
 
 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKLJUČNA PROJEKTNA NALOGA 

 

 

 

 

LUCIJA LAUKO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPER, 2013               

L
U

C
IJ

A
 L

A
U

K
O

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Z
A

K
L

JU
Č

N
A

 P
R

O
JE

K
T

N
A

 N
A

L
O

G
A

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 2

01
3 

 



 
 

  



 
 

 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaključna projektna naloga 

 

 

NAČRTOVANJE  MARKETINŠKO 

KOMUNIKACIJSKE KAMPANJE 
 

 

Lucija Lauko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPER, 2013                                   Mentor: viš. pred. mag. Armand Faganel 

  



III 
 

POVZETEK 

Sodobna, uspešna in prodorna turistična podjetja se danes ne sprašujejo ali komunicirati ali 

ne, temveč katera komunikacijska orodja uporabiti za najučinkovitejšo prodorno pot do 

uspešnega cilja.  V teoretičnem delu zaključne projektne naloge opredeljujemo ključne pojme, 

ki so pomembni za oblikovanje marketinško komunikacijske kampanje v turizmu. V nalogi so 

predstavljene bistvene prvine marketinga v turizmu ter komunikacijski splet. Empirični del 

temelji na anketi, s katero so pridobljeni podatki o učinkovitosti marketinških orodij, katera so 

pri odločitvi za nakup turistične storitve največji dejavnik. Rezultati izvedene raziskave so 

prikazani tudi grafično, na podlagi preučenega so navedene ugotovitve s priporočili. 

Ključne besede: turizem, marketing v turizmu, trženje v turizmu, komunikacijska orodja, 

komunikacijski splet, oglaševanje v turizmu. 

 

SUMMARY 

Modern, successful and progressive tourist companies are not wondering nowadays to 

advertise or not, whether which communication tools to use for the most effective progressive 

path towards a successful aim. In the bachelor thesis of the completed project work we define 

the key concepts that are important for forming marketing communication campaign in 

tourism. There have been essentials elements of marketing in tourism and communication 

web presented in the thesis. Empirical part is based on the survey with which information 

about efficiency of marketing tools are gathered and they are the biggest factor in making 

decisions to buy tourist service. The results of this research are also shown graphically, based 

on examined hypothesis are evaluated and findings with recommendations are stated. 

Keywords: tourism, marketing in tourism, communication tools, communication web, 

advertising in tourism  
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Razpršena, nepovezana turistična ponudba, slabo izkoriščene razvojne priložnosti, 

pomanjkanje enotnih vodilnih tem in neenotnost pri oblikovanju marketinških strategij so še 

vedno glavni problem razvoja turizma v  Koroški regiji. Danes na celotnem območju Koroške 

prevladuje predvsem izletniški turizem. Kljub temu, da je zadnjih nekaj let opaziti znake 

rahlega povečanja števila nočitev v regiji, je večji del ponudbe na celotnem področju 

prilagojen predvsem dnevnim turističnim obiskovalcem – izletnikom. V diplomski nalogi 

želimo podjetju Vaš Profit d.o.o., katerega dejavnost je poleg izdajanja medijev, tudi 

splavarjenje na reki Dravi, pomagati doseči cilj povečanja prodaje turističnega izdelka 

individualnim kupcem na slovenskem trgu in oživeti zastavljen projekt, pod blagovno znamko 

»Na Koroškem je fajn«.  Skupaj z vodilnimi v podjetju bomo z raziskavo trga poiskali 

inovativne marketinške pristope, pripravili marketinško kampanjo ter oblikovali orodja 

dodatne prodaje iz naslova prodaje individualnim kupcem.  

Marketing v turizmu opredeljuje Brezovec (2000, 22), da je poleg interesov ponudnikov in 

interesov kupcev prisotna še komponenta interesov okolja. Pri marketingu v turizmu 

opredeljujemo pojme, kot so izdelki, storitve in doživetje v povezavi s porabniki in ponudniki. 

Konečnik Ruzzier povzema, marketing v turizmu je tako »proces prostovoljne menjave med 

porabniki in ponudniki turističnih izdelkov/storitev/doživetij, pri čemer morata biti obe smeri 

v danem procesu menjave zadovoljni. Ponudniki morajo nuditi takšne izdelke/ 

storitve/doživetja, ki bodo modernim turističnim porabnikom zagotavljala maksimalno 

doživetje.   Pri tem morajo ponudniki upoštevati pristop ciljnega marketinga ter doživetja 

posredovati ciljnim porabnikom z ustrezno kombinacijo elementov destinacijskega 

marketinškega spleta« (Konečnik Ruzzier 2010, 2). 

Po opredelitvi ključnih pojmov, ki so pomembni za oblikovanje strategije, obravnavamo 

prvine marketinškega komuniciranja in na podlagi teorije načrtujemo marketinško 

komunikacijsko kampanjo »Na Koroškem je fajn«. 

Marketinško komuniciranje v turizmu po mnenju mnogih predstavlja najvidnejši element 

marketinškega  spleta v turizmu, vendar ga je smiselno obravnavati kot enakovreden, a vendar 

nepogrešljiv element marketinškega spleta. Pomembno je, da je marketinško komuniciranje 

usklajeno z ostalimi elementi v spletu. Vse to pa lahko dosežemo z različnimi orodji 

marketinškega komuniciranja. Med te štejemo oglaševanje, pospeševanje prodaje, odnose z 

javnostmi in neposredni marketing (Morgan in Pritchard 2000, 9). 
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1.2 Namen in cilji diplomskega dela 

Namen zaključne projektne naloge je pripraviti načrt marketinško komunikacijske kampanje 

blagovne znamke »Na Koroškem je fajn«. Z analizo stanja in želenega cilja podjetja poiskati 

rešitve, izdelati plan za povečanje prodaje individualnim kupcem na slovenskem trgu in 

ugotoviti pričakovano poslovno uspešnost doživetij v okviru blagovne znamke »Na 

Koroškem je fajn«. 

Cilji zaključne projektne naloge so: 

– predstavitev teoretičnih izhodišč o instrumentih marketinškega komuniciranja z uporabo 

strokovne in znanstvene literature, 

– ugotoviti, katera orodja marketinškega komuniciranja so učinkovita za izpeljavo 

kampanje, 

– pripraviti oblikovne predloge za posamezno obliko promocije, 

– ustvariti plan dodatne prodaje individualnim kupcem na slovenskem trgu s pomočjo 

predlaganih rešitev in aktivnosti, 

– izdelati marketinško komunikacijsko kampanjo za blagovno znamko »Na Koroškem je 

fajn«. 

1.3 Metode za doseganje ciljev diplomskega dela 

Zaključna projektna naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem 

delu smo uporabili deskriptivno raziskovalno metodo, s katero smo predstavili vse relevantne 

pojme, teorije in ugotovitve avtorjev o izbrani problematiki oziroma temi. Z metodo 

kompilacije smo povzeli mnenja in stališča različnih avtorjev in njihove ugotovitve. Na 

osnovi obdelane literature povzemamo, analiziramo in primerjamo pojem trženja v turizmu, 

pomen blagovne znamke in področje marketinškega spleta v turizmu – marketinško 

komuniciranje. Predvsem nas je zanimalo, ali teorija in rezultati določenih raziskav veljajo 

tudi za načrtovanje slednje kampanje.  

Empirični del diplomske naloge je bil izveden na temelju singularne študije primera in zajema 

tako eksplorativne in deskriptivne kot tudi eksplanativne narave. Ugotavljali smo vzročno - 

posledične odnose med pojavi, ki so oblikovali primer, ki ga s študijo primera obravnavamo.  

V  prvi vrsti predstavljamo projekt, iz katerega izhaja blagovna znamka »Na Koroškem je 

fajn« ter strategijo, kako orodja marketinškega komuniciranja uporabiti za predstavljeni 

projekt. S pomočjo metode anketiranja smo izvedli raziskavo o učinkovitosti načrtovane tržno 

komunikacijske kampanje in s pomočjo rezultatov povzeli ugotovitve in priporočila za 

nadaljnje delo. Raziskali smo, ali je načrtovana marketinška kampanja imela kakšen vpliv na 

povečanje povpraševanja po turističnih produktih. Primarne podatke smo pridobili s pomočjo 

metode spletnega anketiranja. Anketirane osebe bomo izbrali namensko. Anketirali smo osebe 
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iz baze, kjer je preko 4000 kontaktov, ki so v preteklih letih že povpraševale po turističnih 

produktih, naključne osebe, za katere smo smatrali, da se s ponudbo koroške še niso pobližje 

spoznali in naključne uporabnike družabnih omrežij. Pričakujoč  odziv najmanj 100 oseb se je 

pokazal za realnega. Zanimalo nas je predvsem, kje so do sedaj zasledili lokalno turistično 

ponudbo. Anketa je bila izvedena meseca marca 2013. S pomočjo statistične metode smo 

obdelali podatke v programu Microsoft Excel in jih nato grafično in tabelarično prikazali in 

obrazložili. 

1.4 Predpostavke in omejitve diplomskega dela 

Pri obravnavanju problema ni prišlo do pretiranih omejitev, ker je bil spekter literature zelo 
širok in kvaliteten, predvsem v teoretičnem delu naloge.  Celotna literatura je bila smiselno 
strnjena v dobre primere, kako marketing uporabljati specifično, v našem primeru je bil to 
marketing v turizmu.  Pri empiričnem delu zaključne projektne naloge smo pričakovali 
omejitve pri zbiranju gradiva in informacij, kar se je dejansko skozi celoten proces 
raziskovanja potrdilo. Pri raziskovanju smo pridobili največ korespondentov, ki so odgovorili 
na anketni vprašalnik iz Koroške in Podravske regije. Ta rezultat je ugotovitve o nastopu na 
trgu zameglil in iz rezultatov ne moremo izbrati dejanskega poznavanja blagovne znamke.  
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2 MARKETING V TURIZMU IN POMEN BLAGOVNE ZNAMKE 

2.1 Marketing v turizmu 

»Trženje je organizacijska funkcija in sklop procesov za ustvarjanje, prenašanje in 

komuniciranje vrednosti kupcem in za upravljanje odnosov z kupci v smeri, ki prinaša koristi 

organizaciji« (Kotler in Keller 2006, 6). 

Slednjemu lahko dodamo, povzeto po Brezovec (Brezovec 2000, 22), da je poleg interesov 

ponudnikov in interesov kupcev prisotna še komponenta interesov okolja. 

Pri trženju v turizmu opredeljujemo pojme, kot so  izdelki, storitve in doživetje v povezavi z 

porabniki in ponudniki. Trženje v turizmu je tako »proces prostovoljne menjave med 

porabniki in ponudniki turističnih izdelkov/storitev/doživetij, pri čemer morata biti obe smeri 

v danem procesu menjave zadovoljni. Ponudniki morajo nuditi takšne 

izdelke/storitve/doživetja, ki bodo modernim turističnim porabnikom zagotavljala 

maksimalno doživetje. Pri tem morajo ponudniki upoštevati pristop ciljnega trženja ter 

doživetja posredovati ciljnim porabnikom z ustrezno kombinacijo elementov destinacijskega 

trženjskega spleta« (Konečnik Ruzzier 2010, 2). 

V kolikor skušamo razčleniti porabnike turističnih izdelkov/storitev/doživetij, lahko v skladu 

s splošno sprejetimi opredelitvami Svetovne turistične organizacije (UNWTO – United 

Nations World Tourismus Organization) govorimo o sledečih porabnikih: 

– obiskovalcih – v danem primeru imamo v mislih vse potnike, katerih namen potovanja je 

turizem,  

– turistih – obiskovalci, ki prenočijo na destinaciji 

– izletnikih – obiskovalci, ki obiščejo turistični kraj oz. znamenitosti in jo v okviru istega 

dne tudi zapustijo. 

Na ponudbeni strani pa lahko ločimo med naslednjimi ponudniki turističnih 

izdelkov/storitev/doživetij: 

– podjetja nastanitvenega sektorja (npr. hoteli, moteli, apartmaji) 

– podjetja, ki upravljajo s privlačnostmi (npr. tematski parki, muzeji in galerije, nacionalni 

parki ipd.) 

– transporta podjetja (npr. letalske družbe, avtobusni prevozniki, železnice) 

– podjetja, ki organizirajo in posredujejo potovanja(organizatorji potovanj, turistične 

agencije). 

Turistične organizacije, vezane na turistične destinacije (nacionalne turistične organizacije, 

lokalne turistične organizacije, turistična združenja). 
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2.2 Posebnosti marketinga v turizmu 

Pojem trženje v turizmu se ne razlikuje od osnovnega pomena trženja, vendar razlike 

nastanejo v nadgradnji osnovnih trženjskih načel, zaradi posebnosti, ki nastajajo v turistični 

dejavnosti. Razlike nastajajo predvsem zaradi narave turističnega proizvoda, kot tudi zaradi 

kombinacije turističnih izdelkov in storitev. Turistični proizvod torej smatramo kot storitev. 

Posebnosti turizma lahko povzamemo po treh sklopih (Middleton 2001, 49 – 50). 

Turistični izdelki so ustvarjeni, prilagojeni in namenjeni za zadovoljevanje dolgoročnih potreb 

in pričakovanj kupcev. Ta značilnost je temelj trženjske teorije in na splošno uporabna v 

trženju. 

Zaradi posebnih značilnosti storitev moramo prilagoditi uporabo elementov trženjskega 

spleta, ki je nadgrajen iz štirih v sedem P-jev. To je temelj za razlikovanje med trženjem 

storitev in trženjem finančnih izdelkov.  

Trženje v turizmu je oblikovano na podlagi povpraševanja v turizmu in operativnih 

značilnosti turističnih podjetij. Oblika promocije in distribucije v turizmu ima drugačno 

obliko kot v ostalih panogah. Ta značilnost ločuje trženje v turizmu od trženja na drugih trgih.  

2.3 Pomen blagovne znamke 

Tradicionalni pogled na blagovno znamko opredeljuje slednjo kot »ime, izraz, znak, simbol, 

obliko ali njihovo kombinacijo, namenjeno prepoznavanju izdelkov ali storitev enega ali 

skupine prodajalcev ter razlikovanju njihovih izdelkov ali storitev od konkurenčnih.« (Aaker 

1991; Kotler 2004).  Omenjena opredelitev postavlja v ospredje predvsem enačenje pojma 

blagovne znamke z njenim vizualnim delom – logotipom. 

Poleg poudarjanja logotipa, lahko z notranjega vidika blagovno znamko enačimo tudi s 

podjetjem. V okvir tovrstnega povezovanja je vključen predvsem vidik grajenja določenega 

odnosa med različnimi deležnikimi v podjetju, ki vključuje tako poglede managerjev in 

skrbnikov blagovne znamke kakor tudi njihovim potencialnim porabnikom. Z namenom 

posredovanja konsistentne zgodbe potencialnim porabnikom o edinstveni značilnosti njihove 

blagovne znamke v primerjavi z njenimi konkurentkami, morajo deležniki slednjo zgraditi s 

pomočjo jasne identitete blagovne znamke (Kapferer 1998, Aaker 1991).  
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2.4 Turistična destinacija  

Ena izmed najpogosteje uporabljenih in razširjenih opredelitev turistične destinacije navaja, 

da je le-ta geografski prostor, ki ga turist izbere za potovalni cilj. Pri čemer je mogoče 

geografski prostor enačiti s kontinentom, državo, regijo, mestom ali celo manjšo geografsko 

enoto (Konečnik Ruzzier 2005, 155). 

 

Slika 1: Turistična destinacija kot kompleksna entiteta 

Vir: Konečnik 2005b, 54. 

Turistična destinacija je ena izmed najpogosteje uporabljenih in razširjenih opredelitev 

kompleksna entiteta, sestavljena iz množice različnih izdelkov, storitev in tudi doživetij 

vodena s strani večjega števila interesnih skupin (turističnega sektorja, javnega sektorja in 

vlade, različnih organizacij, lokalnih prebivalcev) ter opazovana z različnih zornih kotov (z 

zornega kota turistov, lokalnih prebivalcev,  z zornega kota menedžmenta destinacije). 

Turistična destinacija mora zagotavljati delovanje in usklajevanje nalog strateškega 

menedžmenta in strateškega trženja (Konečnik Ruzzier 2005, 155). 

Turistično destinacijo lahko definiramo glede na:  

– prostorski in geografski vidik, 

– vsebinski vidik, 

– stališča turistov, 

– poslovni ali strateški vidik.  
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3 MARKETINŠKO KOMUNIKACIJSKI SPLET V TURIZMU  

3.1 Opredelitev marketinškega komuniciranja v turizmu 

Sodobna turistična podjetja morajo poleg privlačnega turističnega proizvoda, cene ter 

ustreznega načina približevanja proizvoda turistu, slednjega primerno komunicirati 

obstoječim in potencialnim turistom. Uspešna turistična podjetja se danes ne sprašujejo, ali 

komunicirati ali ne, temveč koliko denarja porabiti za komuniciranje ter kako predvideni 

denar najučinkovitejše razporediti med primernimi orodji komuniciranja. Ustrezna 

komunikacija v turizmu pa ne sme biti usmerjena zgolj na ciljne segmente – turiste, temveč 

tudi na ostale interne skupine v turizmu (Konečnik Ruzzier 2010, 117). 

3.2 Oglaševanje v turizmu 

Oglaševanje predstavlja tisto obliko marketinškega komuniciranja, ki se nanaša na plačano 

obliko neosebne predstavitve in komuniciranja turističnih proizvodov in destinacij za znanega 

naročnika (Konečnik Ruzzier 2010, 118). 

Oglaševanje v turizmu je tisto orodje marketinškega komuniciranja, s pomočjo katerega želijo 

podjetja in destinacije največkrat vplivati na čustva potencialnih in dejanskih turistov 

(Morgan in Pritchard 2000, 346). 

Za čim večjo uspešnost oglaševalskih akcij moramo slediti naslednjim šestim stopnjam: 

določitev ciljne skupine, opredelitev ciljev oglaševanja, oblikovanje oglasnega sporočila, 

načrtovanje medijev, določitev proračuna namenjenega oglaševanju ter merjenje rezultatov 

oglaševanja (Middleton 2001, 241-247). 

Začetna faza oglaševalske kampanje je določitev ciljne skupine, kateri bo oglaševanje 

namenjeno. Razjasniti je potrebno, kateri turisti bodo predstavljali našo ciljno skupino. O 

natančnem premisleku je potrebno razmisliti tudi o njihovem zavedanju in naklonjenosti do 

ponujenih proizvodov in destinaciji (Konečnik Ruzzier 2010, 121). Po definiranju ciljne 

skupine sledi opredelitev ciljev oglaševanja. Dobro poznani cilji oglaševanja v turizmu so 

oblikovanje zavesti o turističnem proizvodu/destinaciji v očeh potencialnih in dejanskih 

turistov, informiranje o turističnem proizvodu/destinaciji, prepričevanje o nakupu turističnega 

proizvoda in obiska destinacije ter sprožanje po vrnitvi (Morgan in Pritchard 2000, 7). Cilji 

oglaševanja morajo poleg odločitev o ciljni skupini izhajati tudi iz odločitev o pozicioniranju 

proizvoda/destinacije in iz marketinškega spleta (Konečnik Ruzzier 2010, 121). Sledi 
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oblikovanje oglasa. Potrebno je razmisliti o vsebini sporočila, njegovi zgradbi, in obliki ter o 

viru sporočila.  

Najosnovnejša kriterija, ki ju upoštevamo pri izboru najučinkovitejših medijev za doseg ciljne 

skupine, se navezujeta na pokritost ciljne skupine ter stroškovno učinkovitost. Turistična 

podjetja imajo na razpolago širok spekter možnih medijev za prenos svojih sporočil. Izboru 

najučinkovitejših medijev sledi ustrezno načrtovanje slednih. Pri načrtovanju ustreznih 

medijev je potrebno poiskati najbolj ekonomične medije, ki bodo uspeli prenesti želeno 

sporočilo ciljni skupini. V tem primeru za vsak medij analiziramo število izpostavitev oglasa, 

ki je odvisno od dosega, frekvence in vpliva medija (Konečnik Ruzzier 2010, 122). 

Podjetja lahko svoj oglaševalski proračun določijo v skladu z eno izmed ustaljenih metod, s 

pomočjo katerih si odgovorni v podjetjih pomagajo pri določitvi višine oglaševalskega 

proračuna (Konečnik Ruzzier 2010, 122-123). Metode za določanje proračuna: Metoda 

razpoložljivih sredstev, metoda deleža od prodaje, metoda primerjave med konkurenti, 

metoda ciljev in nalog (Middelton 2001, 245). 

Upoštevajoč metodo razpoložljivih sredstev, odgovorni v podjetju odmerijo sredstva za 

oglaševanje glede na razpoložljiva sredstva, pri čemer povsem zanemarijo naložbeno vlogo 

oglaševanja in njegov neposredni učinek na prodajo. Tesno v navezi s prodajo pa tržniki v 

podjetju določijo oglaševalski proračun pri upoštevanju metode deleža od prodaje. V tem 

primeru določijo višino izdatkov za oglaševanje kot delež od tekoče ali pričakovane prodaje 

ali prodajne cene. Podjetja pa lahko svoj oglaševalski proračun določijo tudi na podlagi 

metode primerjave s konkurenti ali metode ciljev in nalog  (Konečnik Ruzzier 2010,123). 

3.3 Orodja marketinško komunikacijskih akcij 

Med orodja marketinško komunikacijskih akcij prištevamo različne dejavnosti in orodja. V 

skupni besedi jih imenujemo marketinški splet. Marketinški splet (imenovan tudi promocijski 

splet) sestavlja pet poglavitnih dejavnosti: oglaševanje, neposredno trženje, pospeševanje 

prodaje, odnosi z javnostmi, osebna prodaja. 

Komunikacija pomeni precej več kot le uporabo značilnih komunikacijskih oz. promocijskih 

orodij: za kupca imajo sporočilno vlogo tudi oblikovanje izdelka, njegova cena, oblika in 

barva embalaže, vedenje in obleka prodajalca, prostor prodaje, oprema podjetja. Ne samo 

promocijski, temveč celoten marketinški splet mora biti usmerjen k čim večjemu 

sporočilnemu učinku (Kotler 1994, 596). 

Marketinško komuniciranje v turizmu  je pomembno, saj potovanja ali izleta ne moremo 

vnaprej testirati. Naša pričakovanja v turizmu so tako osnovana zgolj na naši domišljiji in 

spodbujena s strani marketinško komunikacijskih orodij (Morgan & Pritchard 2000, 10). 
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Pri izbiri marketinških orodij moramo upoštevati dejstvo in ugotovitve priznanih marketinških 

svetovalcev, da čas, v katerem se nahajamo, zahteva individualni pristop in komunikacijo s 

potrošnikom. Vse oblike množičnega oglaševanja izgubljajo na teži in učinkovitemu 

končnemu rezultatu prodaje. Marketinška orodja moramo obravnavati ločeno, toda 

konsistentno.  
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4 PREDSTAVITEV BLAGOVNE ZNAMKE »NA KOROŠKEM JE FAJN«  

4.1  Predstavitev blagovne znamke »Na Koroškem je fajn« 

Nosilec projekta je podjetje Vaš Profit d.o.o., katerega glavna dejavnost je izdajanje časopisov 

(DE/22.120) in vzporedne dejavnosti: trženje in izvajanje dejavnosti splavarjenja na reki 

Dravi, trženje turistične ponudbe Koroške in trženje drugih enodnevnih izletov po Sloveniji in 

Avstriji.  

Produkti PTP TURIZEM 

Splavarjenje po reki Dravi 

Podjetje je v letu 2010 od podjetja Prorelax d.o.o. odkupilo program splavarjenja po reki 

Dravi, ki ga sedaj uspešno trži in izvaja že tretje leto. Ciljni kupci so zaključene skupine in 

individualni gosti in ciljni trgi so slovenski, avstrijski, hrvaški in italijanski trg. Za namene 

trženja podjetje uporablja direktno prodajo, prodajo preko lastnih medijev, aktivno je prisotno 

na sejmih in prireditvah, tako na slovenskem kot avstrijskem trgu, na italijanskem trgu dela 

podjetje predvsem z agencijami.  

Enodnevni izleti 

Podjetje svojim kupcem trži tudi druge turistične produkte Koroške, predvsem v okviru 

enodnevnih izletov, pod blagovno znamko »Na Koroškem je fajn« Poprodajna aktivnost 

kupcem splavarjenja pa so izleti v druge slovenske regije in v sosednjo Avstrijo. 

Po dolgoletnih izkušnjah dela v turizmu se ugotavlja, da je potrebno kupcem ponuditi nekaj 

več kot zgolj en produkt.  Ravno zato, se je porodila ideja o povezovanju ponudnikov, ki 

ponujajo konkurenčne turistične produkte, vendar še vedno dovolj različne, da je povezovanje 

smiselno.  

Marketinško razvojni projekt »Na Koroškem je fajn« deluje s ciljem povezovanja ponudnikov 

turističnih storitev na Koroškem, skupnega nastopa na trgu ter oblikovanja skupnih turističnih 

produktov. 

Kot glavni dolgoročni cilj projekta opredeljujemo celovito povezavo ponudnikov različnih 

turističnih storitev in tako na prostoru celotne regije, ki združuje naravne znamenitosti in 

kulturne dediščine.  

Gre za trženje integralnih turističnih, kulturnih in naravnih proizvodov. S takšnim pristopom 

težimo k naslednjim kvalitativnim ciljem: 

– izboljšanju kakovosti produktov,  

– povečanju pestrosti in raznolikosti ponudbe glede na ciljno skupino, 
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– povečuje prepoznavnost ponudnikov turističnih storitev in obseg promocije posamezne 

turistične destinacije. 

Projekt »Na Koroškem je fajn« je od zasnove naprej naravnan v hitrejšo rast števila 

obiskovalcev koroške regije. Pojavlja se potreba po večjih nastanitvenih kapacitetah, po 

novih, zanimivih in atraktivnih produktih.  

Projekt »Na Koroškem je fajn« je ob pričetku delovanja predvidel delovanje na slovenskem in 

zamejskem trgu. S pospešenim razvojem novih produktov, večjo prepoznavnostjo in ne 

nazadnje zaradi porasta povpraševanja iz tujine, pa je prebil te ozke okvirje (ponudba storitev 

v slovenskem jeziku) in postal projekt, katerega parterji so sposobni svoje turistične produkte 

predstaviti v vsaj dveh svetovnih jezikih – nemščini in angleščini. Zato želimo marketinške 

aktivnosti razširiti na širši evropski prostor in Evropejcem predstaviti turistične produkte, ki 

so zanimivi, poučni, sproščujoči in navdihujoči. 

4.1.1 Poslanstvo, vizija in strategija 

4.1.2 Poslanstvo 

S povezovanjem turistične ponudbe pod znamko »Na Koroškem je fajn« kot turistično 

destinacijo želimo:  

 

– povečati prepoznavnost celotnega območja in znotraj tega prepoznavnost turističnih 

krajev in ponudnikov, 

– razviti ponudbo z množičnim in prepoznavnim utripom po trajnostnih načelih, ki bo 

obiskovalcu ponudila privlačna, povezana, avtentična in srčna doživetja, 

– povečati obisk, podaljšati bivanje in potrošnjo. 

4.1.3 Vizija 

Blagovna znamka »Na Koroškem je fajn« bo postala prepoznavna turistična destinacija v 

Sloveniji, ki bo težila k povečanju pestrosti in raznolikosti ponudbe, jo na atraktiven način 

predstavljala svetu in dosegala pričakovanja gostov. 

4.1.4 Strategija 

Strategija razvoja blagovne znamke se je v preteklosti že dobro oblikovala, glede na to, da so 

aktivnosti v zadnjih časih zamrle je strategija predvsem v oblikovanju novih smernic. 

Potrebno je pridobiti zaupanje ponudnikov in partnerjev, povečati je potrebno obseg 
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turističnega prometa, povečati prihodke izven turistične sezone ter posledično povečati 

potrošnjo v destinaciji. 

 

Ugotavlja se, da so bile v sklopu projekta pretekle marketinške aktivnosti ciljane zgolj na 

organizirane skupine, pozabljalo pa se je na individualne goste in tako imenovane družine z 

otroki. V ta namen smo izbrali marketinške aktivnosti za omenjene tri ciljne skupine, s 

katerim bomo dosegli zastavljene cilje.  

 

Z raziskavo trga bomo poiskali inovativne marketinške pristope, pripravili marketinško 

kampanjo ter oblikovali orodja dodatne prodaje iz naslova prodaje individualnim kupcem. 

 

A: Za Organizirane skupine, t.i. izletniški avtobusni turizem 

Glavni namen je, da na prireditev pripeljemo največje število organizatorjev izleta, kot so 

predsedniki ali predstavniki ciljnih skupin: društva, sindikati, klubi. 

 

B: Za Individualne goste 

Izdelati strategijo povečanja prodaje individualnim kupcem na slovenskem, avstrijskem, 

hrvaškem, italijanskem madžarskem trgu in v sklopu projekta pomagati doseči cilj povečanja 

prodaje dodatnih oglednih točk.  

 

C: Za Družine z otroki 

Izdelati strategijo povečanja prodaje ciljne skupine družine z otroki na slovenskem trgu in 

posledično znotraj projekta »Na Koroškem je fajn« pripraviti aktivnosti za trženje tej skupini 

pripravljenega Pravljičnega izleta. 

4.1.5 Swot analiza turizma na Koroškem  

PREDNOSTI 

 

ODKRITE SLABOSTI 

- pestrost naravnih danosti; 

- ohranjena kulturna dediščina; 

- razvita kakovostna turistična ponudba 

na podeželju; 

- možnost za različne rekreacijske 

aktivnosti v naravi; 

- možnost izletov; 

- obstoječi inovativni turistični 

produkti; 

- ugodna obmejna lega; 

- ponudba za različne ciljne skupine; 

- mir in tišina. 

- nizka kakovost, število in povprečna 

zasedenost nastanitvenih kapacitet; 

- zastarela žičniška infrastruktura; 

- nerazvita podporna infrastruktura 

(turistična signalizacija, kolesarske in 

druge – tematske poti, počivališča, 

info točke); 

- turistično nerazvite in premalo 

izkoriščene naravne vrednote in 

kulturna dediščina; 

- slaba prepoznavnost regije sploh kot 

turistične destinacije; 
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- otežena prometna dostopnost do regije 

in še posebej njenih perifernih 

območij; 

- nezadostno sodelovanje med javnim, 

zasebnim in civilnim sektorjem; 

- strukture za upravljanje turistične 

destinacije ne obstajajo oz. so 

pretežno lokalno usmerjenje; 

- pomanjkanje integralnih regijskih 

turističnih produktov 

PRILOŽNOSTI 

 

NEVARNOSTI 

- načrtovani investicijski projekti kot 

spodbuda za zagon večjega 

investicijskega cikla; 

- potrebe po razvoju novih 

perspektivnih dejavnosti, za 

ustvarjanje novih delovnih mest v 

regiji; 

- kreiranje novih, specifičnih, od 

konkurence razločevalnih turističnih 

ponudb; 

- sodelovanje in komplementarno 

povezovanje (v regiji, s sosednjimi 

regijami ter čez mejo) pri razvoju in 

trženju integralnih turističnih 

produktov; 

- izkoriščenje ugodne geografske lege – 

bližina turističnih razvitejših območij 

in letališč Celovec in Gradec; 

- aktualni trendi(več krajših počitnic, 

tudi izven sezone in izbiranje novih, 

turistično še neodkritih območij…); 

- širitev ponudbe »izven sezone«; 

- skozi razvoj in ponudbe izboljšati 

prepoznavnost celotne regije. 

- pomanjkanje investitorjev in 

nezadosten obseg razvojnih spodbud 

za razvoj turistične infrastrukture; 

- neusklajeni urbanistični, prostorski in 

razvojni načrti; 

- nasprotujoče si težnje 

naravovarstvenikov in snovalcev 

turističnega razvoja glede razvoja 

turizma v zaščitenih območij; 

- konkurenčnejše destinacije s  podobno 

ponudbo; 

- zagotavljanje ustreznih kadrov slabše 

plačana panoga in posledično slab 

interes mladih za izobraževanje in 

delo v njej; 

- »lokalizmi« in nerazumevanje 

nujnosti podjetniškega povezovanja v 

in izven regije. 

 

  

Vir: Regionalni razvojni program za Koroško razvojno regijo, 20, 2012. 
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5 MARKETINŠKO KOMUNICIRANJE BLAGOVNE ZNAMKE »NA 

KOROŠKEM JE FAJN« 

5.1 Predstavitev marketinško komunikacijske kampanje »Na Koroškem je fajn« 

V sklopu zaključne projektne naloge smo pripravili marketinško kampanjo za blagovno 

znamko »Na Koroškem je fajn«.  

 

Marketinško komunikacijska kampanja je nastala na osnovi analize delovanja dosedanjih 

marketinških aktivnosti projekta »Na Koroškem je fajn«. Glede na trend marketinškega 

komuniciranja, ki se iz leta v leto spreminja, je potrebno prenoviti in dodati ključne 

marketinške prijeme sodobnega časa. 

 

V zadnjem letu, ob zmanjšanju promocijskih aktivnosti je podjetje Vaš profit d.o.o. doživelo 

občuten upad povpraševanja in upad prodaje (za 30 odstotkov manj).  

Potrebno je ukrepati, zato smo se skupaj z vodilnimi odločili, da pripravimo marketinško 

kampanjo, ki bo vsebovala sodobne prijeme marketinških orodij.  

Podjetje si z marketinško kampanjo zadaja 3 cilje: 

 

1. povečati prodajo organiziranim skupinam, tako imenovani izletniški avtobusni turizem za 

20 odstotkov, 

2. vzpostaviti sistem  učinkovite prodaje turističnih produktov individualnim kupcem na 

slovenskem, avstrijskem, hrvaškem, madžarskem in italijanskem trgu, 

3. vzpostaviti sistem učinkovite prodaje ciljni skupini družin z otroki na slovenskem trgu.  

 

Celotna marketinška kampanja mora biti usklajena s promocijsko prireditvijo, ki se bo 

odvijala v začetku maja. Pred samo prireditvijo in otvoritvijo poletne turistične sezone bomo 

izvedli marketinško kampanjo po media planu. Mediji, ki jih bomo v media planu uporabili 

so: radio, tiskani, spletni mediji in televizija. Vzporedno z omenjenimi klasičnimi načini 

oglaševanja v naštetih medijih pa bomo izvajali promocijo tudi na družabnem omrežju 

Facebook in Twiter. Oglaševanje v medijih bo trajalo en mesec, vse ostale aktivnosti, kot je 

pojavljanje na sejmu in na družabnih omrežjih pa se bo nadaljevalo skozi vso sezono. 

Podroben opis marketinških orodij in media plana sledi v nadaljevanju.  
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5.1.1 Povod in nastanek marketinško komunikacijske kampanje »Na Koroškem je fajn« 

Poudarek marketinško komunikacijske kampanje je predvsem na pridobivanju individualnih 

gostov in s tem povezanim tudi povezovanjem turističnih ponudnikov Koroške, s katerimi 

lahko dosežemo zanimiv in atraktiven oddih za goste, hkrati pa povečamo obisk turističnih 

točk. 

Odločili smo se, da pripravimo marketinško komunikacijsko akcijo, kjer bomo individualnim 

gostom intenzivno predstavili Koroško kot destinacijo, kjer lahko bivajo več dni in vsak dan 

atraktivno preživijo svoj čas. Na osnovi partnerskega sodelovanja bomo oblikovali in izvedli 

marketinško komunikacijsko akcijo v sklopu blagovne znamke »Na Koroškem je fajn« in 

sicer s podnaslovom »Pobeg iz mesta, aktiven oddih na deželi«.  

5.1.2 Partnerstvo marketinško komunikacijske kampanje »Na Koroškem je fajn« 

Strateški cilj partnerstva je povezati vse ponudnike turizma na Koroškem. S tem ciljem  

dosežemo znižanje stroškov marketinško komunikacijske kampanje.  

Naslednji cilj je vzpostaviti partnersko sodelovanje s podjetji, ki izdajajo tiskane medije 

(časopisi, revije); televizijskimi hišami (turistične oddaje); spletni portali; radijske hiše. 

S slednjimi želimo vzpostaviti trajno sodelovanje na področju B2B prodaje in marketinškimi 

aktivnostmi.  

5.1.3 Trženjski prijemi marketinško komunikacijske kampanje »Na Koroškem je fajn« 

Glavni koncept komunikacijske kampanje »Na Koroškem je fajn« je preživeti na Koroškem 

dan, dva ali ves več. Komunikacijsko kampanjo bomo poimenovali »Pobeg iz mesta, aktiven 

oddih na deželi.« Ključen koncept pospeševanja prodaje bo tradicionalna prireditev »Na 

Koroškem je fajn«, katera bo vključevala celodnevni izlet za tri ciljne skupine: 

 

– organizirane skupine, tako imenovani izletniški avtobusni turizem, 

– individualni gosti, 

– družine z otroki. 

Prireditev bo namenjena v promocijske namene blagovne znamke in novo nastale kampanje.  

 

A: Za Organizirane skupine, tako imenovani izletniški avtobusni turizem 

Glavni namen je, da na prireditev pripeljemo v največje število organizatorjev izleta, kot so 

predsedniki ali predstavniki ciljnih skupin: društva, sindikati, klubi. 

Trženjski prijem, s katerim bomo poskušali doseči zadostno število predstavnikov na 

prireditvi, je naslednji: poleg prodajnega pisma in letakov, ki jih bomo ciljno razposlali, bomo 

vključili brezplačno karto za celodnevni izlet na Koroško. S tem bomo dosegli, da osebe, ki 
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organizirajo izlet za skupine, doživijo pristnost in kakovost izleta ter se odločijo organizirati 

izlet za celotno skupino.  

 

B: Za Individualne goste 

Trženjski prijem,  ki ga bomo izbrali, bo radijska postaja, preko katere bomo izvedlo 

promocijo pod naslovom, »Pobeg iz mesta, na Koroško«. Promocija bo izvedena na način, 

preko katerega bomo 1 avtobus poslušalcev radijske postaje brezplačno odpeljali na izlet na 

Koroško. Poslušalci bodo sodelovali v nagradni igri, preko katere bomo nagrajence nagradili 

z brezplačnim izletom. 

 

C: Za Družine z otroki 

Trženjski prijem, ki ga bomo izbrali, bo pobarvanka za otroke, katere rdeča nit bo 

Pravljični izlet. Pobarvanka bo distribuirana v vrtce in osnovne šole.  

5.2 Orodja marketinško komunikacijske kampanje »Na Koroškem je fajn« 

V nekaj letih vedno uspešnejšega delovanja projekta »Na Koroškem je fajn« si je podjetje  

pridobilo veliko izkušenj o izbiri efektivnih marketinško–komunikacijskih orodij.  V 

nadaljevanju predstavljam orodja marketinškega komuniciranja, katere bo podjetje uporabilo 

pri snovanju komunikacijske kampanje »Na Koroškem je fajn«. 

5.2.1 Pospeševanje prodaje 

Pospeševanje prodaje sestoji iz zbirke orodij, ki jih potrebujemo za spodbujanje, zlasti 

kratkoročno, da izzovemo hitrejše in/ali večje nakupe določenega izdelka/storitve s strani 

porabnikov ali trgovine (Kotler 1994, 665). Pospeševanje prodaje vključuje orodja za 

pospeševanje prodaje porabnikom (vzorce, kupone, vračilo gotovine, nižjo ceno, nagrade, 

darila, nagrade rednim kupcem, brezplačne pokušnje, garancije, demonstracije, tekmovanja) 

(Kotler 1994, 666). 

 

Glede na to, da je v preteklem letu po analizah podjetja Vaš profit d.o.o. obisk turistov padel 

za 30 odstotkov, bomo orodje pospeševanja prodaje uporabili za izrazito poudarjanje 

ponudbe.  Osredotočili se bomo predvsem na slednja orodja, katera bomo smiselno definirali 

in poiskali za le – te učinkovite primere. 

 

Vzorci in brezplačni preizkusi so brezplačna oblika določene količine izdelka ali storitve; 

dostavljajo jih od vrat do vrat, pošiljajo po pošti, delijo v trgovinah, na sejmih; je zelo 

učinkovit, vendar drag način uvajanja novega izdelka in privabljanja novih kupcev; 

spodbujajo distribucijo izdelka: če so kupci z vzorcem zadovoljni, potem začnejo po izdelku 

tudi povpraševati (Habjanič in Ušaj 1998, 110). Brezplačni preizkus, ki ga podjetje že 



 

 

vpeljuje v sistem prodaje je, da organizatorja izleta skupine povabi na brezplačni izlet na 

Koroško. Brezplačni izleti na Koroško se odvijajo v sklopu promocijske 

Koroškem je fajn«. 

 

Slika 

Kuponi so potrdila, ki dajejo potrošniku ugodnost pri nakupu izdelka; pošiljajo jih po pošti, 

priloženi so izdelkom ali oglasom; namen je obdržati stare kupce,  privabiti nove kupce ter 

spodbuditi k večjemu nakupu (Habjančič in Ušaj 1998,

 

Primer kupona, ki ga lahko uporabimo pri trženju eno ali več dnevnih izletov

vnaprej določeni vrednosti.  
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vpeljuje v sistem prodaje je, da organizatorja izleta skupine povabi na brezplačni izlet na 

Koroško. Brezplačni izleti na Koroško se odvijajo v sklopu promocijske 

Slika 2: Primer brezplačnega preizkusa 

Vir: Vaš profit d.o.o. 2013. 

potrdila, ki dajejo potrošniku ugodnost pri nakupu izdelka; pošiljajo jih po pošti, 

izdelkom ali oglasom; namen je obdržati stare kupce,  privabiti nove kupce ter 

(Habjančič in Ušaj 1998, 110). 

Primer kupona, ki ga lahko uporabimo pri trženju eno ali več dnevnih izletov

Slika 3: Primer kupona 

Vir: Vaš profit d.o.o. 2013. 

vpeljuje v sistem prodaje je, da organizatorja izleta skupine povabi na brezplačni izlet na 

Koroško. Brezplačni izleti na Koroško se odvijajo v sklopu promocijske prireditve »Na 

 

potrdila, ki dajejo potrošniku ugodnost pri nakupu izdelka; pošiljajo jih po pošti, 

izdelkom ali oglasom; namen je obdržati stare kupce,  privabiti nove kupce ter jih 

Primer kupona, ki ga lahko uporabimo pri trženju eno ali več dnevnih izletov, so kuponi v 

 



 

 

Nagrade so priložnost, da dobimo gotovino, potovanja ali blago, ker smo nekaj kupili. Pri 

žrebanju se od porabnikov pričakuje, da pošljejo svoja imena na žrebanje. Pri igri dobijo 

kupci pri vsakem nakupu nekaj, na primer tombolske številke, manjkajoče črke, ki ji

utegnejo pomagati, da dobijo nagrado. Vse te oblike težijo k temu, da bi pritegnile več 

pozornosti kot kuponi in manjša darila (Kotler 1994, 669).

V sodobnem času so nagradne igre 

Facebook bomo pripravili različne nagradne igre. 

nagrade, katere bodo prispevali k

predstavljali Koroško. Marketinške akcije bodo razdeljene na poletno in zimsko prodajno 

sezono. Ena izmed nagradnih iger poletne sezone bo 

bomo obiskovalce spodbujali, da v fotografski objektiv ujamejo čudovite trenutke preživete 

na Koroškem.  

 

Slika 4: Primer nagradne igre na družbenem omrežju Facebook

5.2.2 Odnosi z javnostmi in publiciteta 

Odnosi z javnostjo in publiciteta: Razni programi za promocijo in/ali ohranjanje po

podjetja oziroma izdelkov (Kotler 1994, 

zaradi treh bistvenih značilnosti: 

– »Visoka preprečljivost«: Sporočila v obliki novic so za porabnike verodostojnejša in 

preprečljiva kot oglasi.   

– »Neopaznost«: Sporočila pridejo do kupcev v obliki vesti in ne kot prodajno usmerjena 

komunikacija, zato dosežejo tudi ljudi, ki bi se sicer izognili prodajnim zastopnikom 

oziroma prezrli oglase.  

– Dramatizacija: Podobno kot oglaševanje imajo tudi odnosi z 

za predstavljanje podjetja ali izdelka. 
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so priložnost, da dobimo gotovino, potovanja ali blago, ker smo nekaj kupili. Pri 

žrebanju se od porabnikov pričakuje, da pošljejo svoja imena na žrebanje. Pri igri dobijo 

kupci pri vsakem nakupu nekaj, na primer tombolske številke, manjkajoče črke, ki ji

utegnejo pomagati, da dobijo nagrado. Vse te oblike težijo k temu, da bi pritegnile več 

pozornosti kot kuponi in manjša darila (Kotler 1994, 669). 

V sodobnem času so nagradne igre največji hit družbenih omrežij. Za 

li različne nagradne igre. V okviru nagradne igre bomo podelili 

e, katere bodo prispevali koroški ponudniki. Prav tako bomo na omrežju aktivno 

predstavljali Koroško. Marketinške akcije bodo razdeljene na poletno in zimsko prodajno 

agradnih iger poletne sezone bo nagradni foto natečaj, preko katerega 

bomo obiskovalce spodbujali, da v fotografski objektiv ujamejo čudovite trenutke preživete 

: Primer nagradne igre na družbenem omrežju Facebook

Vir: Vaš profit d.o.o. 2013. 

in publiciteta  

Odnosi z javnostjo in publiciteta: Razni programi za promocijo in/ali ohranjanje po

(Kotler 1994, 596).  Odnosi z javnostmi so zelo primerno orodje 

zaradi treh bistvenih značilnosti:  

»Visoka preprečljivost«: Sporočila v obliki novic so za porabnike verodostojnejša in 

»Neopaznost«: Sporočila pridejo do kupcev v obliki vesti in ne kot prodajno usmerjena 

komunikacija, zato dosežejo tudi ljudi, ki bi se sicer izognili prodajnim zastopnikom 

Dramatizacija: Podobno kot oglaševanje imajo tudi odnosi z javnostmi veliko izrazno moč 

za predstavljanje podjetja ali izdelka.  

so priložnost, da dobimo gotovino, potovanja ali blago, ker smo nekaj kupili. Pri 

žrebanju se od porabnikov pričakuje, da pošljejo svoja imena na žrebanje. Pri igri dobijo 

kupci pri vsakem nakupu nekaj, na primer tombolske številke, manjkajoče črke, ki jim 

utegnejo pomagati, da dobijo nagrado. Vse te oblike težijo k temu, da bi pritegnile več 

omrežij. Za družbeno omrežje 

V okviru nagradne igre bomo podelili 

Prav tako bomo na omrežju aktivno 

predstavljali Koroško. Marketinške akcije bodo razdeljene na poletno in zimsko prodajno 

nagradni foto natečaj, preko katerega 

bomo obiskovalce spodbujali, da v fotografski objektiv ujamejo čudovite trenutke preživete 

 

: Primer nagradne igre na družbenem omrežju Facebook 

Odnosi z javnostjo in publiciteta: Razni programi za promocijo in/ali ohranjanje podobe 

Odnosi z javnostmi so zelo primerno orodje 

»Visoka preprečljivost«: Sporočila v obliki novic so za porabnike verodostojnejša in 

»Neopaznost«: Sporočila pridejo do kupcev v obliki vesti in ne kot prodajno usmerjena 

komunikacija, zato dosežejo tudi ljudi, ki bi se sicer izognili prodajnim zastopnikom 

javnostmi veliko izrazno moč 
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Uporabili bomo udarne aktivnosti na področju odnosov z javnostmi. Že pri samem lansiranju 

kampanje bomo vključili študijsko turo za slovenske medije in jih popeljali na izlet na 

Koroško. V sklopu promocijske prireditve bomo pripravili novinarsko konferenco.  Kampanjo 

pa bomo predstavili tudi v številnih strokovnih avtorskih člankih in intervjujih v slovenskih 

medijih: Turizem, v novicah Turistične tiskovne agencije. 

5.2.3 Osebna prodaja  

Osebna prodaja je oseben stik z enim ali več možnimi kupci (Kotler 1994, 596). Je stroškovno 

najučinkovitejše orodje na kasnejših stopnjah nakupnega procesa, še posebej pri spodbujanju 

naklonjenosti do izdelka, prepričanja kupca in odločitve za nakup (Kotler 1994, 616). 

Najpogostejša orodja osebne prodaje so: Prodajne predstavitve, prodajna srečanja, 

spodbujevalni programi, vzorci, sejmi in razstave.  

 

Največji poudarek bomo v marketinški kampanji »Na Koroškem je fajn« namenili 

predstavitvam na sejemskih prostorih. Predstavitve bodo potekala preko regijske razvojne 

agencije, kjer bomo koroški ponudniki predstavljali turistične produkte Koroške. 

 

Preglednica 1:  Terminski plan predstavitev na sejemskih prostorih 

 

Aktivnost Lokacija Opis Termin Ciljna skupina 

Sejem Alpe -Adria, 

Turizem in prosti 

čas 

Ljubljana, 

Slovenija 

Turizem,šport,storitve in 

ideje za prosti čas 
24.-27.1. 

2013 

Individualni gostje, 

turistična društva, 

organizatorji izletov, 

turistične agencije 

Sejem DOM   Ljubljana, 

Slovenija 

Vse za dom, gradbeništvo in 

stavbno pohištvo, ogrevanje 

in hladilna tehnika, notranja 

oprema. 

12.3.-17.3. 

2013 

Individualni gostje, 

podjetja 

Sejem FREIZEIT  Celovec, 

Avstrija 

Velik potencial predstavlja 

ponudba gastronomije in 

predstavitev kulture, 

kolesarjenj in pohodništva. 

5.-7.4. 

2013 

Individualni gostje, 

organizatorji skupin, 

turistične agencije 

Sejem Naturo in 

Lov 

Gornja 

Radgona, 

Slovenija 

Mednarodni sejem aktivnosti 

in oddiha v naravi in 

mednarodni sejem lovstva in 

ribištva 

19.-21.4. 

2013 

Ribiške družine, 

lovske družine, 

individualni gosti 

Otroški BAZAR Maribor, 

Slovenija 

Izobraževalno-sejemska 

prireditev, ki na enem mestu 

zbere družine iz različnih 

koncev Slovenije.  

17.-19.5. 

2013 

Družine z otroki 
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Sejem NATOUR  Celje, 

Slovenija 

NATOUR bo aktivni oddih 

predstavil na svež in 

atraktiven način vsem 

ljubiteljem aktivnega 

preživljanja prostega časa v 

naravi. 

  Individualni gostje 

Sejem AGRA Gornja 

Radgona, 

Slovenija 

Kmetijsko živilski sejem.  24. - 29. 8. 

2013 

Individualni gostje 

Sejem MOS obrtni 

sejem 

Celje, 

Slovenija 

Mednarodni sejem obrti in 

podjetnosti. 
11-17.9. 

2013 

Individualni gostje, 

podjetja 

Otroški BAZAR Ljubljana, 

Slovenija 

Izobraževalno-sejemska 

prireditev, ki na enem mestu 

zbere družine iz različnih 

koncev Slovenije.  

12.-15-9. 

2013 

Družine z otroki 

Sejem Herbstmesse  Celovec, 

Avstrija 

Gradnja, bivanje, 

gospodinjstvo, moda, 

kulinarika, kmetijstvo 

september Individualni gostje 

Sejmi v okviru 

POHODNIŠTVO&

KOLESARJENJE  

   september Kolesarji, pohodniki 

Tour Natur 

Duesseldorf   

        

Eurobike 

Friedrichafen    

        

KARTNER  Celovec, 

Avstrija 

Kultura avstrijske koroške in 

Alpe-Jadran 
november Individualni gostje 

DIE FAMILIEN 

mit SENIOR 

AKTIV  

Celovec, 

Avstrija 

  november Individualni gostje 

 

Vir: Vaš profit d.o.o. 2013. 

 

Vsaka predstavitev na sejmu bo aktivno podprta z nagradno igro, preko katere bomo 

obiskovalce sejmov spodbudili, da rešijo anketni vprašalnik.  

 

 

 

 



 

 

Vir: Regional

Vir: Regionalna razvoja agencija za Koroško
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Slika 5: Primer nagradne igre 

Vir: Regionalna razvoja agencija za Koroško 2013. 

Slika 6: Primer nagradne igre 

Regionalna razvoja agencija za Koroško 2012. 
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5.2.4 Neposredni marketing 

Neposredni marketing predstavlja komuniciranje z določenimi obstoječimi in možnimi 

odjemalci po pošti, telefonu ali na drug neoseben način ter ugotavljanje, kako se odzivajo 

(Kotler 1994, 529). Večina podjetij se zanaša, da jim bo uspel pretok blaga in storitev zgolj s 

pomočjo oglaševanja, pospeševanja in osebno prodajo. Z oglaševanjem ustvarijo 

prepoznavnost in zanimanje, s pospeševanjem prodaje spodbudijo nakup in z osebno prodajo 

zaključijo posel. Neposredni marketing skuša združiti te tri sestavine in pripeljati do prodaje 

brez posrednika (Kotler 1994, 654). Neposredno trženje predstavlja dvosmerni način 

komunikacije, s pomočjo katere turistično podjetje ustvarja neposredno interakcijo s turistom 

s ciljem izmenjave informacij in ustvarjanjem prodaje (Vesel 2007, 75). 

Neposredni marketing je interaktivni sistem trženja, ki uporablja enega ali več oglaševalskih 

medijev, da na katerikoli lokaciji pripelje do merljivega odziva. Definicija poudarja 

marketing, katerega naloga je izvabiti odjemalcu merljivi odziv, to je predvsem naročilo 

(Kotler 1994, 655). Med najpogostejša orodja neposrednega marketinga uvrščamo osebno 

prodajo, neposredno pošto, trženje po telefonu, elektronska prodaja, katalogi … 

 

V sodobnem času smo priča razširitvi tradicionalnih metod neposrednega marketinga, zaradi 

hitrega tehnološkega razvoja se vedno več uporabljajo nove možnosti uporabe neposrednega 

marketinga. Relativno nova oblika neposrednega marketinga se je v zadnjih letih precej 

razširila z marketingom preko družbenih omrežij. Gre za neposredni marketing, kot so razni 

forumi in blogi, Facebook, Twitter, Myspace, Tripadvisor, Youtube, Pintarest, LinkedIn  itd. 

Med naštetimi sta najpogosteje obiskani družbeni omrežji v Sloveniji med rednimi uporabniki 

interneta Youtube in Facebook (Vehovar idr. 2010). 
 

Spletna družbena omrežja so aplikacije, spletne storitve, platforme ali strani, ki gradijo in 

odražajo socialne mreže ali socialne odnose med ljudmi, ki imajo npr. skupne interese in/ali 

aktivnosti.   

Družbena omrežja omogočajo, da se potrošnike neposredno vključuje v zgodbo, ki jo 

ustvarjajo skupaj s podjetjem. Potrošniki tako postanejo ustvarjalci in soustvarjalci ter niso 

zgolj pasivni prejemniki, temveč aktivni udeleženci. Z vključevanjem potrošnika v zgodbo 

spodbudimo potrošnika, da svoje izkušnje in mnenja deli s svojimi prijatelji in ostalimi. 

Družbena omrežja imajo tako pomembno vlogo, saj pospešujejo tako imenovano ustno 

izročilo »od ust do ust«. Razvoj družbenih omrežji je namreč omogočil lažjo in hitrejšo 

izmenjavo sporočil, mnenj in informacij med potrošniki.  

 

Naslednji primer neposrednega marketinga opisuje marketinško akcijo, ki združuje dvosmerni 

način komunikacije s potencialnimi končnimi kupci. Prikazuje kombinacijo tiskanih brošur in 

družbeno omrežje Facebook. Za ciljne skupine smo pripravili obstoječo ponudbo na drugačen, 

inovativen način. Ponudbo Koroške smo prenesli na plakat, ki je vključevala popust in 

nagradno igro v povezavi z družbenim omrežjem. Vsi, ki so želeli na izlet na Koroško priti po 



 

 

nižji ceni, so morali izrezati hrbtno stran obraza, kjer j

fotografirati člana njihove skupine. Fotografijo so nato objavili na Facebook profilu Koroških 

splavarjev ali jo poslali po e –

izlet, prav tako pa sodelujejo t

primer kombinacije neposrednega marketinga.

Slika 7: Primer kombinacije neposrednega marketinga

23 
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izlet, prav tako pa sodelujejo tudi v nagradni igri. Prikazana marketinška akcija je dober 
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: Primer kombinacije neposrednega marketinga

Vir: Vaš profit d.o.o. 2013. 

 

e bila predstavljena maskota in 

fotografirati člana njihove skupine. Fotografijo so nato objavili na Facebook profilu Koroških 

pošti. Vsi, ki so slednje opravili, so dobili popust za dotičen 

udi v nagradni igri. Prikazana marketinška akcija je dober 

: Primer kombinacije neposrednega marketinga 



 

 

5.2.5 Oglaševanje 

Oglaševanje v turizmu smo strokovno opredelili že v

blagovne znamke »Na Koroškem je fajn« je 

dva ali več na Koroškem. Temeljimo k temu, da bo oglaševanje uspešno izvedeno in 

posledično pričakujemo povečan obisk gostov. 

bomo poskušali čim bolj uporabno izkoristiti. Proračun, ki je namenjen oglaševanju

okrnjen zaradi zmanjšanega prometa v letu 201

predvsem na možnost poslovnega sodelo

medijskega prostora ali ponudbe našega produkta: izlet na Koroško. 

Oglaševanje v tiskanih medijih 

Po analizah podjetja se je oglaševanje preko tiskanih medijev

sestavljanju vsebine oglasa so se 

stimulacijo bralčevih čutil za vid pa s

turistične produkte. Prav tako 

ohranijo v bralčevem okolju in se tako doseg orodja poveča iz kupca na 

socialno skupino. 

 

Slika
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smo strokovno opredelili že v poglavju 3. Glavni cilj oglaševanja 

blagovne znamke »Na Koroškem je fajn« je spodbuditi domače in tuje goste, da preživijo dan, 

dva ali več na Koroškem. Temeljimo k temu, da bo oglaševanje uspešno izvedeno in 

posledično pričakujemo povečan obisk gostov. Na voljo imamo širok spekter medijev, ki jih 

bomo poskušali čim bolj uporabno izkoristiti. Proračun, ki je namenjen oglaševanju

i zmanjšanega prometa v letu 2012. Pri izbiri medija se bomo osredotočili 

možnost poslovnega sodelovanja z medijskimi hišami v smislu kompenzacije 

medijskega prostora ali ponudbe našega produkta: izlet na Koroško.  

Oglaševanje v tiskanih medijih  

oglaševanje preko tiskanih medijev izkazalo za učinkovito. P

so se lahko uporabili doživetje in izkušnje 

za vid pa smo dodali nekaj atraktivnih fotografij, ki prikazujejo 

ristične produkte. Prav tako se je po analizah ugotovilo, da se tiskani mediji dlje časa 

ohranijo v bralčevem okolju in se tako doseg orodja poveča iz kupca na 

Slika 8: Oglas v tiskanem mediju 

Vir: Vaš profit d.o.o. 2013. 

Glavni cilj oglaševanja 

spodbuditi domače in tuje goste, da preživijo dan, 

dva ali več na Koroškem. Temeljimo k temu, da bo oglaševanje uspešno izvedeno in 

Na voljo imamo širok spekter medijev, ki jih 

bomo poskušali čim bolj uporabno izkoristiti. Proračun, ki je namenjen oglaševanju, je 

se bomo osredotočili 

medijskimi hišami v smislu kompenzacije 

izkazalo za učinkovito. Pri 

bili doživetje in izkušnje obiskovalcev, za 

o dodali nekaj atraktivnih fotografij, ki prikazujejo 

, da se tiskani mediji dlje časa 

ohranijo v bralčevem okolju in se tako doseg orodja poveča iz kupca na njegovo širšo 

 



 

 

Oglaševanje na radijskih postajah

Radijske postaje uporabljamo 

javnosti o novostih in ponudbi, o aktualnem dogajanju in za poročanje o dosežkih v aktualni 

sezoni. Radijskega oglaševanja se bomo poslužili predvsem v začetku sezone. K sodelovanju 

smo povabili najaktualnejšo medijsko hišo Radio 1, preko katere bo poleg oglaševanja 

potekala tudi nagradna igra, s katero

tako smo se odločili za sodelovanje z manjšimi 

doseg poslušalcev povečali preko nagradnih iger in 

Oglaševanje na televiziji 

Oglaševanje na televizijskih postajah izbiramo iz podobnih razlogov kot oglaševanje v 

tiskanih medijih. Na televizijskem ekranu lahko gledalcem preko slike (po

prikažemo  ponudbo in produkte in jim približamo lepoto regije ter

glasbo navdušimo za obisk. Strategija trženja pri televizijskih

ali nekaj najatraktivnejših produktov, nato pa s

turistični produkti. Za oglaševanje na televiziji bomo izbrali predvsem kontaktne oddaje. 
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Oglaševanje na radijskih postajah 

Radijske postaje uporabljamo predvsem za najavo medijskih dogodkov in za obveščanje širše 

javnosti o novostih in ponudbi, o aktualnem dogajanju in za poročanje o dosežkih v aktualni 

sezoni. Radijskega oglaševanja se bomo poslužili predvsem v začetku sezone. K sodelovanju 

najaktualnejšo medijsko hišo Radio 1, preko katere bo poleg oglaševanja 

s katero bomo doseg radijskega oglaševanja še povečali. 

tako smo se odločili za sodelovanje z manjšimi radijskimi postajami, preko katerih

poslušalcev povečali preko nagradnih iger in z zanimivimi nagradami. 

Oglaševanje na televizijskih postajah izbiramo iz podobnih razlogov kot oglaševanje v 

tiskanih medijih. Na televizijskem ekranu lahko gledalcem preko slike (po

prikažemo  ponudbo in produkte in jim približamo lepoto regije ter jih z izbranimi teksti in 

obisk. Strategija trženja pri televizijskih oglasih je, da se izpostavi eden 

ali nekaj najatraktivnejših produktov, nato pa se povpraševalcem tržijo in ponudijo tudi ostali 

turistični produkti. Za oglaševanje na televiziji bomo izbrali predvsem kontaktne oddaje. 

Slika 9: Oglas na televiziji 

Vir: Vaš profit d.o.o. 2013. 

 

 

predvsem za najavo medijskih dogodkov in za obveščanje širše 
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i, preko katerih bomo 

nagradami.  

Oglaševanje na televizijskih postajah izbiramo iz podobnih razlogov kot oglaševanje v 

tiskanih medijih. Na televizijskem ekranu lahko gledalcem preko slike (posnetkov) in zvoka 

jih z izbranimi teksti in 

oglasih je, da se izpostavi eden 

e povpraševalcem tržijo in ponudijo tudi ostali 

turistični produkti. Za oglaševanje na televiziji bomo izbrali predvsem kontaktne oddaje.  
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5.2.6 Interaktivni marketing 

Interaktivni marketing uporablja dvosmerne komunikacije kanale ter tako omogoča tržnikom 

izkoristiti priložnost za večjo interaktivnost in individualizacijo zaradi uporabe IKT. Tržniki 

tako dobijo dragocene informacije, ki jih lahko s pridom izkoriščajo pri pristopu ciljnega 

trženja – prepoznavanju segmentov ciljnim trgom – ter pri prilagajanju ponudbe posameznim 

ciljnim trgom. Porabnik ima korist od hitre interakcije, pogosto pa pridobi tudi široko paleto 

informacij (Konečnik Ruzzier 2010, 132).  

Za spletno oglaševanje se odločamo predvsem iz razloga, ker je internet sodoben medij, preko 

katerega dosežemo populacijo mlajših in srednjih let. Prav tako ima internet tudi velik doseg 

in neskončne možnosti oblikovanja atraktivnega oglasa, ki pritegne in se vtisne v spomin 

potencialnega kupca.  

Spletna stran projekta »Na Koroškem je fajn« je postavljena že od leta 2009. Vzpostavljena je 

bila zaradi želje lažjega trženja in pregleda celotne turistične ponudbe Koroške na enem 

samem mestu. Spletna stran vsebuje vse kulturne in naravne značilnosti Koroške, predstavitev 

posameznega turističnega ponudnika in skupne oblikovane programe eno, dvo ali več dnevnih 

paketov za bivanje, oddih in sprostitev na Koroškem.  

V sklopu marketinške kampanje bo spletna stran ključni element, kjer bodo vse zbrane 

novosti in preko katere se bodo najavljale aktualne novice.  

Novost na tem področju pa predstavlja primer sodobnega interaktivnega marketinga, izražanje 

mnenj in sodelovanje v družabnih omrežjih (Facebook, Twiter). Družabna omrežja 

predstavljajo bistveno poglobljeno interakcijo.  

Uporabnik Facebooka lahko na spletni strani destinacije napiše komentar in če je hkrati 

prijavljen tudi na Facebooku se lahko ta komentar avtomatično objavi tudi tu ter prikaže pri 

vseh njegovih prijateljih. Ta komentar vidi celotno omrežje te osebe. Če kdorkoli od 

prijateljev napiše odziv na njegov komentar, pa to vidijo takoj spet njegovi prijatelji.  

 



 

 

Slika 10: Primer spletne strani »Na Koroške
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: Primer spletne strani »Na Koroškem je fajn«

Vir: Vaš profit d.o.o. 2013. 

 

 

m je fajn« 
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6 RAZISKAVA UČINKOVITOSTI MARKETINŠKO KOMUNIKACIJSKE 

KAMPANIJE »NA KOROŠKEM JE FAJN« 

6.1 Opredelitev namena raziskave, namena in ciljev 

Namen raziskave marketinško komunikacijske kampanje »Na Koroškem je fajn« je preučiti, 

katera komunikacijska orodja so učinkovita na področju marketinga v turizmu.  Cilj zaključne 

projektne naloge je, da pripravimo učinkovito marketinško komunikacijsko kampanjo. 

Raziskali smo, ali bo načrtovana marketinška kampanja imela kakšen vpliv na povečanje 

povpraševanja po turističnih produktih.  

S pomočjo metode anketiranja smo izvedli raziskavo o učinkovitosti načrtovane tržno 

komunikacijske kampanje.  Anketirane osebe smo izbrali namensko. Anketirali smo osebe iz 

baze, kjer je preko štiri tisoč kontaktov, ki so v preteklih letih že povpraševale po turističnih 

produktih, pri tem smo uporabili interno bazo podjetja Vaš Profit d.o.o. Odziv je bil 

pričakovan, namreč predvideli smo, da se bo odzvalo okoli sto oseb. Zanimalo nas je  

predvsem, kje so do sedaj zasledili turistično ponudbo Koroške, blagovno znamko »Na 

Koroškem je fajn« in katero orodje marketinškega komuniciranja prepriča o nakupu turistične 

storitve. Anketa je bila izvedena meseca marca. S pomočjo statistične metode smo obdelali 

podatke v programu Microsoft Excel in jih nato grafično in tabelarično prikazali in 

obrazložili. 

6.2 Empirična raziskava 

Namen raziskave je bil predvsem preveriti katera orodja marketinškega komuniciranja so 

ključna za zaznavo in odločitev o nakupu turistične storitve.   

6.2.1 Podatki in metodologija 

Primarne podatke smo pridobili s pomočjo kombinirane metode spletne ankete ter anketiranja 

povpraševalcev, ki so se zanimali za nakup. Za kombinacijo dveh smo se odločili predvsem 

zaradi specifičnih značilnosti spletnih anket.   

6.2.2 Rezultati 

Anketiranci po spolu  

V raziskavi, ki smo jo izvedli z anketnim vprašalnikom je sodelovalo 100 naključno izbranih 

oseb na  spol, od tega je bilo 65 odstotkov žensk in 35 odstotkov moških. 



 

 

Slika 11

Starost anketirancev 

Anketo je rešilo 12 odstotkov 

sicer 60 odstotkov je bilo starih od 21 do 40 let, 25

starostno stopnjo med 41 in 60 let

Status anketirancev 

Glede na status je bilo 35 odstotkov

aktivnih, neaktivnih je bilo 10 
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Slika 11: Število anketirancev po spolu 

odstotkov  anketirancev, ki so bili stari do 20 let, največ anketirancev, in 

e bilo starih od 21 do 40 let, 25 odstotkov  anketirancev 

41 in 60 let in 3 odstotkov anketirancev je bilo starih 60 let in več. 

Slika 12: Starost anketirancev 

odstotkov anketirancev šolajočih, 43 odstotkov anketirancev je bil

 odstotkov in brezposelnih 12 odstotkov. 

 

največ anketirancev, in 

anketirancev je doseglo 

ancev je bilo starih 60 let in več.   

 

anketirancev je bilo 



 

 

Regija bivanja  

Največ anketirancev je bilo iz 

anketirancev je bilo iz Obalno 

 

Zaznavanje marketinških oglasov

Na vprašanje o zaznavanju marketinških oglasov in sicer

marketinške oglase, s katerimi jih vabim

da je 53 odstotkov anketirancev 

oglase zasledilo mogoče in 29 
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Slika 13: Status anketirancev 

Največ anketirancev je bilo iz Koroške, Podravske in Osrednjeslovenske regije. Najmanj 

Obalno – kraške in  Notranjsko – kraške regije.  

Slika 14: Regija bivanja 

marketinških oglasov 

o zaznavanju marketinških oglasov in sicer ali so anketiranci zasledili 

marketinške oglase, s katerimi jih vabimo na izlet/počitnice na Koroško pridobimo

anketirancev zasledilo marketinške oglase, 17 odstotkov 

 odstotkov  oglasov ni zasledilo.  

 

in Osrednjeslovenske regije. Najmanj 

 

ali so anketiranci zasledili 

o na izlet/počitnice na Koroško pridobimo podatek, 

odstotkov  anketirancev je 



 

 

Slika 15

 

Zaznavanje blagovne znamke  

Na vprašanje ali so anketiranci v preteklih letih v medijih, na internetu, preko znanc

drugače že zasledili blagovno znamko »Na Koroškem je fajn

odstotkov anketirancev zasledilo marketinške oglase, 9

zasledilo mogoče in 44 odstotkov 

Slika 16

Anketiranci, ki so zaznali blagovno znamko 

Z vprašanjem anketirancev, ki so zasledili oglase pod blagovno znamko »Na Koroškem je 

fajn« nas zanima, katero marketinško orodje je bilo v letih izvajanja

prepoznavno. Vprašanje je zasnovano na podlagi marketinških aktivnosti, ki so se v 

preteklosti v okviru projekta že izvajala. Anketiranci, ki so na prejšnje vprašanje odgovorili 

pritrdilno, so pojasnili, kje so oglase zasledili. Od 54

blagovno znamko »Na Koroškem je fajn«

zasledili na prireditvah, pri nagradnih igrah in na televiziji. 
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Slika 15: Zaznavanje marketinških oglasov 

 

Na vprašanje ali so anketiranci v preteklih letih v medijih, na internetu, preko znanc

vno znamko »Na Koroškem je fajn« pridobimo podatek, da je 

zasledilo marketinške oglase, 9 odstotkov  anketirancev je o

odstotkov oglasov ni zasledilo.  

Slika 16: Zaznavanje blagovne znamke 

Anketiranci, ki so zaznali blagovno znamko  

Z vprašanjem anketirancev, ki so zasledili oglase pod blagovno znamko »Na Koroškem je 

marketinško orodje je bilo v letih izvajanja proj

Vprašanje je zasnovano na podlagi marketinških aktivnosti, ki so se v 

preteklosti v okviru projekta že izvajala. Anketiranci, ki so na prejšnje vprašanje odgovorili 

i, kje so oglase zasledili. Od 54 anketirancev, ki so zasledi

blagovno znamko »Na Koroškem je fajn« jih je največ odgovorilo, da so blagovno znamko 

zasledili na prireditvah, pri nagradnih igrah in na televiziji.  

 

Na vprašanje ali so anketiranci v preteklih letih v medijih, na internetu, preko znancev ali 

« pridobimo podatek, da je 48 

anketirancev je oglase 

 

Z vprašanjem anketirancev, ki so zasledili oglase pod blagovno znamko »Na Koroškem je 

projekta učinkovito in 

Vprašanje je zasnovano na podlagi marketinških aktivnosti, ki so se v 

preteklosti v okviru projekta že izvajala. Anketiranci, ki so na prejšnje vprašanje odgovorili 

anketirancev, ki so zasledili oglase pod 

jih je največ odgovorilo, da so blagovno znamko 



 

 

Slika 17: Anketiranc

Pomen marketinških orodij 

Anketiranci so se morali opredeliti, koliko jih trditev prepriča, da se udeležijo izleta ali 

počitnic pri čemer je pomenilo 1 

odstotkov vseh anketirancev o udeležbi izleta ali počitnic prepriča priporočilo znancev

sorodnikov in sodelavcev. V 33 odstotkih anketirance prepričajo akcijske ponudbe in popusti

v 25 odstotkih anketirance prepričajo tiskani materiali (brošure, katalogi, letaki). 

Slika 18
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Anketiranci, ki so zaznali blagovno znamko

i so se morali opredeliti, koliko jih trditev prepriča, da se udeležijo izleta ali 

počitnic pri čemer je pomenilo 1 – najmanj me prepriča in 5 – najbolj me prepriča. 

odstotkov vseh anketirancev o udeležbi izleta ali počitnic prepriča priporočilo znancev

sorodnikov in sodelavcev. V 33 odstotkih anketirance prepričajo akcijske ponudbe in popusti

v 25 odstotkih anketirance prepričajo tiskani materiali (brošure, katalogi, letaki). 

Slika 18: Pomen marketinških orodij  

 

i, ki so zaznali blagovno znamko 

i so se morali opredeliti, koliko jih trditev prepriča, da se udeležijo izleta ali 

najbolj me prepriča. 54 

odstotkov vseh anketirancev o udeležbi izleta ali počitnic prepriča priporočilo znancev, 

sorodnikov in sodelavcev. V 33 odstotkih anketirance prepričajo akcijske ponudbe in popusti, 

v 25 odstotkih anketirance prepričajo tiskani materiali (brošure, katalogi, letaki).  

 



 

 

Pomen tiskanih materialov v turizmu

Na vprašanje ali anketirancem b

izbiri izleta je 67 odstotkov anketirancev je odgovorilo pritrdilno in le 10 odstotkov 

odklonilno. 

Slika 19

Primerjava tiskanih in interaktivnih

Trditev, odločitev o izbiri izleta raje poiščem v brošurah in drugih tiskanih materialih, kot pa 

brskam po internetu, je označilo odklonilno kar 77 odstotkov anketirancev

odstotkov anketirancev je trditev označilo 

Slika 20: Primerjava tiskanih in 

Pomen oblike tiskanih materialov

Zanimalo nas je ali je oblika tiskanih materi

pomembna pri odločitvi o obisku turistične destinacije. Rezultat je precej neodločen, 

smatramo, da je oblika pomembna ni bistvenega pomena. 
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Pomen tiskanih materialov v turizmu 

ali anketirancem brošure in prospekti turističnih destinacij ola

67 odstotkov anketirancev je odgovorilo pritrdilno in le 10 odstotkov 

19: Pomen tiskanih materialov v turizmu 

interaktivnih medijev 

Trditev, odločitev o izbiri izleta raje poiščem v brošurah in drugih tiskanih materialih, kot pa 

brskam po internetu, je označilo odklonilno kar 77 odstotkov anketirancev

odstotkov anketirancev je trditev označilo za pritrdilno.  

: Primerjava tiskanih in interaktivnih medijev

Pomen oblike tiskanih materialov 

je oblika tiskanih materialov (brošure, katalogi, letaki

pomembna pri odločitvi o obisku turistične destinacije. Rezultat je precej neodločen, 

smatramo, da je oblika pomembna ni bistvenega pomena.  

destinacij olajšajo odločitev o 

67 odstotkov anketirancev je odgovorilo pritrdilno in le 10 odstotkov 

 

Trditev, odločitev o izbiri izleta raje poiščem v brošurah in drugih tiskanih materialih, kot pa 

brskam po internetu, je označilo odklonilno kar 77 odstotkov anketirancev in samo 23 

 

medijev 

alov (brošure, katalogi, letaki…) za anketirance 

pomembna pri odločitvi o obisku turistične destinacije. Rezultat je precej neodločen, 



 

 

Slika 21

Mnenje, izkušnja doživetega 

Mnenja prijateljev, izkušnje in mnenja drugih ljudi so v današnjih časih bistvenega pomena 

pri odločanju o nakupu turističnega proizvoda. 

zaznavajo priporočila. Trditev je potrdilo

Slika 

Spletni portali skupinskega nakupa

Glede na trend nakupovanja v

spletnih portalov, ki ponujajo nakup po znižani ceni. Podatek, ki smo ga pridobili je, da se 

anketiranci v 73 odstotkih odločajo za nakup preko spletnih portalov, ki ponujajo nakup po 

znižani ceni, vendar zgolj v kolikor je 

odstotke anketirancev. Ne uporablja

portalom ne zaupam 11 odstotkov. 
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21: Pomen oblike tiskanih materialov 

šnje in mnenja drugih ljudi so v današnjih časih bistvenega pomena 

pri odločanju o nakupu turističnega proizvoda. Zanimalo nas je, kako naši potencialni kupci 

Trditev je potrdilo 90 odstotkov vprašanih.  

Slika 22: Mnenje, izkušnja doživetega 

skupinskega nakupa 

Glede na trend nakupovanja v današnjem času nas je zanimalo ali se anketiranci poslužujejo 

spletnih portalov, ki ponujajo nakup po znižani ceni. Podatek, ki smo ga pridobili je, da se 

anketiranci v 73 odstotkih odločajo za nakup preko spletnih portalov, ki ponujajo nakup po 

znižani ceni, vendar zgolj v kolikor je ponudba primerna. Da, vedno je odgovorilo le 3 

odstotke anketirancev. Ne uporabljam slednjih spletnih portalov 13 odstotkov 

odstotkov.  

 

šnje in mnenja drugih ljudi so v današnjih časih bistvenega pomena 

kako naši potencialni kupci 

 

ali se anketiranci poslužujejo 

spletnih portalov, ki ponujajo nakup po znižani ceni. Podatek, ki smo ga pridobili je, da se 

anketiranci v 73 odstotkih odločajo za nakup preko spletnih portalov, ki ponujajo nakup po 

ponudba primerna. Da, vedno je odgovorilo le 3 

m slednjih spletnih portalov 13 odstotkov  in tem 



 

 

Slika 23

6.2.3 Ugotovitve in priporočila

Glede na rezultate končane raziskave sklepamo, da smo v preteklosti pri lansiranju  
turističnega produkta uporabili dovolj atraktivne nastope na trgu in je blagovna znamka »Na 
Koroškem je fajn« dokaj dobro poznana, vendar moramo pri tem poudariti, da je bi
korespondentov, ki so odgovorili na vprašanje iz Koroške in Podravske regije. Ta rezultat 
lahko naše ugotovitve o nastopu na trgu zamegli. 

Na vprašanje ali so anketiranci v preteklih letih v medijih, na internetu, preko znancev ali 

drugače že zasledili blagovno znamko »Na Koroškem je fajn«

korespondentov odgovorilo pritrdilno. Na podlagi odgovora smatramo, da Slovenci poznajo 
blagovno znamko »Na Koroškem je fajn«.  Sicer je odstotek tistih, ki so odgovorili 
odklonilno večji od anketirancev, ki so odgovorili pritrdilno, ampak se razlikuje zgolj za 5 
odstotkov. Potrjujemo, da je blagovna znamka »Na Koroškem je fajn« v preteklih letih 
dosegla uspešen učinek.  

Prav tako ostale ugotovitve v nadaljevanju, ki smo jih pridobili s pomoč
kažejo, da so bili nastop na trgu v preteklem letu učinkoviti.

Na vprašanje ali anketirancem brošure in prospekti turističnih destinacij olajšajo odločitev o 

izbiri izleta je kar  67 odstotkov anketirancev odgovorilo pritrdilno.

Trditev, odločitev o izbiri izleta raje poiščem v brošurah in drugih tiskanih materialih, kot pa 

brskam po internetu, je označilo odklonilno kar 77 odstotkov anketirancev. Slednje potrdi, da 
imajo interaktivni mediji na odločitev o izbiri turističnega proizvoda ve
mediji.  

Mnenja prijateljev, znancev in drugih ljudi so ključnega pomena za odločitev in prav ta 
potrditev je zelo pomembna za blagovno znamko »Na Koroškem je fajn«. Kvalitetno, 
kakovostno in učinkovito izvajanje storitev v okviru pro
biti prodoren na trgu, ampak je vzporedno najpomembnejše, kako so storitve izvedene. 

Na vprašanje, katero  orodje marketinškega komuniciranja je najučinkovitejše

korespondenti,  ki so zasledili oglase pod bl
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23: Spletni portali skupinskega nakupa 

Ugotovitve in priporočila 

Glede na rezultate končane raziskave sklepamo, da smo v preteklosti pri lansiranju  
turističnega produkta uporabili dovolj atraktivne nastope na trgu in je blagovna znamka »Na 
Koroškem je fajn« dokaj dobro poznana, vendar moramo pri tem poudariti, da je bi
korespondentov, ki so odgovorili na vprašanje iz Koroške in Podravske regije. Ta rezultat 
lahko naše ugotovitve o nastopu na trgu zamegli.  

ali so anketiranci v preteklih letih v medijih, na internetu, preko znancev ali 

sledili blagovno znamko »Na Koroškem je fajn« je kar 48 odstotkov 
korespondentov odgovorilo pritrdilno. Na podlagi odgovora smatramo, da Slovenci poznajo 
blagovno znamko »Na Koroškem je fajn«.  Sicer je odstotek tistih, ki so odgovorili 

anketirancev, ki so odgovorili pritrdilno, ampak se razlikuje zgolj za 5 
odstotkov. Potrjujemo, da je blagovna znamka »Na Koroškem je fajn« v preteklih letih 

Prav tako ostale ugotovitve v nadaljevanju, ki smo jih pridobili s pomočjo izvedene ankete 
kažejo, da so bili nastop na trgu v preteklem letu učinkoviti. 

ali anketirancem brošure in prospekti turističnih destinacij olajšajo odločitev o 

je kar  67 odstotkov anketirancev odgovorilo pritrdilno. 

odločitev o izbiri izleta raje poiščem v brošurah in drugih tiskanih materialih, kot pa 

je označilo odklonilno kar 77 odstotkov anketirancev. Slednje potrdi, da 
imajo interaktivni mediji na odločitev o izbiri turističnega proizvoda večji vpliv kot tiskani 

Mnenja prijateljev, znancev in drugih ljudi so ključnega pomena za odločitev in prav ta 
potrditev je zelo pomembna za blagovno znamko »Na Koroškem je fajn«. Kvalitetno, 
kakovostno in učinkovito izvajanje storitev v okviru projekta je najpomembnejše. Ni dovolj 
biti prodoren na trgu, ampak je vzporedno najpomembnejše, kako so storitve izvedene. 

katero  orodje marketinškega komuniciranja je najučinkovitejše

korespondenti,  ki so zasledili oglase pod blagovno znamko »Na Koroškem je fajn«. 

 

Glede na rezultate končane raziskave sklepamo, da smo v preteklosti pri lansiranju  
turističnega produkta uporabili dovolj atraktivne nastope na trgu in je blagovna znamka »Na 
Koroškem je fajn« dokaj dobro poznana, vendar moramo pri tem poudariti, da je bilo največ 
korespondentov, ki so odgovorili na vprašanje iz Koroške in Podravske regije. Ta rezultat 

ali so anketiranci v preteklih letih v medijih, na internetu, preko znancev ali 

je kar 48 odstotkov 
korespondentov odgovorilo pritrdilno. Na podlagi odgovora smatramo, da Slovenci poznajo 
blagovno znamko »Na Koroškem je fajn«.  Sicer je odstotek tistih, ki so odgovorili 

anketirancev, ki so odgovorili pritrdilno, ampak se razlikuje zgolj za 5 
odstotkov. Potrjujemo, da je blagovna znamka »Na Koroškem je fajn« v preteklih letih 

Prav tako ostale ugotovitve v nadaljevanju, ki smo jih pridobili s pomočjo izvedene ankete 

ali anketirancem brošure in prospekti turističnih destinacij olajšajo odločitev o 

odločitev o izbiri izleta raje poiščem v brošurah in drugih tiskanih materialih, kot pa 

je označilo odklonilno kar 77 odstotkov anketirancev. Slednje potrdi, da 
čji vpliv kot tiskani 

Mnenja prijateljev, znancev in drugih ljudi so ključnega pomena za odločitev in prav ta 
potrditev je zelo pomembna za blagovno znamko »Na Koroškem je fajn«. Kvalitetno, 

jekta je najpomembnejše. Ni dovolj 
biti prodoren na trgu, ampak je vzporedno najpomembnejše, kako so storitve izvedene.  

katero  orodje marketinškega komuniciranja je najučinkovitejše, odgovarjajo 
agovno znamko »Na Koroškem je fajn«. 
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Vprašanje je zasnovano na podlagi marketinških aktivnosti, ki so se v preteklosti v okviru 
projekta že izvajala. Korespondenti so s svojim odgovorom pojasnili, kje so oglase zasledili. 
Od 54 anketirancev, ki so zasledili oglase pod blagovno znamko »Na Koroškem je fajn« jih je 
največ odgovorilo, da so blagovno znamko zasledili na prireditvah,  pri nagradnih igrah in na 
televiziji. Pri slednjem ugotavljamo, da je promocijska prireditev ob pričetku poletne sezone 
prepoznavna in smiselna za nadaljnje izvajanje. 

Pri vprašanju, kaj od  naštetega vas najbolj prepriča, da se odločite za izbiro izleta ali 

počitnic  so se anketiranci morali opredeliti, koliko jih navedena trditev prepriča, da se 
udeležijo izleta ali počitnic pri čemer je pomenilo 1 – najmanj me prepriča in 5 – najbolj me 
prepriča. 54 odstotkov vseh anketirancev o udeležbi izleta ali počitnic prepriča priporočilo 
znancev, sorodnikov in sodelavcev. V 33 odstotkih anketirance prepričajo akcijske ponudbe 
in popusti v 25 odstotkih anketirance prepričajo tiskani materiali (brošure, katalogi, letaki).  

Mnenja prijateljev, izkušnje in mnenja drugih ljudi so v današnjih časih bistvenega pomena 

pri odločanju o nakupu turističnega proizvoda. Trditev je potrdilo kar 90 odstotkov 
vprašanih.  Iz slednjega razberemo, da morajo biti turistični produkti, ki jih tržimo strokovno 
pripravljeni in korektno izpeljani. S tem lahko povzamemo dejstvo, da je potrebno na 
zadovoljstvo gostov, ki nas obiščejo dati močan poudarek. V kolikor gostje niso zadovoljni s 
turističnimi produkti, posledično prinesejo slabe izkušnje popotnikov.  

Priporočila so delno strnjena že v ugotovitvah. Izpostaviti pa moramo najpomembnejšo in 
sicer: Blagovna znamka »Na Koroškem je fajn« je dobro poznana, ampak je potrebno s 
učinkovitim in direktnim nastopom tudi v prihodnje prodirati na domači in tuji trg. 
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7 SKLEP 

Za uspešna in prodorna turistična podjetja je v sodobnem času pomembno, da se dinamično 

prilagajajo trgu. V zaključni projektni nalogi smo raziskovali, kateri način komuniciranja 

izbrati in kako najučinkovitejše razporediti sredstva med primerna orodja komuniciranja.  

Med prebiranjem sodobne literature o marketingu v turizmu, nam je za načrtovanje aktivnosti 

vodilo v prihodnje, nauk neznanega avtorja: »Ne sprašujte se, koliko denarja nameniti v 

pojavljanje in prepoznavnost na trgu, pomembno je samo, da ugotovite, kaj je tisto, ki se v 

poslu obrestuje in prinaša dolgoročni dobiček.« 

Prav tako je pomembna ugotovitev, da čas v katerem se nahajamo zahteva individualni 

pristop in komunikacijo s potrošnikom. Vse oblike množičnega oglaševanja izgubljajo na teži 

in učinkovitemu končnemu rezultatu prodaje. Marketinška orodja moramo obravnavati 

ločeno, toda konsistentno.  

Dobršen poudarek ustvarjanja in oblikovanje blagovne znamke »Na Koroškem je fajn« daje 

povezovanje, ki v sodobnem času ni samo trend, ampak nujna strategija turističnih 

ponudnikov za uspešno delovanje.  

Na slovenskem trgu je skupen projekt ponudnikov na Koroškem dokaj znan, saj je na trgu od 

leta 2006. Potrebno pa ga je bilo oživeti in dodelati prepoznavnost celotnega paketa turistične 

ponudbe na Koroškem,  kvaliteto animacijskih programov na posameznih točkah ter izbrane, 

najbolj zanimive produkte predstaviti trgu. Smernice, strategijo in cilje smo opredelili skozi 

zaključno projektno nalogo.  

Priporočilo za nadaljnje raziskovanja je prav v tem, kako in na kakšen način še bolj in še več 

turističnih ponudnikov povezati v skupen projekt »Na Koroškem je fajn«. S prvimi koraki 

blagovne znamke so se oblikovale smernice, kako narediti Koroško regijo turistično 

prepoznavno, potreben pa je razvoj.  

Namen in cilji zaključne projektne naloge so bili doseženi, teoretični del naloge, kjer smo 

opredelili osnovne pojme, smo kasneje vpeljali v praktične primere projekta »Na Koroškem je 

fajn«. Izvedli in analizirali smo anketo o poznavanju projekta, blagovne znamke in o 

pomembnosti orodij marketinškega komuniciranja, katere rezultati so pokazali, da so 

anketiranci zasledili blagovno znamko »Na Koroškem je fajn«. Ugotovitve in priporočila so 

delno strnjene že v prejšnjem poglavju. Najpomembnejše, kar bi želeli na koncu poudariti je, 

da je premišljen in načrtovan pristop pojavljanja na trg uspešno vodilo v prihodnje.  
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KAZALO PRILOG 

 

Priloga 1                     Anketni vprašalnik 



 

 
 
  

  



Priloga 1 

 

 
 
  

Priloga 1 

Spoštovani! 

Najprej najlepša hvala za vaš čas, ki ga boste potrebovali za reševanje anketnega vprašalnika. 

Sem Lucija Lauko, študentka ekonomije na Fakulteti za management. Anketni vprašalnik, ki 

je pred vami, je rezultat priprave zaključnega dela na temo marketinško – komunikacijske 

kampanje »Na Koroškem je fajn«, s katerim želimo v podjetju Vaš profit d.o.o. preučiti, 

katera orodja marketinškega komuniciranja naše goste prepričajo o izbiri izleta oziroma 

počitnic.   

Vprašanja so oblikovana z namenom pridobiti vaše osebno mnenje, zato ni nepravilnih 

odgovorov. Zagotavljam vam, da je vprašalnik anonimen, podatki bodo predstavljeni 

agregatno in izključno za namene diplomskega dela. 

 Že vnaprej najlepša hvala za sodelovanje! 

 

1 – Ali ste v preteklih letih zasledili marketinške oglase, s katerimi vas vabimo na izlet / 

počitnice na Koroško?   

 

 DA  

 Mogoče  

 NE  

 

2 – Ali ste v preteklih letih v medijih, na internetu, preko znancev ali drugače že zasledili 

blagovno znamko »Na Koroškem je fajn«?    

 

 DA  

 Mogoče  

 NE  

 

3 – V primeru, da ste na prejšnje vprašanje odgovorili pritrdilno, vas prosimo, da odgovorite 

na naslednje trditve, v nasprotnem primeru vprašanje preskočite.  

V preteklosti sem v različnih medijih zasledil/-a oglase, ki so vabili na izlet na Koroško pod 

blagovno znamko »Na Koroškem je fajn«.   
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 Sem 

zasledil/-a 

Mislim,da 

sem 

zasledil/-a 

Ne vem Mislim,da 

nisem 

zasledil/-a 

Nisem 

zasledil/-

a 

V tiskanih medijih (časopisu, revijah)      

Na televiziji      

Na radiu      

Na prireditvah      

Na plakatih      

Preko mailing liste      

Poslane ponudbe po pošti      

Pri nagradnih igrah      

V brošurah, letakih in tiskanih materialih      

Na spletni strani www.nakoroskem.si      

Na spletni strani www.splavarjenje.com      

 

 

4 – Z oceno od 1 do 5 ocenite, kaj od naštetega vas najbolj prepriča, da se odločite za izbiro 

izleta ali počitnic. Pri tem naj pomeni: 

1 NAJMANJ me (je) prepriča (l);  

5 NAJBOLJ me (je)  prepriča (l);   

 

 1 2 3 4 5 

Oglas v tiskanih medijih (časopisi, revije)      

TV oglas      

Radijski oglas      

Prireditve na temo potovanj      

Mnenja strokovnjakov      
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Sejemske predstavitve      

Priporočilo znancev, sorodnikov, 

sodelavcev      

Brošure, katalogi, letaki in drugi tiskani 

materiali      

Akcijske ponudbe in popust      

Spletne storitve skupinskega nakupovanja 

(Kolektiva, 1 na dan, Zbita cena...)      

Nagradne igre, tekmovanja      

Oglasi na spletu      

Spletni profili destinacije na družabnih 

omrežjih      

 

 

5 – Ali vam, ko se odločate za eno ali večdnevni izlet, brošure in prospekti turističnih 

destinacij olajšajo odločitev o izbiri izleta?   

 

 DA  

 NE  

 Mogoče  

 

 

6 – Trditev: Odločitev o izbiri izleta raje poiščem v brošurah in drugih tiskanih materialih, kot 

pa brskam po interaktivnih medijih.    

 

 Drži  

 Ne drži  

 

 

7 – Ali je oblika tiskanih materialov (brošure,katalogi, letaki …) za vas pomembna pri 

odločitvi o obisku turistične destinacije?   

 

 DA  

 NE  
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8 – Trditev: Mnenja prijateljev, izkušnje in mnenja drugih ljudi ter strokovni članki uglednih 

avtorjev so veliko bolj zanesljivi, kot pa oglasi.   

 

 Drži  

 Ne drži  

 

 

9 – Ko se odločam za eno ali dvodnevni izlet ponudbo poiščem na spletnih portalih, ki 

ponujajo pakete po znižanih cenah (Kolektiva, 1 na dan, Zbita cena...).   

 

 Da, v kolikor je primerna ponudba  

 Da, vedno  

 Ne, tem portalom ne zaupam  

 Ne uporabljam spletnih portalov  

 

 

x SPOL - Spol:  

 

 Moški  

 Ženski  

 

 

x STAROST – V katero starostno skupino spadate?  

 

 do 20 let  

 21 - 40 let  

 41 - 60 let  

 61 let ali več   

 

 

x STATUS – Kakšen je vaš trenutni status?  

 

 Šolajoči  

 Aktivni  

 Neaktivni  

 Brezposelni  
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X LOKACIJA - V kateri regiji prebivate?  

Statistične regije Slovenije  

 

 Pomurska regija  

 Podravska regija  

 Koroška regija  

 Savinjska regija  

 Zasavska regija  

 Spodnje – posavska regija  

 Jugovzhodna Slovenija  

 Osrednjeslovenska regija  

 Gorenjska regija  

 Notranjsko – kraška regija  

 Goriška regija  

 Obalno – kraška regija  


