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POVZETEK 

Zaključna projektna naloga obravnava področje trženja in alternativnih metod zdravljenja. 

Teoretični del je sestavljen iz dveh sklopov, in skupaj širše obravnava trženje alternativnih 

metod zdravljenja, kako jih tržiti, katere metode poznamo in kako in ter na kakšen način bi 

bilo treba tržiti te metode. Empirični del naloge je raziskava, ki je bila izvedena v dveh 

sklopih; anketa za Slovence in anketa za prebivalce drugih evropskih držav (prevedena v 

angleščino). Podrobno so prikazani in interpretirani rezultati, ki so bili pridobljeni s pomočjo 

ankete. Eden izmed namenov in ciljev zaključne projektne naloge je ugotoviti, ali ljudje dosti 

tržimo alternativne metode zdravljenja, kar na podlagi pridobljenih rezultatov prikazuje, da se 

večina anketirancev strinja, da bi morali te metode tržiti še več. Izvedena raziskava, je 

pokazala, da so v obeh anketah anketiranci podobnega mnenja in je pripeljala do zaključne 

ugotovitve, če bi bolj tržili alternativne metode zdravljenja, bi se jih ljudje tudi bolj 

posluževali.  

Ključne besede: trženje, alternativne metode zdravljenja, kitajska tradicionalna medicina, 

aromaterapija, trženje storitev. 

SUMMARY 

The final project work deals with marketing and alternative methods of treatment. The 

theoretical part consists of two sets and together extensively deals with the marketing of 

alternative methods of treatment, how to market them, which methods are known, and in what 

manner should these methods be treated. The empirical part of the assignment presents the 

research, which was carried out in two sets; a survey for Slovenians and a survey for residents 

of other European countries (translated into English).  The interpreted results, which were 

obtained from both surveys, are represented in much detail. One of the aims and objectives of 

the final project work is to determine, if the alternative methods of treatment are being 

marketed enough. Base on the obtained results, the majority of respondents agree that this 

method should be marketed more. The carried out research showed that the respondents from 

both surveys have a similar opinion on this matter. This led to the final conclusion: if the 

alternative methods of treatment were better marketed, even more people would make use of 

them. 

Keywords: marketing, alternative methods of treatment, traditional Chinese medicine, 

aromatherapy, services marketing. 

 

UDK: 339.138:615.8(043.2) 



 

 



V 

 

VSEBINA 

1 Uvod ........................................................................................................................................ 1 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča ......................................... 1 

1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge ....................................................................... 3 

1.3 Metoda za izbiro ............................................................................................................... 3 

1.4 Predpostavke in omejitve.................................................................................................. 4 

2 Trženje .................................................................................................................................... 5 

2.1 Vloge in pomen trženja ..................................................................................................... 6 

2.2 Storitve.............................................................................................................................. 7 

2.3 Trženje storitev ................................................................................................................. 9 

3 Alternativne metode zdravljenja ....................................................................................... 10 

3.1 Kitajska tradicionalna medicina ..................................................................................... 10 

3.2 Aromaterapija ................................................................................................................. 11 

3.3 Refleksologija ................................................................................................................. 14 

4 Raziskava ............................................................................................................................. 16 

5 Ugotovitve ............................................................................................................................ 24 

6 Zaključek .............................................................................................................................. 25 

Literatura ................................................................................................................................ 27 

Priloge ...................................................................................................................................... 27 

 

  



VI 

 

GRAFIKONI 

Grafikon 1: Spol ....................................................................................................................... 16 

Grafikon 2: Starostna skupina .................................................................................................. 17 

Grafikon 3: Trenutni status anketirancev ................................................................................. 17 

Grafikon 4: Ali poznate alternativne metode zdravljenja? ....................................................... 17 

Grafikon 5: Ali dovolj seznanji z alternativnimi metodami zdravljenja? ................................ 18 

Grafikon 6: Katere alternativne metode zdravljenja poznate? ................................................. 19 

Grafikon 7: Ste se udeležili že katere izmed metod? ............................................................... 19 

Grafikon 8: Katere metode ste že poiskusili? ........................................................................... 20 

Grafikon 9: Vplivi na izbiro alternativnih metod zdravljenja? ................................................ 21 

Grafikon 10: Zadostno trženje alternativnih metod? ................................................................ 22 

Grafikon 11: Bi morali tržiti te metode še več? ....................................................................... 22 

Grafikon 12: Povprečje koliko so ljudje pripravljeni plačati za eno terapijo. .......................... 22 

Grafikon 13: Komu anketiranci najbolj zaupajo? .................................................................... 23 

 

SLIKE 

Slika 1: Refleksnoconske točke na podplatih ........................................................................... 14 

 

PREGLEDNICE 

Preglednica 1: Razdelitev pojmov trženje in prodaja ................................................................. 7 

Preglednica 2: Nekaj pomembnih eteričnih olj in njihovi učinki ............................................. 13 



1 

 

1 UVOD  

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča  

V zadnjih časih se vedno več pojavlja problem zdravja ljudi. Storitve zdravljenja so bolj ali 

manj dosegljive posameznikom, vendar ljudje ne znajo ali premalo tržijo alternativne metode 

zdravljenja – poznane tudi pod pojmom alternativna medicina. Pod omenjenim pojmom 

označujemo široko paleto dejavnosti, ki jim je skupno dejstvo, da jih ne poučujejo na 

zahodnih medicinskih šolah. Poudariti je treba, da imajo nekatere izmed teh metod že veliko 

daljšo tradicijo, kakor znanstvena medicina, medtem ko so nekatere druge metode še 

razmeroma mlade. Te raznovrstne metode delimo v štiri glavne skupine z različnimi 

metodami.  

V zaključni projektni nalogi je poudarek predvsem na prvi skupini in tretji skupini. Prva 

skupina je celoviti zdravilski sistem, ki temelji na teorijah, ki izhajajo iz vzrokov za 

posamezne bolezni. Med najbolj prepoznavne v omenjeni skupini uvrščamo homeopatijo, 

akupunkturo ali tradicionalno kitajsko medicino, kiropraktiko, ajurvedo, jogo in naravno 

zdravljenje. Diagnostične metode so druga skupina, kamor spadajo nam poznane 

kineziologija (test za alergije), analiza las (test za prebavne motnje) in iridologija (test za 

skrite bolezenske znake). Omenjene metode niso povezane s tradicionalno medicino, vendar 

so namenjene ugotavljanju navzočnosti oziroma odsotnosti bolezenskih simptomov. V 

tradicionalni medicini ni najti tudi terapevtskih metod, čeprav je njihov seznam izredno dolg. 

Med najbolj »priljubljenimi« so refleksologija, aromatsko zdravljenje, terapija s hipnozo, 

hidroterapija in najbolj pogosta med vsemi - masaža ali terapevtski dotik. V zadnjo skupino, 

metode samopomoči, sodi vrsta ukrepov, ki paciente oziroma stranke spodbujajo k določenim 

vajam in navadam, ki lahko izboljšajo zdravje pacientov ali jim pomagajo ohraniti dobro 

počutje. Tai či-čuan, Batesove vaje za oči, bioenergetika, mediacija in vizualizacija so le ene 

izmed zadnjih omenjenih metod. (Pietroni 1996, 36) 

»Trženje (angl. Marketing) je proces načrtovanja in snovanja izdelkov, storitev in idej ter 

določanja cene in odločanja v zvezi s tržnim komuniciranjem in distribucijo, zato da se 

ustvari takšna izmenjava, ki zadovoljuje pričakovanja posameznikov in podjetja.« (Potočnik 

2005, 20) 

Ker je alternativna medicina pojem, ki ga ljudje ne morejo kupiti, smatramo vse metode kot 

storitve in ne kot izdelek. Potočnik (2000, 18 – 19) pravi, da lahko storitev opredelimo kot 

delovanje ali nekako posebno dejanje, ki ga izvajalec storitve ponudi porabniku. Razlike med 

izdelkom in storitvijo lahko najbolje opredelimo z naslednjimi osmimi značilnostmi: 

- občutljivost na čas, 

- neopredmetenost, 

- praviloma neločljivost porabnika in izvajalca storitve, 
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- minljivost oziroma kratkotrajnost, 

- težavnost ugotavljanja in nadziranja kakovosti, 

- visoka stopnja tveganja, 

- prilagajanje ponudbe posebnim zahtevam porabnikom storitve, 

- ustvarjanje osebnih stikov med kupcem in izvajalce. 

Storitve so dejavnosti (umske ali fizične), ki jih izvajalec, v našem primeru terapevt, opravi v 

korist uporabnika (stranke). Uporabnik praviloma tudi plača storitev izvajalca, kar pomeni da 

je med njima tržno razmerje. (Tavčar 1997, 143) 

Tavčar (1997, 144) tudi podrobneje navaja opredelitev značilnosti storitev, ki so naštete v 

prejšnjih odstavkih. Opis storitev, ki jih navaja je sledeč: 

- storitev ni mogoče skladiščiti (uporabnik mora biti neposredno vključen v storitev), 

- storitve so vezane na čas (uporabnik uporabi storitev, kadar jo potrebuje), 

- storitve so vezane na kraj (organizacija izvede storitev tam, kjer jo uporabnik potrebuje 

bodisi je to na domu ali pa v zasebnih prostorih), 

- uporabnik je vselej vključen v storitev (uporabnik je lahko aktiven ali pasiven), 

- spremembe v proizvodnji storitev terjajo spremembe v vedenju uporabnika (uporabnik bo 

zagotovo zaznal spremembe na delu izvajanja), 

- spremembe v zasnovi koristi terjajo spremembe v proizvodnji storitev, 

- vsakdo in vse, kar je v stiku z uporabnikom, lahko sodeluje v izvajanju storitve (vse 

osebe, vse komuniciranje), 

- drugačna zasnova trženjske funkcije (v trženje so vpleteni izvajalci in vsa okolja, kjer 

potekajo storitve), 

- kakovosti storitev ni mogoče nadzorovati (na kakovost storitev vpliva tudi uporabnik). 

Opisi v prejšnjih odstavkih dajo jasno razlago, zakaj so alternativne metode zdravljenja 

storitve. Alternativne metode zdravljenja ljudje poznajo že ves čas človeštva, vendar je 

dejstvo, da v Sloveniji šele v zadnjem času pridobivajo na prepoznavnosti in v zavednosti 

ljudi. Zato se ljudje še zmeraj premalo poslužujejo omenjenih metod. Slovenija lahko 

pripomore k izboljšanemu trženju le s pravilnimi postopki. Ker so te metode v tujini, 

predvsem v državah kot so Kitajska, Indija ipd., priznane in dobro uveljavljene, se tudi tržijo 

izredno dobro, zato tja na zdravljenja odhaja veliko število Slovencev. Predpostavljamo, da še 

zmeraj zelo veliko število ljudi ne verjame v pozitivne učinke alternativnih metod, saj so 

mnenja, da se s splošno medicino ne more kaj veliko primerjati. Velja pa posebno poudariti 

tudi, da je veliko ljudi, ki so kljub prepričanju, da le-te metode ne morejo pomagati, prišlo do 

spoznanja, da jim dejansko lahko zelo pomagajo. 
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1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge  

Glavni namen projektne naloge je predstaviti in proučiti trženje alternativnih metod 

zdravljenja, ki jih ljudje sploh poznamo, kako se z njimi spopadamo in kako ter na kakšen 

način jih tržiti. Tema je bila izbrana tudi zato, ker pri iskanju virov podobne raziskave še ni 

bilo moč zaslediti. 

V nalogi je preučena tudi razširjenost alternativnih metod zdravljenja v Sloveniji in po svetu. 

Predstavljene so dobre in slabe strani vsake izmed opisanih alternativnih metod zdravljenja. 

Cilji projektnega dela so:  

- proučiti domačo in tujo literaturo,  

- analizirati stanje na slovenskem in evropskem trgu,  

- ugotoviti, kako ljudje sploh obravnavamo in poznamo alternativne metode zdravljenja,  

- ter na osnovi opravljene raziskave predlagati izboljšave. 

 

V empiričnem delu naloge je opravljena anketa o trženju alternativnih metod zdravljenja v 

slovenskem jeziku, ki je namenjena Slovencem in v angleškem jeziku, ki pa je namenjena 

drugim prebivalcem evropskih držav. Na podlagi analize in pridobljenih rezultatov je cilj 

sprejeti oziroma zavrniti naslednje hipoteze: 

H1 à ljudje poznamo alternativne metode zdravljenja, 

H2 à trženje alternativnih metod zdravljenja ni zadostno. 

 

1.3 Metoda za izbiro 

V projektni nalogi sem se na podlagi raziskave odločil za alternativne metode zdravljenja, ki 

jih ljudje najbolje poznajo. Naloga je sestavljena iz dveh delov: teoretični del in empirični del. 

V teoretičnem delu sem preučil vso domačo in tujo razpoložljivo literaturo ter analiziral 

trenutno obstoječe stanje.  

 

V empiričnem delu so predstavljeni rezultati pridobljeni na podlagi anketnega vprašalnika, ki 

je sestavljen iz dveh delov. Prvi del anketnega vprašalnika so splošna vprašanja, drugi del pa 

so vprašanja, ki se težijo k trženju in alternativnim metodam zdravljenja. Anketo sem izvedel 

v času od 7. 11. 2012 do 7. 1. 2013, v kateri je sodelovalo 312 anketirancev od tega 237 iz 

Slovenije in 75 iz drugih države Evrope. Vprašanja so bila večinoma zaprtega tipa, saj je to 

olajšalo proučitev rezultatov in njihovo predstavitev.  

 

Rezultate ankete sem analiziral v pisni obliki in jih prikazal grafično, dodana je tudi 

podrobnejša opisna razlaga. 
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1.4 Predpostavke in omejitve 

Predvidevam, da sem imel na razpolago dovolj razpoložljivih virov oziroma literature, s čimer 

sem pridobil dovolj podatkov za teoretični del zaključne projektne naloge, in da sem v 

empiričnem delu naloge s pomočjo raziskave, anketnega vprašalnika, nazorno prikazal 

alternativne metode zdravljenja, ki jih ljudje poznajo ter so mnenja, da bi jih morali tržiti še 

več od trenutnega stanja. 

 

Predpostavljam dejstvo, da ljudje dobro poznajo alternativne metode zdravljenja, hkrati pa 

pridem tudi do ugotovitev, da so ljudje obveščeni po večini o enakih metodah zdravljenja. 

 

Predpostavljam, da so anketiranci na anketo odgovarjali v velikem številu in iskreno. 

Pričakovanih je bilo vsaj okoli 100 pravilno izpolnjenih in vrnjenih vprašalnikov, dejansko pa 

smo jih, tako slovenskih kot v tujem jeziku, prejeli 312. 
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2 TRŽENJE 

Pojem trženje ljudje smatramo vsak po svoje. Osebno je prva misel ki me prešine, da je to 

ponujanje izdelkov in kako bomo izdelek čim bolje prodali. Seveda moje mišljenje ni 
napačno, vendar je treba predpostaviti, da točno določene definicije pojma ni, saj lahko 
rečemo, da obstaja toliko različnih definicij kot je avtorjev knjig, učbenikov ipd., saj si vsakdo 

predstavlja pojem trženje po svoje. Pri opredeljevanju trženja pogostokrat naletimo na težave, 
saj kot je že navedeno, vsak pove svojo definicijo oziroma razlago pojma. Verjetno bi bilo 
lažje navesti, kaj trženje ni in s čim pojma ne moremo enačiti. V večini primerov se pojem 

trženje najpogosteje uporablja oziroma enači s pojmom prodaja ali pa z drugim pojmom 

»oglaševanje«. Treba je poudariti, da omenjenih pojmov vsekakor ne smemo enačiti. Odlična 
primerjava trženja je primerjava z ledeno goro. Trženje ni le tisto, kar pomeni vidni, zgornji 

del ledene gore, ki lebdi nad površino morja, vendar pojem predstavlja vso ledeno goro 
vključno z vsem podvodnim, nevidnim delom. (Konečnik Ruzzier 2011, 3) 

Meško Štok (2011, 1) pravi, da so si kljub vsem različnim definicijam trženja, ki jih najdemo 

v različnih delih, avtorji enotni v povezovanju trženja kot ekonomskega procesa s proizvodnjo 

izdelkov in potrošnjo. Izvedene storitve in izdelki prehajajo od izvajalca ali proizvajalca do 

končnega uporabnika praviloma zmeraj po konkurenčni ceni, ob pravem času na pravo mesto.  

Pojem trženje (angl. marketing) izvira iz anglosaksonskega izraza marketing, ki je nastal iz 

besede market, kar v prevodu pomeni trg. Obstaja veliko vrst opredelitev trženja, kar 

dokazuje dejstvo, da ekonomija in poslovne vede niso eksaktna znanost. Kot je povedano 

nekaj odstavkov pred tem, mnogi menijo, da je trženje le drug izraz za prodajo oglaševanje, 

spet drugi trženje pojmujejo kot trženje za vse poslovne dejavnosti podjetja, ki so povezane s 

potjo izdelkov in storitev od proizvajalcev do končnih porabnikov. Kljub vsej svoji celovitosti 

pa trženje še ni samostojna znanstvena disciplina, ker do sedaj še ni bilo doseženo soglasje o 

njeni splošni teoriji. Philip Kotler skuša v eni izmed svojih najsplošnejših definicij pojasniti 

bistvo trženja kot način razmišljanja ali poslovne filozofije v svetu. Pravi namreč: »trženje je 

družbeni in vodstveni proces ustvarjanja in menjave izdelkov ali njihovih vrednosti, v 

katerem posamezniki ali skupine dobijo to, kar potrebujejo ali želijo.« (Habjanič in Ušaj 

1998, 8 – 9) 

Marketing je poslovna funkcija, ki opredeljuje tekoče neizpolnjene potrebe in želje, 

opredeljuje in meri njihovo velikost, določuje katera ciljna tržišča organizacija lahko najbolje 

oskrbuje in odgovori s konkurenčnimi proizvodi, storitvami  in programi, da zadovolji ta 

tržišča. (Kotler 1988, 7) 

Poudariti je treba tudi, da trženje obsega vse dejavnosti, ki so potrebne, da storitve in 

proizvodi dosežejo končnega odjemalca. Vse se začne z ugotavljanjem, kaj potrošnik 

dejansko zahteva, pričakuje ali želi, sledijo pa vse dejavnosti, ki so potrebne, da proizvodi in 

storitve pridejo v posest končnega uporabnika. (Tavčar 1997, 10) 
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Pomembno vlogo v trženju imata tudi trg in spoznavanje tržišč. Spoznavanje tržišč obsega 

organizirano in nenehno spremljanje stanj in sprememb v tržnem okolju organizacije. Mahin 

(1991, 210) definira naslednji potek spoznavanja: 

- viri za spoznavanje: tržne raziskave, tržniki, posredniki; primarni in sekundarni viri; 

računovodske in poslovne informacije, 

- spoznavanje potreb: ocena tržišča in notranja ocena podjetja (SPIN analiza), 

- obdelovanje informacij: zbiranje, analiziranje, sintetiziranje, interpretiranje, razporejanje, 

- izidi: tržne razmere, tržni deleži, stališča odjemalcev, potrebe odjemalcev, segmentiranje 

tržišča, konkurenčne strategije, načrti politike trženja. 

 

2.1 Vloge in pomen trženja 

Pomen  in vloga  marketinga v sodobnih podjetjih sta v zadnjem času deležna več pozornosti 

mednarodnih raziskovalcev. V današnjem času postaja trženje nepogrešljiva sestavina v 

poslovanju podjetij, ki poslujejo v hitro se spreminjajočemu trgu in v vedno večjemu odstotku 

konkurence na tržišču. Zato mora imeti trženjski način razmišljanja vpliv na skorajda vse 

funkcije v podjetju. 

Tavčar (1997, 23) pravi, da imata pomembno vlogo pri uveljavljenju drugačne trženjske 

miselnosti tudi spoznanje o realnih deležih, ki jih imajo posamezne vrste trženja v narodnem 

gospodarstvu in sicer: 

- trženje med organizacijami: zaradi večkratnega trženja sestavin končnih izdelkov in 

storitev med organizacijami v reprodukcijskih verigah je celotni obseg trženja med 

organizacijami v srednje in visoko razvitih državah približno dvakrat večji od deleža 

potrošnega trženja; 

- mednarodno trženje: deleži mednarodnega trženja v celotnem trženju posameznih držav 

so zelo različni (odvisno od države do države), vendar so zelo pomembni; 

- trženje storitev: v bruto domačem proizvodu srednje in visoko razvitih držav imajo 

storitve dvotretjinski delež, ki raste s stopnjo razvitosti. Splošna ocena je, da je delež 

trženja storitev v celotnem trženju 2/3.  

Vloga trženja v podjetju se je skozi čas precej spreminjala. Najprej je bilo trženje ena izmed 

poslovnih funkcij v podjetju. Bilo je popolnoma enakovredno drugim poslovnim funkcijami, 

kot so na primer proizvodnja, računovodstvo, finance itd. Kasneje se je vloga trženja stalno 

povečevala in to vse dokler ni postalo trženje osrednja poslovna funkcija v podjetju. Sam 

razvoj je povzročil, da se je trženjska poslovna usmeritev razvila do te mere, da je bil kupec 

osrednjega pomena. Tako je trženje, kot osrednja poslovna funkcija, namenila kupcu vso 

pozornost, druge funkcije pa so postale dopolnilne funkcije trženjski poslovni funkciji. 

(Tomin Vučkovič 2010, 9)  
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Ker ljudje pogostokrat zamenjujejo pojma prodaja in trženje, je dobro omenjena pojma tudi 

razčleniti.  Kot pravita Habjanič in Ušaj (1998, 13) sta pojma med sabo tesno povezana, saj je 

prodaja sestavni del trženja, in tako v podjetju spada pod okrilje oddelka za trženje, vendar pa 

sta v večini podjetij to organizacijsko ločeni funkciji. 

Preglednica 1: Razdelitev pojmov trženje in prodaja 

Trženje Prodaja 

Poudarek je na kupcu. Poudarek je na izdelku. 

 

Podjetje najprej ugotovi želje kupcev in šele 

nato izdela in ponudi izdelek. 

Podjetje naredi izdelek in šele nato 

razmišlja, kako ga naj proda. 

 

Podjetje teži k dobičku in predvsem k 

zadovoljnim kupcem. 

Poslovodstvo je usmerjeno k dobičku od 

obsega prodaje. 

 

Planiranje je dolgoročno, v ospredju so novi 

izdelki, jutrišnji trgi, rast prodaje v 

prihodnosti. 

Planiranje je kratkoročno, v ospredju so 

obstoječi izdelki in trgi. 

  

Vir: Habjanič in Ušaj 1998, 13. 

 

2.2 Storitve 

Storitve v zadnjem obdobju 20-ih doživljajo korenite in dramatične spremembe. Storitveno 

usmerjeno gospodarstvo je zamenjalo tisto, ki je bilo usmerjeno v proizvodnjo, tako da lahko 

v današnjem času nekako govorimo o novi »industrijski« revoluciji oziroma o revoluciji 

storitev. (Potočnik 2005, 419).  

Po SSKJ (1996, 1317) je storitev »naročeno delo, ki se opravi za koga, navadno za plačilo«. 

Storitve so na splošno gledano dejavnosti, bodisi umske ali pa fizične, ki jih nek izvajalec 

opravi v korist nekega uporabnika. Uporabnik storitve izvajalcu po navadi plača in se tako 

med njima splete tržno razmerje. Za splošne značilnosti veljajo štiri lastnosti, in sicer 

neoprijemljivost, neločljivost izvajanja in uporabe, heterogenost in minljivost. (Tavčar 1997, 

143)  

Obravnavanje storitev kot homogene skupine je pogostokrat vzrok za napačne zaključke 

oziroma za prepisovanje lastnosti, ki so značilne za eno skupino storitev, saj te lastnosti 

pripisujejo vsem storitvam na splošno, hkrati pa, da bi se temu izognili, vedno več študij daje 

poudarek na ožje skupine storitev in opredeljevanje njihovih temeljnih značilnosti ter tudi na 

vlogo v makroekonomskih kategorijah. (Stare 2000, 5) 
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Devetak (2005, 53-54) navaja, da je razlika med izdelkom in storitvijo zlasti v tem, da izdelek 

prodamo v podjetju, trgovini ali pa na kateremkoli drugem prodajalnem mestu, medtem ko je 

storitev lahko intelektualna, turistična, gostinska, bančna, servisna in podobno. 

Kot je navedeno že nekaj odstavkov pred tem, storitve zavzemajo v bruto domačem 

proizvodu srednje in visoko razvitih dežel približno dvotretjinski delež. Enak odstotek deleža 

zavzemajo storitve prav tako v skupni vrednosti trženja. Ker so storitve izredno raznolike, od 

nudenja masaž pa vse tja do nudenja potovanj, bančnih storitev, poštnih storitev itd., je 

smiselno razvrščanje skorajda težavno. Kljub vsemu pa velja nekakšna splošna delitev 

storitev v naslednjih točkah: 

- snovne in nesnovne storitve, namenjen ljudem ali stvarem, 

- po dosegljivosti in po tem, kje storitev poteka, 

- po pogostnosti uporabe in po bolj ali manj formaliziranem razmerju med dobavitelji in 

odjemalci storitev, 

- po prilagojenosti storitev posebnim potrebam in željam odjemalcev oz. uporabnikov, 

- po stopnji sodelovanja med izvajalci in uporabniki in po deležu dela in materiala v 

storitvah, 

- po vsebnosti dela in po vsebnosti materiala, 

- po vsebnosti dela in individualiziranosti oz. prilagojenosti storitev, 

- po snovnosti storitev in vrstah odjemalcev.  

Omeniti je treba še, da si je mogoče zamisliti še veliko takšnih in podobnih razvrstitev. 

(Tavčar 1997, 138-140) 

Izraz storitev ima v našem, slovenskem jeziku, več pomenov, in sicer: streči, pomagati 

nekomu oziroma narediti nekaj zanj, skrbeti, izvajati, delati za nekoga oziroma služiti 

nekomu, ustrezati, odslužiti, posluževati, oskrbovati, ponujati, delovati zadovoljevati, 

obnašati se. (Bradač 1990, 463) 

Devetak (2001, 93) pravi, da je storitev integralni del poslovne in razvojne politike podjetja. 

Na osnovi vnaprej opredeljenih ciljev je naloga politike podjetja, da brez premora koordinira, 

organizira, raziskuje in kontrolira vse aktivnosti, ki so potrebne za uspešno realizacijo 

primerno oblikovane ekonomske ponudbe. 

Iz omenjenih del različnih avtorjev pridemo do spoznanja, da so storitve ključnega pomena v 

trženju. Preprosto gledano nas storitve obdajajo na vsakem koraku. Samo za primer lahko 

poudarim računovodske storitve, bančne storitve, poštne storitve, zdravstvene storitve, 

kozmetične storitve itd. Tako lahko s prepričanjem poudarimo, da si življenja praktično brez 

storitev ne moremo predstavljati. Če zbolimo, odidemo zdravniku. Če hočemo položiti denar, 

odidemo v banko. Če se hočemo počutiti bolje, odidemo na masažo. In to so nekateri primeri 

storitev, ki nas spremljajo vsakodnevno in so ključnega pomena. Trženje teh storitev pa je 

seveda velik izziv, saj živimo v času, kjer je konkurenca na trgu izredno močna. Za primer 
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seveda lahko vzamemo kozmetične storitve. Če bo en kozmetični salon ponudil storitev: nega 

obraza s kisikom, bo konkurenca poskušala čim prej odgovoriti še z drugo novo storitvijo. In 

to se danes dogaja dnevno, saj konkurenca hoče in poskuša biti korak pred drugimi. 

Kotler in Armstrong (2006, 260) pravita, da uspešna podjetja, ki nudijo storitve, svojo 

pozornost posvečajo tako uporabnikom kot tudi izvajalcem teh storitev oziroma njihovim 

zaposlenim. Podjetja in vsi, ki so udeleženi v storitvi, morajo razumeti dobičkonosno 

storitveno verigo, ki jo sestavlja pet vezi: 

- notranja kvaliteta storitev: vrhunsko usposabljanje in izbiranje zaposlenih, kvalitetno 

delovno okolje in močna podpora za zaposlene, ki se ukvarjajo s strankami, 

- zadovoljni in produktivni uslužbenci: zadovoljni, zvesti in marljivi zaposleni, 

- večja vrednost storitve: bolj učinkovito in uspešno ustvarjanje  vrednosti storitev,  

- zadovoljne in zveste stranke: zadovoljne stranke, ki ostajajo zveste, ponovijo nakup in 

priporočijo storitev drugim strankam, 

- zdravi dobiček in rast storitev: uspešnost podjetja z vrhunskimi storitvami. 

 

2.3 Trženje storitev 

Današnji kupci oziroma uporabniki storitev postajajo vse bolj zahtevni na vseh področjih. Da 

zadovoljimo njihove potrebe, se je potrebno čim bolj potruditi in jim nuditi kar se da 

kakovostno in učinkovito storitev. Trženje storitev je nedvomno zahteven proces, saj od 

ponudnikov storitev zahteva precej znanj in učinkovitosti, predvsem iz področja trženja.  

Trženje storitev je težje kot trženje izdelkov, saj lahko izdelek zaznamo s čutili, pri storitvah 

pa to ni mogoče, kljub vsemu pa so porabniki storitev po navadi aktivno vključeni v 

oblikovanje in izvedbo storitve. Zato lahko rečemo, da je trženje storitev interaktivni proces 

med porabnikom in izvajalcem, ki zahteva oblikovanje trženja na podlagi medsebojnih 

odnosov. (Potočnik 2004, 178) 

Kot navaja Potočnik (2000, 87 – 88) poznamo tri vrste trženja, in sicer, poleg zunanjega, še 

odzivno ter notranjo trženje: 

- zunanje trženje (angl. external marketing) predstavlja pripravo trženjskih aktivnosti, 

določitev cene, oblikovanja storitve in posredovanje storitve s pomočjo posrednikov, 

- odzivno trženje (angl. interactive marketing) opisuje sposobnost vseh zaposlenih, da 

končnega uporabnika zadovoljijo z obeh vidikov kakovosti storitev, tehnični in 

funkcionalni vidik, 

- notranjo trženje (angl. internal marketing) je delo, ki ga opravi podjetje, ko usposablja in 

motivira svoje zaposlene, da dobro strežejo porabnikom. 
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3 ALTERNATIVNE METODE ZDRAVLJENJA 

 

3.1 Kitajska tradicionalna medicina 

Kitajska tradicionalna medicina (v nadaljevanju KTM) je sistem več medsebojno različnih 

povezanih tehnik, kot so akupunktura, akupresura, zeliščna terapija, qigong in masaža. 

Poznano je, da zdravi motnje tako, da obnavlja ravnovesja življenjskih energij v telesu. 

(Bizjak, Veljanovič in Amidas 2000, 57) 

Sami začetki KTM segajo več tisoč let v preteklost, saj že arheološke najdbe dajejo slutiti, da 

so že v drugem tisočletju pr. n. š. poznali »predhodnico« današnje akupunkture, saj so že v 

takratnih časih pri zdravljenju bolnikov v kožo pikali ostre različne predmete. Akupunkturne 

igle, kot jih poznamo danes, so bile verjetno prvotno izdelane iz kosti ali kamna. Kitajska 

zgodovina je močno povezana z vladanjem različnih dinastij. V času dinastije Šang, ki je 

vladala v letih 1800–1600 pr. n. š., so bili prepričani, da bolezen izhaja iz prekletstva 

prednikov. Verjeli so, da lahko »duhove« uničijo z zabadanjem igel v telo obolelega. Razvoj 

KTM se je nadaljeval iz dinastije v dinastijo, ustavila pa se je, ko je odstopil še zadnji cesar 

leta 1911. Z ustanovitvijo Ljudske republike Kitajske pod oblastjo Mao Cetunga leta 1949, pa 

so začeli obnavljati področje zdravstva in ga obogatili tudi z zahodnimi kulturami. Oznaka, ki 

jo poznamo danes, kitajska tradicionalna medicina, se je potem takem v polnem pomenu, kot 

jo poznamo še danes, pojavila šele pod vladavino Mao Cetunga, in je, stara komaj 60 let. 

(Jänicke in Grüwald 2009, 136–138) 

KTM je zelo razširjena in jo uporabljamo za zdravljenje veliko različnih bolezni, saj je 

akupunktura učinkovita predvsem pri zdravljenju slabosti, astme in migren. Z različnimi 

študijami so ugotovili, da je zdravljenje kronične bolečine dosti bolj učinkovito, če je 

akupunktura vključena v načrt zdravljenja. Za uporabo tehnik v praksi uporabljajo okoli sto 

različnih zdravilnih snovi, čeprav jih KTM pozna več kot 6.000, ki jih razvrščamo na štiri 

osnovne lastnosti: 

- vroče, 

- hladno, 

- toplo, 

- mrzlo. 

 

Temeljna cilja KTM sta seveda preprečevanje bolezni in ohranitev dobrega zdravja. Velja še 

predpostaviti, da lahko kitajska zelišča zaužijemo preventivno dnevno, na enak način kot na 

primer vitamine ali druge prehrambne dodatke. (Bizjak, Veljanovič in Amidas 2000, 58–60) 

Če se osredotočimo na najbolj pogosto vejo kitajske tradicionalne medicine, akupunktura, 

velja, da zdravilec ugotavlja in postavlja diagnozo na osnovi merjenja energijskega toka. Pri 
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ugotavljanju si pomaga z različnimi tehnikami. Začetek je zmeraj, da zdravilec izmeri krvni 

tlak in pregleda jezik, saj velja jezik za ogledalo zdravstvenega stanja telesa. Osnova za 

merjenje in ugotavljanje diagnoze so meridiani, ki jih je 14, in skozi katere se pretaka 

energija. Ko zdravilec ugotovi kje nastopi problem, in ugotovi stanje ter postavi diagnozo, 

začne zabadati igle v izbrane točke, da bi uravnaval motnje v pretoku energije, ki jih je pred 

tem ugotovil. Po mnenju vseh kitajskih zdravilcev so za motnje v pretoku energije krivi trije 

razlogi: nepravilnost v prehrani, čustvene motnje in učinki vremenskih razmer, zato poleg 

zgoraj opisanega zbadanja igel, prepišejo še različne diete, dajo navodila za telovadbo itd. 

(Pietroni 1996, 38–39) 

Posebnosti, ki spremljajo kitajsko tradicionalno medicino so naslednje: 

- preventiva v obliki zdravega načina življenja, vadbe (redne) in najpomembnejše; pravilne 

prehrane, 

- zdravljenje z akupunkturo, akupresuro, moksibustijo, thuejno in zdravilnimi zelišči, 

- osnova KTM je o pretoku življenjske energije, pretoku čhija in verjetno večini poznanega 

jin in janga, 

- najpomembnejša posebnost in prednost pa je večtisočletna tradicija. (Jänicke in Grüwald 

2009, 139) 

 

KTM je v Sloveniji že kar poznana metoda, kar je dobro ponazorjeno pri analizi anket, saj je 

16 odstotkov anketirancev odgovorilo, da jo že poznajo. Akupunktura, ki je pri anketi podana 

kot ločena veda, pa pozna 30 odstotkov vprašanih, tako pridemo do spoznanja, da je veja 

alternativne medicine skupaj povezana, KTM in akupunktura, najbolj poznana metoda 

alternativnega zdravljenja pri nas in prav tako v tujini. Realno gledano je pričakovati, da se bo 

celotna veja KTM v Sloveniji še naprej razvijala, in da bodo ljudje še bolj začeli »verjeti« v te 

metode zdravljenja, saj so v Sloveniji še zmeraj premalo cenjene. Kljub temu velja omeniti, 

da se pa kljub temu zmeraj več ljudi poskuša zdraviti z zelišči, tukaj velja omeniti predvsem 

razne prehlade, gripe, odrgnine ipd., kar že pomeni eno izmed majhnih vej KTM.  

Če naredimo povzetek je celotna KTM osredotočena na osnovi pretoka energij in preventive, 

ki bi se ji morali bolj posluževati in učiti od Kitajcev, saj je pri zahodnih narodih predvsem 

znano, da »zakaj bi šel zdravniku, če ni nič narobe z mano«. Zaključimo lahko z mislijo 

»Bolje preventiva kot kurativa«. 

 

3.2 Aromaterapija 

Aromaterapija je tesno povezana z rabo eteričnih olj. Čeprav so se postopki sodobne 

aromaterapije izoblikovali šele zadnjih 100 let, so v daljni preteklosti že uporabljali omenjeno 

kombinacijo. Davne civilizacije so z njimi zdravile duševne in telesne težave. Današnja, 

sodobna aromaterapija, se je razvila predvsem zaradi enega razloga, ponovno zanimanje za 
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naravne oblike zdravljenja z rastlinami. Današnja praksa aromaterapijskega zdravljenja se je 

razvila v 60-ih letih 20. stoletja, ko so začeli eterična olja uporabljati in mešati z masažnimi 

tehnikami (švedska masaža) in prav zaradi tega uvrščamo aromaterapijo med holistično 

dopolnilno vejo zdravilstva. (Farrer-Halls 2007, 8–11) 

Za današnjega »očeta« eteričnih olja velja francoski kemik René-Maurice Gattefossé, ki je 

deloval v parfumeriji svojega očeta in je po naključju, ko si je poškodoval kožo, odkril 

zdravilno delovanje sivkinega olja. To ga je navdušilo in začel je z odkrivanjem novih in 

novih olj ter njihovega blagodejnega učinka, kar je združil in svoja spoznanja objavil leta 

1936 pod naslovom Aromaterapija ter tako poimenoval ta način zdravljenja. (Jänicke in 

Grüwald 2009, 314) 

Verjetno je že vsakdo izkusil aromaterapijo, na takšen ali drugačen način. Treba je še 

predpostaviti, da je aromaterapija primerna za vsakogar, ki si želi ublažiti ali lajšati vsakdanje 

težave. Bistvo aromaterapijskega zdravljenja je, da eterično olje, ki ga bomo kasneje 

podrobneje predstavili, mešamo z navadnim oljem.
1
 V zmernih količinah ga zmešamo, 

predvidena uporaba eteričnega olja pa je nekje sledeča: za eno terapijo lahko uporabimo 

največ tri različna olja, odvisno kakšno je strankino počutje in katero olje ji diši. Odmerimo 

približno tri kapljice vsakega olja in ga zmešamo z osnovnim oljem. Zmes dodobra 

premešamo in jo nanesemo na telo. Velja še poudariti, da je priporočljiva aromaterapija vsega  

telesa, vendar pa se lahko stranke odločijo tudi za delne aromaterapije obraza, hrbta itd. Za 

primer lahko izvzamemo aromaterapijo hrbta, saj so bolečine v hrbtu ena izmed 

najpogostejših bolečin, ki pestijo ljudi. Aromaterapijska masaža lahko ublaži bolečine in 

odžene stres ter napetost, kar pomeni najpogostejše razloge bolečin v hrbtu.  

Najbolj poznana uporaba eteričnih olj pa je seveda v dišeči luči, kjer s toploto (po navadi je to 

sveča) olje segrevamo in dajemo prostoru prijeten vonj, hkrati pa izboljšamo naše 

razpoloženje. Nekatera olja delujejo pomirjevalno (olje sivke), druga poživljajo, nekatera so 

namenjena večji koncentraciji itn.  

Kot navajata Jänicke in Grüwald (2009, 315) je možnost uporabe eteričnih olj, že poleg zgoraj 

omenjenih, zelo raznolika, saj jih lahko uporabljamo: 

- kot dodatek kopelim, 

- za izpiranje ust, 

- za komprese in obkladke, 

- za vdihavanje, 

- za nego kože in kozmetiko, 

- v dišavni lučki, 

- za masažo (masažno olje – eterična olja zmešana z rastlinskim oljem). 

 

                                                           
1
 Med navadna olja štejemo: mandljevo olje, orehovo olje, šentjanževo olje, olivno olje itd. 
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Kot navaja Farrer-Halls (2007, 14–15) ima aromaterapija številne blagodejne učinke, ki 

ljudem pomagajo do boljšega zdravja in počutja. Tukaj so najpomembnejši preventivni ukrepi 

kot so svetovanje in »dopovedovanje« ljudem, da so odgovorni prevzeti odgovornost za svoje 

osebno zdravje. 

 

Preglednica 2: Nekaj pomembnih eteričnih olj in njihovi učinki 

Nekaj pomembnih eteričnih olj in njihovi učinki 

Eterično olje 

 

Učinkovanje Uporaba 

Bergamotovo olje pomirjevalno, razkuževalno, 

osvežilno; izboljšuje 

razpoloženje 

herpes, bolečine v grlu, ustna 

vnetja, akne, vročina, stres, 

nihanje razpoloženja 

Evkaliptovo olje protivirusno, razkuževalno; 

pospešuje izločanje sluzi, 

umirja kašelj znižuje 

povišano telesno temperaturo 

prehladi, akne, vnetje 

mandljev, revma, 

predmenstrualni krči, 

psihična izčrpnost 

Kamilično olje sprošča, pomirja, 

protibolečinsko in 

protivnetno 

vnetja vseh vrst, rane, 

napenjanje, nemir, strah, 

težave s kožo 

Sivkino olje razkuževalno, 

protibolečinsko, protivnetno, 

pomirja, sprošča 

akne, opekline, rane, težave s 

kožo, prehlad, kašelj, 

depresije, nespečnost 

Olje avstralskega čajevca blaži srbečico, protivirusno, 

razkuževalno, antibakterijsko 

kožna vnetja, težave z zobmi, 

akne, herpes, zadah iz ust 

Limonino olje osvežilno, spodbujevalno, 

poživljajoče, izboljšuje 

razpoloženje 

vnetje mišic, revma, atritis, 

vnetja v ustni votlini, 

duševna izčrpanost 

Žajbljevo olje antibakterijsko, lajša 

bolečine, krepi krvni obtok 

bolezni krvnega obtoka, 

revma, prehlad 

Olje iz cvetov pomarančevca odpravlja krče, sprošča, 

pomirja 

strah, stres, nespečnost, šok, 

depresija 

Vir: Jänicke in Grüwald 2009, 316. 
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3.3 Refleksologija 

Definicija refleksologije, kot jo navaja Korenc-Lafer, Jeanette (2009, 13), se glasi: »Izraz 

refleksologija je internacionalni naziv za splošni terapijski proces, ki označuje normalizacijo, 

stabilizacijo in zdravljenje na osnovi izzvanega refleksa. Refleksoterapija temelji na osnovnih 

zakonitostih delovanja organizma po principu pogojno-brezpogojnega refleksa«. 

 Inglis in West (1988, 116) poudarjata, da je refleksologija zasnovana na predvidevanju, da 

»življenjska sila« deluje po kanalih, ki jih nevrologi in fiziologi še niso uspeli odkriti. 

Terapevti oz. refleksologi, kot jih izmenjujemo strokovno, menijo da obstaja 10 kanalov, ki se 

pričnejo v prstih na nogah in potekajo do prstov na rokah in do temena. 

Ena izmed zanimivosti refelksologije je tudi ta, da se njena učinkovitost kaže v stimulaciji 

celotnega telesa in povrnitvi organov ter organskih sistemov k normalnemu ravnovesju. Ni 

pričakovati takojšnih rezultatov, saj so pozitivni rezultati posledica vztrajnega in doslednega 

dela, za katerega je treba imeti veliko potrpežljivosti. (Korenc-Lafer, Jeanette 2009, 10–11) 

 

 

Slika 1: Refleksnoconske točke na podplatih 

VIR: Remec Rojec Mojca, 2013 
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Najpomembnejša dejavnost in izvajanje terapij z refleksno conskimi točkami je refleksna 

masaža stopal. Posebnosti refleksne masaže stopal je v tem, da ima neposreden vpliv na 

številne dele telesa in notranje organe, je primerna za samozdravljenje in predstavlja masažo 

celotnega stopala. Ker je v refleksna conska masaža dokaj blaga oblika, je primerna za ljudi 

vseh starosti. Edino težavo lahko predstavljajo morebitna vneta, boleča stopala in razjede. 

Predpostaviti je treba, da akutnih obolenj s to vrsto masaže ni mogoče ozdraviti, kar pa je 

lahko dobra preventiva. (Jänicke in Grüwald 2009, 260–261) 

Refleksologija je kot veljavna terapija, redkokdaj priznana kot veja medicine oziroma 

priznana izza strani zdravstveni ustanov, kar je tudi razlog zakaj imajo refleksologi le poredko 

dovoljenja za izvajanje, in da delujejo skupaj z zavarovalnico. Potrdilo Mednarodnega 

inštituta za refleksologijo, pa lahko pridobijo vsi, ki so končali formalno izobrazbo. (Bizjak, 

Veljanovič in Amidas 2000, 168) 

Ljudje, ki še niso bili na refleksni conski masaži stopal, se pogostokrat vprašajo kako ena 

terapija sploh izgleda. Če povemo kratko in jedrnato, sila preprosto. Stranska se uleže na 

mizo, tako da ima refleksoterapevt prost in nemoten dostop do strankinih stopal. Terapevt 

opravlja terapijo večinoma sede, njegovo glavno »orodje« pa je palec. Predvidena časovna 

omejitev ni določena, vendar priporočajo in svetujejo, da terapija traja nekje 30 min.  
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4 RAZISKAVA 

 

Anketiranje je potekalo v času od 7.11.2012 do 7.1.2013, preko internetnega vprašalnika, ki 

sem ga sestavil na spletni strani www.1ka.si. Da bi prejel čim več odgovorov sem vprašalnik 

razposlal preko družabnih omrežij in elektronske pošte. Anketirancem je bila pri reševanju 

ankete zagotovljena anonimnost, prav tako pa so bili seznanjeni s cilji in namenom raziskave. 

Naredil sem dve anketi, in sicer posebej za Slovenijo in posebej za Evropske države (kasneje 

tujina). Ankete so bile istega tipa, in sicer v Slovenščini in prevedene v angleščino za tujino. 

Vrnjenih in pravilno izpolnjenih anket za Slovenijo je bilo 237, medtem ko sem iz tujine 

prejel pravilno izpolnjenih 75 anket. 

 

Pri prvem vprašanju sem anketirance povprašal po spolu, in sicer je v Sloveniji 62 % 

anketirancev žensk, 38 odstotkov pa moških. Pri anketnem vprašalniku, ki sem ga dobil iz 

tujine, pa je odstotek zelo podoben, in sicer 61 odstotkov žensk in 39 odstotkov moških. 

 

 

Grafikon 1: Spol 

Pri vprašanje številka 2, »v katero starostno skupino spadate«, so imeli anketiranci na voljo, 

da izberejo med štirimi možnimi odgovori, od tega je večina, 70 odstotkov odgovorila, da 

spadajo v starostno skupino med 21 in 40 let. 25 odstotkov prejetih odgovorov spada v 

skupino do 20 let. V starostni skupini med 41 do 60 let spada 5 odstotkov anketirancev. 

Zadnja starostna skupina, 61 let ali več, pa znaša 0 odstotkov. 

 

V tujini so odstotki podobni slovenskim, in sicer je prav tako večina, 80 odstotkov 

anketirancev, odgovorila, da spadajo v starostno skupino med 21 in 40 let. V skupini do 20 let 

znaša ta odstotek 16, v skupini od 41 do 60 let pa je 4 odstotke . V zadnji starostni skupini pa, 

kot v Sloveniji, znaša 0 odstotkov. 
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Grafikon 2: Starostna skupina 

Na naslednje vprašanje, »kakšen je vaš trenutni status«, jih je večina, 67 odstotkov, 

odgovorila z odgovorom študent. V tujini je odstotek za študenta še višji in znaša 76 

odstotkov. Naslednja možnost za izbiro, zaposlen, jih je v Sloveniji odgovorilo 22 odstotkov, 

v tujini pa 17 odstotkov. Zadnja podana možnost, nezaposlen, v Sloveniji znaša 11 odstotkov, 

medtem ko v tujini znaša 7 odstotkov. 

 

 

Grafikon 3: Trenutni status anketirancev 

Na grafu številka 4 je prikazano, kako pravzaprav Slovenci in tujci poznajo alternativno 

medicino in alternativne metode zdravljenja. Na voljo sta bila dva možna odgovora, »Da« ali 

»Ne«. V Sloveniji je na možnost Da, odgovorila večina, 74 odstotkov, prav tako znaša 

odstotek v tujini enak slovenskemu, 74 odstotkov. Na možnost Ne, je tako v Sloveniji in tujini 

odgovorilo 26 odstotkov anketirancev. 

 

 

Grafikon 4: Ali poznate alternativne metode zdravljenja? 
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Pri vprašanju številka 5 sem anketirance spraševal ali menijo, da so dovolj seznanjeni z 

alternativno medicino in alternativnimi metodami zdravljenja. Prav tako sta bila tudi tukaj na 

voljo 2 možna odgovora, »Da« ali »Ne«, vendar bi še z veseljem poizvedel kaj več. Na prvo 

odgovor, »Da«, je na anketi za Slovenijo odgovorilo 12 odstotkov vprašanih, medtem ko na 

anketi za tujino, znaša ta 7 odstotkov. Na drugi možni odgovor je v Sloveniji odgovorila 

večina in sicer 88 odstotkov anketirancev, medtem ko v tujini znaša še malo več in sicer 93 

odstotkov.  

Pri tem vprašanju se jasno opazi, da so Slovenci za odtenek bolj seznanjeni z alternativnimi 

metodami zdravljenja, kot pa prebivalci drugih evropskih držav. 

 

 

Grafikon 5: Ali ste dovolj seznanji z alternativnimi metodami zdravljenja? 

Anketiranci so na šesto vprašanje, »Katero izmed nekaj naštetih alternativnih metod 

zdravljenja ste že zasledili oz. jo poznate«, imeli na voljo sedem različnih odgovorov. Na 

prvo podano možnost akupresura, je v Sloveniji odgovorilo 15 odstotkov anketirancev, v 

tujini 18 odstotkov. Naslednja podana možnost, ajurveda, v Sloveniji 10 odstotkov, v tujini 9 

odstotkov. Na tretjo možnost, kitajska tradicionalna medicina, je odgovorilo 16 odstotkov 

Slovenskih anketirancev, v tujini pa 21 odstotkov. Akupunktura je četrta podana možnost, 

glede na rezultate obeh anket, jo ljudje najbolj poznajo, in sicer je v Sloveniji na ta odgovor 

odgovorilo 30 odstotkov vprašanih, v tujini pa 31 odstotkov. Kiropraktika je naslednji možni 

odgovor, na katerega je v Sloveniji odgovorilo 23 odstotkov, v tujini pa 16 odstotkov 

anketirancev. Na možen odgovor, »Ne poznam nobene«, je v Slovenski anketi odgovorilo 4 

odstotke vprašanih, v tujini pa 3 odstotke. Anketa je ponujala tudi opcijo odgovora »Drugo«, 

na katerega so lahko anketiranci odgovorili, katere poleg naštetih alternativnih metod 

zdravljenja poznajo. V Sloveniji in prav tako v tujini smo dobili nekaj odgovorov, med njimi 

pa je najbolj pogost, homeopatija. Odgovorili so tudi, da še poznajo aromaterapijo, reiki, 

bioenergijo itd. 
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Grafikon 6: Katere alternativne metode zdravljenja poznate? 

 

Na naslednje zastavljeno vprašanje, sedmo zapovrstjo, »Ste se že udeležili katere izmed 

alternativnih metod zdravljenja«, je bilo na voljo pet različnih odgovorov, in sicer je na prvi 

možen odgovor »Da, sem reden obiskovalec«, na slovenski anketi odgovorilo 2 odstotka 

vprašanih, na anketi za tujino pa ta odstotek znaša prav tako 2 odstotka. Odgovor številka dve 

»Da, sem že poskusil«, je v Sloveniji odgovorilo 23 odstotkov v tujini pa 26 odstotkov. 

Možen odgovor številka tri »Ne, vendar bi rad poskusil«, je v obeh opravljenih raziskavah 

prinesel največ odgovorov, kajti v Sloveniji znaša le-ta 58 odstotkov, v tujini pa 49 odstotkov. 

»Ne, me sploh ne zanima«, je naslednji možen odgovor, na katerega je v Sloveniji odgovorilo 

16 odstotkov vprašanih, v tujini pa ta znaša 23 odstotkov. Na zadnjo možnost, »Drugo«, sem 

dobil le malo odgovorov, v Sloveniji 1 odstotek, v tujini na podano možnost ni odgovoril 

nihče. 

 

 

Grafikon 7: Ste se udeležili že katere izmed metod? 

 

Na osmem zastavljenem vprašanju, »Katero izmed spodaj naštetih alternativnih metod 

zdravljenja ste že poskusili«, je bilo na voljo 9 različnih možnih odgovorov. Na prvo podano 

možnost, akupunktura, je v Sloveniji odgovorilo 6 odstotkov anketirancev, medtem ko je v 

tujini na isto možnost odgovorilo 10 odstotkov vprašanih. Akupresura, je naslednji možen 

odgovor, na katerega je v Sloveniji odgovorilo 5 odstotkov v tujini pa 2 odstotka vprašanih. 

Naslednja možnost, ki so jo lahko anketiranci izbrali, je kitajska tradicionalna medicina, pri 

obeh opravljenih anketah pa znaša ta 5 odstotkov. 8 odstotkov vseh vprašanih je na odgovor 

na slovenski anketi odgovorilo na odgovor ajurveda, medtem ko znaša odstotek na anketi za 

tujino 5 %. Kiropraktika je še en izmed odgovorov katerega rezultati so podobni v obeh 
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opravljenih anketah, saj je v Sloveniji na to vprašanje odgovorilo 5 odstotkov v tujini pa 4 

odstotke vprašanih. Na šesti odgovor zapovrstjo, aromaterapija, je v pridobljenih rezultatih za 

slovensko anketo, odgovorilo 13 odstotkov, v tujini pa 11 odstotkov anketirancev. 

Refleksologija je bil naslednji možen odgovor, na katerega je v Sloveniji odgovorilo 8 

odstotkov, v tujini pa 6 odstotkov vprašanih. Najbolj pogost odgovor pa je na vprašanje, »Nič 

od naštetega«, na katerega je v Sloveniji odgovorilo 48 odstotkov v tujini pa 52 odstotkov 

ljudi. Na zadnji možen odgovor, »Drugo«, je v Sloveniji odgovorilo 4 odstotke vprašanih, ki 

so tudi podali nekaj drugih oblik alternativnih metod zdravljenja, ki so ga že obiskali, in sicer 

bioterapija, bioenergija, pranoterapija in energetska kinezioterapija. V anketi, opravljeni v 

tujih državah, je na zadnji možen odgovor odgovorilo 5 odstotkov vprašanih, podali pa so 

odgovor homeopatija. 

 

 

Grafikon 8: Katere metode ste že poiskusili? 

 

Vprašanje številka 9, je za razliko od prejšnjih vprašanj, drugačnega tipa. »Kaj po Vašem 

mnenju najbolj vpliva na izbiro ene izmed alternativnih metod zdravljenja« je zastavljeno 

vprašanje. Za vsako trditev, so lahko anketiranci na lestvici od 1 do 5 označili vrednost, ki jim 

je najbolj ustrezala, pri čemer je 1 nepomembno in 5 zelo pomembno. Pri prvi trditvi, 

»Bližina storitev« (koz. salon, wellness center), se je 4 odstotkov odločilo za odgovor številka 

1 (»nepomembno«). 10 odstotkov je izbralo odgovor 2, 33 odstotkov odgovor 3, prav tako 33 

odstotkov odgovor 4 ter 20 odstotkov odgovor 5 (»zelo pomembno«). Pri naslednjem 

podvprašanju, »cene storitev«, se je za možnost 1 (»nepomembno«) odločilo 4 odstotke 

anketirancev, 3 odstotke je izbralo odgovor 2, 14 odstotkov odgovor 3, 39 odstotkov odgovor 

4 in 41 odstotkov odgovor 5 (»zelo pomembno«). Tretje podvprašanje, »Priporočila drugih 

strank«, se je za možnost 1 (»nepomembno«) odločilo 2 odstotka vseh anketiranih. 5 

odstotkov se je odločilo za odgovor 2, 23 odstotkov je izbralo odgovor 3, 37 odstotkov 

odgovor 4 in 34 odstotkov odgovor 5 kot zelo pomembno. »Boljše počutje«, se glasi 

naslednje podvprašanje, za to možnost 1 (»nepomembno«) se je odločilo 0 odstotkov vseh 

vprašanih. Na odgovor 2 je odgovorilo 2 odstotka vseh anketirancev, na odgovor 3, 6 

odstotkov, 23 odstotkov jih je odgovorilo na odgovor 4 in kar 69 odstotkov se jih je odločilo 

za možnost 5 (»zelo pomembno«). Predzadnje podvprašanje se glasi, »Priznani izvajalci, 

terapevti«, za katero možnost 1 kot nepomembno se je odločilo 3 odstotke vprašanih, 7 

odstotkov se jih je odločilo za možnost 2, 22 odstotkov za odgovor 3, 36 odstotkov za 
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odgovor 4 in 32 odstotkov anketiranih za odgovor 5 kot »zelo pomembno«. Na zadnje 

podvprašanje »ambient«, se je 4 odstotke anketirancev odločilo za možnost 1, 10 odstotkov za 

odgovor 2, 30 odstotkov za odgovor 3, 36 odstotkov za odgovor 4 in 21 odstotkov za zelo 

pomembno, za odgovor 5. 

 

Pri istem vprašanju ankete za tujino sem podal le 4 podvprašanja za razliko od šestih možnih 

pri slovenski anketi. Pri prvi trditvi »bližina storitev«, so rezultati naslednji: 3 odstotke se je 

odločilo za odgovor 1, 11 odstotkov za odgovor 2, 29 odstotkov za možnost 3, 42 odstotkov 

za 4. odgovor in 15 odstotkov za odgovor 5 (»zelo pomembno«). Pri naslednjem 

podvprašanju, »boljše počutje«, je na odgovor 1 in 2 odgovorilo 0 odstotkov vprašanih, 3 

odstotke je odgovorilo na odgovor 3, 27 odstotkov na odgovor 4 ter kar 69 odstotkov  na 

odgovor 5 – »zelo pomembno«. Na podvprašanje številka 3, »priznani izvajalci, terapevti«, se 

je za prvo možnost odločilo 3 odstotke vprašanih, za možnost 2 se je odločilo 5 odstotkov 

anketirancev, možnosti 3 in 4 predstavljati enak odstotek vprašanih, kar znaša 35 odstotkov. 

Za zadnjo možnost 5 (»zelo pomembno«) se je odločilo 23 odstotkov sodelujočih pri anketi. 

Zadnje podvprašanje, »ambient«, je prineslo mešane rezultate, saj se je za možnost 1 

(»nepomembno«), odločilo 5 odstotkov vprašanih, za 2-go možnost se je odločilo 12 

odstotkov, za 3-jo možnost se je odločilo 39 odstotkov vprašanih, možnost 4; 26 odstotkov, in 

zadnjo 5 možnost (»zelo pomembno«) je izbralo 18 odstotkov sodelujočih anketirancev. 

 

Grafikon 9: Vplivi na izbiro alternativnih metod zdravljenja? 

Pri desetem vprašanju po vrsti, sem anketirance povprašal po mnenju, če dosti tržimo 

alternativne metode zdravljenja. Izmed vseh prejetih odgovor iz slovenske in tuje ankete sem 

dobil podobne rezultate. Na prvo možnost, odgovor »Da«, je v Sloveniji odgovorilo 19 

odstotkov anketiranih medtem, ko je v tujini odstotek za odtenek manjši, saj znaša 14 %. 

Druga možnost, ki je v obeh anketah dosegla večino odgovorov, pa znaša pri slovenski anketi 

81 odstotkov v tujini pa 86 odstotkov. 
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Grafikon 10: Zadostno trženje alternativnih metod? 

 

Tudi enajsto vprašanje, »Če bi morali alternativne metode zdravljenja tržiti še več kot sedaj«, 

je bilo možno izbirati med dvema možnima odgovoroma, in sicer je na prvi odgovor, »Da«, v 

Sloveniji odgovorilo večina, 82 odstotkov, prav tako pa so rezultati iz tujine podobni, saj je na 

ta odgovor odgovorilo 75 odstotkov anketirancev. Na odgovor, »Ne, menim da jih tržimo že 

dovolj«, pa je v Sloveniji odgovorilo 18 odstotkov anketirancev, v tujini pa 25 odstotkov. 

 

Grafikon 11: Bi morali tržiti te metode še več? 

Naslednje vprašanje je malo drugačnega tipa kot predhodna, saj sem anketirance spraševal, 

koliko so pripravljeni odšteti za eno učinkovito terapijo katerekoli izmed alternativnih metod 

zdravljenja, in sicer v evrski valuti. Izmed vseh prejetih odgovorov, sem dobil zanimive 

rezultate, saj znaša povprečje odgovorov v Sloveniji 34,6 €, medtem ko znaša povprečje v 

tujini 29,1 €, kar je za današnje razmere in dejavnike nekoliko presenetljivo. 

 

Grafikon 12: Povprečje koliko so ljudje pripravljeni plačati za eno terapijo. 
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Pri zadnjem vprašanju sem anketirance spraševal  »Ali bi zaupali zdravljenje vsakemu, ali 

mora imeti izvajalec kakšne certifikate ali licence za opravljene ene izmed alternativnih 

metod zdravljenja«. V Sloveniji jih je z »Da« odgovorilo 56 odstotkov, v tujini pa 76 

odstotkov. Drugi možni odgovor, je bil na voljo samo v slovenski anketi, in sicer je 2 odstotka 

anketiranih menilo, da lahko zdravljenje zaupajo vsakemu. Prav tako je tretji odgovor bil na 

voljo samo v slovenski anketi, 20 odstotkov vprašanih meni, da lahko zaupa vsakemu, ki ima 

dobre reference. Zadnji četrti možni odgovor pa je bil na voljo pri obeh anketah, in sicer 21 

odstotkov anketiranih v Sloveniji meni, da bi zaupali samo strokovnjaku na tem področju, v 

tujini pa znaša ta odstotek 24. 

 

 

Grafikon 13: Komu anketiranci najbolj zaupajo? 

 

Hipoteze, ki smo jih preverili v okviru raziskave so naslednje: 

H1: ljudje poznamo alternativne metode zdravljenja 

Na podlagi interpretacije podatkov, ki sem jih pridobil s pomočjo raziskave, je navedena 

trditev potrjena, saj je večina anketirancev že slišala ali se seznanila s katerokoli izmed 

možnih alternativnih metod zdravljenja. 

H1 potrdimo. 

H2: trženje alternativnih metod zdravljenja ni zadostno 

Za drugo hipotezo, spet na podlagi interpretacije podatkov, lahko ugotovimo, da se 

anketiranci soglasno strinjajo, da je trenutno premalo trženja in ponujana alternativnih metod 

zdravljenja, iz česar lahko sklepamo, da bi se ljudje verjetno bolj posluževali tem metodam, 

če bi bile bolje oglaševane in promovirane. 

H2 potrdimo. 
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5 UGOTOVITVE 

Na podlagi raziskave lahko zaključim, da ljudje poznajo alternativne metode zdravljenja in so 

enotnega mnenja, da trženje alternativnih metod zdravljenja ni zadostno, kar pomeni, da bi 

morali te metode tržiti še več, kot jih do sedaj. Na ta način sta izpolnjena oba pogoja, ki sta 

postavljena v zaključni projektni nalogi in dajeta osnovo, da lahko z dobrim trženjem in 

promocijo, že poznane metode, še dodatno približamo ljudem. 

Anketa je bila preprosta, s preprostimi vprašanji, tako da anketirancu niso vzela preveč časa. 

Kljub temu, da ljudje poznajo različne alternativne metode zdravljenja, bodisi je to ena ali več 

metod, se zaenkrat, v celoti gledano, še ne odločajo za uporabo le-teh. Menim, da bi z 

zadostnim trženjem in pravilnim pristopom, prišli do pozitivnih odzivov in mnenj, kar bi 

omenjene metode pripeljalo na to raven, da bi jim ljudje zaupali v čim večjem številu. Ker so 

nekatere metode dan danes tudi zelo drage, prav tukaj tiči verjetni razlog, zakaj se jih ljudje 

ne poslužujejo, kajti v časih, kjer je ekonomska kriza v porastu, in je hrana osnovni vir 

preživetja, so alternativne metode postale nekakšen luksuz, če jo primerjamo z zgodovino in 

preteklostjo. Prav zaradi omenjenih dejstev, vidim priložnost, da bi s pravilnim trženjem in 

pristopom, ljudem še bolj približali te metode.  

V večini knjigah in raznih publikacijah je zapisano, da prihodnost ne predstavlja samo 

medicina, ampak so aktivno zraven vključene tudi alternativne metode zdravljenja kot 

samostojna veja, kamor uvrščamo že vse prej omenjene metode. Sam sem mnenja, da bi 

morali vsi, vsaj enkrat poskusiti z eno izmed metod, kajti le tako lahko vidiš pozitivne učinke.  

Realno gledano, ljudje dandanes gledajo na alternativne metode zdravljenja, iz stališča, ko jim 

splošna veja medicine nekako ne more več pomagati, vendar bi celotna populacija ljudi 

morala spoznati in sprejeti mišljenje vzhodnjaških narodov, ki pravijo da je zmeraj bolje 

preventiva kot kurativa. Eno izmed najbolj zanimivih vprašanj pravi, če se je anketiranec že 

kdaj udeležil katere izmed alternativnih metod zdravljenja. Imeli so na voljo pet različnih 

odgovorov, skoraj večinsko, več kot polovica vseh, je izbralo odgovor, da se še niso uspeli 

udeležiti, vendar bi jo z veseljem poskusili. Pri tem vprašanju lahko vidimo eno izmed 

priložnosti za prihodnost. Tudi na druga vprašanja, ki se nanašajo na poznavanje teh metod, 

so si odgovori nekako enotni, saj skoraj predpostavljajo načela, da bi ljudje radi poizvedeli, se 

naučili, poskusili omenjene metode v večini, vendar pa tukaj nastopi težava, saj jih vezano na 

anketo ne znamo in nezadostno tržimo.  

V pridobljenih odgovorih pridem do še enega spoznanja, da ljudje v večini poznajo 

alternativne metode, ki so omenjene v raznih člankih, internetnih straneh, knjigah itd. Ker pa 

je to zelo razširjena veja, bi bilo v prihodnosti potrebno »delati« več na tem segmentu, da 

ljudem še dodatno približamo druge, manj poznane metode. V raziskavo sem vključil več 

različnih dejavnikov in lahko pritrdilno zaključim, da se obeta, s pravilnimi pristopi, 

alternativnim metodam zdravljenja svetla prihodnost. 
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6 ZAKLJUČEK 

V današnjem času se zmeraj več ljudi poslužuje alternative, zato velja, da so alternativne 

metode zdravljenja v vedno večjem porastu. Kljub prepričanjem, ki jih imamo zahodni 

narodi, pa bi bilo še dobro vključiti in povezati malo vzhodnjaških misli. Alternativne metode 

so razširjen pojem, ki se že izvajajo, odkar obstaja človeštvo. Ker je to izredno razširjena veja, 

se nekateri ljudje omenjenih metod tudi poslužujejo, vendar pa je treba poudariti, da jih 

trenutno občutno premalo tržimo. S pravilnimi pristopi, bi lahko dosegli, da bi v prihodnosti 

imele alternativne metode zdravljenja v današnjem času, predvsem zahodni narodi, še večji 

pomen kot ga imajo. 

Ker je trženje zelo obširen pojem, je potrebno izbrati prave pristope, kako in na kakšen način, 

začeti te metode še dodatno bolj tržiti, saj so ljudje mnenja, da so občutno premalo 

promovirana. V teoretičnem delu sem podrobno predstavil trženje, ker pa je to, kot je že 

omenjeno, izredno razširjen pojem, se celotno poglavje nanaša izključno na storitve, kamor 

uvrščamo alternativne metode zdravljenja. Tudi alternativne metode sem opisal, na podlagi 

raziskave, najbolj poznane in pogoste, ki jih ljudje poznajo, da jih še dodatno približam 

ljudem. 

Z raziskavo sem želel ugotoviti oziroma preveriti kakšno je mišljenje in prepričanje ljudi o teh 

metodah in ga povezati s trženjem, zato da bi lahko v prihodnje, alternativne metode čim 

bolje tržili. Na osnovi preprostih vprašanj sem želel dobiti več odgovorov, kar mi je tudi 

uspelo. Število vrnjenih in pravilno izpolnjenih anket je preseglo moje zastavljeno približno 

število za okoli 200 odstotkov, kar lahko ocenim, da je anketa bila uspešno izvedena, kar pa 

potrjuje opravljena analiza, saj so bili odgovori v okviru pričakovanja. Treba je poudariti, da 

sem zaradi osebne zainteresiranosti, pridobil tudi odgovore iz drugih evropskih držav, in 

rezultate analiziral ter medsebojno analiziral. Z nekaterimi vprašanji sem prišel do spoznanja, 

da so ljudje zainteresirani za alternativne metode zdravljenja in da bi jih bili pripravljeni 

poskusiti, kar predstavlja osnovo za nadaljnjo raziskovanje in še morebitno večje trženje teh 

omenjenih metod, predvsem na slovenskem kot tudi tujem trgu. S temi ugotovitvami je bil 

namen raziskave dosežen, obe postavljeni hipotezi sem potrdil. 

Cilj zaključne projektne naloge je bil proučiti vso domačo in tujo literaturo, kar ni pomenilo 

težav, saj sta obe obravnavani temi, trženje in alternativne metode zdravljenja, dobro 

razširjeni. S pomočjo raziskave ali ankete sta bila dosežena dva cilja, saj je bilo analizirano 

stanje na trgu in pridobljeni odgovori ljudi, kako obravnavajo in poznajo alternativne metode 

zdravljenja. Vse to je bilo smiselno povezano in predlagano, kako trenutno stanje izboljšati. 

Omejitev pri pisanje zaključne projektne naloge ni bilo, razen pri opisu različnih alternativnih 

metodah. Na podlagi pridobljenih rezultatov iz raziskave je bilo edina omejitev, da nisem 

opisal vseh metod, vendar sem izbral le tiste, ki so jih anketiranci najbolje poznali. 
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Pri moji osebni oceni, je potrebno predpostaviti tudi trenutno ekonomsko stanje, ki ima 

seveda vpliv na celotno obravnavano področje, predvsem iz finančnega vidika. Če bi pravilno 

pristopili k trženju teh metod, bi jih lahko uspešno tržili in naredili »bum« z alternativnimi 

metodami zdravljenja, ki bi lahko zaznamovale našo prihodnost.  
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PRILOGE 

 

Priloga 1: Slovenska anketa 

 

Priloga 2: Anketa za evropske države v angleščini



  



Priloga 1 

 

Spoštovani! 

 

Sem študent dodiplomskega visokošolskega programa Management na Fakulteti za 

management Koper. Pod mentorstvom izr. prof. dr. Zlatke Meško Štok, pripravljam 

diplomsko nalogo z naslovom Trženje alternativnih metod zdravljenja. 

Prosim vas, za sodelovanje pri izpolnjevanju anketnega vprašalnika, o trženju alternativnih 

metod zdravljenja. Z vprašalnikom želim priti do ugotovitev, ali poznamo alternativne metode 

zdravljenja in kaj pod njih smatramo.  

Na vprašanja odgovarjate tako, da označite ali napišete odgovore, ki se vam zdijo najbolj 

primerni. Sodelovanje v anketi je anonimno. 

Aljoša Krajnc 

 

 

Spol:  

 

 Moški  

 Ženski  

 

V katero starostno skupino spadate?  

 

 do 20 let  

 21 - 40 let  

 41 - 60 let  

 61 let ali več   

 

Kakšen je vaš trenutni status?  

 

 Študent  

 Zaposlen  

 Nezaposlen  

 

Ali poznate alternativno medicino in alternativne metode zdravljenja?  

 

 Da  

 Ne  
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Menite, da ste dovolj seznanjeni z alternativno medicino in alternativnimi metodami 

zdravljenja?  

 

 Da  

 Ne, vendar bi še z veseljem poizvedel kaj več  

 

Katero izmed nekaj našteti alternativnih metod zdravljena ste že zasledili oz. jo 

poznate?  

Možnih je več odgovorov  

 

 Akupresura  

 Ajurveda  

 Kitajska tradicionalna medicina  

 Akupunktura  

 Kiropraktika  

 Ne poznam nobene  

 Drugo:  

 

Ste se že udeležili katere izmed alternatvnih metod zdravljenja?  

 

 Da, sem reden obiskovalec  

 Da, sem že poiskusil  

 Ne, vendar bi rad poiskusil  

 Ne, me sploh ne zanima  

 Drugo:  

 

Katero izmed spodaj naštetih alternativnih metod zdravljenja ste že poiskusili?  

Možnih je več odgovorov  

 

 Akupunktura  

 Akupresura  

 Kitajska tradicionalna medicina  

 Ajureveda  

 Kiropraktika  

 Aromaterpija  

 Refleksologija  

 Nič od naštetega  

 Drugo:  
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Kaj po Vašem mnenju najbolj vpliva na izbiro ene izmed alternativnih metod 

zdravljenja?(Pri vsaki trditvi, na lestvici od 1 do 5, označite vrednost, ki vam najbolj 

ustreza, pri čemer je 1 nepomembno in 5 zelo pomembno)  

 

 1 2 3 4 5 

Bližina storitev (koz. salon, wellness center)      

Cena storitve      

Priporočila drugih strank      

Boljše počutje      

Priznani izvajalci (terapevt)      

Ambient      

 

Menite, da dosti tržimo alternativne metode zdravljenja?  

 

 Da  

 Ne  

 

Bi jih po vašem mnenju morali tržiti še več?  

 

 Da  

 Ne, menim da jih tržimo že dovolj  

 

Koliko ste pripravljeni odšteti za eno učinkovito terapijo katerekoli izmed alternativnih 

metod zdravljenja? (v EUR)  

 

   

 

Bi zaupali zdravljenje (tretme) vsakemu, ali mora imeti priznane licence za opravljenje 

ene izmed alternativnih metod zdravljenja?  

Možnih je več odgovorov  

 

 Zaupam terapevtom, ki imajo za metodo zdravljenja ustrezne certifikate in pooblastila  

 Zaupal bi vsakemu, saj ne more biti nič narobe  

 Zaupal bi vsakemu, vendar mora imeti dobre reference in pozitivne odzive strank  

 Ne, zaupam samo strokovnjaku na tem področju.
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Hello! 

 

I am student Aljoša Krajnc from undergraduate study, programe Managmenet on Faculty of 
management Koper, University of Primorska, Slovenia. Under the mentorship of prof. Dr. 

Zlatka Meško Štok, I am preparing a thesis entitled Marketing of Alternative Methods of 

Treatment. 

 

I ask you to participate by filling in the questionnare/poll on marketing of alternative methods 

of treatment. With this questionnare I would like to determine, how much we know about 

alternative methods of treatment and what we consider below them. 

 

Answer questions by highlighting or writing answers which you think are the most suitable. 

Participation in the survey is anonymous. 

 

Aljoša Krajnc 

 

Gender:  

 

 Male  

 Female  

 

In which age group do you belong?  

 

 up to 20 years of age  

 21 - 40 years of age  

 41 - 60 years of age  

 61 years of age or more  

 

Your country?  
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What is your current status?  

 

 Student  

 Employed  

 Unemployed  

 

Do you know anything about alternative medicine and alternative methods of 

treatment?  

 

 Yes  

 No  

 

Do you think that you have sufficient knowledge about alternative medicine and 

alternative methods of treatment?  

 

 Yes  

 No, but I would like to find or learn something new about it  

 

Which of the next listed alternative methods of treatment do you know or have already 

heard of?  

Multiple answers are possible  

 

 Acupressure  

 Ayurveda  

 Chinese traditional medicine  

 Acupuncture  

 Chiropractic  

 I don't know any of them  

 Other:  

 

Have you already been on any of alternative methods of treatment?  

Multiple answers are possible  

 

 Yes, I am a frequent visitor  

 Yes, I tried  

 No, but I would like to try  

 No, I am not interested  

 Other:  
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Which of following alternative methods have you already tried?  

Multiple answers are possible  

 

 Acupuncture  

 Acupressure  

 Chinese traditional medicine  

 Ayurveda  

 Chiropractic  

 Aromatherpahy  

 Reflexology  

 None of them  

 Other:  

 

What, in your opinion, has the most influence on choosing one of the alternative 

methods of treatment?(For each claim, on a scale from 1 to 5, number 1 being 

unimportant and number 5 very important, highlight the value that best suits you)   

 

 1 2 3 4 5 

Proximity of services (cosmetic salon, 

wellness, etc) 
     

Feeling better after that 
     

Successful and recognized therpaist 
     

Ambient 
     

 

Do you think that we are doing enough marketing on alternative methods of treatment?   

 

 Yes  

 No  

 

Do you think that it should be marketed more?  

 

 Yes  

 No  

 

How much are you prepared to pay for one effective treatment of any of the alternative 

methods of treatment? (in EUROS)  
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Would you trust treatment to everyone, or do therapist have to have some license and 

cerification?  

Multiple answers are possible  

 

 I trust therapist with certificates and a license  

 No, I only trust an expert in this field  

 

 


