 

osebnostnih lastnosti, s katerimi smo v faktorski analizi skrbnost tudi definirali: varčnost in 

natančnost. Vse naštete veličine se nanašajo na poljubnega potrošnika oziroma anketiranca v 
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Preglednica 18: Rezultati regresijske analize dveh komponent; ekstravertnost in 
skrbnost v okviru hipoteze H1 (prvi korak – zgoraj, drugi korak – 
spodaj) 

Coefficientsa 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 0,669 0,617  1,084 0,280 

ekstravertnost 0,371 0,116 0,249 3,185 0,002 

1 

skrbnost 0,108 0,115 0,073 0,937 0,350 

a. Dependent Variable: odločanje 

 
Coefficientsa 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 1,070 0,444  2,410 0,017 1 

ekstravertnost 0,369 0,116 0,248 3,174 0,002 

a. Dependent Variable: odločanje 

 

naši raziskavi. Večja ekstravertnost pomeni statistično značilno večje možnosti, da se bo 

potrošnik odločil za nakup trgovske in ne prave znamke. 

 

 

 

Slika 34: Prikaz koncepta rezultatov regresijske analize dveh komponent 

(ekstravertnost in skrbnost) v okviru hipoteze H1 



108 

Vpliv javnega mnenja, osebnih vzgibov in pripadnosti na odločanje med trgovsko in pravo 

znamko 

Analizirali smo tudi vpliv treh komponent čustvenega odnosa (javno mnenje, osebni vzgibi in 

pripadnost) na odločanje med trgovsko in pravo znamko, ki smo jih dobili pri faktorski analizi 

spremenljivke čustveni odnos (glej poglavje 6.4.5). Rezultati regresijske analize so prikazani 

v Preglednici 19. Korelacija in drugi relevantni parametri so prikazani v Prilogi 2 (Tabela 9). 

Tudi rezultati analize ANOVA, kjer smo dobili F-statistiko in statistično značilnost (Sig.), so 

prikazani v Prilogi 2 (Tabela 10). Pri vseh treh komponentah je Sig.>0,05, zato lahko trdimo, 

da javno mnenje, osebni vzgibi in pripadnost statistično značilno ne vplivajo na odločanje 

med trgovsko in pravo znamko. Hipotezo H1 zavrnemo. 

 

Preglednica 19: Rezultati regresijske analize treh komponent (javno mnenje, osebni 
vzgibi in pripadnost) 

Coefficientsa 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

Model B Std. Error Beta t Sig. 

(Constant) 2,151 0,325  6,624 0,000 

javno_mnenje 0,071 0,085 0,076 0,836 0,405 

osebni_vzgibi -0,087 0,081 -0,098 -1,067 0,288 

1 

pripadnost 0,125 0,096 0,110 1,308 0,193 

a. Dependent Variable: odločanje 

 

Hipoteza H2: Slovensko poreklo trgovske ali prave znamke nima pomembne vloge pri nakupni 

odločitvi potrošnika. 

Frekvenčno porazdelitev odgovorov (Likertova lestvica) na trditev, da ima slovensko poreklo 

proizvodov lahko velik pomen za kupca, prikazuje Preglednica 20. Odgovor 5 to trditev 

popolnoma podpira, odgovor 1 pa jo negira. Dvema tretjinama anketirancev (66 %) slovensko 

poreklo vsaj enega proizvoda pomeni veliko (to so odgovori 4 in 5 na Likertovi lestvici). 

Namreč, odgovori 4 in 5 pomenijo maksimalno (5) in precej veliko (4) strinjanje s trditvijo, 

da je slovensko poreklo proizvodov kupcu pomembno. Nadalje, anketiranci so pomembnost 

slovenskega porekla za vsaj en proizvod iz anketnega vprašanja št. 37 v povprečju ocenili s 

3,9, kar je skupaj s standardnim odklonom te statistike prikazano v Preglednici 21. Ta 

povprečna vrednost v možnem razponu od 1 do 5 ustreza 72,5 odstotka (1 bi pomenilo 0 %, 3 
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bi pomenilo 50 %, 5 bi pomenilo 100 %). Tako lahko rečemo, da je slovensko poreklo 

proizvodov pomembno za nakupne odločitve. 

 

Preglednica 20: Frekvenčna porazdelitev za pomembnost slovenskega porekla 
proizvodov 

Slovensko poreklo vsaj enega proizvoda iz tabele pri vprašanju št. 37 mi 
pomeni veliko  

 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Culmulative 
Percent 

1 7 4,5 4,5 4,5 

2 11 7,1 7,1 11,5 

3 35 22,4 22,4 34,0 

4 41 26,3 26,3 60,3 

5 62 39,7 39,7 100,0 

Valid 

Total 156 100,0 100,0  

 

Preglednica 21: Povprečna vrednost in standardni odklon trditev v hipotezi H1 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean SD 

Slovensko poreklo vsaj enega 
proizvoda iz tabele pri vprašanju št. 
37 mi pomeni veliko  

156 1 5 3,90 1,143 

Valid N (listwise) 156     

 

Zanimalo nas je tudi, kako na slovensko poreklo proizvodov gledajo kupci vsake trgovske 

družbe posebej in ali med njimi prihaja do statistično značilnih razlik. V ta namen smo 

uporabili metodo ANOVA. Povprečne vrednosti in standardni odkloni trditev o pomembnosti 

slovenskega porekla proizvodov so prikazani v Preglednici 22. 

Slovensko poreklo proizvoda največ pomeni tistim, ki nakupujejo v Tušu (povprečna ocena 

4,17), nato kupcem v Mercatorju (povprečna ocena 4,11), nato kupcem v Hoferju (povprečna 

ocena 3,73) in najmanj kupcem v Sparu (povprečna ocena 3,53). Za ugotavljanje statističnih 

razlik v pomembnosti slovenskega porekla proizvodov za kupce vseh štirih analiziranih 

trgovskih družb smo uporabili enosmerno analizo variance. Rezultati so pokazali, da je med 
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temi štirimi skupinami statistično pomembna razlika (Sig.<0,05), kar je prikazano v 

Preglednici 23. 

 

Preglednica 22: Povprečne vrednosti in standardni odkloni iz analize trditev o 
pomembnosti slovenskega porekla proizvodov glede na trgovsko družbo 

 

Descriptives 

Slovensko poreklo vsaj enega proizvoda iz tabele pri vprašanju št. 37 mi pomeni veliko  

95% Confidence Interval 
for Mean 

 

N Mean 

Std. 
Deviation 

(SD) Std. Error 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound Minimum Maximum 

Mercatorju 45 4,11 0,935 0,139 3,83 4,39 2 5 

Sparu 34 3,53 1,161 0,199 3,12 3,93 1 5 

Tušu 36 4,17 1,231 0,205 3,75 4,58 1 5 

Hoferju 41 3,73 1,184 0,185 3,36 4,11 1 5 

Total 156 3,90 1,143 0,091 3,72 4,08 1 5 

 

 

Preglednica 23: Analiza ANOVA – pomembnost slovenskega porekla proizvodov za 
kupce vseh štirih analiziranih trgovskih družb 

ANOVA 

Slovensko poreklo vsaj enega proizvoda iz tabele pri vprašanju št. 37 mi pomeni veliko  

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 10,395 3 3,465 2,744 0,045 

Within Groups 191,964 152 1,263   

Total 202,359 155    

 

Za ugotovitev, med katerimi skupinami so povprečja različna, smo uporabili Bonferronijev 

test, ki je prikazan v Preglednici 24. Ta test pa je pokazal, da med kupci posameznih skupin ni 

statistično značilnih razlik (Sig.>0,05), zato je naš končni sklep, da hipotezo H2 zavrnemo.  
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Preglednica 24: Bonferronijev test (pomembnost slovenskega porekla proizvodov za 
kupce vseh štirih analiziranih trgovskih družb) 

 

Multiple Comparisons 

Slovensko poreklo vsaj enega proizvoda iz tabele pri vprašanju št. 37 mi pomeni 
veliko 

Bonferroni 

95% Confidence 
Interval 

(I) 
Največkrat 
kupujem v 

(J) 
Največkrat 
kupujem v 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. 

Error Sig. 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Sparu 0,582 0,255 0,145 -0,10 1,26 

Tušu -0,056 0,251 1,000 -0,73 0,62 

Mercatorju 

Hoferju 0,379 0,243 0,720 -0,27 1,03 

Mercatorju -0,582 0,255 0,145 -1,26 0,10 

Tušu -0,637 0,269 0,114 -1,36 0,08 

Sparu 

Hoferju -0,202 0,261 1,000 -0,90 0,49 

Mercatorju 0,056 0,251 1,000 -0,62 0,73 

Sparu 0,637 0,269 0,114 -0,08 1,36 

Tušu 

Hoferju 0,435 0,257 ,553 -0,25 1,12 

Mercatorju -0,379 0,243 0,720 -1,03 0,27 

Sparu 0,202 0,261 1,000 -0,49 0,90 

Hoferju 

Tušu -0,435 0,257 0,553 -1,12 0,25 

 

Hipoteza H3: Ko se potrošniki odločijo za nakup trgovske blagovne znamke, se za to odločijo 

ne glede na to, pri kateri trgovski družbi proizvode kupujejo. 

Za vsakega kupca smo izračunali povprečno vrednost ustreznih odgovorov na Likertovi 

lestvici od 1 do 5 v anketnem vprašanju št. 37. Proizvodi, ki jih kupec ne kupuje, so bili 

seveda izvzeti iz analize. Večja povprečna vrednost odgovorov za določenega kupca pomeni 

njegovo večje nagibanje k nakupovanju proizvodov pod trgovsko znamko. Povprečne 

vrednosti in standardne odklone po posameznih trgovskih družbah prikazuje Preglednica 25. 
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Preglednica 25: Opisne statistike – odločanje med trgovsko in pravo znamko glede na 
favorizirano trgovsko družbo 

Opisne statistike 

odločanje 

95% Confidence 
Interval for Mean 

 

N Mean 

Std. 
Deviation 

(SD) Std. Error 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound Minimum Maximum 

Mercatorju 45 2,2438 0,87066 0,12979 1,9822 2,5054 1,00 4,43 

Sparu 34 2,2915 0,87566 0,15017 1,9859 2,5970 1,00 5,00 

Tušu 36 2,5625 0,98634 0,16439 2,2288 2,8962 1,18 4,14 

Hoferju 41 2,7534 0,88190 0,13773 2,4751 3,0318 1,05 5,00 

Total 156 2,4617 0,91861 0,07355 2,3164 2,6070 1,00 5,00 

Največ se za trgovsko blagovno znamko odločajo kupci Hoferja (povprečna ocena na lestvici 

od 1 do 5 je 2,75), nato kupci Tuša (povprečna ocena je 2,56). Sledijo kupci Spara (povprečna 

ocena je 2,29) in Mercatorja (povprečna ocena je 2,24). Za ugotavljanje statističnih razlik pri 

odločanju med trgovsko in pravo znamko za kupce vseh štirih analiziranih trgovskih družb 

smo uporabili enosmerno analizo variance. Rezultati so pokazali, da je med temi štirimi 

skupinami statistično pomembna razlika (Sig.<0,05), kar je prikazano v Preglednici 26. 

Za določanje med katerimi skupinami so povprečja različna, smo uporabili Bonferronijev test, 

ki je prikazan v Preglednici 27. Ta test je pokazal, da med kupci posameznih skupin ni 

statistično značilnih razlik (Sig.>0,05). Potrošniki se za nakup trgovske znamke torej odločijo 

ne glede na to, pri kateri trgovski družbi proizvode kupujejo, ko se za tak nakup že odločijo. 

Hipotezo H3 potrdimo. 

Preglednica 26: Analiza ANOVA – odločanje med trgovsko in pravo znamko za kupce 
vseh štirih analiziranih trgovskih družb 

ANOVA 

odločanje 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 6,977 3 2,326 2,855 0,039 

Within Groups 123,818 152 0,815   

Total 130,795 155    
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Preglednica 27: Bonferronijev test (odločanje med trgovsko in pravo znamko za kupce 
vseh štirih analiziranih trgovskih družb) 

Multiple Comparisons 

odločanje 
Bonferroni 

95% Confidence Interval (I) 
Največkrat 
kupujem v 

(J) 
Največkrat 
kupujem v 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. 

Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

Sparu -0,04769 0,20509 1,000 -0,5959 0,5006 

Tušu -0,31872 0,20182 0,698 -0,8582 0,2208 

Mercatorju 

Hoferju -0,50964 0,19486 0,059 -1,0305 0,0113 

Mercatorju 0,04769 0,20509 1,000 -0,5006 0,5959 

Tušu -0,27103 0,21584 1,000 -0,8480 0,3060 

Sparu 

Hoferju -0,46194 0,20935 0,173 -1,0216 0,0977 

Mercatorju 0,31872 0,20182 0,698 -0,2208 0,8582 

Sparu 0,27103 0,21584 1,000 -0,3060 0,8480 

Tušu 

Hoferju -0,19091 0,20614 1,000 -0,7420 0,3602 

Mercatorju 0,50964 0,19486 0,059 -0,0113 1,0305 

Sparu 0,46194 0,20935 0,173 -0,0977 1,0216 

Hoferju 

Tušu 0,19091 0,20614 1,000 -0,3602 0,7420 

6.5 Temeljni izsledki raziskave in predlogi za nadaljnje raziskovanje 

Kupna moč ima na nakup trgovske oziroma prave znamke statistično značilen vpliv, ki je 

prikazan na Sliki 33. Večja kupna moč zmanjšuje možnost oziroma nagibanje potrošnika k 

nakupu trgovske znamke. Njen vpliv je približno eno tretjino vpliva osebnostnih lastnosti, ki 

imajo prav tako statistično značilen vpliv. Večanje vseh ali katerega koli posameznega 

kazalnika osebnostnih lastnosti veča nagibanje potrošnika k nakupu trgovske znamke in 

manjša možnost nakupa prave znamke. Nadalje, vpliv kupne moči na analizirano nakupno 

odločitev je približno petkrat večji od vpliva čustvenega odnosa potrošnikov do proizvodov, 

katerega vpliv pa ni statistično značilen. Večanje vseh ali katerega koli posameznega 

kazalnika čustvenega odnosa veča nagibanje potrošnika k nakupu trgovske znamke in manjša 

možnost nakupa prave znamke. 

Prva ugotovitev iz analize kupcev štirih različnih trgovskih družb je, da se njihove osebnostne 

lastnosti glede na favorizirano trgovsko družbo razlikujejo. Zelo jasen sklep te analize je, da 

so kupci Spara v primerjavi s kupci Tuša bolj (i) dominantni, (ii) samozavestni in (iii) 

iznajdljivi. V četrti lastnosti, kjer je prišlo do statistično značilnih razlik, tj. samostojnosti, so 

kupci Tuša spet na dnu lestvice in so manj samostojni od kupcev Mercatorja in Hoferja. To 

pomeni, da imajo kupci Tuša v štirih od osmih analiziranih osebnostnih lastnosti te statistično 

značilno drugačne glede na kupce drugih trgovskih družb, seveda ob predpostavki, da so se 

anketiranci pravilno ocenili. Če se niso, pa še vedno lahko rečemo, da so različna vsaj njihova 
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dojemanja lastnih osebnostnih lastnosti, kar je praktično enako zgovoren podatek. Zanimivo 

pa je, da so prav kupci Tuša po eni lastnosti (ali pa njihovem občutku o tej lastnosti) na prvem 

mestu, in sicer je to varčnost, pri čemer pa nismo izmerili statistično značilne razlike z 

drugimi kupci. 

Med dvanajstimi čustvenimi kazalniki, ki bi predvidoma lahko vplivali na nakupne odločitve 

anketiranih potrošnikov, je statistično značilen le kazalnik domovinske pripadnosti, saj je za 

okoli 70 % kupcev slovensko poreklo analiziranih proizvodov pomemben dejavnik pri 

nakupu. Ta ugotovitev je zanimiva s stališča, da načeloma čustva pomembno vplivajo na 

nakupne odločitve potrošnikov. To je posebej razvidno iz tradicionalističnega pristopa k 

vedenju potrošnikov, ki smo ga opisali v poglavju 3.2.1. Nadalje, čustveno komponento 

potrošnika smo opisovali tudi v poglavju 4.1, kjer smo analizirali proces nakupnega 

odločanja. Prav tako so čustva pomemben del v konceptu znamke izdelka (proizvoda), ki smo 

ga opisali v poglavju 5. Znamka proizvoda veča dojemanje dobrin tako, da jih povezuje z 

idejami in čustvi preko njihove funkcionalne zmožnosti (Di Somma 2015). Pričakovali bi, da 

bo torej vpliv čustvenega odnosa v naši raziskavi močnejši. Razumno je sklepati, da je v 

anketi šlo za vsakodnevne prehrambne in neprehrambne proizvode, zatorej čustvena 

vpletenost potrošnikov ni tako visoka, kot bi bila v primeru nakupa avtomobila, doma ali 

kakšnega drugega dragocenega predmeta. Pričakovano dejstvo je, da je v sklopu kazalnikov 

čustvenega odnosa najmanj pomemben kazalnik nakupovanje tam, kjer je morebiti zaposlen 

anketiranec ali kdo od njegovih bližnjih. Logično je, da kupci namreč vsaj v veliki meri niso 

zaposleni pri trgovskih družbah, kjer nakupujejo. Sklenemo lahko še, da sta tudi mnenje 

bližnjih in znancev ter strinjanje s politiko trgovske družbe tista čustvena kazalnika, ki imata 

na nakupno odločitev relativno nizek vpliv. 

Vpliva spremenljivke drugi dejavniki na nakupno odločitev pri izbiri trgovske oziroma prave 

znamke nismo opravili, kot smo to z regresijsko analizo naredili za kupno moč, osebnostne 

lastnosti in čustveni odnos. Razlog za to so bile naše hipoteze, ki te analize niso zahtevale, 

predlagamo pa, da se takšna raziskava opravi. Kar se tiče t. i. drugih dejavnikov, se je 

izkazalo, da kupci Spara in Hoferja v primerjavi s kupci Tuša menijo, da so nakupljeni 

proizvodi manj škodljivi zdravju. Iz tega bi se dalo sklepati, da so kupci Spara in Hoferja 

glede zdravja bolj ozaveščeni od kupcev Tuša (kar seveda še ne pomeni, da so proizvodi 

nakupljeni v Sparu in Hoferju dejansko bolj zdravju neškodljivi od proizvodov, kupljenih v 

Tušu). Nekoliko protislovna je zato ugotovitev, da so kupci Tuša v primerjavi s kupci Spara 

bolj prepričani o vrhunskosti nakupljenih proizvodov. Po našem mnenju sta namreč pojma 

vrhunskost in neškodljivost zdravju povezana, vsekakor pa ne izključevalna. Seveda pa ne 

smemo pozabiti, da so v raziskavo bili vključeni tako prehrambni kot neprehrambni 

proizvodi. To verjetno vpliva na rezultate, saj je pojem "neškodljivost zdravju" logično bližje 

prehrambnim kot pa neprehrambnim proizvodom. Menimo, da bi zato to vprašanje zahtevalo 

novo, bolj poglobljeno raziskavo. Zelo zanimiva se nam zdi ugotovitev, da kupci Mercatorja 

in Tuša kupujejo tam, kjer jim je to lokacijsko najbližje, to pa manj potrjujejo kupci Spara. 
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Rečemo lahko, da so se kupci Spara v primerjavi s kupci Mercatorja in Tuša pripravljeni bolj 

potruditi, da pridejo do svoje trgovine. To vse je v skladu z ugotovitvami glede vpliva 

osebnostnih lastnosti (glej zgoraj), kjer se je izkazalo, da so kupci Tuša najbolj varčni in 

najmanj samozavestni, iznajdljivi ter dominantni. Še ena ugotovitev, ki veča verodostojnost 

raziskave in je v skladu z dosedanjimi dognanji, je, da so kupci Tuša najbolj naklonjeni 

dodatnim ugodnostim, ta naklonjenost pa je celo statistično značilna glede na naklonjenost 

kupcev Hoferja. To je po našem mnenju namreč v tesni povezavi z že zgoraj omenjeno 

varčnostjo Tuševih kupcev. Analiza spremenljivke drugi dejavniki je pokazala dva precej 

očitna sklepa, in sicer, da največ na nakupno odločitev v raziskavi vpliva kakovost 

proizvodov, najmanj pa embalaža. Medtem, ko je prvo dejstvo logično in pričakovano, pa 

zelo preseneča majhen vpliv embalaže, saj ima embalaža v teoriji velik vpliv na kupčevo 

dojemanje izdelka (proizvoda), posledično pa seveda na njegove nakupne odločitve (glej 

poglavja 3.3, 3.3.1 in 5.3). Trgovske znamke posnemajo embalažo pravih znamk prav zaradi 

dokazano pomembnega vpliva embalaže na potrošnikovo vedenje oziroma nakupne odločitve. 

Menimo, da je ta ugotovitev vredna posebne analize, ki pa seveda zaradi pričakovane 

zahtevnosti in obsežnosti ne more biti del naše naloge. 

Glede kupovanja proizvodov pod trgovsko oziroma pravo znamko je situacija bolj 

kompleksna, čeprav lahko poudarimo, da hkrati tudi logična in pričakovana, kar po našem 

mnenju zvišuje verodostojnost anketnega vprašalnika in raziskave kot celote. Namreč, s Slike 

32 lahko vidimo, da se k trgovski znamki najbolj nagibajo kupci Tuša in Hoferja. Resda so na 

tej sliki prikazane primerjave za štirinajst od tridesetih analiziranih proizvodov, pa vendar so 

ti proizvodi dovolj splošni v vsakdanjem življenju in v skladu s še drugimi šestnajstimi, ki na 

sliki niso prikazani, da menimo, da lahko svoje ugotovitve posplošimo. Visoka naklonjenost 

kupcev Hoferja do trgovskih znamk je logična, saj ima ta trgovska družba v svoji izbiri 90 % 

proizvodov pod trgovsko znamko, več o tem smo pisali v poglavju 5.4. To pomeni, da kupci 

Hoferja skorajda nimajo druge izbire, kot da kupijo trgovsko znamko. Po drugi strani pa 

Trgovine Tuš (kot tudi Mercator in Spar, glej poglavje 5.4) ponujajo tako trgovske kot prave 

znamke. Torej je ugotovitev o veliki naklonjenosti kupcev Tuša do trgovskih znamk v 

primerjavi s kupci Mercatorja in Spara predvidoma zanesljiva in verodostojna, saj imajo kupci 

pri vseh treh omenjenih trgovskih družbah možnost izbire. Kot kaže, gre v primeru kupcev 

Tuša za pojav, ki je vreden posebne analize, vsekakor pa to presega okvir naše naloge; 

najverjetneje gre za profil kupcev z manjšo kupno močjo, ki se posledično bolj nagibajo k 

trgovskim (cenejšim) znamkam. Če se na osnovi napisanega za trenutek osredotočimo samo 

na kupce Mercatorja in Spara, lahko s Slike 32 razberemo, da ti kozmetičnih proizvodov pod 

trgovsko znamko kupujejo manj, kot je to res denimo za kruh in milo za roke. To je v skladu z 

ugotovitvijo iz poglavja 5.2 in Preglednice 7, kjer je v grobem prikazana privlačnost oziroma 

neprivlačnost trgovskih znamk v kontekstu naše naloge. Rezultati analize so pokazali, da se 

kupci Tuša v primerjavi s kupci drugih treh trgovskih družb v značilno večji meri odločajo za 

trgovske znamke pri pivu ter belem in črnem kruhu. To je glede na zgoraj omenjeno dejstvo o 

izboru proizvodov pri Hoferju nepričakovano, saj bi bilo logično, da so na prvem mestu glede 
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tega vprašanja prav kupci Hoferja (ker so njegov izbor večinoma trgovske znamke). Vendar je 

bila naša analiza omejena in ni upoštevala doktrine t. i. prve in druge trgovine, predvidevamo 

namreč, da je razlaga možna tudi v tej smeri, vsekakor pa to presega okvire naše naloge. Pri 

vinu in mineralni vodi je situacija veliko bolj po pričakovanjih, namreč kupci Tuša se v 

primerjavi s kupci Spara in Mercatorja značilno bolj nagibajo k trgovskim znamkam. Kot 

rečeno, razlago za to vidimo v predvideni manjši kupni moči kupcev Tuša v primerjavi s 

kupci Mercatorja in Spara. Pri vseh drugih proizvodih, kjer smo zasledili statistično značilno 

razliko med odločanjem glede trgovske oziroma prave znamke, so izsledki ankete logični in 

zato predvidoma relevantni. Namreč, za devet takšnih proizvodov so kupci Hoferja tisti, ki se 

značilno bolj nagibajo k trgovskim znamkam v primerjavi s kupci Mercatorja, Spara in Tuša, 

ali pa so to kupci Tuša (torej tisti, ki se nagibajo k trgovski znamki) v primerjavi s kupci 

Mercatorja in Spara (ne pa Hoferja). Ocenjujemo, da so izsledki na osnovi teh devetih 

proizvodov (vino, mineralna voda, dezodorant, krema za sončenje, odstranjevalec ličil, 

šampon za lase, zobna krema, detergent za pranje perila, čistilo za pečice) veliko bolj 

relevantni in koristni kot pa zgoraj omenjeni izsledki na osnovi analize belega in črnega kruha 

ter piva. 

Rezultat faktorske analize spremenljivke osebnostne lastnosti se kaže v dveh komponentah, s 

katerima lahko opišemo osebnostne lastnosti namesto z osmimi kazalniki. Ti dve komponenti 

sta ekstravertnost in skrbnost, kar ustreza teoriji značilnosti, opisani v poglavju 3.1.2 oziroma 

v poglavju o vedenju potrošnikov. Ta, med psihologi splošno sprejeta teorija, je osnovana na 

petih značilnih lastnostih potrošnikov, dve od teh sta ekstravertnost in skrbnost. Preostale tri 

značilne lastnosti, s katerimi lahko opišemo ljudi na splošno, so všečnost, odprtost za izkušnje 

in nevrotičnost. Na tem mestu se lahko dotaknemo prve hipoteze, ki je pri odločanju med 

trgovsko in pravo znamko predvidevala največji vpliv kupne moči. Ta, in ne osebnostne 

lastnosti skupaj s čustvenim odnosom, naj bi bila tista, ki vpliva na odločanje med trgovsko in 

pravo znamko. Hipoteza je bila zavrnjena, izkazalo pa se je, da imajo na omenjeno odločanje 

največji vpliv prav osebnostne lastnosti potrošnikov, čustveni odnos pa ima majhen vpliv. 

Točneje, osebnostne lastnosti in kupna moč imajo na odločanje tudi statistično značilen vpliv, 

čustveni odnos pa ne. Kot smo omenili že zgoraj, nas to dejstvo preseneča, saj smo, če 

drugega ne, pričakovali večji vpliv čustvenega odnosa, kot smo to omenili v poglavju 4.3.4. 

Po drugi strani pa so te ugotovitve v kontekstu tradicionalnih modelov nakupnega odločanja, 

ki smo jih opisali v poglavju 4.2.2 (glej ekonomski model). 

Glede na dognanja iz poglavja 3.1.2 imajo potrošniki s skrbno osebnostjo izraženo nagnjenje 

k t. i. zaupanja vrednim znamkam, ki po našem mnenju ne predstavljajo nujno samo pravih 

znamk, temveč vse znamke, v katere ima potrošnik pač zaupanje. S Slike 34 je razvidno, da 

večja skrbnost potrošnika pomeni večje nagibanje k izbiri trgovske znamke, vendar ta vpliv ni 

statistično značilen. Naše ugotovitve torej ne potrjujejo dognanja iz teoretičnega dela naloge, 

vendar pa mu tudi ne nasprotujejo. Zato pa je za nakupno odločanje statistično značilen vpliv 

ekstravertnosti, in sicer je ta vpliv več kot trikrat večji od vpliva skrbnosti. Večja 
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ekstravertnost potrošnika zvišuje možnost nakupa trgovske znamke. Glede na dognanja iz 

poglavja 3.1.2 so ekstravertni ljudje bolj nagnjenji k socialno orientiranim znamkam, torej k 

znamkam, ki transparentno izkazujejo skrb za družbo in okolje. To vsekakor ne nasprotuje 

našim ugotovitvam, saj nikjer ni rečeno, da so socialno odgovorne prave znamke, trgovske 

znamke pa ne. Sklepamo pa lahko, da potrošniki trgovske znamke bržkone štejejo za bolj 

socialno odgovorne kot ne, v primerjavi s pravimi znamkami. Vsekakor podrobnejšo analizo 

tega vprašanja in podrobnejšo analizo vpliva ekstravertnosti in skrbnosti na nakupno 

odločanje uvrščamo med predloge za nadaljnje raziskave. 

Z drugo hipotezo smo preverili pomembnost slovenskega porekla proizvodov kupcem, ki v 

analiziranih štirih trgovskih družbah kupujejo. Največ pomeni slovensko poreklo proizvodov 

kupcem Tuša, najmanj pa kupcem Spara, čeprav pri tem nismo izračunali statistično značilne 

razlike. Sklep je, da je slovensko poreklo proizvodov kupcem vseh štirih trgovskih družb 

pomembno, saj je to s skrajno pritrdilnimi (ocena 5) ali pa s skoraj skrajno pritrdilnimi (ocena 

4) odgovori na Likertovi lestvici od 1 do 5 potrdilo približno 66 % kupcev. 

S tretjo hipotezo smo preverili odločanje kupcev vseh štirih trgovskih družb za nakup 

trgovske znamke. Največ se za trgovsko blagovno znamko odločajo kupci Hoferja (povprečna 

ocena na lestvici od 1 do 5 je 2,75), nato kupci Tuša (povprečna ocena je 2,56), sledijo kupci 

Spara (povprečna ocena je 2,29) in Mercatorja (povprečna ocena je 2,24). Med temi štirimi 

skupinami ni statistično pomembnih razlik, torej smo potrdili tretjo hipotezo, ki pravi, da ko 

se potrošniki odločijo za nakup trgovske blagovne znamke, se za to odločijo ne glede na to, 

pri kateri trgovski družbi proizvode kupujejo. 
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7 ZAKLJUČEK 

Prvo hipotezo, kjer smo precenili vpliv kupne moči in čustvenega odnosa do nakupa, hkrati pa 

podcenili vpliv osebnostnih lastnosti, smo zavrnili. Takšen izid si razlagamo z dejstvom, da je 

v analizi šlo za proizvode za vsakdanjo rabo in da bi bila situacija drugačna v primeru 

nakupovanja dragocenejših proizvodov. 

Z drugo hipotezo smo preverili pomembnost slovenskega porekla proizvodov. Največ pomeni 

slovensko poreklo proizvodov kupcem Tuša, najmanj pa kupcem Spara, čeprav pri tem nismo 

izračunali statistično značilne razlike. Sklep je, da slovensko poreklo proizvodov pomeni 

veliko okoli 70 % kupcem vseh štirih trgovskih družb. 

S tretjo hipotezo smo preverili odločanje kupcev vseh štirih trgovskih družb za nakup 

trgovske znamke. Največ se za trgovsko blagovno znamko odločajo kupci Hoferja, nato kupci 

Tuša, ki jim sledijo kupci Spara, na zadnjem mestu pa so kupci Mercatorja. Med temi štirimi 

skupinami ni statistično pomembnih razlik, torej smo potrdili tretjo hipotezo, ki pravi, da ko 

se potrošniki odločijo za nakup trgovske blagovne znamke, se za to odločijo ne glede na to, 

pri kateri trgovski družbi proizvode kupujejo. 

7.1 Predlogi za izboljšanje prodaje trgovske blagovne znamke 

Glede na matematični izraz, ki povezuje odločanje med trgovsko znamko na eni strani in 

kupno moč, osebnostne lastnosti in čustveni odnos na drugi strani (glej Sliko 33), smemo 

trditi, da so pogoji za večje nagibanje potrošnikov k izbiri trgovske znamke namesto prave 

znamke izpolnjeni, če: 

· je kupna moč potrošnika manjša, 

· so povprečne vrednosti spremenljivke osebnostne lastnosti, s katero smo opisali osebnost 

potrošnika, večje, 

· so povprečne vrednosti spremenljivke čustveni odnos, s katero smo opisali čustven odnos 

potrošnika do proizvodov, večje. 

 

Prva možnost za večanje nakupovanja trgovskih znamk je seveda vplivanje na prihodke 

potrošnikov, točneje njihovo manjšanje, kar se seveda ne zdi niti realno niti smiselno. Druga 

možnost je vplivanje na osebnostne lastnosti potrošnikov, točneje večanje vseh kazalnikov, ki 

te lastnosti izražajo. Tudi ta možnost se ne zdi realna. Tretja možnost bi bila vplivanje na 

čustveni odnos potrošnika v kontekstu, ki smo ga opisali v naši nalogi (glej 6.3.1). Četudi 

vpliv čustvenega odnosa na odločanje med trgovsko in pravo znamko ni statistično značilen 

in je relativno majhen, pa je ta možnost realna. Pogled na Sliko 30 namreč razkrije, da je med 

vsemi kazalniki čustvenega odnosa najizrazitejši slovensko poreklo proizvodov. To pomeni, 



 

119 

da bi lahko bil rezultat večanja izbora proizvodov s slovenskim poreklom pogostejše 

odločanje potrošnikov za trgovsko znamko. 

Poleg vsega naštetega lahko namige za izboljšanje prodaje proizvodov pod trgovsko znamko 

dobimo iz poglavja 6.4.3 o analizi spremenljivke drugi dejavniki. Zaradi vsebine naših 

hipotez sicer vpliva t. i. drugih dejavnikov nismo analizirali, vendar pa so nekatere ugotovitve 

na osnovi Preglednice 12 in Slike 31 tako jasne, da jih lahko razumemo kot smernice. 

Namreč, Hoferjevi in Tuševi kupci so v primerjavi s kupci Spara imeli večkrat slabo izkušnjo 

z določeno trgovsko ali pravo znamko. Ta pojav je statistično značilen. Najmanj, kar lahko 

rečemo v tem primeru, je, da je v splošnem v trgovskih družbah Hofer in Tuš v primerjavi s 

Sparom na izbiro več proizvodov pod trgovsko znamko, kar smo povedali v poglavju 5.4. 

Sklepamo torej, da bo do tovrstnega nezadovoljstva kupcev prej prišlo v trgovinah z relativno 

velikim izborom trgovskih znamk. To namiguje na to, da so zelo možen razlog nezadovoljstva 

prav proizvodi pod trgovsko znamko. Jasno je torej, da morajo zato še posebej takšne 

trgovske družbe paziti, da ne razočarajo kupcev s premalo kakovostnimi proizvodi (med 

katere seveda spadajo tudi trgovske znamke) in jih tako odvrnejo od nakupa. Naše sklepanje 

potrjuje tudi dejstvo, da je v Mercatorju nezadovoljnih kupcev, ki so prešli na drug proizvod, 

več kot v Sparu; glede na ugotovitve iz poglavja 5.4 ima Mercator v primerjavi s Sparom več 

proizvodov pod trgovsko znamko. Tudi v tem primeru se torej izkaže, da je možnost 

nezadovoljstva kupcev zaradi slabe izkušnje s proizvodom (relativno velika možnost, da gre 

za trgovsko znamko) večja v primeru trgovske družbe z relativno velikim izborom proizvodov 

pod trgovsko znamko. Naslednja ugotovitev, ki bi lahko vodila k izboljšanju prodaje 

trgovskih znamk, spet temelji na analizi spremenljivke drugi dejavniki. Tokrat gre za dodatne 

ugodnosti, kazalnik, ki je na Sliki 31 prikazan na zadnjem mestu. Namreč, najbolj cenijo 

dodatne ugodnosti kupci Tuša, najmanj pa kupci Hoferja, ta pojav je statistično značilen. Če 

to združimo s sklepom, da ima Hofer zagotovo večjo izbiro trgovskih znamk od Tuša, potem 

lahko sklepamo, da kupci, ki trgovske znamke kupujejo relativno veliko, ne zahtevajo 

oziroma ne cenijo dodatnih ugodnosti, kot so bonitete, nagradne igre, počitnice itd. To 

sklepanje potrjuje tudi relativno visok delež kupcev Mercatorja, ki prav tako precej visoko 

cenijo dodatne ugodnosti. Kot smo pokazali v poglavju 5.4, je tudi v družbi Mercator izbor 

proizvodov pod trgovsko znamko relativno nizek, vsekakor pa manjši od tega pri Hoferju. Če 

sklenemo, potem lahko rečemo, da tisti kupci, ki relativno veliko kupujejo trgovske znamke, 

ne zahtevajo dodatnih ugodnosti. To sicer ne pomeni, da te nižajo uspešnost prodaje 

proizvodov pod trgovsko znamko, je pa res, da če naše sklepanje drži, potem bi trgovske 

družbe na tem področju lahko nekaj privarčevale in sredstva od dodatnih ugodnosti 

preusmerile tja, kjer bi to neposredno vplivalo na večjo prodajo trgovskih znamk. 

7.2 Prispevek k znanosti 

Kazalnike osebnostnih lastnosti nam je s faktorsko analizo uspelo razdeliti v dve skupini. V 

prvi skupini vidimo šest lastnosti, ki so tipične za ekstravertne osebe, oziroma niso atipične 
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(samozavest, družabnost, dominantnost, samostojnost, prilagodljivost in iznajdljivost). Dve 

lastnosti pa po našem mnenju predstavljata skrbno osebo (varčnost in natančnost). Glede na 

splošno sprejet model, ki se imenuje teorija značilnosti za opis osebnosti (glej poglavje 3.1.2), 

smo tako vsaj približno opisali dve od petih značilnih osebnostnih lastnosti. V nadaljevanju 

smo pokazali, da obstaja statistično značilna zveza med ekstravertnostjo in odločanjem med 

trgovsko oziroma pravo znamko v primeru tipičnih prehrambnih in neprehrambnih 

proizvodov. Večja ekstravertnost v naši raziskavi pomeni večje in statistično značilno 

nagibanje k izbiri trgovske namesto prave znamke. To sploh ni v nasprotju z dognanji drugih 

avtorjev, namreč, da se ekstravertni bolj nagibajo k t. i. socialno orientiranim znamkam (glej 

3.1.2). Ne vidimo razloga, da trgovske znamke ne bi bile vredne zaupanja glede na njihov 

precejšnji tržni delež, njihovo priljubljenost na policah, uspešnosti diskontnih trgovin, ki 

ponujajo predvsem trgovske znamke, in podobno. V znanosti na tem področju ni soglasja, 

izoblikovala sta se dva pola (glej 3.1.2). Nekateri zagovarjajo, da je z analizo osebnostnih 

značilnosti mogoče napovedovati potrošnikovo vedenje, drugi pa, da ne, oziroma, da je treba 

uvesti še dodatno spremenljivko. V naši analizi se je izkazalo, da odločanje med trgovsko in 

pravo znamko lahko opišemo samo z vplivom ekstravertnosti, saj je vpliv skrbnosti več kot 

trikrat manjši (glej Sliko 34), poleg tega pa tudi statistično neznačilen. S tem smo v 

znanstvenem smislu dokazali, da uvedba druge spremenljivke za napoved odločanja med 

trgovsko in pravo znamko ni nujno potrebna. 

Izhodišče za nadaljnje raziskovanje 

Ugotovitve naše raziskave kažejo na problematičnost področja blagovne znamke in nakupne 

odločitve potrošnikov v trgovinski dejavnosti. Po našem mnenju lahko predloge za izboljšavo 

predstavimo kot izhodišče za nadaljnje raziskovanje: 

· Zanimiva bi bila raziskava o ugotavljanju nakupne odločitve potrošnikov na 

mednarodnem tržišču. S tem bi slovenske izkušnje primerjali z izkušnjami drugih držav. 

· Zanimiva bi bila raziskava o proučevanju kulture organizacije  med izvajalci – uporabniki 

blagovne znamke v trgovinski dejavnosti. Nadalje, priporočamo analizo poznavanja lastne 

kulture in kulture narodov v Evropski skupnosti, kakšne so njihove navade in nakupne 

odločitve, saj sta učinkovitost in uspešnost storitvene organizacije v veliki meri izid 

medkulturnega delovanja.  

· Zanimiva bi bila raziskava o primerjavi blagovne znamke ali blagovnih znamk med 

trgovinskimi subjekti lokalno in tudi širše, v primerih ko gre za enake blagovne znamke v 

prodajnem procesu. 

· Zanimiva bi bila raziskava o proučitvi družbene odgovornosti do potrošnikov, saj  

odgovornost do  potrošnikov dolgoročno vpliva na urejenost in uglednost organizacije. 
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PRILOGE 

Priloga 1: Anketni vprašalnik 

Priloga 2: Rezultati statistične obdelave podatkov 
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Priloga 1 

Anketni vprašalnik 

Vpliv trgovske blagovne znamke na nakupno odločitev potrošnikov v trgovinski 

dejavnosti 

Opombe: 

 

Vprašanja od št. 13 do 36 se nanašajo na trgovsko blagovno znamko IN blagovno znamko, 

torej na proizvode za VSAKDANJO rabo iz tabele pri vprašanju št. 37, ne glede na poreklo 

znamke. Ko torej odgovarjate na ta vprašanja, se osredotočite samo na svoje nakupovalne 

navade oziroma na vaš odnos do teh proizvodov kot takih. Ali imate v mislih proizvod za 

vsakdanjo rabo pod trgovsko blagovno znamko ali blagovno znamko, je pri teh vprašanjih 

vseeno. 

 

Na vprašanja od št. 5 do 36 boste odgovorili preko petstopenjske lestvice, izberite pa tisto 

stopnjo lestvice, ki najbolje opisuje realno stanje. 

 

1. Moj spol je 

Moški 

Ženski 

 

2. Moja starost 

do 24 let 

25–39 let 

40–59 let 

60–69 let 

nad 70 let 

  

3. Največkrat kupujem v 

Mercatorju 

Sparu 

Tušu 

Hoferju 
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4. Moj mesečni dohodek (za samske) oziroma povprečni mesečni dohodek vseh družinskih 
članov, ki prispevajo za nabavo vsakodnevnih prehrambnih in neprehrambnih proizvodov 

do 500 € 

od 500 do 1000 € 

od 1000 do 1500 € 

od 1500 do 2000 € 

nad 2000 € 

  

5. Z oceno od 1 do 5 označite stopnjo vaše samozavesti 

  1 2 3 4 5   

Nič      Zelo 

  

6. Z oceno od 1 do 5 označite stopnjo vaše varčnosti pri nakupovanju 

  1 2 3 4 5   

Nič      Zelo 

 

7. Z oceno od 1 do 5 označite stopnjo vaše dominantnosti v družbi 

  1 2 3 4 5   

Nič      Zelo 

  

8. Z oceno od 1 do 5 označite stopnjo vaše samostojnosti v vsakdanjem življenju 

  1 2 3 4 5   

Nič      Zelo 

  

9. Z oceno od 1 do 5 označite stopnjo vaše družabnosti 

  1 2 3 4 5   

Nič      Zelo 
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10. Z oceno od 1 do 5 označite stopnjo vaše prilagodljivosti v vsakdanjem življenju 

  1 2 3 4 5   

Nič      Zelo 

  

11. Z oceno od 1 do 5 označite stopnjo vaše iznajdljivosti v vsakdanjem življenju 

  1 2 3 4 5   

Nič      Zelo 

  

12. Z oceno od 1 do 5 označite stopnjo vaše pedantnosti oziroma natančnosti v vsakdanjem 
življenju 

  1 2 3 4 5   

Nič      Zelo 

 

13. Slovensko poreklo vsaj enega proizvoda iz tabele pri vprašanju št. 37 mi pomeni veliko  
 
(OPOMBA: glej opombo na začetku ankete. Torej, pri vprašanjih od št. 13 do 36 imamo v 
mislih proizvode za VSAKDANJO rabo iz tabele pri vprašanju št. 37, njihova znamka pa ni 
pomembna. Ali imate v mislih proizvod za vsakdanjo rabo pod trgovsko blagovno znamko ali 
blagovno znamko, je pri teh vprašanjih vseeno. Primer trgovske blagovne znamke je 
mineralna voda z logotipom Mercatorja, Spara itd., ustrezen primer blagovne znamke pa je 
mineralna voda Radenska) 

 

  1 2 3 4 5   

Popolnoma narobe      Popolnoma res 

  

14. Pri nakupu vsaj enega proizvoda iz tabele pri vprašanju št. 37 se odločam glede na mnenje 
bližnjih in znancev 

  1 2 3 4 5   

Popolnoma narobe      Popolnoma res 
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15. Vsaj en proizvod iz tabele pri vprašanju št. 37 kupujem, ker sem tako navajen in nimam 
natančne obrazložitve, zakaj je tako. 

  1 2 3 4 5   

Popolnoma narobe      Popolnoma res 

  

16. Vsaj en proizvod iz tabele pri vprašanju št. 37 kupujem, ker imam na to trgovsko 
blagovno znamko oziroma blagovno znamko lepe spomine 

  1 2 3 4 5   

Popolnoma narobe      Popolnoma res 

  

17. Vsaj en proizvod iz tabele pri vprašanju št. 37 kupujem z zavestjo, da delujem v nasprotju 
z oglaševanjem, ker hočem biti samosvoj 

  1 2 3 4 5   

Popolnoma narobe      Popolnoma res 

 

18. Vsaj en proizvod iz tabele pri vprašanju št. 37 kupujem samo zato, ker o njem med ljudmi 
krožijo pozitivne zgodbe 

  1 2 3 4 5   

Popolnoma narobe      Popolnoma res 

  

19. Kupujem pri trgovski družbi, kjer sem zaposlen sam oziroma je zaposlen kdo od meni 
bližnjih 

  1 2 3 4 5   

Popolnoma narobe      Popolnoma res 

  

20. Kupujem pri tisti trgovski družbi, za katero lahko rečem, da se strinjam s politiko njenega 
poslovanja 

  1 2 3 4 5   

Popolnoma narobe      Popolnoma res 
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21. Kupujem vsaj en proizvod iz tabele pri vprašanju št. 37, za katerega lahko rečem, da imam 
vanj visoko zaupanje, čeprav ne vem točno, zakaj 

  1 2 3 4 5   

Popolnoma narobe      Popolnoma res 

  

22. Kupujem vsaj en proizvod iz tabele pri vprašanju št. 37, za katerega lahko rečem, da mi 
njegov nakup vzbuja veselje 

  1 2 3 4 5   

Popolnoma narobe      Popolnoma res 

  

23. Vsaj en proizvod iz tabele pri vprašanju št. 37 kupim tudi zato, ker sem se pri drugih 
proizvodih z enako funkcijo v preteklosti že čutil prevaranega oziroma prikrajšanega 

  1 2 3 4 5   

Popolnoma narobe      Popolnoma res 

 

24. Vsaj en proizvod iz tabele pri vprašanju št. 37 kupim z zavestjo, da nekomu s tem koristim 

  1 2 3 4 5   

Popolnoma narobe      Popolnoma res 

  

25. Za vsaj en proizvod iz tabele pri vprašanju št. 37 mi cena pomeni veliko 

  1 2 3 4 5   

Popolnoma narobe      Popolnoma res 

  

26. Za vsaj en proizvod iz tabele pri vprašanju št. 37 mi kakovost pomeni veliko 

  1 2 3 4 5   

Popolnoma narobe      Popolnoma res 
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27. Vsaj en proizvod iz tabele pri vprašanju št. 37 najverjetneje kupim, ker mi je všeč njegova 
embalaža 

  1 2 3 4 5   

Popolnoma narobe      Popolnoma res 

  

28. Vsaj en proizvod iz tabele pri vprašanju št. 37 kupujem, ker sem prepričan, da je zelo 
dober oziroma vrhunski 

  1 2 3 4 5   

Popolnoma narobe      Popolnoma res 

  

29. Vsaj en proizvod iz tabele pri vprašanju št. 37 kupujem, ker sem prepričan, da je 
neškodljiv mojemu zdravju 

  1 2 3 4 5   

Popolnoma narobe      Popolnoma res 

 

30. Za vsaj en proizvod iz tabele pri vprašanju št. 37 lahko rečem, da mi je vseeno, kaj kupim, 
samo da je funkcionalno 

  1 2 3 4 5   

Popolnoma narobe      Popolnoma res 

  

31. Kupujem tam, kjer mi je to lokacijsko najbližje 

  1 2 3 4 5   

Popolnoma narobe      Popolnoma res 

  

32. Za vsaj en proizvod iz tabele pri vprašanju št. 37 lahko rečem, da sem z določeno trgovsko 
blagovno znamko oziroma blagovno znamko imel slabe izkušnje, zato sedaj kupujem drugo 
trgovsko blagovno znamko oziroma blagovno znamko 

  1 2 3 4 5   

Popolnoma narobe      Popolnoma res 
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33. Kupujem pri trgovski družbi, kjer je odnos do potrošnika prijazen in ustrežljiv 

  1 2 3 4 5   

Popolnoma narobe      Popolnoma res 

  

34. Kupujem pri trgovski družbi, kjer je odnos prodajalca do potrošnika strokoven 

  1 2 3 4 5   

Popolnoma narobe      Popolnoma res 

  

35. Kupujem pri trgovski družbi, kjer je postopek plačila blaga (blagajne) učinkovit oziroma 
hiter 

  1 2 3 4 5   

Popolnoma narobe      Popolnoma res 

 

36. Kupujem pri trgovski družbi, ki mi nudi dodatne ugodnosti: bonitetne kartice, ugodni 
nakupi drugih storitev, kot so počitnice ... 

  1 2 3 4 5   

Popolnoma narobe      Popolnoma res 

  

37. Spodaj so navedeni tipični prehrambni in neprehrambni proizvodi pod TRGOVSKO 
BLAGOVNO ZNAMKO, ki jih morebiti kupujete, ne glede na to, pri kateri trgovski družbi 
kupujete. Za vsak proizvod posebej označite svojo nakupovalno navado. Če proizvoda sploh 
ne potrebujete, ga torej tudi ne kupujete, to označite v prvem stolpcu; če na primer sploh ne 
potrebujete plenic za otroke, jih seveda ne kupujete niti pod trgovsko blagovno znamko niti 
pod blagovno znamko. 

 

Drugi primeri: če navedenega proizvoda pod TRGOVSKO BLAGOVNO ZNAMKO 
(mineralna voda Mercator) ne kupujete NIKOLI, bomo sklepali, da VEDNO kupujete 
ustrezen proizvod pod BLAGOVNO ZNAMKO (mineralna voda Radenska). Če navedeni 
proizvod pod TRGOVSKO BLAGOVNO ZNAMKO kupujete OBČASNO, bomo sklepali, 
da OBČASNO kupujete tudi ustrezen proizvod pod BLAGOVNO ZNAMKO. Če proizvod 
pod TRGOVSKO BLAGOVNO ZNAMKO kupujete VEDNO, potem to pomeni, da 
ustreznega proizvoda pod BLAGOVNO ZNAMKO ne kupujete NIKOLI. 
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Sploh ne 
kupujem, ker 
ne potrebujem 
tega 
proizvoda 

NIKOLI ne 
kupujem tega 
proizvoda pod 
trg. blag. 
znamko 

SKORAJ 
NIKOLI ne 
kupujem tega 
proizvoda pod 
trg. blag. 
znamko 

OBČASNO 
kupujem ta 
proizvod pod 
trg. blag. 
znamko 

SKORAJ 
VEDNO 
kupujem ta 
proizvod pod 
trg. blag. 
znamko 

VEDNO 
kupujem ta 
proizvod pod 
trg. blag. 
znamko 

beli ali črni kruh             

prepečenec             

toast             

polnozrnati kruh             

torte in peciva             

svinjina             

govedina             

mleto meso             

perutnina             

salame             

pivo             

vino             

gazirane pijače             

sadni sokovi             

mineralna voda             

mleko za telo             

losjon po britju             

dezodorant             

krema za 
sončenje             

odstranjevalec 
ličil             

šampon za lase             
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zobna krema             

plenice za 
otroke             

toaletni papir             

milo za roke             

detergent za 
pomivanje 
posode 

            

detergent za 
pranje perila             

čistila za 
kopalnice in 
sanitarije 

            

čistila za 
steklene 
površine 

            

čistilo za pečice             
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Tabela 1: Bonferronijev test (osebnostne lastnosti in favorizirana trgovska družba) 

Bonferroni 

95% Confidence Interval 
Dependent 
Variable 

(I) 
Največkrat 
kupujem v 

(J) Največkrat 
kupujem v 

Mean 
Difference 

(I-J) 

Std. 
Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

Sparu -,275 ,170 ,650 -,73 ,18 

Tušu ,250 ,167 ,822 -,20 ,70 

Mercatorju 

Hoferju -,211 ,161 1,000 -,64 ,22 

Mercatorju ,275 ,170 ,650 -,18 ,73 

Tušu ,525* ,179 ,023 ,05 1,00 

Sparu 

Hoferju ,063 ,173 1,000 -,40 ,53 

Mercatorju -,250 ,167 ,822 -,70 ,20 

Sparu -,525* ,179 ,023 -1,00 -,05 

Tušu 

Hoferju -,461* ,171 ,046 -,92 ,00 

Mercatorju ,211 ,161 1,000 -,22 ,64 

Sparu -,063 ,173 1,000 -,53 ,40 

stopnja 
samozavesti 

Hoferju 

Tušu ,461* ,171 ,046 ,00 ,92 

Sparu -,033 ,183 1,000 -,52 ,45 

Tušu -,283 ,180 ,702 -,76 ,20 

Mercatorju 

Hoferju ,076 ,174 1,000 -,39 ,54 

Mercatorju ,033 ,183 1,000 -,45 ,52 

Tušu -,250 ,192 1,000 -,76 ,26 

Sparu 

Hoferju ,110 ,186 1,000 -,39 ,61 

Mercatorju ,283 ,180 ,702 -,20 ,76 

Sparu ,250 ,192 1,000 -,26 ,76 

Tušu 

Hoferju ,360 ,184 ,311 -,13 ,85 

Mercatorju -,076 ,174 1,000 -,54 ,39 

Sparu -,110 ,186 1,000 -,61 ,39 

stopnja varčnosti 

Hoferju 

Tušu -,360 ,184 ,311 -,85 ,13 

Sparu -,212 ,184 1,000 -,70 ,28 

Tušu ,367 ,181 ,270 -,12 ,85 

Mercatorju 

Hoferju ,102 ,175 1,000 -,37 ,57 

Mercatorju ,212 ,184 1,000 -,28 ,70 

Tušu ,578* ,194 ,020 ,06 1,10 

Sparu 

Hoferju ,314 ,188 ,582 -,19 ,82 

stopnja 
dominantnosti v 
družbi 

Tušu Mercatorju -,367 ,181 ,270 -,85 ,12 



Priloga 2 

 

Sparu -,578* ,194 ,020 -1,10 -,06  

Hoferju -,264 ,185 ,936 -,76 ,23 

Mercatorju -,102 ,175 1,000 -,57 ,37 

Sparu -,314 ,188 ,582 -,82 ,19 

 

Hoferju 

Tušu ,264 ,185 ,936 -,23 ,76 

Sparu ,069 ,176 1,000 -,40 ,54 

Tušu ,506* ,173 ,025 ,04 ,97 

Mercatorju 

Hoferju -,163 ,167 1,000 -,61 ,28 

Mercatorju -,069 ,176 1,000 -,54 ,40 

Tušu ,436 ,185 ,120 -,06 ,93 

Sparu 

Hoferju -,232 ,180 1,000 -,71 ,25 

Mercatorju -,506* ,173 ,025 -,97 -,04 

Sparu -,436 ,185 ,120 -,93 ,06 

Tušu 

Hoferju -,669* ,177 ,001 -1,14 -,20 

Mercatorju ,163 ,167 1,000 -,28 ,61 

Sparu ,232 ,180 1,000 -,25 ,71 

stopnja 
samostojnosti 

Hoferju 

Tušu ,669* ,177 ,001 ,20 1,14 

Sparu -,541 ,218 ,085 -1,12 ,04 

Tušu -,100 ,215 1,000 -,67 ,47 

Mercatorju 

Hoferju -,478 ,207 ,135 -1,03 ,08 

Mercatorju ,541 ,218 ,085 -,04 1,12 

Tušu ,441 ,230 ,339 -,17 1,05 

Sparu 

Hoferju ,063 ,223 1,000 -,53 ,66 

Mercatorju ,100 ,215 1,000 -,47 ,67 

Sparu -,441 ,230 ,339 -1,05 ,17 

Tušu 

Hoferju -,378 ,219 ,520 -,96 ,21 

Mercatorju ,478 ,207 ,135 -,08 1,03 

Sparu -,063 ,223 1,000 -,66 ,53 

stopnja družabnosti 

Hoferju 

Tušu ,378 ,219 ,520 -,21 ,96 

Sparu -,236 ,202 1,000 -,78 ,31 

Tušu -,006 ,199 1,000 -,54 ,53 

Mercatorju 

Hoferju -,040 ,192 1,000 -,55 ,47 

Mercatorju ,236 ,202 1,000 -,31 ,78 

Tušu ,230 ,213 1,000 -,34 ,80 

Sparu 

Hoferju ,196 ,207 1,000 -,36 ,75 

Mercatorju ,006 ,199 1,000 -,53 ,54 

Sparu -,230 ,213 1,000 -,80 ,34 

Tušu 

Hoferju -,035 ,203 1,000 -,58 ,51 

Mercatorju ,040 ,192 1,000 -,47 ,55 

stopnja 
prilagodljivosti 

Hoferju 

Sparu -,196 ,207 1,000 -,75 ,36 
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  Tušu ,035 ,203 1,000 -,51 ,58 

Sparu -,119 ,183 1,000 -,61 ,37 

Tušu ,406 ,180 ,156 -,08 ,89 

Mercatorju 

Hoferju -,080 ,174 1,000 -,55 ,39 

Mercatorju ,119 ,183 1,000 -,37 ,61 

Tušu ,525* ,193 ,044 ,01 1,04 

Sparu 

Hoferju ,039 ,187 1,000 -,46 ,54 

Mercatorju -,406 ,180 ,156 -,89 ,08 

Sparu -,525* ,193 ,044 -1,04 ,00 

Tušu 

Hoferju -,486 ,184 ,055 -,98 ,01 

Mercatorju ,080 ,174 1,000 -,39 ,55 

Sparu -,039 ,187 1,000 -,54 ,46 

stopnja 
iznajdljivosti 

Hoferju 

Tušu ,486 ,184 ,055 ,00 ,98 

Sparu -,348 ,187 ,390 -,85 ,15 

Tušu -,039 ,184 1,000 -,53 ,45 

Mercatorju 

Hoferju -,143 ,178 1,000 -,62 ,33 

Mercatorju ,348 ,187 ,390 -,15 ,85 

Tušu ,309 ,197 ,713 -,22 ,84 

Sparu 

Hoferju ,205 ,191 1,000 -,31 ,72 

Mercatorju ,039 ,184 1,000 -,45 ,53 

Sparu -,309 ,197 ,713 -,84 ,22 

Tušu 

Hoferju -,104 ,188 1,000 -,61 ,40 

Mercatorju ,143 ,178 1,000 -,33 ,62 

Sparu -,205 ,191 1,000 -,72 ,31 

stopnja natančnosti 

Hoferju 

Tušu ,104 ,188 1,000 -,40 ,61 

* The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Tabela 2: Bonferronijev test (čustveni odnos in favorizirana trgovska družba) 

Bonferroni 

95% Confidence Interval 

Dependent 
Variable 

 
(I) 
Največkrat 
kupujem v 

(J) 
Največkrat 
kupujem v 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. 

Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

Sparu ,582 ,255 ,145 -,10 1,26 

Tušu -,056 ,251 1,000 -,73 ,62 

Mercatorju 

Hoferju ,379 ,243 ,720 -,27 1,03 

Mercatorju -,582 ,255 ,145 -1,26 ,10 

Tušu -,637 ,269 ,114 -1,36 ,08 

Sparu 

Hoferju -,202 ,261 1,000 -,90 ,49 

Mercatorju ,056 ,251 1,000 -,62 ,73 

Šparu ,637 ,269 ,114 -,08 1,36 

Tušu 

Hoferju ,435 ,257 ,553 -,25 1,12 

Mercatorju -,379 ,243 ,720 -1,03 ,27 

Šparu ,202 ,261 1,000 -,49 ,90 

slovensko 
poreklo 

Hoferju 

Tušu -,435 ,257 ,553 -1,12 ,25 

 

Tabela 3: Bonferronijev test (drugi dejavniki in favorizirana trgovska družba) 

Bonferroni 

95% Confidence 
Interval 

Dependent Variable 

(I) 
Največkrat 
kupujem v 

(J) 
Največkrat 
kupujem v 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. 

Error Sig. 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Sparu ,028 ,218 1,000 -,55 ,61 

Tušu -,094 ,214 1,000 -,67 ,48 

Mercatorju 

Hoferju -,373 ,207 ,439 -,93 ,18 

Mercatorju -,028 ,218 1,000 -,61 ,55 

Tušu -,123 ,229 1,000 -,73 ,49 

Sparu 

Hoferju -,401 ,222 ,438 -,99 ,19 

Mercatorju ,094 ,214 1,000 -,48 ,67 

Sparu ,123 ,229 1,000 -,49 ,73 

Tušu 

Hoferju -,278 ,219 1,000 -,86 ,31 

Mercatorju ,373 ,207 ,439 -,18 ,93 

Sparu ,401 ,222 ,438 -,19 ,99 

cena  

Hoferju 

Tušu ,278 ,219 1,000 -,31 ,86 

kakovost  Mercatorju Sparu ,143 ,149 1,000 -,26 ,54 
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Tušu -,200 ,147 1,000 -,59 ,19  

Hoferju -,216 ,142 ,775 -,60 ,16 

Mercatorju -,143 ,149 1,000 -,54 ,26 

Tušu -,343 ,157 ,182 -,76 ,08 

Sparu 

Hoferju -,359 ,152 ,117 -,77 ,05 

Mercatorju ,200 ,147 1,000 -,19 ,59 

Sparu ,343 ,157 ,182 -,08 ,76 

Tušu 

Hoferju -,016 ,150 1,000 -,42 ,38 

Mercatorju ,216 ,142 ,775 -,16 ,60 

Sparu ,359 ,152 ,117 -,05 ,77 

 

Hoferju 

Tušu ,016 ,150 1,000 -,38 ,42 

Sparu -,130 ,272 1,000 -,86 ,60 

Tušu ,478 ,267 ,456 -,24 1,19 

Mercatorju 

Hoferju ,116 ,258 1,000 -,57 ,81 

Mercatorju ,130 ,272 1,000 -,60 ,86 

Tušu ,608 ,286 ,211 -,16 1,37 

Sparu 

Hoferju ,246 ,277 1,000 -,50 ,99 

Mercatorju -,478 ,267 ,456 -1,19 ,24 

Sparu -,608 ,286 ,211 -1,37 ,16 

Tušu 

Hoferju -,362 ,273 1,000 -1,09 ,37 

Mercatorju -,116 ,258 1,000 -,81 ,57 

Sparu -,246 ,277 1,000 -,99 ,50 

embalaža 

Hoferju 

Tušu ,362 ,273 1,000 -,37 1,09 

Sparu ,213 ,202 1,000 -,33 ,75 

Tušu -,356 ,198 0,450 -,89 ,17 

Mercatorju 

Hoferju -,217 ,191 1,000 -,73 ,29 

Mercatorju -,213 ,202 1,000 -,75 ,33 

Tušu -,569* ,212 ,049 -1,14 ,00 

Sparu 

Hoferju -,430 ,206 0,228 -,98 ,12 

Mercatorju ,356 ,198 0,450 -,17 ,89 

Sparu ,569* ,212 0,049 ,00 1,14 

Tušu 

Hoferju ,138 ,203 1,000 -,40 ,68 

Mercatorju ,217 ,191 1,000 -,29 ,73 

Sparu ,430 ,206 0,228 -,12 ,98 

vrhunskost 

Hoferju 

Tušu -,138 ,203 1,000 -,68 ,40 

Vsaj en proizvod iz 
tabele pri vprašanju št. 
37 kupujem, ker sem 
prepričan, da je 
neškodljiv mojemu 
zdravju 

Mercatorju Sparu -,318 ,278 1,000 -1,06 ,43 
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Tušu ,544 ,274 0,292 -,19 1,28  

Hoferju -,264 ,265 1,000 -,97 ,44 

Mercatorju ,318 ,278 1,000 -,43 1,06 

Tušu ,863* ,293 0,022 ,08 1,65 

Sparu 

Hoferju ,054 ,284 1,000 -,71 ,81 

Mercatorju -,544 ,274 0,292 -1,28 ,19 

Sparu -,863* ,293 0,022 -1,65 -,08 

Tušu 

Hoferju -,809* ,280 0,026 -1,56 -,06 

Mercatorju ,264 ,265 1,000 -,44 ,97 

Sparu -,054 ,284 1,000 -,81 ,71 

 

Hoferju 

Tušu ,809* ,280 0,026 ,06 1,56 

Sparu ,002 ,307 1,000 -,82 ,82 

Tušu -,233 ,302 1,000 -1,04 ,57 

Mercatorju 

Hoferju ,340 ,292 1,000 -,44 1,12 

Mercatorju -,002 ,307 1,000 -,82 ,82 

Tušu -,235 ,323 1,000 -1,10 ,63 

Sparu 

Hoferju ,338 ,313 1,000 -,50 1,18 

Mercatorju ,233 ,302 1,000 -,57 1,04 

Sparu ,235 ,323 1,000 -,63 1,10 

Tušu 

Hoferju ,573 ,308 0,390 -,25 1,40 

Mercatorju -,340 ,292 1,000 -1,12 ,44 

Sparu -,338 ,313 1,000 -1,18 ,50 

Za vsaj en proizvod iz 
tabele pri vprašanju št. 
37 lahko rečem, da mi 
je vseeno, kaj kupim, 
samo da je 
funkcionalno 

Hoferju 

Tušu -,573 ,308 0,390 -1,40 ,25 

Sparu ,611* ,216 0,032 ,03 1,19 

Tušu -,139 ,213 1,000 -,71 ,43 

Mercatorju 

Hoferju ,111 ,205 1,000 -,44 ,66 

Mercatorju -,611* ,216 0,032 -1,19 -,03 

Tušu -,750* ,228 0,007 -1,36 -,14 

Sparu 

Hoferju -,500 ,221 0,150 -1,09 ,09 

Mercatorju ,139 ,213 1,000 -,43 ,71 

Sparu ,750* ,228 0,007 ,14 1,36 

Tušu 

Hoferju ,250 ,217 1,000 -,33 ,83 

Mercatorju -,111 ,205 1,000 -,66 ,44 

Sparu ,500 ,221 0,150 -,09 1,09 

Kupujem tam, kjer mi 
je to lokacijsko 
najbližje 

Hoferju 

Tušu -,250 ,217 1,000 -,83 ,33 
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Sparu ,467 ,263 ,470 -,24 1,17 

Tušu -,450 ,259 ,506 -1,14 ,24 

Mercatorju 

Hoferju -,265 ,250 1,000 -,93 ,40 

Mercatorju -,467 ,263 ,470 -1,17 ,24 

Tušu -,917* ,277 ,007 -1,66 -,18 

Sparu 

Hoferju -,732* ,269 ,043 -1,45 -,01 

Mercatorju ,450 ,259 ,506 -,24 1,14 

Sparu ,917* ,277 ,007 ,18 1,66 

Tušu 

Hoferju ,185 ,265 1,000 -,52 ,89 

Mercatorju ,265 ,250 1,000 -,40 ,93 

Sparu ,732* ,269 ,043 ,01 1,45 

Za vsaj en proizvod iz 
tabele pri vprašanju št. 
37 lahko rečem, da sem 
z določeno trgovsko 
blagovno znamko 
oziroma blagovno 
znamko imel slabe 
izkušnje, zato sedaj 
kupujem drugo 
trgovsko blagovno 
znamko oziroma 
blagovno znamko 

 

Hoferju 

Tušu -,185 ,265 1,000 -,89 ,52 

Sparu -,327 ,223 ,864 -,92 ,27 

Tušu -,444 ,219 ,265 -1,03 ,14 

Mercatorju 

Hoferju -,298 ,211 ,964 -,86 ,27 

Mercatorju ,327 ,223 ,864 -,27 ,92 

Tušu -,118 ,234 1,000 -,74 ,51 

Sparu 

Hoferju ,029 ,227 1,000 -,58 ,64 

Mercatorju ,444 ,219 ,265 -,14 1,03 

Sparu ,118 ,234 1,000 -,51 ,74 

Tušu 

Hoferju ,146 ,224 1,000 -,45 ,74 

Mercatorju ,298 ,211 ,964 -,27 ,86 

Sparu -,029 ,227 1,000 -,64 ,58 

Kupujem pri trgovski 
družbi, kjer je odnos do 
potrošnika prijazen in 
ustrežljiv 

Hoferju 

Tušu -,146 ,224 1,000 -,74 ,45 

Sparu -,231 ,225 1,000 -,83 ,37 

Tušu -,378 ,221 ,538 -,97 ,21 

Mercatorju 

Hoferju -,207 ,214 1,000 -,78 ,36 

Mercatorju ,231 ,225 1,000 -,37 ,83 

Tušu -,147 ,236 1,000 -,78 ,49 

Sparu 

Hoferju ,024 ,229 1,000 -,59 ,64 

Mercatorju ,378 ,221 ,538 -,21 ,97 

Sparu ,147 ,236 1,000 -,49 ,78 

Tušu 

Hoferju ,171 ,226 1,000 -,43 ,77 

Mercatorju ,207 ,214 1,000 -,36 ,78 

Sparu -,024 ,229 1,000 -,64 ,59 

Kupujem pri trgovski 
družbi, kjer je odnos 
prodajalca do 
potrošnika strokoven 

Hoferju 

Tušu -,171 ,226 1,000 -,77 ,43 

Sparu -,378 ,236 ,665 -1,01 ,25 

Tušu -,044 ,232 1,000 -,66 ,58 

Mercatorju 

Hoferju -,305 ,224 1,000 -,90 ,29 

Kupujem pri trgovski 
družbi, kjer je postopek 
plačila blaga (blagajne) 
učinkovit oziroma hiter 
 
 
 

Sparu Mercatorju ,378 ,236 ,665 -,25 1,01 
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Tušu ,333 ,248 1,000 -,33 1,00  

Hoferju ,073 ,240 1,000 -,57 ,72 

Mercatorju ,044 ,232 1,000 -,58 ,66 

Sparu -,333 ,248 1,000 -1,00 ,33 

Tušu 

Hoferju -,260 ,237 1,000 -,89 ,37 

Mercatorju ,305 ,224 1,000 -,29 ,90 

Sparu -,073 ,240 1,000 -,72 ,57 

 

Hoferju 

Tušu ,260 ,237 1,000 -,37 ,89 

Sparu ,495 ,316 ,715 -,35 1,34 

Tušu -,211 ,311 1,000 -1,04 ,62 

Mercatorju 

Hoferju ,655 ,300 ,183 -,15 1,46 

Mercatorju -,495 ,316 ,715 -1,34 ,35 

Tušu -,706 ,332 ,211 -1,59 ,18 

Sparu 

Hoferju ,160 ,322 1,000 -,70 1,02 

Mercatorju ,211 ,311 1,000 -,62 1,04 

Sparu ,706 ,332 ,211 -,18 1,59 

Tušu 

Hoferju ,866* ,317 ,043 ,02 1,71 

Mercatorju -,655 ,300 ,183 -1,46 ,15 

Sparu -,160 ,322 1,000 -1,02 ,70 

Kupujem pri trgovski 
družbi, ki mi nudi 
dodatne ugodnosti: 
bonitetne kartice, 
ugodni nakupi drugih 
storitev, kot so 
počitnice ... 

Hoferju 

Tušu -,866* ,317 ,043 -1,71 -,02 

* The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

Tabela 4: Bonferronijev test (odločanje med trgovsko in pravo znamko ter favorizirana 

trgovska družba) 

Bonferroni 

95% Confidence 
Interval 

Dependent 
Variable 

(I) Največkrat 
kupujem v 

(J) 
Največkrat 
kupujem v 

Mean 
Differenc

e (I-J) Std. Error Sig. 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Sparu -,217 ,273 1,000 -,95 ,52 

Tušu -1,026* ,269 ,001 -1,74 -,31 

Mercatorju 

Hoferju -,210 ,262 1,000 -,91 ,49 

Mercatorju ,217 ,273 1,000 -,52 ,95 

Tušu -,809* ,289 ,035 -1,58 -,04 

Sparu 

Hoferju ,006 ,283 1,000 -,75 ,76 

Mercatorju 1,026* ,269 ,001 ,31 1,74 

beli ali črni kruh 

Tušu 

Sparu ,809* ,289 ,035 ,04 1,58 
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 Hoferju ,816* ,278 ,024 ,07 1,56 

Mercatorju ,210 ,262 1,000 -,49 ,91 

Sparu -,006 ,283 1,000 -,76 ,75 

 

Hoferju 

Tušu -,816* ,278 ,024 -1,56 -,07 

Sparu -,371 ,273 1,000 -1,10 ,36 

Tušu -,943* ,262 ,003 -1,64 -,24 

Mercatorju 

Hoferju -,610 ,256 ,112 -1,30 ,08 

Mercatorju ,371 ,273 1,000 -,36 1,10 

Tušu -,571 ,277 ,247 -1,31 ,17 

Sparu 

Hoferju -,238 ,272 1,000 -,97 ,49 

Mercatorju ,943* ,262 ,003 ,24 1,64 

Sparu ,571 ,277 ,247 -,17 1,31 

Tušu 

Hoferju ,333 ,260 1,000 -,36 1,03 

Mercatorju ,610 ,256 ,112 -,08 1,30 

Sparu ,238 ,272 1,000 -,49 ,97 

polnozrnati kruh 

Hoferju 

Tušu -,333 ,260 1,000 -1,03 ,36 

Sparu -,110 ,298 1,000 -,91 ,69 

Tušu -1,810* ,308 ,000 -2,63 -,98 

Mercatorju 

Hoferju -,743 ,286 ,062 -1,51 ,02 

Mercatorju ,110 ,298 1,000 -,69 ,91 

Tušu -1,700* ,331 ,000 -2,59 -,81 

Sparu 

Hoferju -,633 ,311 ,261 -1,47 ,20 

Mercatorju 1,810* ,308 ,000 ,98 2,63 

Sparu 1,700* ,331 ,000 ,81 2,59 

Tušu 

Hoferju 1,067* ,320 ,007 ,21 1,92 

Mercatorju ,743 ,286 ,062 -,02 1,51 

Sparu ,633 ,311 ,261 -,20 1,47 

pivo 

Hoferju 

Tušu -1,067* ,320 ,007 -1,92 -,21 

Sparu ,001 ,362 1,000 -,97 ,97 

Tušu -1,135* ,367 ,015 -2,12 -,15 

Mercatorju 

Hoferju -,707 ,337 ,229 -1,61 ,20 

Mercatorju -,001 ,362 1,000 -,97 ,97 

Tušu -1,136* ,410 ,040 -2,24 -,03 

Sparu 

Hoferju -,708 ,383 ,404 -1,74 ,32 

Mercatorju 1,135* ,367 ,015 ,15 2,12 

Sparu 1,136* ,410 ,040 ,03 2,24 

Tušu 

Hoferju ,429 ,388 1,000 -,61 1,47 

Mercatorju ,707 ,337 ,229 -,20 1,61 

Sparu ,708 ,383 ,404 -,32 1,74 

vino 

Hoferju 

Tušu -,429 ,388 1,000 -1,47 ,61 
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Sparu ,167 ,321 1,000 -,69 1,03 

Tušu -,923 ,362 ,072 -1,89 ,05 

Mercatorju 

Hoferju -,444 ,302 ,865 -1,25 ,37 

Mercatorju -,167 ,321 1,000 -1,03 ,69 

Tušu -1,090* ,392 ,038 -2,14 -,04 

Sparu 

Hoferju -,611 ,338 ,439 -1,52 ,30 

Mercatorju ,923 ,362 ,072 -,05 1,89 

Sparu 1,090* ,392 ,038 ,04 2,14 

Tušu 

Hoferju ,479 ,377 1,000 -,53 1,49 

Mercatorju ,444 ,302 ,865 -,37 1,25 

Sparu ,611 ,338 ,439 -,30 1,52 

mineralna voda 

Hoferju 

Tušu -,479 ,377 1,000 -1,49 ,53 

Sparu ,014 ,373 1,000 -,99 1,02 

Tušu -1,333 ,505 ,060 -2,70 ,04 

Mercatorju 

Hoferju -,507 ,373 1,000 -1,52 ,50 

Mercatorju -,014 ,373 1,000 -1,02 ,99 

Tušu -1,348 ,516 ,065 -2,75 ,05 

Sparu 

Hoferju -,522 ,387 1,000 -1,57 ,53 

Mercatorju 1,333 ,505 ,060 -,04 2,70 

Sparu 1,348 ,516 ,065 -,05 2,75 

Tušu 

Hoferju ,826 ,516 ,682 -,57 2,22 

Mercatorju ,507 ,373 1,000 -,50 1,52 

Sparu ,522 ,387 1,000 -,53 1,57 

losjon po britju 

Hoferju 

Tušu -,826 ,516 ,682 -2,22 ,57 

Sparu ,152 ,351 1,000 -,79 1,09 

Tušu -,536 ,342 ,719 -1,45 ,38 

Mercatorju 

Hoferju -,825 ,328 ,079 -1,70 ,05 

Mercatorju -,152 ,351 1,000 -1,09 ,79 

Tušu -,688 ,361 ,351 -1,65 ,28 

Sparu 

Hoferju -,977* ,347 ,034 -1,91 -,05 

Mercatorju ,536 ,342 ,719 -,38 1,45 

Sparu ,688 ,361 ,351 -,28 1,65 

Tušu 

Hoferju -,289 ,338 1,000 -1,19 ,62 

Mercatorju ,825 ,328 ,079 -,05 1,70 

Sparu ,977* ,347 ,034 ,05 1,91 

dezodorant 

Hoferju 

Tušu ,289 ,338 1,000 -,62 1,19 

Sparu -,023 ,311 1,000 -,86 ,81 

Tušu -,361 ,309 1,000 -1,19 ,46 

Mercatorju 

Hoferju -,963* ,299 ,010 -1,76 -,16 

krema za sončenje 

Sparu Mercatorju ,023 ,311 1,000 -,81 ,86 



Priloga 2 

 

Tušu -,338 ,324 1,000 -1,20 ,53  

Hoferju -,940* ,315 ,020 -1,78 -,10 

Mercatorju ,361 ,309 1,000 -,46 1,19 

Sparu ,338 ,324 1,000 -,53 1,20 

Tušu 

Hoferju -,602 ,312 ,336 -1,44 ,23 

Mercatorju ,963* ,299 ,010 ,16 1,76 

Sparu ,940* ,315 ,020 ,10 1,78 

 

Hoferju 

Tušu ,602 ,312 ,336 -,23 1,44 

Sparu ,228 ,379 1,000 -,79 1,25 

Tušu -1,083 ,407 ,055 -2,18 ,01 

Mercatorju 

Hoferju -,991* ,363 ,046 -1,97 -,01 

Mercatorju -,228 ,379 1,000 -1,25 ,79 

Tušu -1,312* ,424 ,016 -2,45 -,17 

Sparu 

Hoferju -1,219* ,382 ,012 -2,25 -,19 

Mercatorju 1,083 ,407 ,055 -,01 2,18 

Sparu 1,312* ,424 ,016 ,17 2,45 

Tušu 

Hoferju ,093 ,410 1,000 -1,01 1,20 

Mercatorju ,991* ,363 ,046 ,01 1,97 

Sparu 1,219* ,382 ,012 ,19 2,25 

odstranjevalec 
ličil 

Hoferju 

Tušu -,093 ,410 1,000 -1,20 1,01 

Sparu ,326 ,333 1,000 -,56 1,21 

Tušu -,568 ,324 ,492 -1,44 ,30 

Mercatorju 

Hoferju -,843 ,315 ,050 -1,69 ,00 

Mercatorju -,326 ,333 1,000 -1,21 ,56 

Tušu -,894 ,348 ,067 -1,82 ,04 

Sparu 

Hoferju -1,169* ,340 ,004 -2,08 -,26 

Mercatorju ,568 ,324 ,492 -,30 1,44 

Sparu ,894 ,348 ,067 -,04 1,82 

Tušu 

Hoferju -,275 ,332 1,000 -1,16 ,61 

Mercatorju ,843 ,315 ,050 ,00 1,69 

Sparu 1,169* ,340 ,004 ,26 2,08 

šampon za lase 

Hoferju 

Tušu ,275 ,332 1,000 -,61 1,16 

Sparu ,103 ,337 1,000 -,80 1,00 

Tušu -1,117* ,329 ,005 -1,99 -,24 

Mercatorju 

Hoferju -,980* ,317 ,014 -1,83 -,13 

Mercatorju -,103 ,337 1,000 -1,00 ,80 

Tušu -1,220* ,354 ,004 -2,17 -,27 

Sparu 

Hoferju -1,084* ,344 ,012 -2,00 -,16 

Mercatorju 1,117* ,329 ,005 ,24 1,99 

zobna krema 

Tušu 

Sparu 1,220* ,354 ,004 ,27 2,17 
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 Hoferju ,136 ,336 1,000 -,76 1,03 

Mercatorju ,980* ,317 ,014 ,13 1,83 

Sparu 1,084* ,344 ,012 ,16 2,00 

 

Hoferju 

Tušu -,136 ,336 1,000 -1,03 ,76 

Sparu -,318 ,291 1,000 -1,10 ,46 

Tušu ,098 ,281 1,000 -,65 ,85 

Mercatorju 

Hoferju -,641 ,272 ,117 -1,37 ,09 

Mercatorju ,318 ,291 1,000 -,46 1,10 

Tušu ,417 ,304 1,000 -,40 1,23 

Sparu 

Hoferju -,323 ,295 1,000 -1,11 ,47 

Mercatorju -,098 ,281 1,000 -,85 ,65 

Sparu -,417 ,304 1,000 -1,23 ,40 

Tušu 

Hoferju -,740 ,286 ,064 -1,50 ,02 

Mercatorju ,641 ,272 ,117 -,09 1,37 

Sparu ,323 ,295 1,000 -,47 1,11 

milo za roke 

Hoferju 

Tušu ,740 ,286 ,064 -,02 1,50 

Sparu -,168 ,307 1,000 -,99 ,65 

Tušu -,189 ,295 1,000 -,98 ,60 

Mercatorju 

Hoferju -,645 ,285 ,150 -1,41 ,12 

Mercatorju ,168 ,307 1,000 -,65 ,99 

Tušu -,022 ,321 1,000 -,88 ,84 

Sparu 

Hoferju -,477 ,312 ,772 -1,31 ,36 

Mercatorju ,189 ,295 1,000 -,60 ,98 

Sparu ,022 ,321 1,000 -,84 ,88 

Tušu 

Hoferju -,455 ,299 ,784 -1,26 ,35 

Mercatorju ,645 ,285 ,150 -,12 1,41 

Sparu ,477 ,312 ,772 -,36 1,31 

detergent za 
pomivanje posode  

Hoferju 

Tušu ,455 ,299 ,784 -,35 1,26 

Sparu ,166 ,328 1,000 -,71 1,04 

Tušu -,700 ,314 ,163 -1,54 ,14 

Mercatorju 

Hoferju -,989* ,303 ,008 -1,80 -,18 

Mercatorju -,166 ,328 1,000 -1,04 ,71 

Tušu -,866 ,344 ,077 -1,79 ,05 

Sparu 

Hoferju -1,154* ,334 ,004 -2,05 -,26 

Mercatorju ,700 ,314 ,163 -,14 1,54 

Sparu ,866 ,344 ,077 -,05 1,79 

Tušu 

Hoferju -,289 ,321 1,000 -1,15 ,57 

Mercatorju ,989* ,303 ,008 ,18 1,80 

Sparu 1,154* ,334 ,004 ,26 2,05 

detergent za 
pranje perila 

Hoferju 

Tušu ,289 ,321 1,000 -,57 1,15 
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Sparu -,023 ,330 1,000 -,91 ,86 

Tušu ,537 ,341 ,709 -,38 1,45 

Mercatorju 

Hoferju -,666 ,307 ,192 -1,49 ,16 

Mercatorju ,023 ,330 1,000 -,86 ,91 

Tušu ,560 ,365 ,766 -,42 1,54 

Sparu 

Hoferju -,643 ,333 ,336 -1,54 ,25 

Mercatorju -,537 ,341 ,709 -1,45 ,38 

Sparu -,560 ,365 ,766 -1,54 ,42 

Tušu 

Hoferju -1,204* ,345 ,004 -2,13 -,28 

Mercatorju ,666 ,307 ,192 -,16 1,49 

Sparu ,643 ,333 ,336 -,25 1,54 

čistilo za pečice 

Hoferju 

Tušu 1,204* ,345 ,004 ,28 2,13 

* The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

 

Tabela 5: Korelacija in drugi relevantni parametri (hipoteza H1) 

Model Summary 

Model R R2 Adjusted R2 Std. Error of the Estimate 

1 0,332a 0,110 0,093 0,87505 

a. Predictors: (Constant), čustveni_odnos, mesečni_dohodek, osebnostne_lastnosti 

 

 

Tabela 6: Statistična značilnost modelov – ANOVA (hipoteza H1) 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 14,408 3 4,803 6,272 0,000a 

Residual 116,387 152 0,766   

1 

Total 130,795 155    

a. Predictors: (Constant), čustveni_odnos, mesečni_dohodek, osebnostne_lastnosti 

b. Dependent Variable: odločanje 
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Tabela 7: Korelacija in drugi relevantni parametri pri testiranju komponent 

ekstravertnost in skrbnost 

Model Summary 

Model R R2 Adjusted R2 
Std. Error of the 

Estimate 

 
1 

 
0,258a 

 
0,067 

 
0,055 

 
0,89319 

a. Predictors: (Constant), SKRBNOST, EKSTRAVERTNOST 

 

Tabela 8: Statistična značilnost modelov – ANOVA pri testiranju komponent 

ekstravertnost in skrbnost 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 8,733 2 4,366 5,473 0,005a 

Residual 122,063 153 0,798   
1 

Total 130,795 155    

a. Predictors: (Constant), SKRBNOST, EKSTRAVERTNOST 

b. Dependent Variable: odločanje 

 

Tabela 9: Korelacija in drugi relevantni parametri pri testiranju komponent javno 

mnenje, osebni vzgibi in pripadnost 

Model Summary 

Model R R2 Adjusted R2 Std. Error of the Estimate 

1 0,138a 0,019 0,000 0,91871 

a. Predictors: (Constant), PRIPADNOST, JAVNO_MNENJE, OSEBNI_VZGIBI 

 

Tabela 10: Statistična značilnost modelov – ANOVA pri testiranju komponent javno 

mnenje, osebni vzgibi in pripadnost. 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 2,502 3 0,834 0,988 0,400a 

Residual 128,293 152 0,844   

1 

Total 130,795 155    

a. Predictors: (Constant), PRIPADNOST, JAVNO_MNENJE, OSEBNI_VZGIBI 

b. Dependent Variable: odločanje 



 

 

 


