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POVZETEK 

Marketing je nepogrešljiva dimenzija v poslovanju današnjih podjetij. Podjetja, ki želijo rasti 

in se razvijati, se vedno pogosteje odločajo za vstop na tuje trge. Kozmetična industrija in 

zanimanje za naravno kozmetiko sta v velikem porastu. V zaključni projektni nalogi je 

raziskovanje usmerjeno v to, kakšno strategijo mednarodnega marketinga izvaja podjetje 

Bottega Verde, ki je v Italiji vodilno v tržnem segmentu naravnih kozmetičnih izdelkov. Kot 

je bilo ugotovljeno, je premišljeno načrtovana in izvajana strategija mednarodnega marketinga 

proučevanega podjetja ključnega pomena, kar se odraža v uspešnem poslovanju podjetja v več 

kot 30 tujih državah po svetu. 

Ključne besede: marketing, mednarodni marketing, marketinška strategija, naravna 

kozmetika, podjetje Bottega Verde. 

SUMMARY 

Marketing is an indispensable dimension in conducting business of modern companies. The 

companies striving for growth and development decide more often to enter foreign markets. 

Cosmetic industry and the interest for natural cosmetics has been largely increasing. In this 

final project paper, we investigated the international marketing strategy of the Bottega Verde 

company, which is the leading company in Italy in the market segment of natural cosmetic 

products. We determined that a carefully planned and executed international marketing 

strategy of the company analysed is essential, which is reflected in the company's viability in 

more than 30 foreign countries around the world. 

Keywords: marketing, international marketing, marketing strategy, natural cosmetics, Bottega 

Verde company. 

UDK: 339.138:665.58(043.2) 
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1 UVOD 

V današnjem dinamičnem poslovnem okolju je pomembno, da podjetja sledijo spremembam 

na trgu, jih znajo pravočasno prepoznati in se nanje ustrezno odzvati. Dobro zastavljena 

marketinška strategija je prvi pogoj za uspešno poslovanje podjetja in učinkovito izvajanje 

marketinških dejavnosti. Če podjetje želi ostati konkurenčno in si zagotoviti dolgoročni obstoj 

na trgu, ne sme ostati pasivno, ampak mora biti usmerjeno v konstantno rast. Širitev 

trženjskih aktivnosti v tujino lahko podjetju zagotovi dolgoročno alternativo za rast podjetja. 

Kakšno strategijo bo izbralo na posameznem trgu, pa je odvisno od več dejavnikov. 

1.1 Opredelitev teoretičnih okvirov in raziskovalnega problema 

V začetku 20. stoletja se je v ameriški strokovni literaturi prvič pojavil izraz marketing in vse 

od takrat obstajajo razprave o ustrezni opredelitvi. Obstaja mnogo opredelitev marketinga ali 

z drugo besedo trženja, še vedno pa ni enotne opredelitve, kaj trženje dejansko je. 

Kotler idr. (1998, 13) navajajo: »Trženje (upravljanje) je proces načrtovanja in snovanja 

izdelkov, storitev in idej, določanje cene, odločitev v zvezi s trženjskim komuniciranjem in 

distribucijo, z namenom, da se s ciljnimi skupinami ustvari taka menjava, ki zadovolji 

pričakovanje porabnika in podjetja.« 

Potočnik (2005, 462) mednarodno trženje opredeljuje kot izvajanje trženjskih aktivnosti prek 

državnih meja. Opozarja (prav tam), da sta trženje in mednarodno trženje enaka glede 

trženjskih dejavnosti, njuna glavna razlika pa je v načinu, kako se te dejavnosti izvajajo. 

Konečnik Ruzzierjeva (2011, 41) ugotavlja, da se v današnjem času vedno več podjetij odloča 

za trženje svojih izdelkov ali storitev na tujih trgih. Razlogov za to je več, pogosto pa je 

takšna odločitev nujna, če si podjetje želi zagotoviti dolgoročni obstoj na trgu in dosegati 

želeno stopnjo rasti. Pri odločanju o odhodu v tujino se podjetje najprej vpraša, kam, kako, 

kaj in kdaj internacionalizirati svoje poslovanje in trženje. 

Marketinška strategija je sestavni del strategije podjetja. Devetak (1995, 153) poudarja, da je 

prvi pogoj za uspešno poslovanje podjetja in učinkovito izvajanje marketinških dejavnosti 

dobro zastavljena marketinška strategija. Ta se mora prilagajati trgu in upoštevati 

povpraševanje. 

Naravna kozmetika je globalno v velikem porastu, saj se potrošniki vedno bolj zavedajo 

prednosti kozmetičnih izdelkov, ki vsebujejo naravne sestavine. Svetovni trg naravne 

kozmetike stabilno raste in je bil za leto 2019 ocenjen na 8.705 milijonov €, predvidena pa je 

kar 7,8-% letna rast v prihajajočih letih (Statista 2019). 
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Dejstvo je, da je količina kozmetike, ki jo uporabljamo danes, nepredstavljivo večja od 

količine kozmetike, ki so jo uporabljali naši predniki. Posledično narašča tudi ozaveščenost o 

sestavinah in kakovosti kozmetike, ki jo posameznik vsakodnevno uporablja. Naravna 

kozmetika niso le kozmetični izdelki, ki vsebujejo naravne sestavine, ampak mora biti tudi 

celoten proces načrtovanja in razvijanja izdelka okolju prijazen. Glavne sestavine izdelka 

morajo biti rastlinska olja in zelišča. Naravna kozmetika ne vsebuje umetnih surovin, 

sintetičnih barv, dišav in konzervansov. 

Pri pregledovanju literature in virov smo ugotovili, da na področju proučevanja strategij 

mednarodnega marketinga podjetij, ki delujejo na področju naravne kozmetike, ni bilo  

izvedenih raziskav, zato smo v zaključni projektni nalogi raziskali, proučili in opredelili 

strategijo mednarodnega marketinga italijanskega podjetja Bottega Verde. 

V podjetju Bottega Verde se zavedajo pomembnosti trženja svojih izdelkov tudi na tujih trgih. 

V Italiji imajo danes že več kot 400 poslovalnic, od leta 2000 pa uspešno vstopajo tudi na tuje 

trge (Bottega Verde b. l. b). Za izbrano podjetje je poznavanje tujega trga in potrošniških 

potreb ter želja ključno za uspešen predor na tuji trg, zato mora podjetje znati prilagoditi svojo 

marketinško strategijo vsakršnemu trgu, na katerega se odloči vstopiti. 

Na osnovi rezultatov raziskovanja smo podali predloge za nadaljnji razvoj in poslovno prakso 

proučevanega podjetja. 

1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Namen zaključne projektne naloge je bil raziskati, proučiti in opredeliti strategijo 

mednarodnega marketinga italijanskega podjetja Bottega Verde. Na osnovi rezultatov 

raziskovanja smo podali priporočila za nadaljnji razvoj in poslovno prakso proučevanega 

podjetja. 

Cilji zaključne projektne naloge so bili: 

 proučiti relevantno literaturo s področja trženja in strategij trženja na tujih trgih; 

 predstaviti vlogo in pomen marketinga, mednarodnega marketinga, strategij 

mednarodnega marketinga za poslovanje podjetja; 

 predstaviti področje in značilnosti tržnega segmenta naravne kozmetike; 

 predstaviti značilnosti poslovanja italijanskega podjetja Bottega Verde; 

 raziskati, proučiti in opredeliti strategijo mednarodnega marketinga italijanskega podjetja 

Bottega Verde; 

 na osnovi rezultatov raziskave podati priporočila za nadaljnji razvoj in poslovno prakso 

proučevanega podjetja. 
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1.3 Metode za doseganje ciljev 

Pri pisanju zaključne projektne naloge smo uporabili več raziskovalnih metod. V teoretičnem 

delu naloge smo z metodo deskripcije oziroma opisovanja predstavili temeljne vsebine in 

pojme obravnavane tematike. Uporabili smo tudi metodo povzemanja oziroma kompilacije. 

Podatke smo pridobili iz različne literature in virov domačih in tujih avtorjev (iz člankov, 

knjig, s spletnih strani, iz internega gradiva idr.).  

Uporabili smo tudi metodo študije primera izbranega podjetja. 

Zastavili smo si naslednje raziskovalno vprašanje, na katerega smo podali odgovor z izvedeno 

raziskavo: 

Kakšno strategijo mednarodnega marketinga izvaja italijansko podjetje Bottega Verde, ki 

posluje v tržnem segmentu naravne kozmetike? 

V empiričnem delu naloge smo izvedli kvalitativno raziskavo v obliki polstrukturiranega 

intervjuja s predstavnikom podjetja Bottega Verde, ki je odgovoren za poslovanje podjet ja na 

tujih trgih. Na koncu smo uporabili še metodo analize in sinteze končnih ugotovitev 

raziskovanja. 

1.4 Predpostavke in omejitve 

Pri izdelavi zaključne projektne naloge in pri raziskovanju smo si postavili nekaj predpostavk, 

ki so bile: 

 marketing in ustrezna marketinška strategija sta ključna za uspešno poslovanje podjetja; 

 mednarodni marketing je bolj kompleksen in zahteven kot marketing na domačem trgu; 

 italijansko podjetje Bottega Verde posluje uspešno in ima dobro marketinško strategijo.  

Pri izdelavi zaključne projektne naloge in pri raziskovanju smo pričakovali določene 

omejitve, ki bi lahko vplivale na raziskovalni proces. Predvidene omejitve so bile: 

 omejen dostop do vseh potrebnih podatkov o poslovanju in marketinški strategiji podjetja 

Bottega Verde, 

 pristnost odgovorov intervjuvanca. 
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2 MARKETING 

Najpomembnejše poslanstvo podjetja je, da zadovolji svoje kupce. Trženje se pojavi, ko se 

ljudje odločijo, da bodo z menjavo zadovoljili svoje potrebe in želje. Zato je trženje tista 

funkcija v podjetju, s katero se ugotavlja, kdo so možni kupci in kako najbolje konkurenčno 

in dobičkonosno za podjetje uresničiti prodajo izdelkov ali storitev na trgu. Trženje je tako 

pomembno, da ni dovolj, če ima podjetje odlične prodajalce, ki jim zaupa prodajne aktivnosti. 

Trženje je mnogo kompleksnejše od prodajanja, saj se v njem odraža celotno delovanje 

podjetja z doseženim poslovnim rezultatom (Vekoslav Potočnik, 2005, 20–22). Danes je 

trženje ključnega pomena za rast podjetja. 

2.1 Temeljne vsebine marketinga 

Beseda trženje je pogosto uporabljen prevod angleškega izraza marketing, ki izvira iz besede 

market (trg) in obsega vse dejavnosti, ki so kakorkoli povezane s trgom (Potočnik 2005, 20). 

Izraz trženje se je prvič pojavil v ameriški strokovni literaturi v začetku 20. stoletja, še danes 

pa ne obstaja enotna opredelitev tega, kaj trženje je. Najpogostejšo in splošno uveljavljeno 

opredelitev trženja je sprejelo Ameriško združenje za marketing (angl. American Marketing 

Association, AMA), najuglednejše združenje za marketing, leta 2007. Marketing opredeljuje 

kot aktivnost, skupek investicij in procesov za ustvarjanje, komuniciranje, dostavljanje in 

menjavanje ponudb, ki imajo vrednost za kupce, stranke, partnerje in družbo kot celoto (Snoj 

in Gabrijan 2015, 54). Pooblaščeni inštitut za marketing (angl. The Chartered Institue of 

Marketing, CIM) iz Velike Britanije definira marketing kot proces managementa, ki zajema 

predvidevanje, identificiranje in zadovoljevanje zahtev kupcev in uporabnikov na 

dobičkonosen način (Snoj in Gabrijan 2015, 55). Različen pogled na trženje zasledimo tudi v 

opredelitvi pomena trženja po enem izmed vodilnih svetovnih strokovnjakov s področja 

trženja, Philipu Kotlerju, ki razlikuje med družbeno in managersko opredelitvijo trženja. 

Družbena opredelitev kaže vlogo, ki jo ima trženje v družbi. Trženje je družbeni proces, s 

katerim posamezniki in skupine dobijo, kar potrebujejo in želijo, tako da ustvarijo, ponudijo 

in z drugimi svobodno izmenjujejo izdelke in storitve, ki imajo vrednost. V skladu z 

managersko opredelitvijo je trženje pogosto opisano kot »umetnost prodajanja izdelkov«, pri 

čemer prodaja ni predstavljena kot najpomembnejši del trženja, je zgolj vrh ledene gore 

trženja (Kotler 2004, 8). 

Zaradi lažjega razumevanja trženja in temeljnih trženjskih konceptov, ki jih predstavljamo v 

nadaljevanju, povzemamo definicijo slovenske avtorice Konečnik Ruzzierjeve (2011, 4), ki 

pri opredelitvi trženja združuje družbeni in managerski pogled. Trženje je proces prostovoljne 

menjave med ponudniki izdelkov ali drugih entitet, pri čemer morata biti obe strani v danem 

procesu menjave zadovoljni. Ponudniki morajo nuditi takšne izdelke, ki sodobnim 

porabnikom zagotavljajo zadovoljevanje njihovih potreb in želja ter prispevajo k njihovemu 

maksimalnemu zadovoljstvu. Pri tem morajo ponudniki upoštevati pristop ciljnega trženja in 
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izdelke posredovati ciljnim porabnikom z ustrezno kombinacijo elementov storitvenega 

trženjskega spleta na način, ki jim bo zagotavljal dolgoročno dobičkonosnost. Trženje se 

ukvarja s prepoznavanjem in z zadovoljevanjem človekovih in družbenih potreb ter želja. Ena 

najkrajših definicij trženja je »dobičkonosno zadovoljevanje potreb« (Kotler 2004, 3). 

Trženje lahko dodatno razumemo z opredelitvijo njegovih temeljnih konceptov. V družbeni 

opredelitvi trženja zasledimo pojme potreba, želja, povpraševanje; izdelek, storitev; vrednost, 

zadovoljstvo; menjava in trg, ki sestavljajo krogotok trženja oziroma osnovne sestavine 

trženjskega upravljanja (Vukasović in Jagodič 2017, 18). 

 

Slika 1: Krogotok trženja 

Vir: Vukasovič 2012, 25. 

Trženje ni samo prodajanje, ampak obsega mnoge druge dejavnosti, ki omogočajo, da do 

prodaje sploh pride. Potočnik (2005, 20) kot temeljna področja trženja navaja: 

 raziskovanje trga, ki naj zagotovi podatke o stanju na trgu in o tržnih dogajanjih; 

 tržno načrtovanje, s pomočjo katerega si zamišljamo, kako bomo na trgu delovali; 

 pripravo trženjskih akcij, s katerimi nameravamo vplivati na porabnike; 

 izvajanje trženjskih akcij, med katerimi je pomembno predvsem razvijanje novih 

izdelkov, oblikovanje prodajnih cen, razvijanje poti in načinov prodaje ter oglaševanje – 

tem dejavnostim pravimo tudi temeljni trženjski instrumenti; 

 spremljanje učinkovitosti izvajanja trženjskih akcij; 

 neposredno prodajanje; 

 nadzor nad vsemi navedenimi področji trženja. 

2.2 Značilnosti in pomen marketinga za poslovanje podjetja 

Danes postaja marketing nepogrešljiva dimenzija v poslovanju podjetij, ki poslujejo v 

visokokonkurenčnem in hitro spreminjajočem se okolju (Konečnik Ruzzier 2011, 2). Kupci 

so danes vedno bolj izobraženi, rastoča tehnologija pa jim omogoča, da izdelke na trgu hitro 

primerjajo in se nato odločijo za tiste, v katerih vidijo največjo dodano vrednost in ki so zanje 
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cenovno dostopni. Ključ do uspeha je v tem, da podjetje spozna in zadovolji svojega kupca z 

izdelkom, ki je mnogo boljši od izdelka konkurentov (Potočnik 2005, 21). 

Marketinški pristop temelji na timskem delu, konkretnih odgovornostih posameznikov in na 

motivaciji ter stimulaciji udeležencev v poslovni verigi (Devetak 2007, 16). Podjetja, ki 

uporabljajo takšen pristop, se morajo zavedati, da to pomeni prilagajanje različnim interesnim 

skupinam, in sicer končnim porabnikom, dobaviteljem, različnim zainteresiranim javnostim in 

konkurentom (Vukasovič in Jagodič 2017, 16). Pomembna vloga marketinškega 

managementa je v tem, da upravljamo s povpraševanjem, kar pomeni, da prilagajamo razvoj, 

proizvodnjo in distribucijo tako, da čimbolj kakovostno zadovoljuje družbene potrebe s 

poudarkom na plačilni sposobnosti povpraševanja (Devetak 2007, 16). Da podjetje lahko 

izvaja aktivnosti takšnega pristopa k trženju, mora predhodno zagotoviti ustrezno podporo z 

vidika informacijsko-komunikacijske tehnologije. To omogoča pravočasno pridobivanje 

ustreznih informacij, izgradnjo baze podatkov o obstoječih udeležencih in potencialnih novih 

ter spremlja in obvešča podjetje o možnih odstopanjih od zastavljenih ciljev, kar podjetjem 

omogoča pravočasni odziv na situacijo (Vukasovič in Jagodič 2017, 17). Z izgradnjo 

dolgoročnega odnosa se med podjetjem in stranko vzpostavi višja raven zaupanja, varnosti, 

zadovoljstva, prilagodljivosti, hkrati pa se zmanjšujejo stroški ter poveča se dobiček 

(Harwood in Garry 2006, 109, po Vukasović in Jagodič 2017, 16). Trženjsko naravnano 

podjetje je lahko dolgoročno bolj uspešno in v tem se razlikuje od prodajno naravnanega 

podjetja (Devetak 2007, 15). 

Cilj trženja s poudarkom na odnosih je torej zgraditi dolgoročne, obojestransko zadovoljive 

odnose s ključnimi udeleženci z namenom, da podjetje pridobi in ohrani njihovo dolgoročno 

naklonjenost in posel. Kotler (2004, 29) končni izid trženja s poudarkom na odnosih vidi v 

oblikovanju edinstvenega premoženja podjetja, imenovanega trženjski ali marketinški splet. 

2.3 Marketinški splet 

Marketinški splet je kombinacija marketinških spremenljivk, ki jih podjetje uporablja za 

dosego ustreznih prodajnih ciljev na ciljnem trgu. V teoriji in praksi se je za njegovo 

poimenovanje uveljavila formula 4P (Product, Place, Price, Promotion). V novejšem obdobju 

pa se je ta razširila na 7P (4P + People, Process, Physical evidence) za poimenovanje 

marketinškega spleta pri storitvah. Za podjetje je pomembno, da vse sestavine marketinškega 

spleta oblikuje tako, da podpirajo marketinško strategijo, so medsebojno usklajene ter 

usmerjene v skupni cilj (Korelc 2010, 14). 

2.3.1 Izdelek 

Izdelek je prva in temeljna sestavina trženjskega spleta. Izdelek je karkoli, kar podjetje lahko 

ponudi na trgu z namenom, da zadovolji želje in potrebe potrošnika. Za Kotlerja (2004, 407) 
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je izdelek lahko fizični izdelek, storitev, doživetje, kraj, oseba, premoženje, organizacija, 

informacija in ideja. Strategija izdelka zahteva odločitve o spletu izdelkov, skupinah izdelkov, 

kakovosti, funkcionalnosti, obliki, lastnostih, ugledu, jamstvu, opremljanju z blagovno 

znamko, embaliranju in o etiketiranju. Ker je potrošnik tisti, ki ocenjuje vse navedene in še 

druge značilnosti izdelka, je pomembno, da se mu podjetje približa in čim bolj zadovolji 

njegove potrebe in želje. Podjetje mora spremljati življenjski cikel izdelka in konkurente ter 

spreminjati in prilagajati posamezne lastnosti izdelka tako, da kar najbolje zadovolji plačilno 

sposobnega kupca (Devetak 1995, 15). Kotler (2004, 409) uspešnim podjetjem pripisuje tudi 

zmožnost, da kupce ne samo zadovoljijo, temveč da jih tudi presenetijo in navdušijo z 

dodanimi koristmi v ponudbi izdelkov. 

2.3.2 Cena 

Cena je edina sestavina marketinškega spleta, ki prinaša prihodek podjetju, medtem ko so 

druge sestavine 4P za podjetje strošek. S ceno podjetje sporoča nameravano pozicioniranje 

vrednosti izdelka na trgu (Kotler 2004, 470). Na oblikovanje cenovne politike vplivajo 

proizvodni stroški, potrošniki in konkurenti, lahko pa tudi drugi deležniki, kot so zakonodajni 

organi, dobavitelji, trgovci in druge okoliščine. Tržne cene se lahko prilagajajo glede na 

prodajno območje, kupce, posrednike, obseg naročil, posebne popuste, sezonsko ali glede na 

namen uporabe (Devetak 1995, 16). Za podjetje je torej zelo pomembno, da cene ne postavi 

previsoko, saj s tem odžene kupce h konkurenci, hkrati pa ne prenizko, saj mora pokriti 

stroške za preživetje na trgu. 

2.3.3 Trženjske poti 

Distribucija se ukvarja z vprašanjem, kako izdelke po ustreznih trženjskih poteh učinkovito 

prenesti do prodajnih mest oziroma kupcev. Trženjska pot je lahko neposredna, od 

proizvajalca do potrošnika, lahko pa pri tem sodelujejo različni medsebojno odvisni členi: 

grosist, veleprodaja, maloprodaja ipd. (Podnar, Golob in Jančič 2007, 150). Kotler (2004, 

530) kot najpomembnejše funkcije, ki jih opravljajo posredniki, navaja informiranje, trženjsko 

komuniciranje, pogajanje, naročanje, financiranje, prevzem tveganj, fizično posredovanje, 

plačilo in lastništvo. Izbira trženjskih poti močno vpliva tudi na druge trženjske odločitve, 

zato je za podjetje pomembno, da izbere posrednike, ki jim zaupa, in z njimi zgradi 

dolgoročno partnerstvo, ki bo dobičkonosno za vse udeležence poti. 

2.3.4 Trženjsko komuniciranje 

Danes je trg zasičen z izdelki, zato za podjetje ni več dovolj, da kupcu ponudi dober izdelek s 

privlačno ceno, ampak se mora tudi povezati z njim v vlogi sporočevalca in promotorja. Po 

Kotlerju in drugih avtorjih sestavljajo marketinško komunikacijski splet naslednji štirje 
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najpomembnejši elementi: ekonomska propaganda (plačana, vendar ne osebna), pospeševanje 

prodaje (nagradne igre, demonstracije, javne prireditve itd.), publiciteta (časopisni članki, 

seminarji, letna poročila itd.), osebna prodaja (osebne prodajne predstavitve, telemarketing 

itd.). Namen komuniciranja danes ni le povezovanje podjetja s potrošnikom in povečanje 

prodaje, ampak tudi povezovanje potrošnikov s proizvajalcem po prodaji. Novi tehnološki 

dosežki so omogočili, da danes podjetja komuniciranja ne le prek tradicionalnih medijev, 

ampak tudi prek računalnikov in drugih brezžičnih naprav. Nove tehnologije pa so prinesle 

tudi manjše stroške podjetjem ter omogočile, da preidejo iz množičnega komuniciranja na bolj 

usmerjeno komuniciranje in osebni dialog (Kotler 2004, 564). 

2.3.5 Poreklo izdelka 

Avtorji si glede definicije porekla izdelka niso povsem enotni. Nekateri kot državo porekla 

izdelka opredeljujejo državo, v kateri je sedež podjetja, drugi državo, v kateri je bil izdelek 

proizveden, spet tretji pa državo porekla opredeljujejo kot porabnikovo splošno zaznavo 

kakovosti izdelkov iz različnih držav. Raziskave vpliva porekla izdelka na kupčevo vedenje 

temeljijo na prepričanju, da na nakupno odločitev vplivajo tako zunanje kot notranje lastnosti 

izdelka. Informacija o poreklu izdelka je zunanja lastnost, ki porabniku sporoča kakovost in 

vrednost izdelka ter tudi vpliva na nakupno odločitev. Na splošno porabniki zaznajo boljšo 

kakovost izdelkov iz lastne države in razvitih držav ter slabšo kakovost izdelkov iz slabše 

razvitih držav (Vukasović 2012, 255–257). 

2.4 Blagovna znamka 

Danes smo priča prenasičenosti z informacijami in marketinškim pritiskom na kupce, zato so 

blagovne znamke za potrošnika temelj kakovosti in zaupanja. Konečnik Ruzzierjeva (2011, 

158) pojasnjuje, da blagovne znamke potrošnikom olajšajo prepoznavanje izdelka med 

konkurenčnimi izdelki, omogočijo mu večjo preglednost, dostop do informacij na trgu in 

cenovno primerjavo. Uveljavljene blagovne znamke namreč kupcem olajšajo nakup, saj vedo, 

katere koristi bodo pridobili z nakupom izdelka poznane blagovne znamke, in s tem 

zmanjšajo občutek tveganja. Za podjetja pa so blagovne znamke koristne, ker identificirajo 

njihove izdelke v primerjavi s konkurenčnimi izdelki, omogočajo večji dobiček, so vir 

pogajalske moči podjetja in jim dajo pravno zaščito. Če se kupec poistoveti s statusom 

blagovne znamke, se verjetnost ponovnega nakupa bistveno poveča. S tem ko kupci postanejo 

zvesti določeni blagovni znamki, se podjetju tržni delež izdelka poveča in tudi omogoči, da 

določi višjo ceno, ki jo kupci tudi sprejmejo. Če je blagovna znamka kupcem že poznana in so 

ji ti zvesti, je tudi lansiranje novih izdelkov z enako blagovno oznako olajšano, pa tudi 

oglaševanje ene blagovne znamke posredno vpliva na poznavanje drugih izdelkov podjetja z 

istim imenom ali oznako (Potočnik 2005, 207). 
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Najpogosteje navedeno pojmovanje blagovne znamke je poimenovanje Ameriškega združenja 

za marketing (angl. American Marketing Association, AMA), ki blagovno znamko 

opredeljuje kot »ime, izraz, simbol in obliko ali kombinacijo naštetega, ki je namenjena 

prepoznavanju in razlikovanju izdelkov ali storitev enega oziroma supine podjetij od 

konkurenčnih podjetij« (Kotler 2004, 418). Kapferer (1997, 25, po Vukasović in Jagodič 

2017, 155) razlikovalni in komunikacijski funkciji dodaja še pomensko in simbolno, blagovne 

znamke pa ne opredeljuje kot izdelek, temveč kot njegovo poreklo. 

Sodobnejše opredelitve poudarjajo smiselnost celovitega pristopa k obravnavi blagovne 

znamke ali t. i. uravnoteženega ali dvodimenzionalnega pogleda nanjo. Notranji pogled je 

predstavljen s konceptom identitete, ki navaja njene glavne značilnosti z vidika menedžerjev 

oziroma skrbnikov. Zunanji pogled pa zajema njeno ovrednotenje z vidika morebitnih kupcev 

in je pogosto predstavljen s konceptom premoženja blagovne znamke (Konečnik Ruzzier 

2011, 159).  

Identiteto blagovne znamke oblikujejo v podjetju in opredeljuje, kakšna je blagovna znamka v 

resnici, kako naj bi jo kupci videli, razumeli in kakšen odnos naj bi z njo izoblikovali. Skozi 

komunikacijo na trgu podjetje sporoča svojim potencialnim kupcem, kaj blagovna znamka je, 

njene značilnosti in vrednote, kaj blagovna znamka kupcem nudi oziroma zagotavlja. Kupci 

tako na osnovi pridobljenih informacij o blagovni znamki izoblikujejo subjektivno percepcijo, 

čemur pravimo ugled (angl. image) blagovne znamke (Vukasović in Jagodič 2017, 155). 

Vukasović (2012, 287) navaja, da premoženje blagovne znamke sestavljajo štirje elementi: 

zavedanje o obstoju blagovne znamke, asociacije blagovne znamke, zaznana kakovost 

blagovne znamke in zvestoba blagovni znamki. Kotler (2004, 420) vidi odraz premoženja 

blagovne znamke v porabnikovem dajanju prednosti enemu izdelku pred konkurenčnim, 

čeprav sta v temelju identična, merilo premoženja blagovne znamke pa v obsegu, v katerem 

so kupci pripravljeni plačati več za posamezno blagovno znamko. 

Identiteta blagovne znamke je zgolj nevidni del, ki je osnova za izgradnjo vidnega dela 

blagovne znamke. Vizualna identiteta blagovne znamke vključuje tiste elemente, ki naredijo 

blagovno znamko vidno, to so ime, slogan in simbol. Ime blagovne znamke je osnova za 

predstavitev na trgu in zavedanje blagovne znamke med kupci. Simbol blagovne znamke v 

vizualni obliki je bistvo blagovne znamke. Največkrat opredeljeni simbol je logotip. Slogan je 

v besedah predstavljena identiteta blagovne znamke. Ti elementi so vrh ledene gore, ki je 

precej manjši od nevidnega. Nevidni del so poslanstvo, vizija, osebnost, vrednote, koristi in 

razlikovalne priložnosti oziroma prednosti. Poslanstvo navaja razlog za obstoj blagovne 

znamke. Vizija je želena identiteta, ki si jo podjetje želi v prihodnosti. Osebnost izraža 

značilnosti, povezane z vrednotami blagovne znamke. Vrednote izražajo blagovni znamki 

vrojeno prepričanje o zaželenih oblikah vedenja. Koristi so tako uporabne kot tudi čustvene. 

Razlikovalne priložnosti oziroma prednosti lastne blagovne znamke določajo edinstveno 

ponudbo vrednosti izdelkov podjetja na trgu (Vukasović in Jagodič 2017, 157–159). Za 
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uspešno blagovno znamko je torej pomembno, da ni zgrajena zgolj na vizualnih elementih, 

temveč da je zastavljena celovito. 

Zavedanje, da je blagovna znamka pomembno premoženje podjetja, lahko prvič zaznamo v 

osemdesetih letih prejšnjega stoletja. V današnjem konkurenčnem svetu pa je ustrezno 

oblikovanje in upravljanje učinkovite blagovne znamke ključnega pomena. Ta zahteva 

celostno obravnavanje in je dolgotrajen proces, saj je treba nenehno vlagati v raziskovanje, 

razvoj in oglaševanje. Pri tem je pomembno izpostaviti, da je izgradnja blagovne znamke 

odgovorno delo in zahteva precejšnjo količino denarnih sredstev, ki niso potrebna le v 

začetnem razvoju, temveč tudi za poznejše vzdrževanje in usposabljanje kadra ter spodbujanje 

organizacijske kulture med zaposlenimi. Kotler (2004, 421) poudarja, da ideja o blagovni 

znamki ne more zaživeti, če sleherni posameznik v podjetju ne živi blagovne znamke. Korelc 

(2004, 420) trdi, da so najmočnejše blagovne znamke več kot le razumski poziv, vsebujejo 

močan čustveni naboj. Znano je namreč, da se kupec pogosto odloči za na kup povsem 

čustveno in celo neracionalno. Vukasović (2012, 269) dodaja, da je moč blagovne znamke v 

njeni zmožnosti, da vpliva na nakupno vedenje porabnika. Slaba blagovna znamka pa te 

zmožnosti nima. Ljudje se namreč pri nakupih pogosteje odločimo za blagovno znamko, s 

katero se lahko poistovetimo in ki izžareva podoben življenjski slog in filozofijo. 

 

Slika 2: Odločitve o blagovni znamki 

Vir: Potočnik 2005, 208. 
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3 MEDNARODNI MARKETING 

Osnovni namen poslovanja podjetja je ustvarjanje dobička. Mnogo podjetij ne more poslovati 

le na domačem trgu, tudi če so še tako majhna, saj se večina panog globalizira. Zato se morajo 

vključevati na tuje trge samostojno ali pa povezana z drugimi podjetji, če si želijo zagotoviti 

dolgoročni obstoj na trgu in dosegati želeno stopnjo rasti. Takemu razvoju podjetja pravimo 

proces internacionalizacije, ki ustvarja globalizacijo podjetij na trgu (Potočnik, 2005, 461). 

Zaradi naraščajoče soodvisnosti svetovnega gospodarskega okolja se čedalje več podjetij 

odloča za trženje svojih izdelkov ali storitev na tujih trgih. Pri odločanju o odhodu v tujino se 

podjetje najprej vpraša, kam, kako, kaj in kdaj internacionalizirati svoje poslovanje in trženje. 

Zaradi različnih oblik mednarodnega trženja obstajajo različni koncepti, strategije, taktike in 

politike trženja. 

3.1 Značilnosti mednarodnega marketinga 

Zaradi čedalje hitrejših komunikacij, transporta in finančnih tokov se zdi, da se poslovni svet 

zmanjšuje. Danes domači potrošnik zlahka spozna in kupuje konkurenčne proizvode tudi v 

tujini. Domači trg pa postaja premajhen za mnoga podjetja in čeprav bi si ta želela raje ostati 

na domačem trgu, se morajo usmeriti tudi na tuje trge. Obstaja namreč velika nevarnost, da bo 

domači trg napadel konkurent iz tujine in ogrozil položaj lokalnega podjetja, zato je delovanje 

le na domačem trgu za podjetje tvegano. Če želi podjetje uspešno poslovati v svoji panogi, je 

potrebna ekonomija obsega, ki pa je domači trg v mnogih primerih ne more zagotoviti. 

Nekatera podjetja se usmerijo v mednarodne vode, saj vidijo priložnost večjih donosov na 

tujih trgih kot domačih (Kotler 2004, 385). 

Po Ješovniku (2001, 5) je mednarodno trženje »koordinirano implementiranje tržnih 

aktivnosti v več kot eni državi in ima za cilj menjavo, ki zadovoljuje cilje posameznikov, 

organizacij in družbe v celoti. Temeljna razlika med lokalnim in mednarodnim trženjem je 

predvsem v tržnem okolju, ki je veliko bolj kompleksno in manj predvidljivo«. Teorijo trženja 

zaradi kompleksnosti predmeta obravnavajo številne šole, vendar v splošnem velja, da 

podjetja tako na domačem kot tudi na tujih trgih uporabljajo enaka orodja, le da pri 

mednarodnem trženju svoje aktivnosti usmerjajo predvsem na spoznavanje tržnih priložnosti 

in prepoznavanje potreb ter želja potrošnikov na mednarodnih trgih. Podjetja na mednarodnih 

trgih morajo sprejeti takšne odločitve o proizvodu, da bodo zagotovile konkurenčne prednosti, 

izbrati najprimernejšo strategijo vstopa na tuji trg, najprimernejšo trženjsko komuniciranje in 

distribucijo. Ker se tuji potrošniki razlikujejo od domačih, pritisk konkurence je večji, 

potrebna je tudi specifična urejenost distribucijskih kanalov, je v mednarodnem poslovanju 

potreben večji obseg trženjskih aktivnosti. 

Makovec Brenčičeva idr. (2009, 9) mednarodno trženje definira kot: »Vse transakcije, ki 

potekajo prek nacionalnih meja, da bi se zadovoljili cilji posameznikov, podjetij, institucij, 
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tudi držav.« Takšne transakcije potekajo na različne načine in v različnih oblikah, oboje pa je 

med seboj pogosto povezano in prepleteno. Med glavne vrste transakcij v mednarodnem 

poslovanju prištevamo izvoz, uvoz, neposredne tuje investicije in vrsto pogodbenih oblik. 

V teoriji je znanih več dejavnikov, ki vplivajo na odločitev podjetja za mednarodno 

poslovanje. Tako razlikujemo med proaktivnimi in reagibilnimi motivi, zunanjimi in 

notranjimi vzvodi ter push in pull dejavniki. Proaktivni motivi so vnaprejšnja spodbuda za 

spremembo strategije podjetja in izvirajo iz notranjega okolja in virov podjetja z namenom, da 

podjetje izkoristi lastne posebne prednosti in sposobnosti. To so na primer dobiček, edinstveni 

proizvod, ekonomija obsega in prihrankov, davčne in druge spodbude, nagnjenost 

poslovodstva k mednarodnemu poslovanju, tehnološke sposobnosti, internacionalizacija kot 

strategija rasti, tržne priložnosti na tujih trgih, druge konkurenčne prednosti. Reagibilni motivi 

so odziv na zunanje pritiske, grožnje konkurentov, ki se jim podjetje postopno prilagaja. Ti so 

na primer konkurenčni pritisk, zasičen, premajhen domači trg ali domači trg v zatonu, 

nezasedene zmogljivosti, nenadna tuja naročila, presežna proizvodnja, podaljševanje prodaje 

sezonskim izdelkom, bližina kupcev in logističnih središč, spremembe prej restriktivnih 

predpisov, ugodna tečajna nihanja (Makovec Brenčič idr. 2009, 26–27). 

Za nagnjenost k mednarodnemu poslovanju poznamo poleg motivov še t. i. zunanje in 

notranje vzvode oziroma spodbude. Te izpostavljajo predvsem pomen poslovodstva in 

njegove sposobnosti za sprejemanje kompleksnih tveganj in dinamičnih sprememb na 

mednarodnem trgu. K zunanjim vzvodom prištevamo povpraševanje na trgu, konkurenčna 

podjetja, vladne programe, združenja in zveze, regionalne integracije in neformalna srečanja 

managerjev. Notranji vzvodi pa so na primer dojemljivo poslovodstvo, ki spodbuja predor na 

tuje trge, specifični notranji dogodek, uvoz kot oblika vhodne internacionalizacije in s tem 

začetek mednarodnega trženja, slučajni stranski proizvod, presežna proizvodnja in 

sodelovanje v mreži podjetij. V praksi rastočih podjetij na mednarodnem trgu pa se velikokrat 

prepletajo notranji in zunanji vzvodi hkrati ter proaktivni in reagibilni motivi (Makovec 

Brenčič idr. 2009, 28). 

Tretja razločitev dejavnikov, ki vplivajo na odločitev podjetja za trgovanje na tujih trgih, so 

t. i. push in pull dejavniki. Push dejavniki izhajajo iz podjetja oziroma njegovih ciljev, virov, 

zmožnosti in strategij. Na njih imajo največji vpliv vloga managementa, motivi podjetja in 

uspešno poslovanje na domačem trgu. Pull dejavniki pa izhajajo iz spodbud, ki prihajajo iz 

okolja, kot so denimo pravna regulativa, davčna ureditev, razmere v panogi, finančni 

dejavniki in obetavni donosi. Na pull dejavnike imajo vpliv naključna naročila, ki so za 

podjetje nova priložnost, razmere v panogi, pritiski konkurentov in močna tuja konkurenca na 

domačem trgu (Ješovnik 2001, 178). 

Pri večini avtorjev pa lahko opazimo, da poudarjajo štiri glavne vzvode za širitev na 

mednarodne trge; tržne, ki se navezujejo na spodbude in posebnosti trgov, stroškovne, saj je 

mnogokrat cilj podjetij prav zniževanje stroškov, okolijske, ko gre za vpliv okolijskih 
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sprememb in varovanja okolja, ter konkurenčne vzvode, saj si vsako podjetje namreč želi 

zagotoviti konkurenčno prednost in prevlado na trgu (Makovec Brenčič idr. 2009, 9). 

 

Slika 3: Dejavniki vpliva trgovskih podjetij na drobno na tuje trge 

Vir: Potočnik 2005, 465. 

Povečana konkurenca in nove priložnosti so glavni razlogi za razvoj različnih oblik vstopa na 

tuje trge. Podjetje, ki vstopa na mednarodni trg, se mora odločiti glede ravni vključitve. Na 

splošno ima podjetje možnost, da sploh ne bo delovalo na tujem trgu, da bo na tujem trgu 

poslovalo občasno, da bo na tujem trgu poslovalo stalno ali globalno. Podjetje, ki ne želi 

delovati na tujem trgu, ne razvija aktivnosti mednarodnega trženja. Če se podjetje odloči, da 

se bo na tuji trg vključevalo le občasno, je to po navadi z namenom, da poskuša prodati 

presežke izdelkov, ki nastanejo zaradi zmanjšanega povpraševanja na domačem trgu. 

Podjetje, ki bo na mednarodnem trgu poslovalo stalno, mora razviti mednarodne trženjske 

strategije, da bo doseglo trženjske cilje na tujih trgih. Globalno usmerjeno podjetje pa mora 

razviti trženjske strategije za posamezne regije ali celotni svetovni trg (Potočnik 2005, 462–

463). 

Preden se podjetje odloči, da bo svoje izdelke lansiralo še na tuje trge, mora dobro pretehtati 

več tveganj, ki jih tuji trg prinaša. Ko podjetje vstopi v mednarodno okolje, vstopi v drugačno 

okolje tako z vidika kulturnih, družbenih, gospodarskih, političnih, tehnoloških in pravnih 

značilnosti. Tu pa so prisotne še nenehne spremembe, na katere mora biti podjetje dodatno 

pozorno in pripravljeno za ukrepanje in prilagoditev. Te različnosti trgov in njihovih 

sprememb se mora podjetje dobro zavedati, jih znati prepoznati in ustrezno vključiti v svojo 

strategijo. Kotler (2004, 385) navaja, da tveganja obstajajo že pri pravilnem razumevanju 

podjetja o preferencah in potrebah tujih kupcev ter njihovih nakupnih navad. Potrebe in želje 

kupcev na domačem trgu se morda korenito razlikujejo od preferenc kupcev na tujih trgih. 

Razlikuje se tudi poslovna kultura, zato se mora podjetje prilagoditi tujim državljanom. Za 

podjetje so tveganje tudi tuje uredbe in pravna regulativa, s katerimi si lahko hitro naprti 

nepredvidene stroške. Podjetje pa lahko tudi ugotovi, da ima premalo managerjev z dobrimi 

mednarodnimi izkušnjami. V tujih državah lahko pride do spremembe zakonov o poslovanju, 

devalvacije, politične revolucije ali nacionalizacije tujega premoženja. Ker obstaja veliko 
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tveganj, se podjetja odločijo za mednarodno poslovanje šele, ko jih nek dogodek ne potisne v 

potrebne spremembe. 

Poleg tveganj obstajajo tudi nekatere ovire, ki otežujejo vstopanje posameznega podjetja v 

mednarodno poslovanje. Ovire, ki izhajajo iz notranjega okolja podjetja, so največkrat 

omejeni finančni viri, nezadostno znanje in izkušnje managementa o mednarodnem 

poslovanju, pomanjkanje ustreznih informacij in zvez na tujih trgih. K zunanjim oviram pa 

pripisujemo različna politična tveganja, valutna nihanja, inflacijo in mnoga poslovna tveganja 

(Makovec Brenčič idr. 2009, 29). 

Podjetja v današnjih dinamičnih razmerah ne smejo biti statična ali pasivna, če so vsaj malo 

usmerjana k rasti. Ker širitev na tuje trge podjetjem zagotavlja dolgoročno alternativo za 

dinamično rast podjetja, se kljub oviram in tveganjem vedno pogosteje odločajo za prodor na 

mednarodni trg. Ješovnik (2001, 6) poudarja, da je ključ za uspešno delovanje na tujih trgih 

prav sposobnost managementa za odkrivanje in prepoznavanje priložnosti v tujini ter 

analiziranje in razumevanje pravilnega načina prilagajanja trženjskega spleta zahtevam tujih 

trgov. Ključna dejavnika mednarodnega uspeha sta pripravljenost podjetja za trženje na tujih 

trgih in učinkovitost, s katero izvaja to usmerjenost. 

Ješovnik (2001, 6–7) navaja, da je osnovna naloga mednarodnega tržnika, da aktivno spremlja 

spremembe v mednarodnem poslovnem okolju, in na ta način primerno prilagaja podjetje 

mednarodnemu okolju ter tako na najboljši način izkoristi tržne priložnosti. Tržnik ima tudi 

nalogo, da vzpostavi vez med podjetjem in njegovim okoljem, torej posreduje med notranjim 

in zunanjim tržnim okoljem podjetja. V primerih, ko mora podjetje na trgih spreminjati 

elemente lastnega trženjskega spleta, da se prilagodi tujim kupcem, mora mednarodni tržnik 

vzpostaviti skladnost med prednostmi podjetja, njegovimi omenjenimi zmožnostmi in 

potrebami tujega trga. Naloga mednarodnega tržnika je tudi, da oblikuje strategijo trženja v 

skladu z razmerami v tujem okolju. Eden največjih izzivov mednarodnega poslovanja po 

Ješovniku (2001, 9) je namreč iskanje primernega ravnotežja med prilagajanjem (adaptacijo) 

in poenotenjem (standardizacijo) elementov trženjskega spleta. Če povzamemo, so glavne 

naloge mednarodnega tržnika, da sprejme odločitev, ali naj podjetje vstopi na tuje trge, na 

katere tuje trge naj vstopi, katere vstopne strategije naj uporabi, oblikovati mora primeren 

mednarodni trženjski splet in izvajati, koordinirati ter kontrolirati mednarodni trženjski 

program. 

3.2 Načini izbiranja tujih trgov 

Ko se podjetje odloči, da se bo internacionaliziralo, se pred tržnikom pojavi naslednje 

vprašanje: v katero državo vstopiti. Podjetje se mora odločiti, ali bo vstopilo v eno državo ali 

več držav, katere vrste držav mu ustrezajo in kako hitro se bo širilo. Na splošno je bolje 

delovati v manj državah in tja usmeriti vso pozornost ter tam zasesti dober položaj. Podjetja 
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imajo v večini posebno naklonjenost za določene države ali območja. Katere države so bolj 

priljubljene posameznemu podjetju, je odvisno od več dejavnikov, ki so vrste izdelka, 

zemljepisne okoliščine, prebivalstvo, dohodek, politično ozračje idr. V poslovni praksi lahko 

vidimo, da mnoga podjetja raje vstopajo na trg sosednjih držav, saj so geografsko bližje, jih 

bolje razumejo in lažje nadzorujejo svoje stroške. Prav tako se podjetja pogosto odločajo za 

vstop v države, ki imajo podoben kulturni vzorec, saj se počutijo bolj domače z jezikom, 

zakoni in kulturo. Vendar pa je danes takšen pristop lahko za marsikatero podjetje 

neprimeren, saj zaradi svoje postopnosti zmanjšuje konkurenčne prednosti podjetja na 

mednarodnem trgu. Na splošno pa velja, da podjetje raje vstopi na trge držav, ki imajo visoko 

oceno tržne privlačnosti, so povezani z majhnim tveganjem in kjer ima podjetje konkurenčno 

prednost (Kotler 2004, 389). 

Ko se podjetje vpraša, v katere države oziroma na katere trge želi vstopiti, potrebuje učinkovit 

postopek izbiranja trga. Ješovnik (2001, 97) poudarja, da je za podjetje pomembno, da načrtno 

pristopi k proučevanju tujih trgov. Torej podjetje mora še pred začetkom raziskovanja 

opredeliti cilje raziskovanja, predvideti težave in priložnosti podjetja na tujih trgih, zbiranje 

virov informacij mora biti čim bolj sistematično in se mora izvajati tako na terenu kakor tudi 

za mizo, zaključek raziskovanja pa mora tržnikom zagotoviti končne ugotovitve in realna 

priporočila. 

V strokovni literaturi lahko zasledimo veliko modelov izbiranja tujih trgov, vsem pa je 

skupno, da poskušajo skozi proces selekcioniranja racionalno izločiti vse tiste trge, ki po 

določenih ključnih merilih ne izpolnjujejo minimalnih zahtev tržnikov. Na prvi stopnji se 

predhodno zbirajo informacije o trgih, ki jih je sploh smiselno podrobneje raziskovati. V 

drugi fazi sledi bolj natančno proučevanje trga, temelječe na narodnogospodarskih kazalnikih. 

Šele na tretji stopnji se podjetje odloči za podrobnejšo analizo posamezne panoge in 

značilnosti odjemalcev ter konkurence (Ješovnik 2001, 98). V mnogih primerih si predvsem 

mnoga manjša in srednje velika podjetja ne morejo zagotoviti kakovostne informacijske 

podpore o tujih trgih, zato se lahko odločijo za drugačne oblike izbiranja ciljnih trgov. 

Ješovnik (2001, 99) navaja nekaj najpogostejših oblik. Lahko uporabijo obstoječe distributerje 

kot vir informacij o oblikovanju tržnih priložnostih. Lahko se tudi udeležijo sejmov in 

razstav, usmerijo promocije na potencialne distributerje in druge neposredne odjemalce, 

spremljajo glavne pogodbene partnerje na tujih trgih, analizirajo naraščanje naročil po 

posameznih državah, se lotijo nezahtevnih samostojnih tržnih raziskav, uporabijo 

informacijske sisteme gospodarskih zbornic ali specializiranih podjetij za tržne raziskave ter 

lahko tudi iščejo informacije na spletu ali uporabijo druge tako interne kot zunanje 

informacije. 
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Slika 4: Stopenjsko izbiranje (selekcioniranje) tujih trgov 

Vir: Vezjak 1987, 199, po Dubrovski 2006, 167. 

Mednarodni tržnik mora v procesu izbiranja tujih trgov obvladati glavne vrste tržnih raziskav. 

Ješovnik (2001, 98) kot glavne vrste raziskav navaja raziskave prodaje, prodiranja na tuje 

trge, značilnosti odjemalcev, distributerjev, zadovoljstvo odjemalcev, trg za nove proizvode in 

raziskave trženjskega komuniciranja. 

3.3 Strategije mednarodnega marketinga 

Ko se podjetje odloči za državo, v katero želi prodreti, mora sprejeti še odločitev, kako bo 

vstopilo na ta tuji trg. Izbira lahko med naslednjimi vstopnimi strategijami: posredni izvoz, 

neposredni izvoz, podelitev licence, skupne naložbe ali neposredne naložbe. Zavezanost, 

tveganje, nadzor in možnosti za dobiček so pri vsaki naslednji strategiji večje. Za katero 

strategijo v mednarodnem poslovanju se podjetje odloči, je odvisno od skupine dejavnikov, s 
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katerimi merimo uspešnost prodaje na tujih trgih, in dejavnikov povečanja stroškov 

proizvodnje in trženja, ki nastopijo zaradi trženja v mednarodnem okolju. 

 

Slika 5: Dejavniki vpliva na mednarodne trženjske strategije 

Vir: Vezjak 1988, po Ješovnik 2001, 106. 

V današnjem vse bolj raznolikem mednarodnem okolju mora podjetje izoblikovati takšne 

trženjske strategije, ki bodo zagotovile prodor na mednarodne trge, hrkati pa mora biti 

podjetje v svojem delovanju vse bolj prilagodljivo in sposobno uporabljati paleto različnih 

strategij vstopanja na tuje trge. Uspešen mednarodni tržnik mora prepoznati prednosti in 

slabosti posameznega načina in se odločiti za tistega, ki bo za izbrano podjetje najbolj 

primerna (Ješovnik 2001, 132). 

V teoriji mednarodnega trženja razlikujemo z vidika stroškov vstopa, kontrole nad 

podjetniškimi aktivnostmi in prisotnimi tveganji dva osnovna načina za vstop podjetja na tuje 

trge. Pri prvem načinu podjetje izvaža svoje proizvode na mednarodne trge iz domače 

proizvodne baze, pri drugem pa prenese svojo tehnologijo, znanja in izkušnje (angl. know-

how), kapital in kader na izbrani lokalni trg ter svoje proizvode dobavlja neposredno tujim 

odjemalcem. Zato strategije vstopa na tuje trge v osnovi delimo na trgovinske oblike in 

netrgovinske oblike, potem pa lahko te še naprej razdelimo na neposredne in posredne oblike 

vstopa. Pri trgovinskih oblikah gre za različne oblike zunanjetrgovinske menjave, pri 

netrgovinskih oblikah pa za različne proizvodne načine povezovanja. Za neposredno obliko 

vstopa na tuji trg gre takrat, ko proizvajalec obdrži kontrolo odločanja nad trženjem in prodajo 

svojih proizvodov v tujini. Pri posredni obliki vstopa na tuji trg proizvajalec izgubi 

neposredno kontrolo nad odločanjem o trženju in prodajo svojih proizvodov, saj jo prevzame 

tretja oseba. 
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Slika 6: Strategije vstopa na tuje trge 

Vir: Hrastelj 1995, po Ješovnik 2001, 134. 

Posredni izvoz. Največkrat se podjetja odločijo vstopiti na tuji trg s posrednim izvozom 

izdelkov, pri čemer proizvajalec nima stika s končnim uporabnikom. Ta oblika namreč 

zahteva manjše naložbe, saj podjetju ni treba razviti izvoznega oddelka in ne potrebuje 

lastnega prodajnega osebja oziroma neposrednih stikov v tujini. Pri tej obliki je manjše tudi 

tveganje, saj mednarodni trženjski posredniki s svojim znanjem in izkušnjami ter storitvami 

pomagajo, da podjetje dela čim manj napak. Podjetje si s posrednim izvozom lahko omogoči 

visoko stopnjo internacionalizacije, saj lahko izbere izkušenega izvoznika, lastnih izkušenj v 

mednarodnem poslovanju pa niti ne potrebuje. Manjši so tudi stroški za trženjske dejavnosti, 

saj podjetje izdeluje izdelke v domači državi in jih prilagaja tujemu trgu le po potrebi.  

Podjetje se lahko odloči, da bo izvažalo občasno, torej le kdaj pa kdaj na lastno pobudo ali kot 

odziv na naključno naročilo iz tujine. Lahko pa se odloči, da bo izvažalo stalno; takrat se 

podjetje zaveže, da bo oskrbovalo določen trg, običajno prek neodvisnega posrednika. 

Podjetje se lahko odloča med različnimi oblikami posrednega izvoza. Običajno podjetja 

začnejo s posrednim izvozom in delujejo prek neodvisnih posrednikov. Druga oblika je 

domači izvozni trgovec, ki kupuje izdelke proizvajalca in jih prodaja tujemu trgu. Tretja 

oblika je domači izvozni agent, ki išče tuje kupce in z njimi sklepa pogodbe, pri tem pa dobi 

provizijo za svoje posredovanje. V to skupino spadajo tudi trgovske družbe. Kooperativne 

organizacije pa izvajajo izvozne posle za več podjetij in so deloma pod njihovim 
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administrativnim nadzorom. Podjetja za izvozni management opravljajo izvozne dejavnosti 

podjetja, za to pa zahtevajo določeno plačilo (Kotler 2004, 390). 

Vsaka izvozna oblika ima tudi svoje slabosti. Tako pri posrednem izvozu proizvajalno 

podjetje nima nadzora nad trženjskim spletom, razen nad izdelkom. Dodatni členi na tržni poti 

pomenijo za proizvajalca večji strošek in posledično manjši dobiček. Kot slabost lahko 

izpostavimo tudi pomanjkanje stikov s trgom (Makovec Brenčič idr. 2009, 81). 

Neposredni izvoz. Neposredni izvoz je neposredni stik proizvajalca izdelka s prvim 

posrednikom in tudi s končnimi odjemalci na ciljnem trgu. Pri tej obliki so donosi večji, večj i 

pa so tudi naložbe in tveganja. V primerjavi s posrednim izvozom so tržne poti krajše.  

Pri neposredni obliki izvoza lahko podjetje izbira med več načini. Podjetje lahko razvije 

domači izvozni oddelek ali divizijo. Tak oddelek se lahko razvije tudi v samostojni oddelek, 

ki deluje kot profitno središče. Drugi način so prodajne enote ali podružnice v tujini. Te 

vodijo distribucijo in prodajo v tujini, včasih pa tudi skladiščenje in trženjsko komuniciranje. 

Tretji način so razstavna središča in središča za storitve uporabnikom. Podjetje se lahko 

odloči tudi, da v tujino pošlje svoje domače prodajne zastopnike, da tam poiščejo kupce za 

izdelke. Tem osebam rečemo potujoči izvozni zastopniki. Še en način pa so v tujini nastanjeni 

distributerji ali agenti, ki lahko pridobijo izključne ali pa zgolj omejene pravice za 

predstavljanje podjetja v določeni državi (Kotler 2004, 390). 

Slabost takšne oblike mednarodnega trženja je omejen nadzor cene zaradi carinskih omejitev 

vstopa in omejenosti nadzora tržnih poti pri distributerjih. Potrebne so tudi večje investicije za 

vzdrževanje odnosov med domačim podjetjem in distributerji ali zastopniki. Težava so lahko 

tudi kulturne razlike, napake v komunikaciji in filtriranje informacij (Makovec Brenčič idr. 

2009, 82). 

Podelitev licence. Podelitev licence je oblika vstopa na tuji trg, ko proizvajalec da dovoljenje 

podjetju v tujini, da proizvaja njegov izdelek ali uporablja njegov patent, registrirano 

blagovno znamko, proizvodni proces, poslovno skrivnost, znanja in izkušnje ipd., podjetje v 

tujini pa mu za to plačuje dogovorjeno pristojbino ali licenčnino. Za proizvajalca pomeni ta 

oblika preprost način, da začne z mednarodnim poslovanjem, saj si z majhnim tveganjem 

pridobi vstop na tuje trge. Za jemalca licence pa to pomeni, da si pridobi trgu že znani izdelek 

ali blagovno znamko ter proizvodno znanje in si s tem skrajša čas uvajanju izdelka ter prihrani 

pri raziskavah in razvoju. Podjetja se za to obliko odločajo, ko je v tuji državi nestabilna 

politična situacija, ali če podjetje nima dovolj sredstev za večje neposredno vključevanje na 

tuje trge. 

Obstaja več različic sporazuma o podelitvi licence. Pri managerskih pogodbah podjetje 

prepusti jemalcu licence vodenje poslovanja v tujini za določeno plačilo. Drugi način vstopa 

je pogodbena proizvodnja, pri čemer podjetje lokalne proizvajalce pooblasti, da izdelujejo 
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njegov izdelek praviloma za njihov domači trg. Slabost takšnega načina vstopa je, da ima 

podjetje manj nadzora nad proizvodnim procesom in zato tvega izgubo možnega dobička, če 

proizvajalci niso uspešni. Tretji način vstopa na tuji trg je s franšizo, ki je bolj celovita oblika 

podelitve licence. S tem podjetje, tj. dajalec franšize, ponudi celoten koncept blagovne 

znamke in poslovni sistem prejemniku franšize. Slednji v zameno vloži denar in plača 

določene pristojbine dajalcu franšize (Kotler 2004, 391-392). 

Dajanje licence ima tudi nekatere slabosti. Dajalec licence pogosto ne more doseči ustreznega 

nadzora nad proizvodnjo in trženjem v tujini. Če je jemalec licence zelo uspešen, je podjetje 

izgubilo možen dobiček, v nekaterih primerih pa si lahko s tem vzgoji nevarnega tekmeca, ko 

pogodba poteče. Da se dajalec licence temu izogne, lahko jemalca licence sam oskrbuje z 

nekaterimi sestavinami, ki so nujno potrebni za izdelek. Drug način, s katerim se lahko temu 

izogne, pa je, da vseskozi razvija novosti, tako da je jemalec licence vedno odvisen od njega 

(Kotler 2004, 391). 

Skupna naložba. Skupna naložba je oblika vstopa na tuji trg, ko se proizvajalec poveže s 

tujimi vlagatelji in s skupnim vlaganjem ustanovijo podjetje, v katerem so soudeleženi pri 

lastništvu in nadzoru. Takšna oblika dogovora je lahko potrebna ali zaželena tako iz 

gospodarskih kot tudi iz političnih razlogov. Skupne naložbe so s stroškovnega vidika za 

neizkušena podjetja prednost, saj jim omogočijo lažji dostop do končnih porabnikov. Pogosto 

pa tudi tuja podjetja nimajo dovolj denarnih, materialnih in vodstvenih resursov. Včasih so 

skupne naložbe nujne zaradi gospodarskih ali političnih omejitev v tuji državi glede lastništva 

lastnih podjetij v tujini (Kotler 2004, 392). 

Najnovejše oblike vstopa na tuje trge so strateške povezave. Te nastanejo, ko se dve podjetji 

povežeta in ustvarita partnerski odnos, ki presega skupne naložbe. Da je takšna oblika 

uspešna, je ključno zaupanje med partnerjema. Cilj je namreč, da si postopoma v procesu 

poslovanja in vedenja ustvarita trajnostni partnerski odnos (Potočnik 2005, 464–465). 

Pomanjkljivosti skupnih vlaganj so zlasti možni spori med partnerji, na primer glede izplačila 

dobička oziroma reinvestiranja, novih naložb, vstopa na tretje trge, izvajanja trženja, 

proizvodnih ali drugih politik. 

Neposredna naložba. Neposredna naložba je za podjetje najvišja oblika udeležbe na tujem 

trgu. Gre za oblikovanje lastnega proizvodnega ali trgovskega obrata v tujini. To lahko 

podjetje naredi z odkupom domačega podjetja v celoti ali pa njegovega dela. Če je tuji trg 

dovolj velik, se lahko podjetje odloči tudi za izgradnjo lastne proizvodne enote. S tem si 

zmanjša stroške proizvodnje s pomočjo cenejše delovne sile in surovin, podpore vlaganja tuje 

vlade in prihrankov pri transportu. V tuji državi si z odprtjem novih delovnih mest izboljša 

svojo podobo med porabniki. Prednost lastne proizvodnje v tujini je tudi, da lahko zaradi 

neposrednega stika s porabniki bolje prilagodi svoje izdelke tamkajšnjemu okolju. Podjetje 
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ohrani nadzor nad svojo naložbo in zato lahko razvije proizvodne in trženjske dejavnosti v 

skladu s svojimi dolgoročnimi cilji na mednarodnem trgu (Kotler 2004, 392–393). 

Glavna pomanjkljivost neposrednih naložb je predvsem veliko tveganje, na primer 

devalvacija tuje valute, zmanjšanje kupne moči ali razlastitev. Če nastanejo težave, se je 

podjetjem pogosto težko umakniti iz tuje države, saj lahko tuja država zahteva visoko 

odpravnino za zaposlene. 

 

Slika 7: Načini vstopa na tuje trge 

Vir: Vezjak 1987, po Dubrovski 2006, 186. 

Poleg vstopnih strategij mora podjetje pred vstopom na tuji trg oblikovati še strategijo 

programa trženja na mednarodnem trgu. Pri določanju programa trženja se mora podjetje 

odločiti, do katere mere bo prilagodilo svoj trženjski splet razmeram v tujem okolju. Pri tem 

obstajata dve skrajnosti: podjetje lahko na vseh trgih uporabi standardizirani trženjski splet ali 

pa prilagodi sestavine trženjskega spleta vsakemu ciljnemu trgu posebej. Večina podjetij se 

odloči za vmesno stopnjo in prilagodi posamezne sestavine trženjskega spleta le do neke mere 

tako, da bolj ustrezajo posameznemu tržnemu okolju. Na ravni izdelka se podjetje lahko 

odloči, da standardizirani izdelek ponudi celotnemu svetovnemu trgu. Druga možnost je 

prilagoditev izdelka za tuje trge glede na različne zahteve in potrebe lokalnih kupcev. Tretja 

možnost pa je v primeru, ko podjetje ne more prilagoditi obstoječega izdelka tako, da bi 

zadovoljeval potrebe na tujem trgu, zato mora razviti nov izdelek. Podjetja morajo trženjsko 

komuniciranje prilagoditi vsakemu trgu posebej, saj lahko zaradi jezikovnih in kulturnih 

razlik hitro pride do nesporazuma. Glede na posamezni trg podjetja prilagajajo tudi načine 

pospeševanja prodaje. Tudi cene izdelkov mora podjetje primerno prilagoditi posameznemu 

trgu. Pri tem se lahko odloča med tremi možnostmi: oblikuje enotne cene za vse trge, oblikuje 
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cene v skladu s tržnimi cenami v posamezni državi oziroma oblikuje cene na osnovi stroškov 

v posamezni državi. Pri tržnih poteh pa si mora podjetje zagotoviti celosten pogled na tržne 

poti, po katerih izdelki pridejo do končnih porabnikov. Največje razlike so glede števila in 

tipa posrednikov ter trgovcev na debelo in tudi glede velikosti in značilnosti prodajnih enot 

trgovcev na drobno. Pri oblikovanju posamezne sestavine trženjskega spleta se mora podjetje 

zavedati vseh razlik med domačim in tujimi poslovnimi okolji (Potočnik 2005, 468–470). 

Pomembno je poudariti, da je prilagajanje elementov trženjskega spleta lahko zelo drago, zato 

podjetja standardizirajo, kolikor lahko, in prilagodijo le, kolikor je treba. 

Podjetje lahko torej izbira med različnimi načini vstopa na tuji trg. Zaradi negotovosti in 

tveganj mora dobro proučiti vse vplivne dejavnike, ki olajšujejo ali ovirajo delovanje 

mednarodnega podjetja v posameznih državah. Ko podjetje pripravlja trženjsko strategijo in 

program trženja na tujem trgu, mora dosledno upoštevati kulturne, socialne, politične in 

gospodarske razlike med domačim in tujim tržnim okoljem. Razmisliti mora, ali naj zaposli 

lokalno prodajno osebje, ki najbolje pozna trg, običaje, jezik in odjemalce, a hkrati se 

zavedati, da so ti lahko slabše usposobljeni. Mednarodni tržnik mora dobro poznati razmere 

na tujih trgih, jih spremljati in pravočasno ukrepati ter prilagajati izdelke, cene, tržno 

komuniciranje in trženjske poti, če je to treba. Iz poslovne prakse je razvidno, da se podjetja 

pogosto najprej odločijo za posredni ali neposredni izvoz, da preverijo, kakšna je realna 

situacija na trgu, pozneje pa se odločijo zgraditi še tovarno in začnejo poslovati v tujini prek 

neposredne naložbe. 
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4 TRG KOZMETIČNIH IZDELKOV 

Dejstvo je, da smo v sodobnem svetu prav vsi ljudje obkroženi z vrsto kozmetičnih izdelkov 

in smo uporabniki teh, nekateri bolj, drugi manj. Kozmetični izdelki so namreč izdelki, ki jih 

ljudje uporabljamo za čiščenje oziroma ohranjanje lepote telesa, obraza, las in nohtov ter 

spreminjanja vonja. V SSKJ-ju je kozmetika definirana kot »lepšanje in nega kože, zlasti na 

obrazu, in las z uporabo ustreznih sredstev« (SSKJ 2008, 953). Izraz kozmetika izvira iz grške 

besede »kosmetikos«, ki je izpeljanka iz besede »kosmein«, kar pomeni krasiti, urediti. Prve 

arheološke dokaze o uporabi kozmetike je zaslediti izpred 5000 let, ko so starodavni Sumerci 

izumili in uporabljali šminko ter s pomočjo naravnih rastlinskih ekstraktov in prahu kamenja 

okrasili svoj obraz in ustnice. Od tam se je trend lepotičenja nadaljeval prek Indov, 

Egipčanov, ki so pripravljali mazila za osebno nego, starih Grkov, ki so prisegali na naravno 

moč olivnega in mandljevega olja, vse do danes, ko je kozmetična industrija dobila polno 

razsežnost (Kozin Simić 2007, 15). Ljudje se danes vedno bolj primerjamo z vplivnimi 

zvezdniki in ljudmi iz reklamnih oglasov, želimo se jim približati v vseh lepotnih idealih, se 

bolje počutiti v svoji koži, za kar smo pripravljeni tudi plačati. Kozmetična industrija je skozi 

leta pokazala, da zna to potrošnikovo željo in potrebo dobro zadovoljiti z vrsto različnih 

izdelkov, ki jih vsakodnevno uvaja na trg. 

4.1 Značilnosti svetovnega trga kozmetičnih izdelkov 

Kozmetična industrija raste hitreje kot kadarkoli prej. Leta 2018 se je prodaja povečala za 

5,5 % v primerjavi s predhodnim letom. Danes je svetovni kozmetični trg ocenjen na 532 

milijard ameriških dolarjev in v raziskavah se napoveduje, da se bo do leta 2023 povečal na 

805 milijard ameriških dolarjev. Združene države Amerike so največji kozmetični trg na 

svetu, z ocenjenimi skupnimi prihodki približno 62 milijard ameriških dolarjev in z 

zaposlitvijo približno 63.000 ljudi v letu 2016 (Shahbandeh 2019a). 

https://www.statista.com/aboutus/our-research-commitment
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Slika 8: Letna rast svetovnega kozmetičnega trga med letoma 2004 in 2018 

Vir: Statista 2019. 

Globalna kozmetična industrija je razdeljena na pet glavnih kategorij, ki so: nega kože, nega 

las, ličila, dišave in osebna higiena. Posamezne kategorije kozmetičnih izdelkov se med seboj 

dopolnjujejo in s svojo različnostjo zadovoljujejo potrebe in pričakovanja potrošnikov. Med 

njimi največji delež zavzema nega kože z več kot 36 % celotnega svetovnega kozmetičnega 

trga in je tudi najhitreje rastoči segment. Kozmetične izdelke lahko glede na ceno, prestiž 

znamke in distribucijski kanal razdelimo tudi na t. i. premium izdelke in izdelke množične 

proizvodnje (Shahbandeh, 2019b). 

Od začetka dvajsetega stoletja proizvodnjo kozmetike zaznamuje in ji dominira peščica 

multinacionalnih korporacij: L'Oréal, Unilever, Procter & Gamble; The Estee Lauder, 

Shiseido Company in Lancôme. Med njimi dosega največje prihodke francosko podjetje 

L'Oréal. Podjetja, ki poslujejo na globalnem kozmetičnem trgu, se morajo boriti za obstoj na 

trgu ne le s konkurenčnimi podjetji, ki ponujajo druge blagovne znamke, temveč tudi s 

cenejšimi blagovnimi znamkami, ki jih posnemajo (Shahbandeh 2019b). 

Proizvajalci kozmetičnih izdelkov se v svojih razvojnih laboratorijih nenehno trudijo razvijati 

sisteme in iščejo novosti, da bi trgu ponudili inovativne izdelke in z njimi čim bolje 

zadovoljili želje potrošnikov (Kozin Simić 2007, 30). V zadnjih 25 letih se tudi pri nas 
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pojavlja poplava različnih kozmetičnih izdelkov, s tem pa tudi zmeda v potrošniških glavah 

zaradi številnih različnih proizvodov, cen, sestavin, trditev o prednostih in o namenu izdelka. 

Posledica tega je, da ljudje stremijo k preprostejšim, cenejšim izdelkom in k jasnejši 

komunikaciji (Kozin Simić 2007, 3). Potrošniki praviloma tudi bolj zaupajo informacijam, ki 

jih pridobijo »iz ust do ust«, po priporočilih prijateljev, kot pa različnim oglaševalskim 

kampanjam. Ko enkrat najdejo izdelek oziroma blagovno znamko, ki jim ustreza, so jim tudi 

zvesti.  

Kot navedeno, kozmetična industrija skozi leta raste. Odporna je bila tudi na gospodarski 

padec v času velike recesije leta 2008. Takrat je bilo zaznati, da so kupci res posegali po 

cenejših proizvodih, niso pa se zato odrekli količini kozmetičnih izdelkov. V današnjem 

okolju naraščajočega osebnega prejemka pa tudi kozmetična industrija narašča še hitreje in 

ponuja odlične priložnosti. Na povečano prodajo kozmetičnih izdelkov poleg industrializacije 

in odpiranja novih trgov pozitivno vpliva tudi priljubljenost različnih kanalov družbenih 

medijev, kot sta na primer YouTube in Instagram. Takšne platforme nimajo le močnega 

vpliva na oglaševanje, ampak ustvarjajo tudi vedno večje povpraševanje po lepotnih izdelkih 

in pomagajo zapolniti vrzel med kozmetičnimi znamkami in potrošniki. 

V zadnjem času trende v kozmetični industriji vse bolj narekujejo vzhodne lepotne kulture, ki 

se razlikujejo od stare evropske in severnoameriške predstave o lepoti. V sodobnem svetu 

dajejo potrošniki vedno večji pomen naravni in okolju prijazni kozmetiki. Poleg naravnih 

sestavin zahtevajo izdelke, ki niso testirani na živalih in ne vsebujejo sestavin živalskega 

izvora. 

4.2 Trg naravnih kozmetičnih izdelkov 

Zasnovo naravne kozmetike lahko zasledimo že v poznih dvajsetih letih prejšnjega stoletja, ko 

so takratni ustanovitelji s formalno znanstveno izobrazbo raziskovali v svojih laboratorijih in 

poskušali najti inovativne pristope h kozmetiki. Eden izmed teh je bil dr. Steiner, pozneje 

ustanovitelj svetovno znane naravne kozmetike Weleda. A v tistem času še ni bilo veliko 

zanimanja za naravno kozmetiko. Šele v poznejših petdesetih letih so zaživela prva podjetja z 

bolj naravno kozmetiko, kot na primer Clarins in Yves Rocher. A tudi takrat čas še ni bil 

najbolj naklonjen naravni kozmetiki, saj so ljudje bolj posegali po blišču klasične kozmetične 

industrije. Šele v šestdesetih letih so se potrošniki začeli zanimati za zdravo življenje, okolje, 

naravne sestavine. Kozmetična industrija je te želje izkoristila in začela so se ustanavljati 

sedaj svetovno uspešna kozmetična podjetja z naravno kozmetiko (Jones 2010, 280–282). 

Danes sta trend uporabe naravne kozmetike in zanimanje zanjo vedno večja, česar se zavedajo 

tudi že uveljavljena kozmetična podjetja s sicer klasično kozmetiko. Ta so v želji, zagotoviti 

potrebe potrošnikov, začela dodajati nekaj rastlinskih izvlečkov k že obstoječim kemičnim 

formulam v svoje izdelke in oglaševala kozmetiko kot naravno, ekološko, zeleno in biološko. 
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Ampak ali tovrstni izdelki zares ustrezajo sodobni biousmeritvi? Če je izdelek oglaševan kot 

naraven, pričakujemo, da ne vsebuje umetnih molekulskih spojin, a je resnica pogosto daleč 

od tega. Kljub vse večji informiranosti in dostopu do strokovnih člankov so potrošniki 

velikokrat izigrani, saj ne morejo sami preveriti, koliko je posamezni izdelek za nego kože 

zares naraven (Lange-Ernst 1992, 7). Težava se namreč skriva že v definiciji naravne 

kozmetike. 

Zmeda okoli tega je velika, saj v večini držav Evropske unije in po svetu za področje 

kozmetike še ni zakonskih predpisov, ki bi to enotno urejali. Tako obstaja množica 

standardov in meril za tako imenovano naravno oziroma ekološko kozmetiko, ki jih 

sprejemajo akreditirani organi v posameznih državah. Zato lahko v nekaterih državah pomeni, 

da je izdelek naraven že, če vsebuje le delček naravnih ali ekološko pridelanih sestavin, 

medtem ko so druge sestavine sintetične ali pridobljene iz naftnih derivatov. Tako se na 

prodajnih policah pojavlja kopica izdelkov z oznako naravno, eko, bio ali organsko, ki so le 

del marketinškega oglaševanja, ne povedo pa veliko o resnični sestavi posameznega izdelka. 

Zveze potrošnikov se že več let zavzemajo za sprejetje zakonov, ki bi urejali določeno 

označevanje na kozmetičnih izdelkih. Lange-Ernst (1992, 34–35) navaja primer dobre 

zakonodaje v Švici, kjer je oznaka »naravna kozmetika« dovoljena le za izdelke, ki vsebujejo 

več kot 90 % dokazljivih naravnih sestavin, oznako »na osnovi naravnih sestavin« pa imajo le 

tisti izdelki, ki vsebujejo najmanj 50 % naravnih temeljnih sestavin. 

V splošnem lahko za naravno kozmetiko štejemo izdelke, ki so izdelani na osnovi rastlinskih 

maščobnih olj, eteričnih olj, zeliščnih ekstraktov, aktivnih molekul rastlinskega, mineralnega, 

biološkega ali morskega izvora in ne vsebujejo surovin živalskega izvora ter strupenih 

sestavin, ki škodujejo zdravju ljudi, povzročajo kožne reakcije ali alergije. Tako v naravni 

kozmetiki niso zaželeni parabeni, sulfati, formaldehidi, petrolej, sintetične dišave, barvila, 

konzervansi in drugi aditivi. Naravni viri, ki se uporabljajo za surovine, so obnovljivi, 

izdelava takšnih izdelkov je prijazna okolju in ga minimalno obremenjuje, končni izdelki pa 

so biorazgradljivi. Sporno je tudi testiranje na živalih (Kozin Simić 2007, 43–44). Septembra 

leta 2004 je Evropska unija popolnoma prepovedala testiranje končnih kozmetičnih izdelkov 

na živalih, pet let pozneje, leta 2009, pa je prepovedala še uporabo sestavin, ki so bile 

testirane na živalih. Z letom 2013 je stopila v veljavo trženjska prepoved, ki regulira 

oglaševanje končnih izdelkov in sestavin v Evropski uniji, ki so bili testirani na živalih. 

Testiranje na živalih pa ni sporno povsod po svetu. Na Kitajskem se namreč še vedno zahteva, 

da so izdelki testirani na živalih, preden so postavljeni na trg (Evropska komisija 2013). 
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Slika 9: Formuliranje izdelkov naravne kozmetike 

Vir: Symrise 2019. 

Svetovni trg naravne kozmetike stabilno raste; v letu 2018 je bila rast 7,1-% v primerjavi s 

predhodnim letom. Če pogledamo številke, se vrednost svetovnega trga naravne kozmetike 

ocenjuje na 8.705 milijonov € za leto 2019. Predvidena je kar 7,8-% letna rast v prihajajočih 

letih. Globalno gledano največ prihodkov na osnovi naravne kozmetike ustvarijo na 

Kitajskem, in sicer 1.649 milijona € v letu 2019 (Statista 2019). Različne raziskave so 

pokazale, da 25 % sodobnih potrošnikov kupuje naravno kozmetiko. Razlog za to ni vedno le 

večja ozaveščenost potrošnikov, temveč tudi večje možnosti distribucije in novih inovativnih 

izdelkov, ki uspešno nadomeščajo izdelke iz umetnih molekulskih spojin. Pogosto lahko 

zasledimo, da velika podjetja ustanavljajo nove »naravne« blagovne znamke znotraj svoje 

kozmetične hiše ali pa prevzamejo že obstoječa podjetja, ki proizvajajo naravno kozmetiko. 
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5 EMPIRIČNI DEL: RAZISKAVA STRATEGIJE MEDNARODNEGA 

MARKETINGA ITALIJANSKEGA PODJETJA BOTTEGA VERDE 

V empiričnem delu smo raziskali, proučili in opredelili mednarodno strategijo, ki jo podjetje 

Bottega Verde uporablja pri poslovanju na tujih trgih. Podjetje Bottega Verde je v Italiji 

vodilno podjetje na področju kozmetične industrije in zelo uspešno posluje tudi na tujih trgih 

po vsem svetu. Na primeru izbranega podjetja smo želeli prikazati, kako lahko podjetje vstopa 

na nove trge in tam uspešno posluje ter s tem omogoča konstantno rast in dobiček podjetja. 

5.1 Predstavitev podjetja Bottega Verde 

Bottega Verde je vodilno podjetje v Italiji, ki proizvaja in prodaja kozmetične izdelke, ki so 

na osnovi naravnih aktivnih sestavin. Bottega Verde, s. r. l., je zasebno podjetje in ima obliko 

družbe z omejeno odgovornostjo. Začetki segajo v leto 1972, ko sta zakonca Lavino s strastjo 

do obrtniške proizvodnje in prodaje kozmetičnih izdelkov, narejenih iz naravnih sestavin, 

ustanovila majhno zeliščarsko obrt na območju med Firencami in Sieno, v majhnem 

toskanskem mestu Pienza, kjer je še danes sedež podjetja (Bottega Verde b. l. b ). 

 

Slika 10: Logotip podjetja Bottega Verde, s. r. l. 

Vir: Bottega Verde, b. l. a. 

Bottega Verde verjame v pristno naravno lepoto, kar poudarja tudi v svojem sloganu, ki se 

glasi: Natura Itailiana. Harmonija, ravnotežje in dobro počutje so izhodišča za vsako formulo 

izdelka, kar potrjujejo z uporabo več kot 300 naravnih aktivnih sestavin, ki so dragocene v 

kozmetiki. V svojih laboratorijih za raziskave in razvoj z uporabo najsodobnejših znanosti in 

tehnologij pretvarjajo najboljše iz narave v učinkovite formule ter razvijajo ogromno 

ekskluzivnih formul, in to brez uporabe nepotrebnih kemičnih sestavin. Vsak proces je 

neposredno nadzorovan in proizvodni obrati imajo certifikat sistema kakovosti ISO 9002. 

Prestižne italijanske univerze v Milanu, Pavii in Ferrari, ki že od samega začetka sodelujejo z 

Bottego Verde, zagotavljajo kakovost izdelkov, certificiranih v njihovih laboratorijih (Bottega 

Verde b. l. b).  

Podjetje sledi preprosti in neposredni filozofiji ter je popolnoma osredotočeno na kakovost. 

Da ohranjajo kakovost in zadovoljstvo strank, je vse narejeno v podjetju: od idej za izdelke, 

razvoja izdelka, kliničnega testiranja do podrobnosti, kot je embalaža. Bottega Verde se od 
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drugih podjetij razlikuje v tem, da njihovi laboratoriji sodelujejo s strankami. To 

konstruktivno sodelovanje je osnova za več kot 100 novih izdelkov, razvitih vsako leto, od 

katerih so mnogi edinstveni in brez konkurenčnih izdelkov na trgu. Vrednote, kot sta 

kakovost in tradicija, so bile vedno njihove močne točke, sposobnost inovativnosti pa jim 

omogoča, da trgu ponudijo izvirne rešitve za izpolnitev potreb kupcev. Bottega Verde ima 

široko paleto različnih izdelkov za nego obraza, telesa, las, linije dišav, ličil, izdelkov za 

sončenje, izdelke, namenjene moškim in otrokom, ter v času pred božičem omejene božične 

linije in darilne pakete (Bottega Verde b. l. b). Podjetje je vodilno po številu razvitih patentov 

in formul, ki so mikrobiološko in dermatološko testirane, hipoalergene in primerne tudi za 

najbolj občutljivo kožo. 

5.2 Poslovanje podjetja Bottega Verde 

Zgodovina podjetja. 

 Začetki segajo v leto 1972, ko zakonca Lavino v Toskani odpreta manjšo obrt z zelišči. 

Kmalu za tem svoje izkušnje in energijo usmerita v proizvodnjo in prodajo naravne 

kozmetike. 

 Leta 1992 razširijo način nakupovanja z uvedbo naročila po pošti in po telefonu. 

 Leta 1996 se odpre prva pilotna trgovina, ki utira pot specializiranim prodajalnam. 

 Leta 2000 odprejo virtualna vrata e-trgovini za nakupovanje na spletu. S tem se blagovna 

znamka Bottega Verde začne širiti po Evropi in v svetu, istega leta se odpre tudi prva 

poslovalnica v tujini. 

 Z letom 2010 Bottega Verde uradno postane številka ena med italijanskimi podjetji s 

proizvodnjo in prodajo kozmetičnih izdelkov, ki vsebujejo naravne aktivne sestavine, z 

več kot šestimi milijoni strank. 

 Leta 2010 Bottega Verde vstopi na trg Združenih držav Amerike. 

 Leta 2011 se v Modeni odpre prvi wellness center Bottega Verde: Naturalmente Spa. 

(Bottega Verde b. l. b). 

Danes je podjetje še vedno v rokah družine Lavino, saj sta ga prevzela sinova Benedetto in 

Michele Lavino, ki uspešno nadaljujeta poslovanje. Podjetje Bottega Verde ima več kot 400 

prodajnih mest v Italiji in več kot 80 specializiranih trgovin s svojo blagovno znamko v 30 

državah po svetu (Oggi 2015). Zahvaljujoč kratki dobavni verigi podjetje vzdržuje dostopne 

prodajne cene za visokokakovostne naravne kozmetične izdelke. Tako ostaja Bottega Verde 

številka ena v Italiji za proizvodnjo in prodajo naravnih kozmetičnih izdelkov. Podjetje pa je 

prepoznano tudi kot prvo italijansko spletno mesto za lepotno industrijo z več kot milijoni 

posamičnih zadetkov vsak mesec in je številka ena v Italiji za naročanje kozmetičnih izdelkov 

po pošti (Bottega Verde b. l. b). Narava je izhodišče, cilj pa so kupci, s katerimi podjetje 

ustvarja stalni in neposredni dialog z več kot šestimi milijoni kartic zvestobe, 1,2 milijona 
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oboževalcev na Facebooku, 185 tisoč sledilcev na Instagramu in z več potrdili o odličnosti 

(Pambianco Beauty, 2014). 

Do nedavnega je podjetje surovine za izdelavo naravnih kozmetičnih izdelkov nabavljalo 

širom po svetu, sedaj pa se usmerja v uporabo sestavin, ki jih gojijo v Italiji, predvsem na 

dvorcu Palazzo Massaini v Toscani, domu podjetja, kjer so se stoletja proizvajala dragocena 

olja in vina. Glavni akter tega prelomnega obdobja je bil izvleček iz rdečega grozdja iz 

vinogradov Palazza Massaini, ki z antioksidativnimi in pomlajevalnimi lastnostmi navdušuje 

raziskovalce na univerzah, ki sodelujejo s podjetjem (Oggi 2015). 

Danes Bottega Verde zadovoljuje potrebe javnosti, ki je vedno bolj pozorna na kakovost 

izdelkov, z uporabo strogo izbranih naravnih aktivnih sestavin iz krajev izvora. Na posestvu 

Palazzo Massaini, velikem več kot 300 hektarjev, gojijo trte, oljke in oves (La forza e il 

sorriso b. l.). V izdelkih uporabljajo tudi dve avtohtoni rastlini, morski bor in ginestro. Na 

posestvu rastejo zelišča, kot so meta, timijan, ognjič in kamilica (Bottega Verde b. l. a). 

Palazzo Massaini, sedež podjetja v Pienzi, je odličen protagonist v trgovinah z novim 

prodajnim konceptom, saj kot glavno ozadje zadnje strani trgovine uresničuje slogan podjetja 

»Natura Italiana« in daje strankam pravo nakupovalno izkušnjo, potopljeno v naravo, barve in 

dišave priljubljenega toskanskega podeželja (Pambianco Beauty 2014). 

Priznanja in nagrade, ki jih je prejelo podjetje: 

 Superbrand 2019; na osnovi izbire potrošnikov se že vrsto let pridružuje najbolj 

priljubljenim znamkam med Italijani; 

 Elle Beauty Awards 2019; nagrada za najboljši kozmetični izdelek za kremo za obraz iz 

ovsa in gelni micelarni tonik iz jagod goji kot najboljši izdelek za čiščenje obraza; 

 Premio negozio web Italia 2018–2019 in Premio Cross Canalita 2018–2019; nagradi za 

najboljšo trgovino in najboljšo družbo v Cross Canaily; 

 Netcomm e-commerce award 2018; je priznanje za italijansko odličnost v e-poslovanju, 

ki nagrajuje njihovo vsakodnevno zavezanost, da je kupčeva nakupovalna izkušnja 

resnično edinstvena; 

 Cleo Fame Award 2016; za izdelek Straordinaria; 

 Insenga dell'anno Italia 2015/2016, v kategoriji zeliščar; 

 Popai Award 2015; za nov videz poslovalnic (Facebook b. l.); 

 BWA Beauty Web Award 2014; prva nagrada za e-trgovino; 

 Retailer of the year Italy 2012; najboljši prodajalec na drobno; 

 Webshop awards Italy 2012 (Bottega Verde b. l. a). 



 

31 

 

Slika 11: Cenovno pozicioniranje izdelkov Bottega Verde na trgu 

Vir: Interno gradivo podjetja Bottega Verde, 2018. 

5.3 Raziskava strategije mednarodnega marketinga podjetja Bottega Verde 

V empiričnem delu smo izvedli kvalitativno raziskavo v obliki polstrukturiranega intervjuja z 

Albertom Giacomom Canzianom, vodjo mednarodne maloprodaje in prodaje (International 

Retail & Sales Manager) pri podjetju Bottega Verde. Intervju je potekal po elektronski pošti v 

petek, 8. novembra 2019. S pomočjo intervjuja smo želeli odgovoriti na raziskovalno 

vprašanje, ki se glasi: Kakšno strategijo mednarodnega marketinga izvaja italijansko podjetje 

Bottega Verde, ki posluje v tržnem segmentu naravne kozmetike? 

Alberta Giacomo Canziana smo najprej vprašali, kaj je vodilo podjetje Bottega Verde, da se je 

odločilo za vstop na tuje trge. Razložil nam je, da je bila mednarodna širitev strateška 

odločitev za nadaljevanje rasti, ki je Bottega Verde zaradi zasičenosti trga ni mogla doseči v 

Italiji. Povedal nam je še, da ima Bottega Verde v Italiji več kot 400 trgovin. 

Nato smo Canziana vprašali, na kateri tuji trg je podjetje Bottega Verde prvič vstopilo in 

zakaj prav nanj. Povedal nam je, da je bil prvi tuji trg Španija. Za vstop prav tja pa so se v 

podjetju odločili, saj so navade španskih potrošnikov najbolj podobne kupcem v Italiji. 

Podobnost med trgoma so zaznali tudi pri sorodnosti izdelkov, ki jih oba trga nudita. 

V nadaljevanju nas je zanimalo, kako podjetje Bottega Verde izbira nove trge in kako hitro se 

širi. Odgovoril nam je: »Bottega Verde se osredotoča na svojo širitev v Evropi in želi si 

prizadevati za organsko rast namesto velike širitve, saj želi ohraniti popolni nadzor nad 

podjetjem in usmerjati poslovanje v določeno smer.« 

Vodjo mednarodne maloprodaje smo v nadaljevanju vprašali, kateri so po njegovem mnenju 

največji izzivi in ovire pri prodoru podjetja na tuje trge in kako se podjetje Bottega Verde 

sooča z njimi. Pojasnil nam je, da pri poslovanju na tujih trgih prihaja do več izzivov in ovir, 

največji izziv pa vidi v različni kozmetični zakonodaji v neevropskih državah. Ta namreč 
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preprečuje prodajo izdelkov Bottega Verde. V nekaterih državah zakonodaja zahteva 

testiranje na živalih, čemur pa pri podjetju Bottega Verde niso naklonjeni. S komercialnega 

vidika pa je zaznati izziv predvsem v zaupanju tujih potrošnikov blagovni znamki in v 

zavedanju ter prepoznavnosti nove blagovne znamke na trgu. 

Vsako podjetje se mora pred vstopom na tuji trg odločiti, kakšno vstopno strategijo bo izbralo 

za tuji trg. Za kateri način se podjetje odloči, je odvisno od več dejavnikov. Izbrana strategija 

nato vpliva na zavezanost, tveganje, nadzor in možnosti podjetja za dobiček. Zato nas je 

zanimalo, kakšne vstopne strategije uporablja Bottega Verde in katero je ključno merilo pri 

izbiri teh. Na vprašanje nam je odgovoril: »Uporabljamo standardne kriterije, seveda pa je 

potencial glede na obseg trga glavni. Podjetje si želi ohraniti kratke tržne poti in stik s 

posrednikom ter končnimi kupci, zato se pri Bottega Verde poslužujemo neposrednega izvoza 

prek izvoznih partnerjev. Ti vodijo distribucijo, skladiščenje, trženjsko komuniciranje in 

prodajo v tujini, ki temelji na našem poslovnem modelu z monobrand prodajalnami.« 

Poleg vstopne strategije mora podjetje pred vstopom na tuji trg oblikovati še strategijo 

programa trženja za mednarodno okolje. Pri določanju programa trženja se mora podjetje 

odločiti, do katere mere bo prilagodilo svoj trženjski splet razmeram v tujem okolju. Canziana 

smo vprašali, kakšno strategijo programa trženja izvaja podjetje Bottega Verde na 

mednarodnih trgih. Ali tujim trgom ponuja enake izdelke kot domačemu ali jih prilagaja? Na 

vprašanje nam je odgovoril: »Da, skušamo imeti enak izbor izdelkov in promocijo na istem 

območju. Na nekaterih trgih pa moramo sortimente prilagoditi glede na navade na trgu, na 

primer pri ličilih izbor senčil in podlag s svetlejšim oziroma temnejšim odtenkom prilagodimo 

glede na ten kože populacije v posamezni državi. Podobno pri izdelkih za nego kože trgu 

ponudimo kreme glede na različne tipe kože.« 

Nanašajoč se na prejšnje vprašanje nas je zanimalo še, ali se tržne cene izdelkov glede na 

posamezne trge razlikujejo in ali pri vseh trgih uporabljajo enak način komuniciranja ter 

promocije izdelkov. Pojasnil nam je, da skušajo imeti isti izbor izdelkov in enak način 

promocije na istem območju. Na primer v evro območju poskušajo imeti isto cenovno 

pozicioniranje in enake diskontne politike. Komunikacijo pa se trudijo poenotiti povsod po 

svetu, se pa na primer prilagodijo različnim razporedom praznovanj (npr. materinski dan, ki 

ga različne države praznujejo na različne dneve). 

Canziana smo v nadaljevanju vprašali, kako v podjetju skrbijo za uspešno pozitivno predstavo 

blagovne znamke Bottega Verde v očeh kupcev. Odgovoril nam je, da ima izredno 

pomembno vlogo pripovedovanje zgodbe o začetkih na toskanskih vrtovih in v vinogradih, od 

koder Bottega Verde črpa naravne sestavine za proizvodnjo kozmetičnih izdelkov. To zgodbo 

predstavljajo pri embaliranju izdelkov, s potiskom na papirnatih vrečkah, z vizualno podobo 

poslovalnic in seveda pri komunikaciji s strankami. 
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Slika 12: Poslovalnica Bottega Verde 

Vir: Uniks 2019. 

Blagovna znamka Bottega Verde pri komuniciranju svojih izdelkov uporablja Toskano kot 

kraj izvora kozmetike. Vodjo mednarodne maloprodaje smo vprašali, ali meni, da ima poreklo 

izdelka velik vpliv na zaznavo kakovosti izdelkov v očeh kupcev in posledično odločitev o 

nakupu. Zanimalo nas je še, ali opaža večjo prodajo izdelkov, katerih sestavine prihajajo iz 

Toskane. Na vprašanje nam je odgovoril: »Toskana je dobro poznana regija v Italiji zaradi 

svoje pokrajine in kmetijskega poklica. Vendar je veliko bolj učinkovito pri sporočanju 

dejstvo, da uporabljamo naravne sestavine, kot kraj sam. Nedvomno pa so naši izdelki iz linij 

oliva, oves in rdeče grozdje zelo priljubljeni med kupci, saj imajo stranke boljše zaupanje v 

kakovost surovin, ki jih pridelujemo sami in jih uporabimo v kozmetiki.« 

V nadaljevanju nas je zanimalo, kaj je po mnenju Canziana danes ključno za rast blagovne 

znamke? Odgovoril nam je, da v splošnem vidi možnosti za rast blagovne znamke predvsem v 

dajanju pozornosti uporabi varnih in naravnih sestavin v kozmetičnih izdelkih in tudi pri 

proizvodnji in drugih aktivnostih, ki naj bodo čim bolj prijazne okolju. 

Kot smo ugotovili, ima dobro zastavljena marketinška strategija ključen pomen za rast 

podjetja. Zato nas je zanimalo, na kaj je po mnenju Canziana treba paziti pri oblikovanju 

dobre marketinške strategije. Na vprašanje nam je odgovoril: »V našem primeru je strategija, 

ki je povezana s poznavanjem vedenja stranke. CRM in orodja za neposredni marketing so 

najučinkovitejša za povečanje zvestobe kupcev do blagovne znamke in izdelkov. V ta namen 

spodbujamo stranke, da se včlanijo v naš klub zvestobe, s tem prejmejo tudi kartico zvestobe, 

posebne akcijske ponudbe in ponudbe, prilagojene posameznikom, glede na zgodovino 

opravljenih nakupov.« 
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Vodjo mednarodne prodaje smo v nadaljevanju vprašali, kateri so po njegovem mnenju 

trenutni trendi na področju naravne kozmetike in kako v podjetju Bottega Verde poskrbijo, da 

so v koraku z njimi? Odgovoril nam je: »Zagotovo zmanjšanje količine večine konzervansov 

v kozmetiki. Trend so varni izdelki z manj ali brez kemikalij. Pri Bottega Verde smo se zato 

odločili, da bomo vse izdelke v svojem asortimaju ponovno preoblikovali. Rebranding je 

ogromna naložba, ki vključuje ne samo spremembo embalaže (zamenjava plastičnih 

kozarčkov za steklene pri kremah za obraz), temveč tudi spremembo sestavin in formul 

izdelkov (brez barvil in parabenov). Rebranding se bo končal marca 2020.« 

Konkurenca na področju naravne kozmetike je danes kar velika. Zanimalo nas je, kako bi 

ocenili marketinške aktivnosti podjetja Bottega Verde v primerjavi z drugimi znamkami 

naravne kozmetike. Canzian nam je pojasnil: »Bottega Verde je italijanska blagovna znamka 

in Italija sama je država, zelo znana po hrani in modi. Kozmetika pa je veliko bolj povezana s 

Francijo kot z Italijo, in to kljub dejstvu, da je 65 % ličil, ki se jih na svetu uporablja, 

narejenih v Italiji! Zato bi morala biti dejavnost marketinga, ki jo izvajamo, veliko bolj 

učinkovita in se osredotočiti na lokalne (italijanske) izdelke, ki lahko razlikujejo blagovno 

znamko od drugih konkurentov.« 

Canziana smo še vprašali, kaj je po njegovem ključ za uspešno delovanje podjetja na 

mednarodnem trgu. Na vprašanje nam je na kratko, a jedrnato odgovoril: »Zagotovo globalni 

pristop. Razmišljajte globalno, vendar delujte lokalno.« 

Za konec intervjuja smo Alberta Giacomo Canziana vprašali, kako ocenjuje razvoj podjetja 

Bottega Verde v prihodnosti, predvsem na področju vstopanja na nove tuje trge, ter kakšni so 

cilji podjetja. Odgovoril nam je, da imajo cilj v naslednjih letih še naprej se širiti v druge 

države po Evropi in na hitro razvijajoče se svetovne trge. 

5.4 Analiza rezultatov raziskovanja 

Podjetje Bottega Verde za vstop na tuje trge poleg spletne trgovine uporablja strategijo 

neposrednega izvoza preko izvoznih partnerjev. Podjetje stremi k povezanosti in ohranitvi 

stika s končnim uporabnikom ter posrednikom, zato se tudi raje poslužuje takšnega načina, s 

katerim ohranja krajše trženjske poti. 

Pri izvedeni raziskavi smo ugotovili, da podjetje v svoji strategiji poudarja predvsem 

poznavanje vedenja kupcev. Veliko pozornosti namenjajo sistemu upravljanja odnosov s 

strankami in uporabljajo orodja za neposredni marketing, saj stremijo k povečanju zvestobe 

kupcev blagovni znamki ter izdelkom.  

Pri podjetju Bottega Verde se zavedajo tudi vedno večjega zavedanja ljudi o pomenu 

kakovostne naravne in okolju prijazne kozmetike. V ta namen pri podjetju vedno stremijo k 
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novim smernicam, zato izbirajo vedno bolj naravne sestavine, izboljšujejo formulacijo 

izdelkov in izbirajo embalažo, ki je okolju bolj prijazna. 

5.5 Ugotovitve raziskovanja 

Izvedli smo polstrukturirani intervju s predstavnikom podjetja Bottega Verde, Albertom 

Giacomo Canzianom, vodjo mednarodne maloprodaje in prodaje. Podjetje v Italiji zelo dobro 

posluje, saj ima tam že več kot 400 specializiranih trgovin s svojo blagovno znamko in je 

prisotno v več kot 30 državah po svetu. 

Na osnovi izvedene raziskave smo ugotovili, da je bila mednarodna širitev podjetja strateška 

odločitev za nadaljevanje rasti, ki je zaradi zasičenosti trga ni mogla nadaljevati v Italiji. Kot 

prvo tujo državo za širitev svojega poslovanja so izbrali Španijo, saj so s pomočjo analize trga 

spoznali, da imajo tam kupci zelo podobne nakupovalne navade v primerjavi z nakupovalnimi 

navadami kupcev v domači državi. Tudi pozneje so širitev nadaljevali najprej v evropske 

države, ki so jim kulturno, geografsko in zakonodajno bližje. Ker stremijo h konstantni rasti, 

so se pozneje odločili vstopiti tudi na druge celine sveta. 

V podjetju želijo imeti popoln nadzor nad podjetjem in ohraniti enak koncept poslovanja v 

vseh poslovalnicah po svetu, kratke trženjske poti in predvsem stik s posrednikom ter 

končnimi kupci. Zato pri podjetju Bottega Verde kot način vstopa na mednarodne trge 

izbirajo neposredni izvoz prek izvoznih partnerjev. Kljub temu da izvoznim partnerjem 

prepustijo vodenje distribucije, skladiščenje, trženjsko komuniciranje in prodajo v tujini, 

imajo pri tem še vedno veliko vpliva, saj želijo mednarodno poslovanje čim bolj poenotiti s 

poslovnim modelom v Italiji. 

Pri določanju strategije programa trženja za mednarodno okolje upoštevajo pravilo, da 

prilagajajo le tisto, kar je nujno potrebno. Tako poskušajo imeti enak izbor izdelkov na 

domačem in mednarodnih trgih. Posameznemu trgu ne ponudijo določenega izdelka, če želje 

in navade kupcev niso v skladu z njim, formulacij izdelkov pa ne spreminjajo. Glede 

marketinške komunikacije in promocijskih aktivnosti se prilagajajo različnim razporedom 

praznovanj po svetu in posebnih dogodkov, ki jih imajo posamezne poslovalnice. V zvezi s 

tržnimi cenami izdelkov se v evro območju trudijo imeti isto cenovno pozicioniranaje in 

enake diskonte politike. Drugod po svetu tržne cene stroškovno nekoliko prilagodijo. 

Pri podjetju se zavedajo pomena dobrega poznavanja svojih kupcev. Preko CRM-ja in 

uporabe orodij za neposredni marketing stremijo k njihovemu zadovoljstvu in posledični 

lojalnosti blagovni znamki. Poslovanje temelji predvsem na osebni prodaji, saj zaposleni 

predstavljajo in svetujejo izdelke posamezni stranki ter s tem ustvarjajo zaupanje v kakovost 

blagovne znamke. V zadnjem času se daje velik poudarek na zmanjševanje konzervansov v 

kozmetiki in okolju prijaznejši embalaži, zato so se tudi pri podjetju Bottega Verde odločili 



 

36 

preoblikovati formulacije izdelkov in spremeniti embalažo. Ker se trendi na področju naravne 

kozmetike spreminjajo, se tudi podjetje trudi biti v koraku z željami in potrebami kupcev. 

5.6 Predlogi za nadaljnji razvoj in poslovno prakso 

Podjetje Bottega Verde dobro in uspešno posluje na področju naravne kozmetične industrije. 

S pomočjo spletne trgovine in z neposrednim izvozom prek izvoznih partnerjev posluje tudi 

na mnogih mednarodnih trgih po Evropi in okoli sveta. 

Možnosti za nadaljnji razvoj vidimo predvsem pri vstopu v skandinavske države, kjer je 

zaznati večjo naklonjenost naravnim kozmetičnim izdelkom. Prav tako v hitro rastoče države, 

kot so denimo Čile, Peru in Malezija. Vedno večji potencial pa vidimo tudi v balkanskih 

državah. V specializirane poslovalnice, ki jih ima Bottega Verde v Sloveniji, namreč zahaja 

veliko kupcev s Hrvaške, iz Srbije, Bosne in Hercegovine, Makedonije in Črne gore, ki so že 

pokazali zanimanje za to kozmetiko. Pri prodoru kozmetike Bottega Verde v omenjene države 

bi se podjetje lahko odločilo tudi za podelitev pravic do lastnega poslovnega modela v obliki 

franšiznih prodajaln. Tak način se je v preteklosti izkazal kot relativno preprost in učinkovit 

način vstopa na tuje trge. 

Med današnjimi kupci je opaziti vedno večjo zavedanje o uporabi kakovostnih naravnih 

kozmetičnih izdelkov, hkrati pa se povečuje tudi konkurenca, ki ponuja podobne izdelke. Kot 

nam je omenil Canzian, bi se morala dejavnost marketinga še bolj osredotočiti na lokalne 

italijanske izdelke, predvsem na področju ličil, saj imajo zelo kakovostne razvojne in 

proizvodne sposobnosti. Podjetje ima v svoji ponudbi tudi 100-% vegansko linijo ličil, ki 

izpolnjuje zahteve tudi najbolj zahtevnih strank, a je zaradi prenasičenosti ponudbe na trgu še 

vedno v ozadju. Menimo, da bi pri podjetju lahko začeli bolj intenzivno marketinško 

komunicirati to linijo na družbenih omrežjih ter tudi v obliki posebnih akcijskih ponudb, saj v 

njej vidimo velik tržni in trženjski potencial za prihodnost. 
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6 SKLEP 

V sodobnem dinamičnem poslovnem okolju je pomembno, da podjetja sledijo spremembam 

na trgu, prepoznajo želje in potrebe kupcev ter se nanje pravočasno in ustrezno odzovejo. 

Dobro zastavljena marketinška strategija je zato nepogrešljiva dimenzija v poslovanju 

podjetij. Za preživetje podjetja v konkurenčnem svetu je pomembna njegova konstanta rast. 

Ker postaja domači trg premajhen ali le ker podjetja vidijo priložnost večjih donosov na tujih 

trgih, se vedno več podjetij odloča, da bodo svojo poslovanje razširila na tuje trge. Podjetja, ki 

se odločijo, da bodo poslovala na mednarodnem trgu, morajo razviti mednarodne trženjske 

strategije za doseganje trženjskih ciljev na tujem trgu. 

V zaključni projektni nalogi smo raziskovali strategijo mednarodnega marketinga 

italijanskega podjetja Bottega Verde, ki prek specializiranih prodajaln uspešno posluje v več 

kot 30 tujih državah po svetu. Izvedli smo kvalitativno raziskavo v obliki polstrukturiranega 

intervjuja s predstavnikom podjetja Bottega Verde, Albertom Giacomo Canzianom, ki je v 

podjetju vodja mednarodne maloprodaje in prodaje. 

Ugotovili smo, da podjetje na tujih trgih uspešno posluje že 19 let. Najprej je začelo širiti 

svoje poslovanje izven domače države z vzpostavitvijo e-trgovine za nakupovanje po spletu. S 

tem se je blagovna znamka Bottega Verde začela širiti po Evropi in tudi širom sveta. Istega 

leta so sprejeli strateško odločitev o odprtju svoje prve specializirane prodajalne v tujini. Do 

danes je podjetje razširilo svoje mednarodno poslovanje v več kot 30 držav po vsem svetu. Na 

osnovi izvedene raziskave smo ugotovili, da je bila širitev v tujino strateška odločitev 

podjetja, saj so si želeli neprestane rasti, ki je zaradi zasičenosti domačega trga niso mogli več 

doseči v Italiji. Podjetje na tuje trga vstopa prek izvoznih posrednikov z neposrednim 

izvozom. Pri podjetju namreč stremijo k čim krajši tržni verigi, saj jim ta omogoča ostati v 

tesnem stiku s posredniki in s končnimi kupci. Pri podjetju se zavedajo pomena dobrega 

poznavanja svojih kupcev in upoštevanja njihovih želja ter potreb. S karticami zvestobe in s 

prisotnostjo na spletnih omrežjih podjetje ustvarja stalen in neposreden dialog z njimi. S 

svojimi strankami sodeluje tudi v laboratorijih, saj se jim želi s svojimi izdelki čim bolj 

približati ter zadovoljiti njihove potrebe in želje.  

Želja podjetja pa je tudi, da imajo popolni nadzor nad poslovanjem podjetja in da s svojim 

vplivom omogočijo poenotenje mednarodnega poslovanja s poslovnim modelom v Italiji. Pri 

določanju strategije programa trženja za mednarodno okolje poskušajo to čim bolj poenotiti z 

domačo strategijo, prilagajajo pa le tisto, kar je nujno potrebno. Tako stremijo k enakemu 

oziroma po potrebi skrčenemu izboru izdelkov na domačem in tujem trgu. Pri marketinškem 

komuniciranju in promocijskih aktivnostih se prilagajajo različnim razporedom praznovanj po 

svetu in priložnostnim dogodkom. Podobno se trudijo glede tržnih cen: v evro območju imeti 

isto cenovno pozicioniranje ter delno prilagajajo trženjske cene drugod po svetu glede na 

stroškovno politiko. Tako lahko ugotovimo, da ima proučevano podjetje dobro načrtovano in 

uspešno izvajano strategijo mednarodnega marketinga. 
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Možnosti za nadaljnji razvoj podjetja vidimo predvsem pri vstopu podjetja v skandinavske 

države, države hitro rastočih svetovnih trgov in tudi balkanskih držav, predvsem pa v 

evropske države, katerih zakonodaja je bolj podobna italijanski, saj kot smo iz intervjuja 

lahko razbrali, je zanje največji izziv pri vstopu na tuje trge različna in bolj omejujoča 

zakonodaja. Pri prodoru kozmetike Bottega Verde v omenjene države bi se podjetje lahko 

odločilo tudi za podelitev poslovnih pravic in lastnega poslovnega modela v obliki franšiznih 

prodajaln. Tak način se je v preteklosti izkazal kot relativno preprost in učinkovit način vstopa 

na tuje trge. 
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PRILOGA 

Priloga 1 Vprašalnik za intervju s predstavnikom podjetja Bottega Verde, g. Albertom 

Giacomo Canzian, vodjo mednarodne malo prodaje in prodaje. 

 





Priloga 1 

 

Vprašalnik za intervju 

1. Kaj je vodilo podjetje Bottega Verde, da se je odločilo stopiti na tuje trge? 

2. Na kateri tuji trg je podjetje Bottega Verde prvič vstopilo in zakaj prav tja? 

3. Kako podjetje Bottega Verde izbira nove trge in kako hitro se širi? 

4. Kateri so po vašem mnenju največji izzivi in ovire pri prodoru podjetja na tuje trge in 

kako se podjetja Bottega Verde sooča z njimi? 

5. Kakšne vstopne strategije uporablja Bottega Verde in katero je ključno merilo pri izbiri 

teh? 

6. Kakšno strategijo programa trženja izvaja podjetje Bottega Verde na mednarodnih trgih, 

ali tujim trgom ponuja enake izdelke kot domačemu ali jih prilagaja? Se tržne cene 

izdelkov glede na posamezne trge razlikujejo? Ali pri vseh trgih uporabljate enak način 

komuniciranja in promocije izdelkov? 

7. Kako skrbite za uspešno pozitivno predstavo blagovne znamke Bottega Verde v očeh 

kupcev? 

8. Blagovna znamka Bottega Verde pri komuniciranju svojih izdelkov uporablja Toskano 

kot kraj izvora kozmetike. Menite da ima poreklo izdelka velik vpliv na zaznavo 

kakovosti izdelkov v očeh kupcev in posledično odločitev o nakupu? Ali opažate večjo 

prodajo izdelkov katerih sestavine prihajajo iz Toskane? 

9. Kaj je po vašem mnenju danes ključno za rast blagovne znamke? 

10. Na kaj je po vašem mnenju potrebno paziti pri oblikovanju dobre marketinške strategije? 

11. Kateri so po vašem mnenju trenutni trendi na področju naravne kozmetike in kako v 

podjetju Bottega Verde poskrbite, da ste v koraku z njimi? 

12. Konkurenca na področju naravne kozmetike je danes kar velika. Kako bi ocenili 

marketinške aktivnosti Bottega Verde v primerjavi z ostalimi znamkami naravne 

kozmetike? 

13. Kaj je po vašem ključ za uspešno delovanje na mednarodnem trgu? 

14. Kako ocenjujete razvoj podjetja Bottega Verde v prihodnosti, predvsem na področju 

vstopanja na nove tuje trge ter kakšni so cilji podjetja? 


