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POVZETEK 

Danes je globalizacija tako intenzivna, da ustvarja močne konkurente na trgu in posledično 

sili podjetja k čimprejšnji internacionalizaciji. Podjetja pa se morajo zavedati, da je takšno 

poslovanje dolgoročen in zapleten proces, na katerega se je treba pripraviti premišljeno in 

sistematično. V diplomski nalogi smo proučevali posebnost vstopa večkrat nagrajenega 

podjetja Studio Moderna na kazahstanski trg. Ugotovili smo, da je podjetje izbralo ustrezen 

način vstopa ter da podjetje posluje zelo uspešno. Na podlagi raziskave smo podali tudi 

priporočila za nadaljnji razvoj podjetja, za katera menimo, da bi lahko prinesli še dodatno rast 

in uspeh podjetja. 

Ključne besede: globalizacija, mednarodno poslovanje, strategija, Kazahstan, Studio 

Moderna. 

SUMMARY 

Nowadays, globalization is so intense that it creates strong competitors in the market, 

consequently forcing companies to get internationalised as quickly as possible. They, 

however, must be aware of the fact that operating in this way is a long-term and complex 

process  which has to be prepared thoughtfully and systematically.  

In the graduation thesis, we studied the specialty of the entry of the award-winning Studio 

Moderna to the Kazahstan market. We have found out that the company has chosen the 

appropriate method of entering the market and that it operates very successfully. Based on the 

research, we have also made recommendations for its further development, which we believe 

could bring additional growth and success of the company. 

Keywords: globalization, international business, strategy, Kazakhstan, Studio Moderna. 

UDK: 338.48:334 (043.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





V 

ZAHVALA 

Zahvaljujem se mentorju izr. prof. dr. Dragu Dubrovskemu za pomoč in vodenje pri pisanju 

diplomske naloge. 

Zahvaljujem se tudi regionalnemu izvršnemu direktorju Studio Moderne Gorazdu Rožetu za 

pomoč in sodelovanje pri pisanju naloge. 

Prav tako se zahvaljujem svoji družini, ker mi je ves čas stala ob strani in me podpirala ter 

spodbujala med študijem in pisanjem diplomske naloge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





VII 

VSEBINA 

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

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč ............................................................ 1 

1.2 Namen in cilji diplomskega dela ............................................................................... 1 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev ..................................................................... 2 

1.4 Predpostavke in omejitve diplomskega dela.............................................................. 2 

2 Globalizacija ...................................................................................................................... 3 

2.1 Značilnosti globalizacije ............................................................................................ 3 

2.2 Razvoj globalizacije ................................................................................................... 4 

3 Mednarodno poslovanje ................................................................................................... 5 

3.1 Značilnosti mednarodnega poslovanja ...................................................................... 5 

3.2 Vloga in pomen mednarodnega poslovanja ............................................................... 6 

4 Modeli vstopa na tuje trge ................................................................................................ 7 

4.1 Izvozni model ............................................................................................................ 7 

4.2 Pogodbeni model ....................................................................................................... 9 

4.2.1 Licenčno poslovanje ...................................................................................... 9 

4.2.2 Franšizing ..................................................................................................... 10 

4.2.3 Strateške zveze ............................................................................................. 10 

4.2.4 Pogodbena proizvodnja ................................................................................ 11 

4.3 Naložbeni model ...................................................................................................... 11 

5 Raziskava o strategiji vstopa izbranega podjetja na tuji trg ...................................... 14 

5.1 Predstavitev izbranega podjetja ............................................................................... 14 

5.1.1 Zgodovina podjetja ...................................................................................... 14 

5.2 Strategija poslovanja izbranega podjetja ................................................................. 16 

5.3 Strategija mednarodnega poslovanja podjetja ......................................................... 18 

5.4 Raziskava o modelu vstopa podjetja na kazahstanski trg ........................................ 21 

5.5 Ugotovitve raziskovanja .......................................................................................... 23 

5.6 Priporočilo za nadaljnji razvoj in prakso ................................................................. 25 

6 Sklep ................................................................................................................................. 27 

Literatura ................................................................................................................................ 29 

Priloga ..................................................................................................................................... 33 

 

  



VIII 

SLIKE 

Slika 1: Globalni svet ................................................................................................................. 3 

Slika 2: Razsežnosti mednarodnega poslovanja in mednarodnega marketinga ......................... 6 

Slika 3: Tabela izvoznega modela .............................................................................................. 8 

Slika 4: Primerjava prednosti in slabosti posameznih pogodbenih oblik poslovanja .............. 11 

Slika 5: Oblike vstopa na tuje trge ........................................................................................... 13 

Slika 6: Hrbtni maser Kosmodisk Classic ................................................................................ 15 

Slika 7: Ležišče Dormeo Octaspring ........................................................................................ 17 

Slika 8: Povezave v procesu ustvarjanja zadovoljstva uporabnikov ........................................ 18 

Slika 9: Zemljevid trgov, na katerih nastopa Studio Moderna ................................................. 19 

Slika 10: Rast BDP Kazahstana ............................................................................................... 22 

Slika 11: Prototip letalskega sedeža z Octaspring tehnologijo ................................................ 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

1 UVOD 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Danes je sodobno svetovno gospodarstvo odprto gospodarstvo. Zaznamujejo ga globalizacija 

trgov, krepitev tržne moči multinacionalnih korporacij, liberalizacija mednarodne trgovine, 

razvoj novih tehnologij in postopkov, hiperkonkurenca, medmrežje in informacijska 

tehnologija ter pospešena internacionalizacija podjetij. Dinamičen tok proizvodov in storitev, 

inovacij, tehnološkega in informacijskega znanja med posameznimi državami je temeljna 

značilnost sodobne mednarodne menjave. Svet postaja vse bolj povezan in soodvisen (Šenk 

Ileršič 2013, 13). 

Z globalizacijo se je svet izrazito pomanjšal. Postajamo vse bolj povezani z vsakim kotičkom 

sveta. Državne meje predstavljajo samo še območje političnih ureditev, ki pa v večini 

primerov ne vplivajo na pretok storitev, blaga ter podatkov. 

Mednarodno poslovanje ali poslovanje s tujino je najširši pojem mednarodnih poslovnih 

aktivnosti, saj vključuje vse poslovne transakcije (opravila), ki na trgovinski način (premiki 

izdelkov, storitev, znanja, kapitalska udeležba v tujem podjetju) zajemajo dve ali več držav 

(Dubrovski 2013, 85). 

Ko govorimo o poslovanju s tujino, je kazahstanski trg vse bolj privlačen za slovenska 

podjetja. Gre za deveto največjo državo na svetu, ki je v zadnjih letih uspela izjemno 

zmanjšati revščino in brezposelnost. 

V zadnjih desetletjih srednji razred v Kazahstanu narašča in je zdaj ocenjen na okoli 20 

odstotkov prebivalstva. Ta sloj potrošnikov pokupi večino tujega blaga, prodanega v državi. 

Glavnino predstavljajo poceni ruski in kitajski izdelki, vendar pa povpraševanje po zahodnem 

blagu in znanju ves čas narašča (SPIRIT Slovenija, javna agencija 2015b). To so prepoznali 

tudi v podjetju Studio Moderna, ki je dobro izkoristila razmere na kazahstanskem trgu in je 

2017 uspešno vstopila na njihov trg. 

Izbira izvozne strategije, katere del je izbira načina vstopa na tuji trg, je v strokovni literaturi 

in poslovni praksi sicer podrobno raziskana, vendar pa je izbor pogojen tudi z značilnostmi 

okolja in panoge, v kateri podjetje deluje, saj ne obstaja neka splošno sprejemljiva strategija, 

kar pa se pogosto zanemarja, prav ta vidik pa smo želeli v nalogi raziskati. 

1.2 Namen in cilji diplomskega dela 

Namen diplomskega dela je bil na osnovi teoretične razprave in študija primera slovenskega 

storitvenega podjetja pri vstopu na kazahstanski trg, zastaviti smernice oblikovanja 

prilagojene izvozne strategije za poslovanje na mednarodnem trgu. 
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Cilji diplomskega dela so bili prikazati značilnosti kazahstanskega trga in predstaviti 

priložnosti, ki jih ponuja tujim podjetjem. Predstavili smo strategijo vstopa slovenskega 

storitvenega podjetja na kazahstanski trg ter na osnovi teoretičnih izhodišč in analize 

konkretnega primera vstopa na trg Kazahstana podjetja Studio Moderna, d. o. o., oblikovali 

zaključna spoznanja.  

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev 

Pogosto je raziskovalni problem takšen, da ga ni mogoče razrešiti samo s proučevanjem 

obstoječih spoznanj v literaturi. Podatke je torej treba zbrati v družbeni stvarnosti pojava, ki 

ga raziskujemo, ali priti do ustreznih že obstoječih podatkov (Kobeja 2002, 53). Zato smo pri 

izdelavi diplomskega dela za glavno raziskovalno metodo uporabili metodo študije primera. 

Uporabili smo tudi naslednje raziskovalne metode: 

− metodo deskripcije, 

− metodo kompilacije, 

− metodo analize in sinteze, 

− metodo posploševanja, 

− metodo specializacije in 

− metodo klasificiranja. 

V empiričnem delu smo izvedli tudi kvalitativno raziskavo z metodo intervjuja, s katerim smo 

ugotovili, kaj je pripeljalo do odločitve podjetja za vstop na kazahstanski trg. 

1.4 Predpostavke in omejitve diplomskega dela 

Predpostavljali smo pravilnost sekundarnih virov, iz katerih smo povzemali določene 

ugotovitve. Upoštevali smo zatečeno stanje, ki pa se zaradi današnjih razmer lahko v 

prihodnje tudi spremeni. Nekateri vidiki (npr. specifični načini vstopa na trg) so le omenjeni, 

niso pa predmet podrobnih analiz. Analizirali smo zgolj en primer, posploševanje ugotovitev 

na vse druge podobne primere pa je omejena. 

V diplomski nalogi smo najprej preverili, kakšen pomen ima globalizacija na splošno in na 

podjetja ter na pomen mednarodnega poslovanja. Pogledali smo tudi, kakšni so najpogostejši 

načini vstopa na tuji trg, v empiričnem delu pa smo proučili posebnost strategije Studia 

Moderna, s katero je vstopila na kazahstanski trg.   
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2 GLOBALIZACIJA 

2.1 Značilnosti globalizacije 

Soros (2003,1−4) globalizacijo enači z razvojem na globalnih finančnih trgih, rastjo 

transnacionalnih korporacij in povečanjem njihove prevlade nad državnimi gospodarstvi. 

Globalizacija predstavlja zaželen razvoj v različnih pogledih. Zasebno podjetje učinkoviteje 

ustvarja blaginjo kot državno. Državna podjetja si navsezadnje prizadevajo izkoriščati svojo 

moč. Globalizacija ponuja določeno stopnjo individualne svobode, ki je nobena posamezna 

država ne more zagotoviti. Z ustvarjanjem konkurence na globalni ravni osvobajamo 

iznajdljive in podjetniške talente, obenem pa pospešujemo tehnološke inovacije. 

 

Slika 1: Globalni svet 

Vir: Business First Family 2018. 

Globalizacija je večdimenzionalen, kompleksen in večplasten pojav, ki zaznamuje svetovno 

gospodarstvo že nekaj desetletij. Gre za svetovni razvojni trend in za procese, ki močno 

spreminjajo strukturo in podobo svetovnega gospodarskega prostora. Globalizacija tako 

vključuje politične, sociološke, kulturne, ekonomske, finančne, tehnološke, invencijske, 

inovacijske in informacijske prvine. Hiter razvoj tehnologij in informatike (internet, mobilna 

telefonija) ter liberalizacija svetovnega gospodarskega prostora z odpravljanjem različnih ovir 

in nastankom svetovnih poslovnih mrež so v zadnjih nekaj letih dali globalizaciji nove 

razvojne spodbude in pospešili njene procese (Ruzzier in Kesič 2013, 19). 

Potrošniku globalizacija predstavlja preprost klik na internetu, kjer si izberejo izdelke, 

ponujene na svetovni ravni, ki jih dobijo iz katere koli države na svetu v domačo dnevno 

sobo. Tudi marketing je s pomočjo socialnih omrežij zelo ciljno usmerjen, ki pa potrošnike 

povezuje med seboj. Potrošnik, ki je izpostavljen virtualnemu svetu in medmrežnimi  

aplikacijam, kot sta recimo Facebook in Instagram, je samodejno vključen v veliko skupino 

potrošniških tarč,  ki jih multinacionalke in korporacije zasipajo z različnimi izdelki, ki so 

bodisi zelo zanimivi bodisi samo prisiljeno priljubljeni. Globalizacija pa ima značilnost še 
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enega pojma, in sicer kapitalizma. Tak sistem zelo hitro izloči šibko konkurenco in nenehno 

sili podjetja k izbiri pravilnih strategij za doseganje rasti na trgu, ki pa navsezadnje pomeni 

obstoj. 

2.2 Razvoj globalizacije 

V bistvu je globalizacija proces, z intenzivnejšimi začetki in razvojem v dvajsetem stoletju, ki 

kapitalizem uveljavi kot prevladujoč svetovni gospodarski sistem in ga razširi po svetu. Glede 

na lastnosti kapitalističnega sistema, ki ga ta nosi že od svojih zametkov pred industrijsko 

revolucijo v 18. stoletju, se globalizacija ne pojavlja kot povsem samostojen pojav, pač pa kot 

podaljšek ali končna faza teženj kapitalizma (Ruzzier in Kesič 2013, 19). 

Globalizacija je danes eden glavnih pojmov v poslovanju podjetja, če želijo konstantno rast in 

povečevanje tržnega deleža. Je pojem, ki je v glavah vseh sodobnih managerjev in bi jo 

morala upoštevati vsa sodobna podjetja, ne glede na to, kakšna je njihova stopnja 

internacionalizacije, na kakšen način so prisotni na trgu, na katerem delujejo (Dubrovski 

2013, 39). 

Globalizacija pa ima tako svoje prednosti kot tudi slabosti. Ta kot trdita Mora in Siotis (2004, 

45), na eni strani prinaša negativne posledice za ljudi s poslabšanjem življenjskega okolja, 

izgubo delovnih mest, razpadanjem socialnih mrež in zmanjševanjem moči javnega odločanja 

ter poglabljanjem finančnih kriz v razvitem svetu. Na drugi stran proces globalizacije pomeni 

priložnost za hitrejšo rast gospodarstva ter nepristransko, pravično in trajnostno porazdelitev 

svetovne blaginje. 

Globalizacija predstavlja priložnost za povečanje splošne produktivnosti in življenjskega 

standarda, saj lahko vodi k boljši deljivosti dela med posameznimi državami. Na drugi strani 

pa je žal olajšala mednarodni pretok prepovedane trgovine in pranja denarja, kar lahko poraja 

novo nasilje in nezaželeno porazdelitev sredstev. Nasprotniki globalizacije trdijo, da revne 

države v globaliziranem svetu izgubljajo (Dubrovski 2006, 53). 

Na žalost je slovenski trg za večino podjetij premajhen, zato morajo podjetja biti pripravljena 

vstopiti v globalno areno, če želijo celovito izkoristiti vse potenciale za rast. Če torej 

sklepamo po zgoraj napisanem, bi vsako podjetje moralo premagati strah pred globalizacijo in 

jo izkoristiti sebi v prid, saj ta prinaša veliko več priložnosti kot domači trg na vseh področjih 

od poslovanja, razvoja, rasti, konkurence do delovne sile, kupcev, novih partnerjev in novega 

znanja. Način, kako so v podjetju Studio Moderna izkoristili priložnosti globalizacije, pa smo 

prikazali v nadaljevanju naloge. 

Kot pravi Mike Collins (2015), je globalizacija isto, kot biti napaden s snežnim plazom. Ne 

morete ga ustaviti; lahko le plavate v snegu in upate, da ostanete na vrhu. 
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3 MEDNARODNO POSLOVANJE 

3.1 Značilnosti mednarodnega poslovanja 

Ker živimo v času močne globalizacije, je pojem mednarodno poslovanje zelo pomemben. 

Večina podjetij se za mednarodno poslovanje odloči, ko na domačem trgu ne dosega več rasti, 

oziroma ko osvoji zadnjo točko razvoja na tem trgu ali pa se podjetju zmanjša konkurenčnost. 

Mednarodno poslovanje lahko podjetjem da novo rast na tujih trgih, boljše in cenejše 

dobavitelje, večjo konkurenčnost ter tudi nove načine vstopa na izbrane trge oziroma 

povezovanje z drugimi podjetji. Zaradi različnih načinov in oblik mednarodnega poslovanja 

govorimo o zelo širokem pojmu. 

Mednarodno poslovanje je veliko bolj zahtevno, naporno, kompleksno, dinamično, tudi 

tvegano v primerjavi s poslovanjem na domačem lokalnem trgu, a hkrati povezano tudi z 

večjimi izzivi in priložnostmi (Ruzzier in Kesič 2013, 11). 

Avtorji različno definirajo značilnosti mednarodnega poslovanja. Med drugim avtorica 

Makovec Brenčič in drugi (2009, 9) tako mednarodno poslovanje razumejo kot vse 

transakcije, ki potekajo preko nacionalnih meja, da bi se zadovoljili cilji posameznikov, 

podjetij, institucij, tudi držav. Takšne transakcije potekajo na različne načine in v različnih 

oblikah, oboji pa so med seboj pogosto povezani in prepleteni. Najbolj značilne tovrstne 

transakcije so izvoz, uvoz, neposredne tuje investicije, obstaja pa še vrsta pogodbenih oblik in 

drugih podoblik mednarodnega poslovanja. 

Šenk Ileršič (2013, 30) navaja, da je torej mednarodno poslovanje najširši pojem in poleg 

blagovnih in storitvenih tokov pomeni tudi izvajanje in opravljanje drugih dejavnosti na 

svetovnem trgu, kot so na primer podjetniške naložbe, prenos znanja (know-how), 

ustanavljanje proizvodnih podružnic na tujem, mednarodne poslovne finance, mednarodno 

poslovodenje, multinacionalna podjetja, izgradnja distribucijskih skladišč itd. Je širši pojem 

od mednarodne menjave in mednarodne trgovine. 

Preproste razlage, ki bi zajele vse značilnosti mednarodnega poslovanja, posledice na podjetja 

in njihove uporabnike izdelkov in storitev torej ni. Oba avtorja opisujeta mednarodno 

poslovanje kot zelo dinamičen in širok proces. 

Mednarodno poslovanje je zato širši pojem od mednarodne menjave (tudi zunanje trgovine, 

mednarodne trgovine), saj razen izvoznih in uvoznih poslov v najširšem smislu vključuje še 

druge načine mednarodnih netrgovinskih aktivnosti, prav tako pa ta pojem ni enak 

mednarodnemu marketingu. Netrgovinski način, ki hkrati ne bi bil neločljivo povezan še z 

medsebojnim trgovanjem, je v poslovni praksi zelo redek primer (Dubrovski 2013, 85). 
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Slika 2: Razsežnosti mednarodnega poslovanja in mednarodnega marketinga 

Vir: Dubrovski 2013, 87. 

3.2 Vloga in pomen mednarodnega poslovanja 

Šenk Ileršič (2013, 30) trdi, da mednarodno poslovanje pomeni širitev poslovnih aktivnosti na 

tuje trge, kar državam in podjetjem omogoča večjo prodajo izdelkov, pomeni tudi 

specializacijo in racionalizacijo poslovanja, pomeni razvoj, kar posledično vodi do večje 

produktivnosti ter blaginje neke države. 

Tako je mednarodno poslovanje zelo širok pojem mednarodnih poslovnih aktivnosti, saj 

zajema vse poslovne transakcije, ki na trgovinski in netrgovinski način zajemajo dve ali več 

držav (Dubrovski 2013, 85). Mednarodno poslovanje se razlikuje od domačega poslovanja po 

zahtevnosti okolja, zapletenosti poslov (več administracije), števila in različnosti trgov, 

številu odjemalcev, močnejši in intenzivnejši konkurenci in večjem tveganju pri poslovanju 

(Dubrovski 2013, 85). 

Povzamemo lahko, da mednarodno poslovanje prinaša večje prednosti in priložnosti za vse 

udeležence, kot pa za tiste, ki v takem poslovanju ne sodelujejo. Danes ima mednarodno 

poslovanje v svetu izjemno vlogo, saj podjetjem nudi nove razsežnosti in možnosti za rast ter 

razvoj. Glavna vloga mednarodnega poslovanja ni samo poslovanje podjetij preko državnih 

meja, temveč tudi soočenje z medkulturnimi razlikami ter konkurenco na mednarodnih 

prostorih, tam pa je tudi dinamika poslovanja večja. Mednarodno poslovanje ne prinaša večje 

blaginje samo podjetju, temveč celotni državi.  
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4 MODELI VSTOPA NA TUJE TRGE 

Predno se podjetje odloči za mednarodno poslovanje, mora poiskati odgovore na štiri 

pomembna vprašanja: kam, kdaj, kako in zakaj. Za podjetje je pomembno, da temeljito 

razišče izbrani tuji trg pred vstopom, saj se bo le tako lahko najbolje odločil za pravilen način 

vstopa. Pri mednarodnem poslovanju je treba upoštevati različne dejavnike, ki vplivajo in 

pogojujejo načine in vsebino mednarodnega poslovanja. Tako ločimo notranje in zunanje 

dejavnike: 

− notranji dejavniki so: velikost in pomen podjetja, izkušnje iz mednarodnega poslovanja, 

izdelek/storitev in njegova prilagoditev trgu(om) in potrebam lokalnega segmenta; 

− zunanji dejavniki so: sociokulturne razlike med domačim in tujim trgom, deželno 

tveganje, velikost in rast trga, neposredne in posredne trgovinske omejitve, intenzivnost 

konkurence, dostopnost distribucijskih in tržnih poti. (Ruzzier in Kesič 2013, 55) 

Šenk Ileršič (2013, 223) navaja, da sta oblika in način vstopa odvisna tudi od strategije 

podjetja: ali želi na izbranem trgu delovati neposredno in zelo aktivno, s ciljem, da si 

dolgoročno zagotovi stabilno pozicijo na trgih, ali pa predstavljata izvoz in uvoz le manjši 

delež celotnega poslovanja podjetja in se bo podjetje odločilo za posredni ali kooperativni 

izvoz. Večina avtorjev, tako domačih kot tujih, navaja tri najpogostejše in najpomembnejše 

oblike vstopa na tuji trg, ki si jih bomo podrobneje pogledali. 

4.1 Izvozni model 

Najpogostejši način vstopa na tuji trg je izvozni model, saj gre tukaj predvsem za način 

vstopa, ki ima najmanj tveganj. Tukaj tudi potrebujemo najmanj vstopnega kapitala. Ta model 

delimo na posredne, neposredne in kooperativne izvozne načine. Pogosto se podjetja odločijo 

za posredne oblike izvoza na tuje trge zaradi neznanja, občasnosti ali drugih razlogov. 

Možne so naslednje oblike posrednega izvoza (Ruzzier in Kesič 2013, 56): 

− oprtni izvoz (piggyback operations) − to je oblika vstopa na tuji trg s pomočjo že 

uveljavljenega podjetja, ki želi še razširiti svoje poslovanje na izbranem tujem trgu in 

prevzame prodajo izdelkov drugega podjetja, 

− komisionar − lahko nakupni ali prodajni, sklepa posle v svojem imenu, vendar za tuj 

račun, 

− posli a conto meta − vmesna oblika med posli za svoj račun in komisionarskimi posli, 

− izvozni trgovec/izvozni posrednik − trgovec/posrednik kupuje in prodaja izdelke v 

svojem imenu in za svoj račun, 

− izvozne trgovske družbe − trgovske družbe s tradicijo trgovanja na določenih področjih 

(določene vrste blaga in tudi trgov), 

− izvozna združenja in konzorcij − specializirana združenja na posameznih dejavnostih, ki 

lahko posredujejo na določenem področju delovanja. 
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Uspešna in bolj internacionalizirana podjetja uporabljajo predvsem neposredne oblike izvoza. 

Glavna prednost neposrednih oblik izvoza je neposreden stik s trgom, slabost pa je 

pomanjkljiv nadzor nad ceno. 

Možne oblike neposrednega izvoza so (Ruzzier in Kesič 2013, 56): 

− enkratna, enotna izvozna naloga, 

− poseben izvozni oddelek, če se obseg izvoza povečuje, 

− skušajo izvažati preko izvozne prodajne družbe, 

− lahko ustanavljajo sestrska podjetja/podružnice v tujini, 

− organizirajo lastno prodajo s potniki na tujih trgih, 

− lahko izvažajo s posredovanjem izvoznih združenj proizvajalcev, 

− imajo neposredni izvoz blaga ob podpori zastopnikov/zastopstev. 

Kooperativni izvoz običajno vključuje različne dogovore o možnem sodelovanju z drugimi 

podjetji. Običajno so to izvozno-marketinške družbe, ki vodijo celotno izvedbo izvoznih in 

drugih marketinških aktivnostih ter različne posle v mednarodnem poslovanju za nekatera 

druga podjetja. To so običajno manjša podjetja, ki nimajo dovolj lastnih izkušenj in virov za 

poslovanje v mednarodnem tržnem prostoru. Prednosti kooperativnega izvoza so celovitost 

nastopa, izkušnje in delitev stroškov, njegova slabost pa mnogokratna različnost interesov 

sodelujočih (Ruzzier in Kesič 2013, 57). 

 

Slika 3: Tabela izvoznega modela 

Vir: Šenk Ileršič 2013, 246. 
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4.2 Pogodbeni model 

Pogodbeno obliko vstopa izbere podjetje iz različnih razlogov. To so lahko poslovni razlogi, 

davčni razlogi ali carinske omejitve, velika oddaljenost tujega trga, da nastopa pri prodaji na 

tujem trgu kot domači proizvajalec, itd. Je vmesna organizacijska oblika med izvozom in 

neposrednimi tujimi investicijami. Osnova za pogodbeno obliko je sklenjena pogodba s 

poslovnim partnerjem na tujem trgu za prenos proizvodnje ali druge poslovne funkcije. 

Prenos je lahko neposreden in vključuje tudi izvoz kapitala, v primeru posrednega prenosa 

proizvodnje pa ni izvoza kapitala (Šenk Ileršič 2013, 247). 

Najpogostejše oblike pogodbenih vstopov na tuje trge so naslednje (Ruzzier in Kesič 2013, 

58): 

− licenčno poslovanje, 

− franšizing, 

− strateške zveze/zaveze/povezave, 

− pogodbena proizvodnja. 

Ruzzier in Kesič (2013, 58) trdita, da so glavni vzvodi za odločitev o izbiri pogodbenih oblik 

vstopov na tuje trge naslednji: biti bližje kupcem, zniževanje stroškov proizvodnje, skrajšanje 

tržnih poti, zniževanje transportnih stroškov, izogibanje omejitvam vstopa na tuje trge 

(carinske, necarinske, regulativa), biti prisoten na trgu kot "domači proizvajalec ali ponudnik" 

ter možnosti uveljavljanja raznih oblik pospeševanja  lokalne proizvodnje (subvencije, 

različne spodbude za tuja vlaganja). 

4.2.1 Licenčno poslovanje 

Licenčno poslovanje je sporazum med dajalcem licence in prejemnikom za odstop pravic in 

znanja, ki ima določeno vrednost pod določenimi pogoji. Tako ločimo: dajalca licence 

(licencor), pridobitelja ali jemalca licence (licensee), plačilo nadomestila za licenco − 

licenčnina (royalty), ki je lahko začetno plačilo in/ali delež od proizvedene količine ali 

vrednosti prodaje (Ruzzier in Kesič 2013, 58). 

Avtorja (Ruzzier in Kesič, 2013, 58) dodajata še, da je licenca dovoljenje, ki ga da nosilec 

določene pravice industrijske lastnine drugi osebi za opravljanje določenih dejavnosti ali za 

uporabo know-howa (patenti, blagovne znamke, žigi). Vzroki za licenčno poslovanje so 

lahko: ohranitev tehnološke prednosti, podjetje nima lastne enote v tujini, podaljševanje  

življenjskega ciklusa izdelka, če zakonodaja prepoveduje/omejuje TNI, visoka politična 

tveganja, carinske in necarinske omejitve v državi jemalca licence. 
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4.2.2 Franšizing 

Pri franšizingu ("partnerskem razpečevalnem sistemu") dajalec franšize (licence) daje v 

okviru vertikalne kooperacije prejemniku franšize (licence) možnost uporabe blagovne 

znamke, know-howa, tehničnih in marketinških izkušenj ter delno tudi izdelkov in storitev oz. 

"celotnega poslovnega sistema". Prejemnik franšize pa se obveže, da bo upošteval smernice 

dajalca franšize in zato tudi plačeval določeno licenčnino (franšiznino, fee) (Dubrovski 2013, 

240−242). 

Dubrovski (2013, 242) navaja, da glede na obseg sodelovanja in področje, ki ga franšizna 

pogodba zajema, je mogoče ločiti med več oblikami franšiznega sistema: 

− proizvodni franšizing, 

− čisti poslovni franšizing, 

− regionalni franšizing, 

− podfranšizing, 

− področni franšizing, 

− mednarodni franšizing. 

V nadaljevanju Dubrovski (2013, 242−243) trdi, da gre z vidika mednarodnega poslovanja za 

dolgoročno vertikalno poslovno kooperacijo, na osnovi katere domača proizvodna 

kooperacija ali domače posredniško podjetje vstopa v franšizna razmerja z inozemsko 

proizvodno ali trgovinsko organizacijo. 

4.2.3 Strateške zveze 

Podjetja vstopajo v strateške zveze z namenom, da na globalnem trgu nastopajo skupaj in s 

tem izboljšujejo svoj konkurenčni položaj. Pri oblikovanju strateških zvez se poveže dve ali 

več podjetij, ki poskušajo razviti dolgoročno skupno strategijo s ciljem, da prevzamejo ali 

vodilni tržni položaj ali cenovno vodstvo, in sicer tako, da vsako podjetje izkoristi svoje 

specifične resurse. Tudi medsebojna kapitalska vlaganja so lahko sestavni del strateškega 

zavezništva; primer tega sta Renault in Nissan (Šenk Ileršič 2013, 259) 

Primer strateške zveze je zveza svetovno znanih blagovnih znamk Apple in Nike, kjer sta 

skupaj s svojimi znanji razvila novo tehnologijo (Nike+), ki nudi nove izkušnje na področju 

športa.  

Strateške zveze torej opredelimo kot zvezo med podjetji, pogosto prejšnjimi tekmeci, v 

katerih združene moči partnerjev omogočajo ustvarjanje boljšega položaja na globalnih trgih. 

Opredelimo jih lahko tudi kot obliko povezav dveh ali več samostojnih podjetij, ki usklajujejo 

svoje vire in prednosti v skupne ciljne namene (Makovec Brenčič in Hrastelj 2003, 171). 
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4.2.4 Pogodbena proizvodnja 

Pogodbena proizvodnja (contract management, production sharing, co-production) je 

razmerje, kjer dajalec pogodbe (kontraktor) stopa v poslovni odnos (proizvodnja) s 

kooperantom na tujem trgu, medtem ko vse ostale aktivnosti vodi sam (specializacija, 

outsourcing). Pogodbena proizvodnja ima lahko več komponent: ekonomsko (ekonomske 

prednosti kontraktorja), kapacitetno (izkoriščanje določenih proizvodnih kapacitet 

kooperanta, ki jih kontraktor nima ali so premajhne) in specializirano (specializirana znanja, 

veščine, sposobnosti kooperanta, ki jih kontraktor nima) (Ruzzier in Kesič 2013, 60). 

 

Slika 4: Primerjava prednosti in slabosti posameznih pogodbenih oblik poslovanja 

Vir: Ruzzier in Kesič 2013, 61. 

4.3 Naložbeni model 

Pri naložbenem ali investicijskem modelu Šenk Ileršič (2013, 260) navaja, da gre za strateško 

in dolgoročno obliko naložb na tujih trgih. Predstavljajo najvišjo stopnjo internacionalizacije 
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podjetja. Investicijska vlaganja ali vlaganje kapitala na tujem je še vedno pretežno domena 

gospodarsko bolj razvitih držav.  

Za tovrsten način vstopa na tuji trg se v večini odločijo večja podjetja, saj za mala in srednja 

podjetja tak vstop predstavlja ogromno težavo, ker jih večina ni zmožna v zelo kratkem času 

investirati večji kapital, s čimer se povečuje tudi tveganje za obstoj podjetij. Naložbeni modeli 

terjajo tudi zelo visoko raven znanj, ki je manjša in srednja podjetja pogosto ne premorejo. 

Investicijski način vstopa vsebujejo neposredne investicije in lastništvo objektov v ciljni tuji 

državi. Slednji lahko služijo proizvodnji, prodaji ali samo hranjenju proizvodov. MPS kot 

mali investitorji so večinoma vključeni v proizvodnjo vmesnih ali sestavnih delov končnih 

proizvodov in večinoma sledijo internacionalizaciji večjih podjetij v strahu, da ne izgubijo 

svojih glavnih kupcev. Glede lastništva in nadzora jih lahko razdelimo na popolno oziroma 

delno lastništvo, kjer gresta dve ali več podjetij zaradi lastništva specifičnih znanj in 

zmanjševanja tveganja ter investicij v skupne naložbe (Ruzzier in Kesič 213, 60). 

Pri naložbenem ali investicijskem modelu vstopa ločimo (Ruzzier in Kesič 2013, 62−64): 

− Tuje neposredne naložbe (investicije − TNN, TNI): predstavljajo pomemben vidik 

globalizacijskih trendov in mednarodnega poslovanja. Glavni nosilci tujih neposrednih 

naložb so multinacionalna podjetja, ki s svojimi poslovnimi aktivnostmi povečujejo 

globalno prisotnost in različne oblike mednarodnega poslovanja, ki poteka znotraj samih 

multinacionalnih podjetij v okviru strukture poslovne mreže njihovih odvisnih družb in 

afiliacij. 

− Investicijske/naložbene oblike vstopa: podjetje v celoti prevzema nadzor in lastništvo nad 

obliko vstopa na tujem trgu. Ločimo naslednje oblike: prodajni zastopniki/distributerji, 

rezidenčni prodaji zastopniki, prodajne podružnice, lastne prodajne enote na tujem trgu, 

lastna proizvodna in razvojna enota na vstopnem trgu, sestavljalnica, skladišče, regionalni 

centri, začetne investicijske naložbe, prevzemi. 

− Skupna vlaganja: so lahko pogodbena skupna vlaganja in lastniška (kapitalska) skupna 

vlaganja. Skupna vlaganja so partnerstvo med dvema ali več podjetij, ki ima deljeno 

lastništvo. Primerna so za trge, ki imajo visoko stopnjo zaščite domačega gospodarstva 

ali pa tuja vlaganja celo prepovedujejo. Glavni vzroki so manjši proizvodni in 

marketinško-prodajni stroški, hitra razpršitev nove tehnologije in hiter vstop na trg. 
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Slika 5: Oblike vstopa na tuje trge  

Vir: Ruzzie in Kesič 2013, 55−61. 

Če zgoraj napisano povzamemo, je za podjetje izjemno pomembno, da izbere pravilen način 

vstopa na tuji trg, saj lahko v nasprotnem primeru privede tudi do njegovega propada. Na 

žalost pa ne obstaja formula, ki bi prikazala, katera oblika vstopa na tuji trg, je za določeno 

podjetje in določen trg optimalna. To je namreč odvisno od številnih dejavnikov in zato lahko 

neko podjetje na istem trgu uporabi različne oblike vstopa oziroma lahko na različnih trgih 

uporabi isto strategijo vstopa. Prav to pa smo v nadaljevanju naloge tudi prikazali. 
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5 RAZISKAVA O STRATEGIJI VSTOPA IZBRANEGA PODJETJA NA TUJI 

TRG 

5.1 Predstavitev izbranega podjetja 

V empiričnem delu smo raziskali in preučili strategijo internacionalizacije podjetja Studio 

Moderna na izbran tuji trg, in sicer kazahstanski trg. Podjetje Studio Moderna deluje na 

področju prodaje in so vodilno podjetje z večkanalnim omrežjem in platformo neposrednega 

trženja v centralni in vzhodni Evropi. Tržijo lastne blagovne znamke, kot so Dormeo, 

Delimano, Top Shop in drugi. Najprej bomo predstavili podjetje samo, potem pa si bomo 

pogledali potek internacionalizacije ter podali mnenje ali sta bili internacionalizacija in 

izbrana strategija pravilna odločitev za to podjetje. 

Osnovni podatki: 

Ime podjetja: Skupina Studio Moderna  

Sedež: Litostrojska 52, 1000 Ljubljana 

Pravna organizacijska oblika: družba z omejeno odgovornostjo 

Dejavnost podjetja: prodaja 

Direktor podjetja v Sloveniji: Duško Kos 

Število zaposlenih: okoli 8000 

Številka telefona: 01-589-97-63 

E-pošta: info.si@studio-moderna.si 

Spletna stran: www.studio-moderna.com 

5.1.1 Zgodovina podjetja 

Nastanek Studio Moderne sega v leto 1992, kjer sta Sandi Češko in Livija Dolanc ustanovila 

malo družinsko podjetje z distribucijo Kosmodiska®, izdelek za lajšanje bolečin v hrbtenici. 

Livija in Sandi sta delila izjemno strast za popolnostjo in željo, da bi bili najboljši v 

poslovanju. Zgradila sta zmagovalni poslovni model in se obkrožila z izjemno ekipo, ki jih je 

vodila na sam vrh. 
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Slika 6: Hrbtni maser Kosmodisk Classic 

Vir: Top Shop 2018. 

Leta 1993 in 1994 sta se Branimir Brkljač in Danijel Hubman pridružila Studio Moderni, ki je 

zraslo v eno izmed vodilnih podjetji, ki je orientirano na razvoj svojih znamk in razvoju 

večkanalnega omrežja v centralni in vzhodni Evropi, ki je v nenehnem stiku s kupci. Tako so 

leta 1996 začeli s TV-prodajo vseh svojih izdelkov pod blagovno znamko Top Shop in v hipu 

doživeli izjemen uspeh z le-temi. Leta 2002 so razvili svoje ležišče in ga zaščitili pod 

blagovno znamko Dormeo. Dormeo je doživel izjemen uspeh, ne le z izjemno kakovostjo, 

marveč tudi z odličnim distribucijskim modelom in podporo ter s primerljivo ceno. Ta je 

postala vodilna znamka na področju spanja na vseh njihovih trgih. Podjetje je leta 2009 začelo 

z lastnim prodajnim kanalom za telemarketing. Uporabili so telemarketingov potencial v 

celoti in dosegli izjemen uspeh. Danes je telemarketing eden od njihovih najmočnejših 

prodajnih kanalov. V letih od 2010 do 2014 so razvili tudi svoje druge blagovne znamke, in 

sicer Wellneo, Delimano, Rovus, LiveActive in Walkmaxx. Ti so hrbtenica uspešne rasti 

podjetja in širitve na mednarodnem trgu. Od leta 2016 pa so postali tudi večinski lastnik 

blagovne znamke Pink Panda (Studio Moderna 2018a). 

Danes so vodilni na svojem področju poslovanja v Centralni in Vzhodni Evropi ter imajo več 

kot 360 milijonov uporabnikov v 21 državah. So edino evropsko večkanalno podjetje z 

razvitimi lastnimi izdelki in portfeljem lastnih blagovnih znamk, z močno TV prodajo in 

know-howom. Uspešen posloven model Studio Moderne pa proučujejo tudi na Harvardu in 

Stanfordu (Studio Moderna 2018c). 



16 

5.2 Strategija poslovanja izbranega podjetja 

Podjetje Studio Moderna na vseh trgih posluje na enak način, in sicer preko klicnega centra 

(telefonska prodaja), spletne prodaje in prodaje v lastnih trgovinah. Samo v Sloveniji imajo 

odprtih 17 lastnih trgovin, poslujejo pa tudi preko posrednikov, kot so Mercator, Merkur, 

Interspar in Lesnina. 

S svojo prvo prodajno uspešnico Kosmodisk jim je uspelo prepričati več kot dva milijona 

kupcev, danes pa izdelke prodajajo na 360-milijonskem trgu srednje in vzhodne Evrope, 

Japonske, Avstralije in ZDA. Trenutno so najbolj vroč izdelek ležišča Dormeo octaspring, ki 

so v Severni Ameriki pravi hit. Z več kot sedem tisoč zaposlenimi je Sandi Češko ustvaril 

multinacionalko (Kos 2014). 

S široko prepoznavno blagovno znamko Dormeo, ki so jo ustanovili 2002, podjetje kupcem 

ponuja kakovostne izdelke za spanje in dom, poleg tega pa jih v več kot 40 državah po svetu 

osvešča in izobražuje o pomenu zdravega spanja. Milijoni zadovoljnih potrošnikov so potrdili 

zaupanje v blagovno znamko s številnimi priznanji in nagradami, kot so  Superbrands, 

Product of the year in Trusted Brands, ki so jo kupci že 11. leto zapored podelili blagovni 

znamki. (Studio Moderna 2018d) 

Z novo tehnologijo penastih vzmeti Octaspring® so ustvarili revolucijo pri ležiščih. Namesto 

klasičnih kovinskih vzmeti in blok penami so začeli v svoja ležišča vgrajevati Octaspring®, s 

katerimi so doživeli pozitiven odziv ljudi. Ker so bili pri ležiščih z Octaspring tehnologijo® 

uspešni, so začeli sodelovati s partnerji Airbus, Stella in Boxmark. Skupaj že več kot eno leto 

sodelujejo pri razvoju prototipa zelo lahkih letalskih sedežev za prvi razred, poslovni razred in 

ekonomični razred. Rezultat skupnega projekta je bila tudi osvojitev prestižne nagrade 2017 

Crystal Cabin Awards (Octaspring technology 2018a). 

Po letu 2010 je podjetje ustanovilo še več lastnih blagovnih znamk: Wellneo, Delimano, 

Rovus, Walkmaxx, ki pokrivajo široko ponudbo izdelkov iz različnih kategorij – od zdravja, 

lepote, športa do kuhinje, vse za dom in obutve. Znamka Delimano je danes najhitreje rastoča 

blagovna znamka, ki se lahko pohvali s 3,5 milijona zadovoljnih kupcev. Lansko leto se je 

družini Studio Moderna priključila tudi blagovna znamka Pink Panda, v letu 2017 pa tudi 

Mango (Studio Moderna 2018d). 
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Slika 7: Ležišče Dormeo Octaspring 

Vir: Absolute beds 2018. 

Posebnost poslovanja Studio Moderna je tudi v tem, da vsakemu kupcu, ki z izdelkom ni 

zadovoljen, vrnejo denar. Bili so med prvimi v Sloveniji s takšnim načinom poslovanja, kar je 

stranke v bistvu le še pritegnilo, saj so s tem pokazali, da so zaupanja vredni prodajalec. V 

intervjuju za revijo Finance je Sandi Češko dejal, da jim je to tudi povzročilo težave, ko so 

pred leti dali v program slavni dry cooker, na katerem je mogoče kuhati brez olja, ki je bil 

narejen za ameriške razmere kuhanja z nižjo temperaturo plina, pri nas pa se je nanj vse 

prijemalo. Kupci so jih vrnili kar polovico. Izdelek je bil sicer komercialno uspešen, vendar 

so bili ljudje nezadovoljni. Hitro so našli proizvajalca v Evropi, zamenjali vse izdelke in to 

ponev še zdaj prodajajo, le da ima zdaj keramično prevleko, je povedal Češko in dodal, da so 

ostali edini na trgu s tem izdelkom, kjer niso šli v nižanje cen, temveč v boljšo kakovost. Zdaj 

vedno več izdelkov nabavljajo v Evropi, ker se evropska podjetja hitreje cenovno prilagajajo. 

Ležišča kupujejo pri največjem italijanskem proizvajalcu ležišč, ne pa v Meblu, ker so jim 

Italijani dali boljše pogoje in se bolj prilagodili (Koražija 2010). 
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Slika 8: Povezave v procesu ustvarjanja zadovoljstva uporabnikov 

Vir: Potočnik 2000, 86. 

Strategija podjetja je, da z razvojem svojih blagovnih znamk in inovativnih izdelkov strankam 

pomagajo zgraditi udoben, zdrav in aktiven življenjski slog. Garantirajo dodani vrednosti, 

izjemni izkušnji in presežku pričakovanj, hkrati pa so vedno korak pred drugimi. Ne čakajo na 

priložnosti, ampak jih sami ustvarjajo (Studio Moderna 2018c). 

Treba je dodati, da podjetje daje tudi velik poudarek na družbeni in ekološki odgovornosti. Z 

različnimi človekoljubnimi in humanitarnimi akcijami, kot je projekt "Podarimo objem", 

pomagajo tistim, ki so v socialni stiski. Prav tako pomagajo tudi raznim športnim in kulturnim 

društvom. Podjetje se zaveda, da mora biti tudi ekološko ozaveščeno, zato ustvarjajo nove, 

trajnostne materiale za izdelke blagovne znamke Dormeo in Delimano, investirali so v naravi 

prijazno transportno sredstvo, zložljivo kolo Big Fish. Studio Moderna je tudi vedno 

pripravljena priskočiti na pomoč, ko družba potrebuje njihov prispevek (Dormeo 2018). 

5.3 Strategija mednarodnega poslovanja podjetja 

Prehod na tuje trge je za podjetje Studio Moderna nekako bila logična poteza, saj so bili lačni 

možnosti in priložnosti, slovenski trg pa je za njih bil tako majhen kot tudi klientelističen 

(Suhadolnik 2018). 

Že leta 1993 so nastopili na tujem trgu, in sicer v sosednji Hrvaški, sledile so (Studio 

Moderna 2018a):  

− leta 1995 Makedonija, 

− leta 1996 Bolgarija ter Srbija in Črna gora, 

− leta 1997 Poljska in Slovaška, 
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− leta 1998 Madžarska, 

− leta 1999 Bosna in Hercegovina, 

− leta 2000 Češka, 

− leta 2002 Rusija in Kosovo, 

− leta 2003 Litva, Latvija, Estonija, Albanija in Romunija, 

− leta 2004 Ukrajina ter 

− leta 2010 Moldavija.  

Danes ima podjetje na območju Srednje in Vzhodne Evrope več kot 360 lastnih trgovin, več 

kot 33 lokalnih klicnih centrov za prodajo, svetovanje in pomoč kupcem, s skupaj kar 4000 

agenti; preko 240 ur TV-oglasnega programa dnevno na več kot 360 TV-postajah. S tremi 

Homeshopping kanali, s preko dvajsetimi milijoni distribuiranih prodajnih katalogov, z več 

kot tridesetimi milijoni poslanih prodajnih SMS-jev, z več kot 140 prodajnimi spletnimi in 

Facebook stranmi ter z več kot 20 vplivnimi maloprodajnimi partnerji na 21 trgih Srednje in 

Vzhodne Evrope se Studio Moderna uvršča v sam vrh tovrstnih podjetij (Studio Moderna 

2018d). 

 

Slika 9: Zemljevid trgov, na katerih nastopa Studio Moderna 

Vir: Studio Moderna 2018b. 

Temeljna strategija mednarodnega poslovanja podjetja Studio Moderna je naložbena oblika. 

Podjetje je v vseh 21 državah odprlo svoja hčerinska podjetja. Preden se podjetje odloči za 

takšen način vstopa na tuji trg, mora temeljito raziskati trg. Poznati mora carinske zakonodaje 

in predpise, obdelati vse potencialne kupce, proučiti dejansko realizacijo naročil ter izjemno 
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dobro organizirati transport in servis. Da bi podjetje na takšen način uspešno nastopilo na 

tujem trgu, mora biti zelo dobro lastno angažirano in sposobno.  

Opravili smo intervju z izvršnim direktorjem podjetja gospodom Gorazdom Rožetom, ki nam 

je zaupal: "Eden od razlogov, da se je podjetje začelo širiti na tuje trge, so bile priložnosti, ki 

so se kazale na tujih trgih in s tem možnosti po rasti, širitvi, doseganju obsegov poslovanja in 

dobička. Najprej smo se usmerili na sosednje trge, razlog je bil, da so nam bolj blizu tako 

fizično kot tudi vsebinsko in s tem se je nekako gradualno začela strategija širitve na tuje 

trge." (Rože 2018) 

Za revijo Finance je Sandi Češko dejal: "Skupina Studio Moderna je usmerjena v vzhodno 

Evropo predvsem zato, ker je imela tam boljše razmere na medijskem trgu kot na zahodu. V 

zahodni Evropi se namreč s televizijsko prodajo ukvarjajo vse večje televizijske postaje. V 

Nemčiji se je s tem ukvarjal RTL, ki je pred kratkim prodal oddelek TV-prodaje, v Italiji je 

močna Berlusconijeva televizija, v Skandinaviji TV-hiša Modern Times Group, v Franciji pa 

obe zasebni televiziji. Vstopi na te trge za nas niso bili zanimivi, ker bi težko postali 

pomemben igralec. A se zdaj odpirajo nove priložnosti, ker se medijske hiše osredotočajo na 

osnovno dejavnost in oddelke TV-prodaje prodajajo." Češko še navaja: "Z Berlusconijevo 

televizijo že sodelujemo: prodajajo naš Dormeo in Bigfish. Kupujejo naše izdelke, ker imamo 

dobre proizvode in marketinško strategijo, pravi. V Studiu Moderna jim posnamejo 

infomercialne in oglasne pakete, ki jih potem uporabljajo na svojih TV-postajah. Priprava 

materiala hitro nanese nekaj sto tisoč evrov, zato je naložba razmeroma tvegana." Glavna 

skrivnost uspeha je bila ta, da so ameriški model TV-prodaje prilagodili slovenskim 

razmeram. Iz napak Američanov so se naučili, da morajo insourcati vse dejavnosti, ki 

omogočajo boljše storitve kupcem. Zahodna podjetja so namreč vse izločila (Koražija 2010). 

Češko dodaja: "Gradnja klicnih centrov in drugih podpornih dejavnosti je bila nora naloga, 

vendar smo jo izpeljali. V nasprotju z zahodnimi TV-prodajalci, ki so povsod delali po 

principu copy-paste, vzhodne Evrope niso razumeli kot enotnega trga, temveč so na vsakem 

trgu nastopali drugače. V letih od 1992 do 1996 so prodajali izključno Kosmodisk, nato pa so 

začeli z revijo Viva. Tudi za to revijo so napovedovali, da bo propadla, pa je postala eden 

najuspešnejših mesečnikov v Sloveniji." (Koražija 2010) 

Strategija mednarodnega poslovanja podjetja je tudi zelo velik poudarek na zadovoljstvu 

kupcev. Ravno iz tega razloga je celotna mreža Studio Moderne (vključno z vsemi partnerji) 

deležna ogromnega števila šolanj, seminarjev predstavitev in ostalih aktivnosti na to temo. 

Večina kupcev se evidentirajo v računalniškem programu podjetja. Češko za revijo Finance 

navaja: "Imamo vsaj 500 uporabnikov BI (business intelligence), ki vsak dan gledajo, kaj se 

dogaja s prodajo in s kupci po posameznih kategorijah, ter ugotavljajo, kaj se dogaja na trgu. 

S pomočjo teh podatkov pa potem dodajamo gas in bremzo." V vsaki državi prilagajajo nabor 

izdelkov drugače (Koražija 2010). 
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Ravno iz tega razloga so uspešno strankam približali svoje blagovne znamke in danes skoraj 

ni osebe na trgu Vzhodne in Srednje Evrope, ki ne bi slišal za Top Shop, Dormeo ali 

Delimano. Te znamke so sinonim za kvalitetne in zaupanja vredne znamke, ki so prejele 

številne nagrade. Tudi zato menimo, da ima podjetje zelo dobro dodelano strategijo 

mednarodnega poslovanja.  

5.4 Raziskava o modelu vstopa podjetja na kazahstanski trg 

Vsak trg, na katerega želi podjetje nastopiti, je treba dobro proučiti, kajti ni dovolj le to, da 

ima podjetje dober izdelek, ali storitev, marveč mora imeti tudi primerno strategijo za vstop. 

Da bi podjetje z neko strategijo uspešno vstopila na tuji trg, si je treba postaviti prava 

vprašanja in odgovore. Jurše dodaja, da odgovorov na strateška vprašanja ni mogoče opraviti 

brez načrtnega pristopa, ki zajema (Jurše 1993, 307): 

− strateško analizo mednarodnega okolja in lastnih zmožnosti ter potencialov podjetja, ki 

morajo odkriti osnovne tržne priložnosti na tujih trgih, tveganja in ovire, na drugi strani 

pa jasno naznačiti ključne prednosti in slabosti podjetja kot internega okvirja za 

izkoriščanje tržnih priložnosti in krepitve lastnih zmožnosti; 

− strateško načrtovanje ciljev in strategij, ki so vpete v okvir zmožnosti podjetja in 

prepoznanih pogojev delovanja v okolju; 

− izvedbo in organiziranost marketinških aktivnosti, ki naj zagotovijo uresničevanje 

zastavljenih strategij za doseganje opredeljenih ciljev in tudi sprotno prilagajanje 

spremembam v okolju; 

− strateški nadzor, ki zagotavlja feedback iz okolja v proces strateškega menedžmenta 

mednarodnega marketinga za sprotno preverjanje stopnje doseganja zastavljenih ciljev ter 

tekočega usmerjanja in prilagajanja marketinških načrtov in ugotovljenih sprememb v 

mednarodnem okolju. 

V intervjuju je Rože dejal: "Za kazahstanski trg smo se odločili, saj so naredili v zadnjih letih 

kar velik napredek z vidika odprtosti, možnosti za vstop tujih podjetij, tako da so kar nekaj 

ovir za vstop tujih podjetij umaknili. Kazahstan je tudi relativno velika država z vidika 

populacije, saj ima približno 17 milijonov prebivalcev, kar nekaj je centrov, kjer je populacija 

zgoščena. Govorimo o večjih mestih, kjer so številke 2 milijona, milijon ali par stotisoč 

prebivalcev, kateri nam predstavljajo priložnosti. Tam tudi ta vrsta industrije še ni razvita zato 

smo videli tu našo priložnost in konkurenčno prednost" (Rože 2018). 

Revija Forbes je lansko leto državo Kazahstan ocenila kot 65. najboljšo državo za poslovanje 

(Forbes 2017). Kazahstan je na račun naftnega in plinskega sektorja v zadnjem desetletju 

doživljal močno gospodarsko rast, hkrati pa se tudi razvija v enega najpomembnejših trgov v 

Srednji Aziji. Aktivno išče načine, kako uporabiti svoje naravno bogastvo za diverzifikacijo 

gospodarstva. Ta usmeritev, kot tudi položaj tranzitne poti med Kitajsko in Evropo in 

naraščajoči srednji razred med prebivalstvom zagotavljajo trgovinske in naložbene možnosti 
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tudi za podjetja iz drugih sektorjev, saj gre za enega najbolj dinamično razvijajočih se trgov 

danes. Trg je nenasičen, zanimanje za uvoženo blago je veliko, kupna moč prebivalstva 

narašča. (SPIRIT) Rože pove: "Kar se tiče konkurence smo pred samim vstopom naredili 

raziskavo in ugotovili, da je ni oziroma je zelo majhna, tako da smo bili pripravljeni, kolikor 

je le to mogoče, za morebitna presenečenja. Birokratskih postopkov je več kot drugje in so 

malo daljši, a imamo lokalno pisarno in zaposlene lokalne ljudi, ki urejajo to." 

 

Slika 10: Rast BDP Kazahstana 

Vir: Trading Economics 2018. 

Povpraševanje v Kazahstanu po zahodnih izdelkih in znanju narašča, saj so z naraščanjem 

dohodkov potrošnikov, vse večje zahteve po kvalitetnih blagovnih znamkah in izdelkih ter so 

za to pripravljeni plačati tudi več. V Kazahstanu so poprodajne storitve večino krat 

nezadovoljive, tu pa je Studio Moderna videlo svojo prednost, saj imajo sami ne le 

kakovostne izdelke, ampak tudi odlične poprodajne storitve, zato so lansko leto uspešno 

nastopili na tem trgu. 

Pomemben podatek je, da se oglaševalski trg v Kazahstanu hitro razvija, na trgu je prisotnih 

več tujih agencij. Daleč največji delež oglaševanja odpade na televizijo (64 %), sledijo tiskani 

mediji (15 %), oglaševanje na prostem (12 %), radio (6 %) in internet (4 %) (SPIRIT 2015b). 

Tudi tu je Studio Moderna videlo odlično priložnost, saj imajo sami razvito eno najmočnejših 

prodajnih platform. Pomemben podatek, ki ga je SPIRIT objavil, je tudi ta, da je neposredno 

trženje v nekaterih panogah učinkovito, ni pa uspešno trženje prek pošte. Narašča delež 

uporabnikov interneta (70 %) in s tem internetni nakupi. Domače e-trgovine imajo skromen 

delež, največja je prodaja prek ruskega e-Baya. Aprila 2015 je za Kazahstan svoje storitve 

odprl tudi PayPal (SPIRIT 2015b). Ta podatek je za Studio Moderna bil pomemben, saj imajo 

sami zelo močno razvit spletni marketing in prodajo, zato so tudi tu videli svojo konkurenčno 

prednost. 
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Čeprav so si nekateri tuji trgi med seboj podobni, morebiti zaradi iste geografske lege ali 

podobne prejšnje oziroma zdajšnje politične ureditve, ima vsak trg nekatere posebnosti. Rože 

na tem področju navaja: "Mogoče je kultura, miselnost oziroma pristop malenkost drugačen, 

kot smo ga bili vajeni v drugih državah. Je pa treba tudi vedeti, da smo v zadnjo državo 

vstopili pred približno šestimi, sedmimi leti, kar pomeni, da se v tem času nismo srečevali z 

nekimi drugimi pogledi, pristopi. Posebnost je bila tudi ta, da ima država dva uradna jezika, 

kazaški in ruski, in je posledično zakonodaja, povezana z oglaševanjem, takšna, da mora biti 

50 % časa oziroma materiala oglasa v ruskem jeziku in 50 % v kazaškem. V Kazahstanu je 

treba tudi dobiti vizum za tujce iz precej držav (za Slovence viza ni potrebna od 1. 1. 2017), 

ampak to je nekaj, na kar smo bili pripravljeni. Postopki trajajo malo dlje kot drugod, ampak 

se nam tudi to zdi nekaj normalnega za ta trg, ki je bil del Sovjetske Zveze." (Rože 2018) 

Rože nadaljuje: "Naša strategija vstopa na kazahstanski trg je bila enaka kot na ostalih trgih. 

Tam sicer sodelujemo z lokalnimi partnerji, ki nam zagotavljajo informacije, s katerimi lažje 

kontroliramo lokalne dejavnike, na katere mi, ki nismo iz Kazahstana, ne bi bili pozorni. Tako 

kot v vsaki drugi državi, kjer smo prisotni, imamo tudi v Kazahstanu postavljene operacije s 

prodajnimi kanali, z backofficom in s klicnim centrom in odpiramo svoje trgovine, se pravi 

enaka operacija kot v ostalih 20. državah, na katerih smo prisotni." (Rože 2018) 

Glede na proučitev zgoraj navedenih dejavnikov vidimo, da je podjetje izbralo primeren trg za 

vstop in širitev. Nekako je bil naslednji logični trg za Studio Moderno kazahstanski trg, še 

posebno, ko so v Kazahstanu odstranili veliko birokratskih ovir za tuja podjetja, saj je 

podoben ruskemu, s katerim imajo izkušnje še iz leta 2002, ko so nanj prvič vstopili. Tudi 

naložbena oblika oziroma bolj natančno odprtje hčerinskega podjetja, je bila za Studio 

Moderna najbolj logična izbira.  

Šenk Ileršič (2013, 243) navaja, da so prednosti hčerinskih podjetij na tujih trgih predvsem, 

da so v neposrednem stiku s tujim trgom, neposrednem nadzoru nad prodajo in distribucijo 

izdelkov podjetja, hitrem pridobivanju aktualnih in natančnih tržnih in drugih pomembnih 

informacij, boljših in neposrednih poslovnih stikih s kupci, možnosti skladiščenja in 

opravljanja servisnih in drugih poprodajnih storitev. 

5.5 Ugotovitve raziskovanja 

Podjetje ima načeloma na voljo široko paleto možnosti, kako vstopiti na izbrani tuji trg. Izbira 

med obstoječimi možnostmi pa ne temelji le na željah izvoznega managerja ali tržnika v 

podjetju, ki se je odločilo za internacionalizacijo svojega poslovanja, temveč mora upoštevati 

(Dubrovski 2013, 225): 

− značilnosti sestavin mednarodnega okolja,  

− način poslovanja ter s tem povezane značilnosti in posebnosti izdelkov (storitev), 
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− značilnosti in posebnosti ciljnega tujega trga, upoštevajoč stanje konkurence in raven 

tveganja, 

− strateške usmeritve in cilje podjetja, 

− razpoložljive možnosti in sredstva podjetja. 

Zato je pravilna izbira oblike vstopa na tuji trg zelo pomembna, saj to lahko za podjetje 

pomeni uspeh ali propad. Ko se podjetje odloči za naložbeni model kot obliko vstopa na tuji 

trg, se mora zavedati, da ta način prinaša tudi največja tveganja, tako finančna kot tudi tržna, 

saj gre za relativno visoke stroške vstopa in tudi nepoznavanje tuje zakonodaje. Zato je 

pomembno, da podjetje še pred vstopom na tuji trg natančno razišče vse vidike takšnega 

poslovanja in ugotovi, ali je taka oblika vstopa smiselna.  

Ocenjujemo, da je Studio Moderna z naložbeno obliko vstopa, izbrala najprimernejšo 

strategijo za širitev na kazahstanski trg. Čeprav takšen način vstopa predstavlja velik finančni 

zalogaj, pa je to za takšno podjetje smiselno, saj ima Studio Moderna z njihovo ustanovitvijo 

neposreden stik s strankami. Ravno zato se lahko tudi zelo hitro odziva na kakršne koli 

spremembe ter tako  obvladuje in nadzira trge. Podjetje je vsakič s pravilno izbiro vstopa na 

tuji trg zgradilo in utrdilo poslovno mrežo v vseh 21 državah, kjer nastopajo. Zaradi takšnega 

uspešnega načina mednarodnega poslovanja so postali multinacionalka, ki vsako leto beleži 

rast na področju poslovanja. 

Že v devetdesetih letih prejšnjega stoletja so pravilno ocenili potenciale tujih trgov in vsakič 

izbrali pravilno strategijo vstopa na trg, tako da so tudi uspešno zgradili prepoznavno ime 

podjetja in blagovnih znamk, ki so sinonim za kvaliteto na vseh trgih, na katerih nastopajo in 

za katera vedno znova prejemajo najprestižnejše nagrade. 

Zanimivo je tudi dejstvo, da podjetje ne počiva na svojih lovorikah, ampak vedno znova in 

znova vlagajo v razvoj in inovacije, izboljšave, dobičkonosnost, nove zaposlitve ter nove 

projekte, kot je denimo izdelava zelo lahkih letalskih sedežev z Octaspring tehnologijo. In 

ravno to podjetju prinaša uspešno poslovanje, s katerim se lahko pohvali danes. 
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Slika 11: Prototip letalskega sedeža z Octaspring tehnologijo 

Vir: Octaspring tehnology 2018b. 

To, da so z distribucijskimi kanali in hčerinskimi podjetji vstopili na tuje trge, se je izkazalo 

za zelo uspešno. S pravilno raziskavo in proučitvijo vsakega potencialnega trga so uspešno 

nastopili na le-teh. Zavedajo se, da je potrebno nenehno spremljanje aktualnega dogajanja na 

tujih trgih, izobraževanje in motiviranje zaposlenih. Ker vsi sodelujejo v istih procesih, z 

istimi cenami in navodili ter z istim poslovnim odnosom do kupcev, delujejo kot zelo dobro 

naoljen motor. 

5.6 Priporočilo za nadaljnji razvoj in prakso 

Večina bi pomislila, da se v takšni multinacionalki, kot je Studio Moderna, težko še kaj 

popravi, vendar so izboljšave možne vedno in povsod. Na podlagi proučevanja strategije 

mednarodnega poslovanja podjetja nimamo posebnih predlogov, saj utemeljeno menimo, da 

so izbrali najboljšo strategijo internacionalizacije podjetja.  

Podjetje je poleg klicnega centra do sedaj odprlo tudi že štiri fizične trgovine. Obstaja 

nenapisano pravilo: "Kdor prej pride, prej melje." Podjetje trenutno v svoji panogi na 

kazahstanskem trgu nima konkurence, zato bi predlagali, da nadaljujejo s takim tempom in z 

odpiranjem fizičnih trgovin, saj je zelo pomembno, da se čim prej zasidrajo v glavah 

tamkajšnjih kupcev in postanejo sinonim za spanje, zdravje, sprostitev, kuhanje in ostali 

programa, ki ga podjetje ponuja. 

Zavedamo pa se, da je Kazahstan relativno velika država in na žalost odpiranje fizičnih 

trgovin v vseh večjih mestih ni možna čez noč, zato je pomembno, da podjetje tudi čim več 
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vlaga v spletno prodajo, saj je vse več uporabnikov interneta v Kazahstanu in s tem tudi več 

opravljenih spletnih nakupov. 

Studio Moderna samo po sebi ogromno vlaga v razvoj in vedno nove izboljšave tako na 

domačem kot tudi tujem trgu, rezultat pa je dejstvo, da so v 26 letih postali eden izmed 

najboljših podjetij v svoji panogi. Menimo, da imajo zelo poseben poslovni sistem, na 

katerem lahko svoj uspeh še gradijo. 
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6 SKLEP 

Z izjemno hitrim razvojem tehnologije, je posamezniku postal na voljo celoten svet. Podjetje 

mora znati to izkoristiti, še posebno, če želi nastopiti globalno. Saj je svet postal zelo majhen 

in je zato pomembno imeti pravi izdelek ob pravem času. 

Kazahstan je država, ki je velika in relativno stabilna ter ponuja v okviru mednarodnega 

poslovanja veliko priložnosti za vsa podjetja, ki želijo nastopiti na tujem trgu. V zadnjih letih 

se je tam z gospodarsko rastjo povečala tudi kupna moč prebivalcev, to pa predstavlja 

potencial za vsa podjetja, ki želijo tam poslovati. Veliko slovenskih podjetij je tam že uspešno 

nastopilo. Zdaj le še krepijo svoj mednarodni tržni položaj ter konkurenčno prednost, med 

njimi pa je tudi Studio Moderna. 

Studio Moderna je primer, kako lahko majhno start up slovensko podjetje z začetki v garaži 

postane uspešno multinacionalno podjetje. So dokaz, da je ustrezna izbira oblike vstopa na 

tuji trg zelo pomembna. V svojih 26. letih so razvili mednarodno priznane blagovne znamke 

in izdelke ter z njimi uspešno vstopili v 21. državah po vsem svetu. Zavedajo se pomena 

zadovoljnega kupca, zato ta misel tudi vodi poslovne odločitve podjetja. Kupcu želijo 

izboljšati in olajšati življenje na vseh področjih od spanja, prehranjevanja do udobja in 

zdravja, ravno zato imajo tudi ogromen razpon izdelkov. 

Proučevali in raziskovali smo strategijo internacionalizacije izbranega podjetja Studio 

Moderna, d. o. o., na izbran tuji trg, in sicer kazahstanski trg. Prišli smo do ugotovitve, da je 

podjetje ustrezno izbralo strategijo za vstop na izbran trg. Ker se je podjetje vsakokrat 

odločilo za pravilno strategijo internacionalizacije na vseh 21. državah, beleži nenehno rast in 

odlične poslovne rezultate.   

Studio Moderna je eno izmed redkih podjetij, ki nenehno zaposluje na vseh 21. trgih in 

konstantno išče kadre, ki imajo nova znanja. V podjetju vlada zelo motivacijsko okolje, ki 

usmerja zaposlene k večji produktivnosti in napredovanju. Tudi veliko vlagajo v šolanje in 

izobraževanje vseh kadrov, saj se zavedajo, da je to ključ za boljšo produktivnost. Zavedajo 

se, da se je kupcu treba ves čas prilagajati. Ravno zato lahko svojim kupcem ustvarijo 

izjemno izkušnjo pri nakupu, še posebno, če opravijo nakup preko telefona ali fizično v 

trgovini, saj svojim kupcem zelo dobro svetujejo in jih vodijo skozi celoten proces pri izboru 

izdelka, ki je pravi zanje. Zato se kupci z veseljem vračajo nazaj in ostajajo zvesti podjetju. 

Studio Moderna ima zelo dobro razvito strategijo poslovanja, saj so uspešno zgradili poslovne 

procese, zaradi katerih celotna mreža posluje enotno in jo lahko kakovostno nadzorujejo. 

Najpomembnejši dejavnik poslovanja podjetja je razvoj, saj brez tega podjetje stagnira, s 

časom lahko tudi zamre in počasi ugasne. Tega se v Studiu Moderna zelo dobro zavedajo, 

zato nenehno vlagajo v razvoj in rast podjetja, zato se lahko pohvalijo z uspešnim delovanjem 

že 26. leto na vseh trgih. 
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Posebnost proučevanega storitvenega podjetja pa ni le pravilna izbira strategije vstopa na tuji 

trg, ampak tudi to, da so še dovolj zgodaj prepoznali potencial Kazahstana ter si z vstopom 

odprli nove priložnosti za nadaljnji razvoj in rast. 
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Priloga 1: Intervju z regionalnim izvršnim direktorjem Studio Moderna, d. o. o., 

gospodom Gorazdom Rožetom 

1. Kakšna je vaša funkcija/vloga v podjetju? 

Vloga regionalnega izvršnega direktorja je v svetovanju, vodenju, odgovornosti, kontroli, 

nadzoru posameznih regij, posameznih držav, kjer je Studio Moderna prisotna. Se pravi 

poslovanje v celoti od planiranja samega poslovanja do finančnih rezultatov do izbire nabora 

kadrov, postavljanja strategije in taktičnih ciljev. 

2. Kaj je bil razlog, da se je podjetje začelo širiti na tuje trge? 

Razlog, da se je podjetje začelo širiti na tuje trge, so bile ekspanzije priložnosti, ki so se 

kazale na tujih trgih in s tem možnosti po rasti, širitvi, doseganju obsegov poslovanja in 

dobička. 

3. Na katere trge ste se usmerili najprej in zakaj ravno ti trgi? 

Najprej smo se usmerili na sosednje trge, razlog je bil, da so nam bolj blizu tako fizično kot 

tudi vsebinsko in s tem se je nekako gradualno začela strategija širitve na tuje trge. 

4. Zakaj se je podjetje odločilo za kazahstanski trg? 

Za kazahstanski trg smo se odločili, saj so naredili v zadnjih letih kar velik napredek z vidika 

odprtosti, možnosti za vstop tujih podjetij, tako da so kar nekaj ovir za vstop tujih podjetij 

umaknili. Kazahstan je tudi relativno velika država z vidika populacije, saj ima približno 17 

milijonov prebivalcev, kar nekaj je centrov, kjer je populacija zgoščena. Govorimo o večjih 

mestih, kjer so številke 2 milijona, milijon ali par sto tisoč prebivalcev, kateri nam 

predstavljajo priložnosti. Tam tudi ta vrsta industrije še ni razvita zato smo videli tu našo 

priložnost in konkurenčno prednost. 

5. Kakšno strategijo vstopa na kazahstanski trg ste izbrali in zakaj? 

Naša strategija vstopa na kazahstanski trg je bila enaka kot na ostalih trgih. Tam sicer 

sodelujemo z lokalnimi partnerji, ki nam zagotavljajo informacije, s katerimi lažje 

kontroliramo lokalne dejavnike na katere mi, ki nismo iz Kazahstana ne bi bili pozorni. Tako 

kot v vsaki drugi državi, kje smo prisotni imamo tudi v Kazahstanu postavljene operacije s 

prodajnimi kanali, z backofficom in s klicnim centrom in odpiramo svoje trgovine, se pravi 

enka operacija kot v ostalih 20. državah, na katerih smo prisotni. 
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6. Na katere ovire ste naleteli pri vstopu na kazahstanski trg? (Mogoče medkulturne, 

birokratske, jezikovne, politično-pravne, postopkovne, konkurenca domačih 

podjetij, poslovni običaji, delovni čas ...?) 

Mogoče je kultura, miselnost oziroma pristop malenkost drugačen, kot smo ga bili vajeni v 

drugih državah. Je pa treba tudi vedeti, da smo v zadnjo državo vstopili pred približno šestimi, 

sedmimi leti, kar pomeni, da se v tem času nismo srečevali z nekimi drugimi pogledi, pristop. 

Posebnost je bila tudi ta, da ima država dva uradna jezika kazaški in ruski in je posledično 

zakonodaja, povezana z oglaševanjem, takšna, da mora biti 50 % časa oziroma materiala 

oglasa v ruskem jeziku in 50 % v kazaškem. V Kazahstanu je potrebno tudi dobiti vizo za 

tujce iz precej držav (za Slovence viza ni potrebna od 1. 1.2 017), ampak to je nekaj na kar 

smo bili pripravljeni. Postopki trajajo malo dlje kot drugod, ampak se nam tudi to zdi nekaj 

normalnega za ta trg, ki je bil del Sovjetske Zveze. Kar se tiče konkurence, smo pred samim 

vstopom naredili raziskavo in ugotovili, da je ni oziroma je zelo majhna, tako da smo bili 

pripravljeni, kolikor je le to mogoče, za morebitna presenečenja. Birokratskih postopkov je 

več kot drugod in so malo daljši, a imamo lokalno pisarno in zaposlene lokalne ljudi, ki 

urejajo to. Poslovni običaji so dosti podobni ruskim, ki pa nas niso presenetili, saj imamo 

izkušnje z ruskim načinom poslovanja. 

 


