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POVZETEK 

Marketing oziroma trženje ima velik vpliv na podjetje, saj pripomore k boljšemu poslovanju in 
prepoznavnosti podjetja. Podjetja se odločajo za vstop na tuje trge predvsem zaradi novih 
poslovnih priložnosti, povečanja prodaje in želje po razvijanju ter rasti podjetja. Ena od 

pogostejših neposrednih izvoznih oblik vstopa na tuji trg pri malih in srednjih podjetjih je 
zastopniška oblika. Zaključna projektna naloga razišče, prouči, analizira in opredeli strategijo 

mednarodnega marketinga podjetja Commerce trgovina, d. o. o. Ugotovi, da ima proučevano 
podjetje dobro zastavljeno in uspešno izvajano strategijo mednarodnega marketinga, kar se 
odraža v odličnem poslovanju in doseganju visoke poslovne donosnosti podjetja. 

Ključne besede: mednarodni marketing, zastopstvo, marketinška strategija, podjetje Commerce 
trgovina.  

SUMMARY 

Marketing has a big influence on the company, since it contributes to better business operations 

and recognition of the company. Companies decide to enter foreign markets particularly due to 

new business opportunities, sales increase and the desire for development and growth of the 

company. One of the more frequent direct export forms of entering the foreign market in small 

and medium-sized companies is the agency form. The final project thesis researches, studies, 

analyses and defines the international marketing strategy of the company Commerce trgovina, 

d. o. o. It finds that the discussed company has a well set and successfully executed international 

marketing strategy, which manifests in excellent business operations and reaching of high 

business profitability of the company.  

Key words: international marketing, agency, marketing strategy, company Commerce trgovina.  
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1 UVOD 

Dandanes je konkurenčnost podjetij na trgu vedno večja, zato je zelo pomembno, da si podjetja 
že na začetku poslovanja zastavijo ustrezno marketinško strategijo in se je tudi držijo. Podjetja 
morajo nenehno spremljati tudi spremembe, ki se pojavljajo na trgu, in se na njih pravočasno 
in uspešno odzvati, saj si s tem zagotovijo dolgoročen obstoj na trgu. Prav tako morajo podjetja 
na trgu delovati čim bolj konkurenčno, se nenehno izobraževati ter usmerjati svoj pogled v 
prihodnost in nadaljnjo rast. Uspešna širitev poslovanja in trženjskih aktivnosti podjetja na tuje 
trge predstavlja pozitivne učinke za dolgoročno rast in razvijanje podjetja. 

1.1 Opredelitev teoretičnih okvirov in raziskovalnega problema 

Marketing oziroma trženje danes poznamo kot napreden skupek strategij in tehnologij. 

Marketing se je v zgodovini pričel že s poskusi preprostih prodaj blaga in storitev. V času 
industrijske revolucije je prišlo do prvih idej trženja, kakršnega poznamo danes. Čas 
industrijske revolucije je zaznamoval hitre družbene spremembe in inovacije na področju 
znanstvene in tehnološke industrije. V tistem času je potrošnik lažje kupil blago, kot pa ga 
izdelal sam. Proizvajalci so v tistem obdobju iskali inovativne načine za razvoj izdelkov in 
posledično tudi boljši pristop za obveščanje kupcev o novih proizvodih (Hardy 2016). 

Kotler (2004, 9) opredeljuje: »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.« 

Marketing je postopek pridobitve potencialnih strank oziroma kupcev, ki se zanimajo za nakup 

izdelka ali storitve nekega podjetja. Opredelimo ga lahko tudi kot proces, ki vključuje 
raziskovanje, promocijo, prodajo in distribucijo izdelkov ali storitev. Marketing se osredotoča 
na proučitev tržnega in potrošniškega vedenja, ukvarja pa se tudi z analizo komercialnega 
upravljanja podjetij z namenom pridobitve novih strank in zadržanja obstoječih. Pri tem 
poskuša s pomočjo blagovne znamke vzbuditi zvestobo kupcev na način zadovoljitve njihovih 
potreb in želja (Marketing Fancier 2016). 

Marketing je zelo pomemben del poslovne strategije vsakega podjetja, saj predstavlja povezavo 

prodajalca s kupcem, in sicer prodajalec predstavi svoj proizvod ali storitev kupcu. Postopek, s 

katerim prodajalec predstavi svoj proizvod kupcu, zahteva uporabo različnih marketinških 
strategij, ki jih določimo na osnovi dobrega razumevanja delovanja ciljnega trga. Pomembna je 

tudi določitev želja oziroma potreb, ki jih ciljna skupina kupcev potrebuje, saj lahko na ta način 
bolje prilagodimo izdelke ali storitve strankam (Marketing Fancier 2016).  

Medorganizacijski marketing lahko opredelimo kot način dobre sposobnosti in ugotovitve 
potreb kupcev bolje od drugih podjetij, saj to omogoča dolgoročno preživetje podjetja. Tržniki 
v podjetju morajo stalno proučevati potrebe in želje kupcev, saj lahko v podjetju le tako vedo, 
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katere izdelke proizvajati in ponuditi na trgu. Da bi bilo podjetje uspešno, mora imeti 

zastavljeno dobro politiko trženja, vodenja podjetja in upoštevati razmere na trgu. Podjetje mora 
vzpostaviti trženjski odnos s poslovnimi partnerji, pri tem mora upoštevati tudi notranje in 

zunanje okolje podjetja, saj bo le na ta način lahko doseglo zastavljene cilje (Meško Štok 2011, 
1). 

Dubrovski opisuje, da se mednarodna marketinška načela, izhodišča, inštrumenti in metode ne 
razlikujejo bistveno od marketinga, ki ga poznamo na domačih tleh. Pri mednarodnem 
marketingu se opazi razlika v prepletenosti različnih postopkov in procesov, pri katerih je 
delovanje oteženo zaradi prisotnosti velikega števila različnih okolij. Velik vpliv na razlike 
mednarodnega marketinga lahko vidimo tako v negospodarskem kot tudi gospodarskem in 

tržnem okolju. Trg, ki deluje na domačih tleh, pa teh razlik običajno ne pozna ali pa omenjene 
razlike ne predstavljajo velikega vpliva na dane marketinške pristope (Dubrovski 2013, 93). 

Dubrovski razlikuje dve vrsti posrednikov, in sicer zastopnike in trgovce, ki spadajo med 

aktivne člane distribucijske verige. Razliko med obema vidimo v tem, da trgovec kupi izdelek 
in ga tudi proda, pri čemer pride do prenosa lastninske pravice na izdelek. Zastopnik pa izdelka 

ne kupi in ga posledično tudi ne proda, ampak samo skrbi za vzpostavljen stik med ponudnikom 
in povpraševalcem izdelka na način, da se med njima odvije nakupno-prodajni posel. Zastopnik 

za opravljen posel prejme plačilo v obliki provizije, ki se meri v odstotkih glede na vrednost 

plačila opravljenega posla (Dubrovski 2013, 397). 

Na osnovi pregledane literature in opravljenih raziskav smo ugotovili, da na področju 
proučevanja strategij mednarodnega marketinga podjetij, ki se ukvarjajo z zastopanjem tujih 

podjetij, ni bilo izvedenih veliko raziskav, zato smo se odločili v zaključni projektni nalogi 
raziskati, proučiti in opredeliti strategijo mednarodnega marketinga podjetja Commerce 
trgovina, d. o. o. (v nadaljevanju Commerce trgovina). 

Commerce trgovina je bila ustanovljena leta 2005 kot družba, ki se je osredotočala predvsem 
na trgovsko dejavnost oziroma zastopanje. Družba se je relativno hitro uspela razširiti na trge 
držav nekdanje Jugoslavije in na trge jugovzhodnih evropskih držav z izjemo Grčije 

(Commerce trgovina d.o.o. 2019b).  

Glavna dejavnost Commerce trgovine je zastopanje tujih firm in trženje strojev, opreme in 
repromaterialov za prehransko, kemijsko, farmacevtsko, livarsko in tekstilno industrijo. 

Zastopajo tudi podjetja, ki se ukvarjajo s predelavo plastike, gume ter z izdelavo in obdelavo 

kompozitnih materialov. Zaradi majhnosti družbe je izpostavljenost tveganjem velika, zato z 
rednim spremljanjem vseh kupcev zmanjšujejo tveganje neizpolnitve nasprotne strani. V 
podjetju se zavedajo možnosti tveganja izgube večjega principala, zato sta njihova zaščita pred 
tovrstnim tveganjem korekten odnos in visoka kakovost dela. Podjetje se tudi redno ukvarja s 

spremljanjem svojega poslovanja, poslovanja svojih kupcev, principalov in dobaviteljev. V 

podjetju vedo, da morajo redno spremljati ekonomijo, gospodarstvo in trge držav, na katerih 
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delujejo, zaradi morebitnih sprememb in pravočasnega urgiranja. V podjetju se zavedajo 
pomembnosti marketinga, zato prilagajajo svoje aktivnosti in marketinško strategijo trgu, na 

katerem so prisotni (Commerce trgovina d.o.o. 2019a). 

Na osnovi izsledkov izvedene raziskave obravnavanega problema podamo priporočila za 
nadaljnji razvoj in poslovno prakso podjetja. 

1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Namen zaključne projektne naloge je raziskati, proučiti, analizirati in opredeliti strategijo 
mednarodnega marketinga podjetja Commerce trgovina, katerega glavna dejavnost poslovanja 

je zastopstvo tujih podjetij. 

Cilji zaključne projektne naloge so: 

 predstaviti vlogo in pomen marketinga za poslovanje podjetja; 

 predstaviti pomen in značilnosti mednarodnega marketinga; 
 predstaviti pomen in značilnosti medorganizacijskega marketinga; 
 predstaviti značilnosti zastopništva v mednarodnem marketingu; 
 raziskati, proučiti in opredeliti strategijo mednarodnega marketinga podjetja Commerce 

trgovina; 

 na osnovi izsledkov analize raziskave obravnavanega problema podati priporočila za 
nadaljnji razvoj in poslovno prakso proučevanega podjetja. 

1.3 Metode za doseganje ciljev 

Pri izdelavi zaključne projektne naloge uporabimo naslednje raziskovalne metode:  

 metodo opisovanja oziroma deskripcije; 

 metodo povzemanja ugotovitev znanih avtorjev ali kompilacije; 

 metodo študije primera poslovanja izbranega podjetja; 
 metodo analize; 

 metodo sinteze končnih ugotovitev. 

Postavimo si naslednje raziskovalno vprašanje, na katero odgovorimo z izvedeno raziskavo: 

Kakšno strategijo mednarodnega marketinga izvaja podjetje Commerce trgovina, katerega 
glavna poslovna dejavnost je zastopanje tujih podjetij? 

V empiričnem delu zaključne projektne naloge izvedemo kvalitativno raziskavo v obliki 

polstrukturiranega intervjuja s predstavnikom izbranega podjetja, ki je odgovoren za marketing 

oziroma komercialne aktivnosti podjetja. S pomočjo intervjuja odgovorimo na zastavljeno 

raziskovalno vprašanje.  
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1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Pri izdelavi zaključne projektne naloge predpostavljamo:  

 da je poslovanje podjetij vedno bolj zahtevno; 

 da je marketing vedno bolj pomemben za uspešno delovanje podjetja; 

 da je trenutna situacija vedno bolj kompleksna in zahteva vedno več marketinga oziroma 
marketinških aktivnosti; 

 da izbrano podjetje posluje uspešno. 

Predvidene omejitve pri izdelavi zaključne projektne naloge so: 
 omejen dostop do vseh potrebnih podatkov o poslovanju podjetja; 

 iskrenost odgovorov intervjuvanca. 
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2 MARKETING 

Marketing obsega proučevanje in sposobnost prepoznave povpraševanja kupcev, s čimer 
podjetja razvijajo nove izdelke in storitve, ki bodo zanimive zainteresiranemu kupcu. Marketing 

je pomemben tudi za pravočasno proučevanje ponudbe in povpraševanja, da podjetje lahko 

oblikuje relevantne marketinške aktivnosti, ki mu omogočajo zadovoljitev vsakdanjih potreb 
kupcev. Ko v podjetju ugotovijo, po katerih izdelkih je najvišje povpraševanje, in dosežejo 
prodajo izdelkov, se ustvari dobiček, ki ga podjetje vlaga v nadaljnji razvoj, pri tem pa ne sme 

pozabiti na zadovoljstvo zaposlenih. Osnovna značilnost marketinga je, da mora biti ponudnik 
izdelka angažiran za vzdrževanje dobrega odnosa s potrošnikom pri zadovoljitvi njegovih 
potreb (Devetak 2007, 16). 

2.1 Vloga in pomen marketinga za poslovanje podjetja 

Marketing v podjetju predstavlja pomemben dejavnik, ki pripomore k uspešnosti in 
prepoznavnosti podjetja. Marketing obsega naloge raziskovanja, pakiranja in promocijo 

izdelkov ter storitev potrošnikom. Dobro načrtovane marketinške aktivnosti in kampanje 
pomagajo podjetju spodbuditi prodajo in promocijo izdelka ali storitve potrošniku. Pri trženju 
ima velik pomen razumevanje trženjskih funkcij znotraj podjetja, o katerih se moramo s 
sodelavci pogovoriti in obrazložiti možne nejasnosti, da bi razumeli njihovo vlogo pri prodaji 

tovrstnih izdelkov ali storitev. Za dobro poslovanje podjetja moramo izvajati trženjske 
raziskave, pri čemer moramo biti pozorni na aktualne trende prodaje ter poiskati izdelke, ki 
ustrezajo trenutnim potrebam kupcev (TopHam Wood 2021). 

Znotraj podjetja pa moramo izvajati tudi raziskavo trga, ki mora temeljiti na preverjanju drugih 

konkurentov. S tovrstno raziskavo  bi ugotovili, katere izdelke predstavljajo konkurenti in kako 

so bile njihove marketinške kampanje uspešne v preteklosti. Trženje znotraj podjetja obsega 
tudi pakiranje izdelkov ali storitev na način, ki mora biti privlačen za kupca. Da bi ugodili 
željam kupca, moramo predhodno narediti obširne tržne raziskave na način, da bodo logotipi in 
materiali, ki smo jih uporabili za embalažo, oblikovani tako, kot želijo kupci (TopHam Wood 

2021). 

Pri poslovanju podjetja moramo upoštevati tudi funkcijo trženja, ki vključuje določitev cen 
izdelka po stopnji, po kateri podjetje ustvarja dobiček. Pod dodatno funkcijo trženja, ki je 
pomembna za poslovanje podjetja, lahko umestimo prevoz blaga, pri katerem moramo imeti do 

potrošnika vzpostavljeno distribucijo. Različni načini dostave prav tako neposredno vplivajo 
na tržne kampanje. Pomembni tržni funkciji za poslovanje podjetja sta tudi ocena tveganja in 

nadzor kakovosti. Ocena tveganja mora vključevati pregled različnih spremenljivk, ki bi lahko 
vplivale na uspešnost prodaje izdelka ali storitve. S pomočjo nadzora kakovosti pa lahko znotraj 
podjetja preverimo, kako se naš izdelek odraža v očeh kupcev glede na konkurenco. Nadzor 
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kakovosti vsebuje tudi možnost izpolnitve standardov za razvrstitev izdelkov podjetja na 
veljavnih trgih (TopHam Wood 2021). 

Pri poslovanju podjetja marketing pomaga pri sledenju okusov, trendov in želj strank. Prav tako 
se pri marketingu znotraj podjetja odvija stalen proces izboljševanja obstoječih izdelkov in 
uvajanja novih. S pomočjo marketinga podjetje zagotavlja boljše izdelke in storitve 
potrošnikom ter jim s tem pomaga k izboljšanju življenjskega standarda. Prav tako ne smemo 
pozabiti, da ima marketing pomembno vlogo pri razvoju gospodarstva. Funkcije in različne 
podfunkcije marketinga, kot so npr. promocija, osebna prodaja in pakiranje, predstavljajo 

pomembno vlogo pri zaposlitvi velikega števila ljudi ter posledično vplivajo na rast podjetja. 
Marketing pomaga podjetju pri povečanju obsega prodaje, pripomore k ustvarjanju prihodkov 
in podjetju posledično zagotavlja dolgoročni uspeh (Varsha b. l.). 

2.2 Marketinški splet 

Marketinški splet lahko pojasnimo kot kombinacijo marketinga, ki predstavlja orodje za 

marketinško strategijo podjetja. McCarthy je bil prvi, ki je predlagal uvedbo marketinških 
spremenljivk, ki so bile sprva omejene na osrednji 4P, ki ga sestavljajo izdelek, cena, tržne poti 

in trženjsko komuniciranje (Hanlon 2020). V novejšem obdobju pa sta Booms in Bitner 
predlagala tri dodatne P za trženje storitev. Zgradila sta model 7P, ki zajema marketinške 

elemente, kot so izdelek, cena, tržne poti, marketinško komuniciranje, ljudje, proces in fizični 
dokazi (Kotler 2004, 450). Model 4P je bil zasnovan v času, ko so podjetja mislila, da bodo 
prodajala samo izdelke in ne storitev. Pri tem moramo vedeti, da takrat vloga službe, ki naj bi 
pomagala pri razvoju blagovne znamke, ni bila dobro poznana. Model 4P se včasih šteje za 
zastarel model, vendar moramo vedeti, da predstavljajo elementi, ki jih vključuje ta model, 
pomembno vlogo in koristnost pri poslovanju malih podjetij. V podjetjih lahko model 7P 

uporabljamo za način določitve ciljev, SWOT-analize, kot tudi za način izvedbe analize 
konkurence (Hanlon 2020). 

Elementi trženja, ki se uporabljajo pri trženjskem spletu 4P, so: 

 Izdelek: izdelan mora biti tako, da bo zadovoljil potrebe določene skupine ljudi. Lahko je 
neopredmeten ali oprijemljiv oziroma v obliki storitve ali blaga. V podjetju je treba narediti 

analizo povpraševanja izdelkov na trgu in na osnovi analize zagotoviti ustrezno vrsto 

izdelka. To pomeni, da mora marketing znotraj podjetja na stopnji razvoja izdelka 

podrobno raziskati življenjski cikel izdelka, ki ga ustvarja podjetje. Vedeti moramo, da ima 
izdelek določen življenjski cikel, ki vsebuje stopnjo rasti, stopnjo zrelosti in stopnjo upada 

prodaje. Pomembno je, da ko podjetje doseže stopnjo upada prodaje, morajo prodajalci 

izumiti nove izdelke, da bi na ta način spodbudili večje povpraševanje po izdelkih. Naloga 
tržnikov v podjetju je ustvariti čim več različnih izdelkov, ki bi bili všeč različnim 
skupinam kupcev. Podjetje lahko razširi svojo ponudbo izdelkov s pomočjo diverzifikacije 
in s povečanjem globine linije izdelkov. Izdelek je glavni element trženjskega spleta, pri 
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katerem morajo tržniki dobro premisliti, kakšna je njihova ciljna skupina kupcev, da jim 
lahko ponudijo boljši izdelek kot konkurenti (The Marketing Mix 2021). 

 Cena: predstavlja znesek, ki ga kupec plača, da uživa pri dani storitvi oziroma izdelku. 
Cena je tudi zelo pomemben sestavni del opredelitve tržne kombinacije, kot tudi tržnega 
načrta, na osnovi katerega določimo dobiček in preživetje podjetja. Če v podjetju želimo 
prilagoditi ceno nekega izdelka, moramo vedeti, da bo ta prilagoditev močno vplivala na 
celotno tržno strategijo, prodajo in povpraševanje po izdelku. V podjetju je določanje ali 
spreminjanje cene občutljivo področje. Če je podjetje na trgu novo in še ni dobro 
uveljavljeno v očeh kupcev, moramo pri tem vedeti, da obstaja mala verjetnost, da bo ciljni 
trg podjetja pripravljen plačati visoko ceno za izdelek ali storitev. Morda bodo kupci v 
prihodnosti pripravljeni plačati velike vsote denarja za izdelke ali storitve podjetja, vendar 

na začetni stopnji podjetja tega po vsej verjetnosti ne moremo pričakovati (The Marketing 
Mix 2021). 

 Tržne poti: izbiro tržne poti oziroma distribucijo izdelkov uvrščamo med zelo pomembne 
odločitve podjetja. Izdelek je treba distribuirati in postaviti na mesto, ki je dostopno 

potencialnim kupcem. Izbira tržne poti predstavlja dobro razumevanje ciljnega trga 
podjetja in hkrati vpliva na vse ostale trženjske odločitve (The Marketing Mix 2021). 
Veliko podjetij se odloči pri prenosu izdelkov na trg vključiti tržne posrednike. Tržni 
posredniki imajo nalogo, da sestavijo prodajno oziroma tržno pot, ki mora predstavljati 
postopek uvedbe izdelka in storitve v uporabo ali porabo na trgu. Tržna pot omogoča 
prenos blaga od proizvajalca do porabnika, prav tako pa omogoča tudi odpravljanje razlik 
v času, prostoru in lastništvu. Tržne poti predstavljajo večje število ravni na poti, kar 
pomeni, da bo vsaka oseba, ki bo pripomogla k posredovanju lastništva izdelka na 

končnega kupca, predstavljala eno raven na poti. Poznamo pa tudi tržne poti, ki niso 
omejene le na prenos fizičnih izdelkov. Proizvajalci, ki proizvajajo storitve, imajo nalogo, 

da ugotovijo, kako bodo omogočili predstavitev in dosegljivost storitve ciljni skupini 

kupcev. Pri tem si pomagajo z različnimi sistemi širitve izobraževanja in zdravstva, prav 
tako pa si morajo najti predstavnike in izbrati možne lokacije, da bi lahko dosegli širšo 
prostorsko populacijo (Kotler idr. 1996, 525–530). 

 Marketinško komuniciranje: marketing v podjetju zahteva poleg dobrega izdelka privlačno 
ceno in možnost dostopa do izdelka ciljnim odjemalcem. Podjetje ne sme pozabiti 
komunicirati tako z obstoječimi kupci kot tudi s potencialnimi oziroma možnimi kupci. 
Podjetja za dobro oblikovana sporočila njihovim odjemalcem najemajo različne agencije, 
ki se ukvarjajo z izdelavo različnih oglasov. Za pospeševanje prodaje se podjetja odločajo 
najeti strokovnjake, ki jim pomagajo pri ustvarjanju različnih programov, katerih namen je 
spodbuditi kupovanje. Ne smemo pa pozabiti, da podjetja najemajo tudi različne 
strokovnjake, ki se ukvarjajo z neposrednim marketingom, ki podjetju pomagajo pri 

oblikovanju podatkovnih baz ter skrbijo za vzpostavljanje stikov z obstoječimi in možnimi 
kupci prek telefona ali pošte. Podjetja se odločajo tudi za najem različnim agencij, ki 
skrbijo za odnose z javnostjo, natančneje za osebno prodajo, promocijo in javno podobo 
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podjetja. Sodobna podjetja imajo tako oblikovano marketinško komunikacijo, ki je 

zahtevna in zapletena. V podjetjih komunikacija poteka s pomočjo posrednikov, 
porabnikov in različne javnosti. Posredniki pa v podjetju komunicirajo s porabniki in 
javnostmi, kjer porabniki skrbijo za ustno prenašanje informacij drugim porabnikom ali 
javnosti. V podjetju se tako stalno odvija povratno oziroma dvosmerno sporočanje med 
zgoraj omenjenimi skupinami. Marketinški splet komunikacije vsebuje naslednjih pet 

najpomembnejših elementov: oglaševanje (vključuje vse prezentacije in oglaševalske 
ideje, ki so plačane in neosebne, izdelke ali storitve uveljavljenega naročnika), neposredni 

marketing (komunikacija na osnovi določitve točno določene in možne skupine kupcev po 
pošti, telefonu ali prek drugega neformalnega načina in ocenjevanje njihovih odzivov), 
pospeševanje prodaje (uporabiti kratkoročne dejavnosti z namenom spodbuditi nakup ali 
preizkus izdelka ali storitve), odnosi z javnostmi in publiciteta (različni sistemi za pomoč 
promocije in ohranitve silhuete podjetja oziroma izdelkov), osebna prodaja (namen 

vzpostavitve individualnega stika z enim ali večjim številom morebitnih kupcev) (Kotler 
idr. 1996, 596–597). 

 

Slika 1: Štiri sestavine marketinškega spleta 

Vir: Kotler 2004, 16. 

Devetak (2007, 185–188) opisuje dodatne 3P-elemente trženja, ki se uporabljajo pri 
marketinškem spletu storitev: 

 Udeleženci pri storitvah (ljudje): v podjetju imajo pri izvajanju različnih storitev ljudje 
zelo pomembno vlogo, saj lahko nastopijo kot odjemalci na eni strani in kot izvajalci 

storitev na drugi strani. Za izvedbo zapletenih storitev morajo biti izvajalci storitev 

ustrezno izobraženi. Od izvajalcev storitev se pričakuje, da so kreativni, inovativni in da se 
sočasno naučijo veščin dobre komunikacije z ljudmi, še posebej na ravni intelektualnih 
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storitev. Nedvomno veliko vlogo igrata tudi hitrost in kakovost storitev. Motivacija in 

prizadevnost izvajalcev storitev omogočata potek storitev brez težav in hkrati pri kupcih in 

prodajalcih zagotavljata ugodje in dobro voljo. Smotrno je, da podjetja pošiljajo delavce in 
strokovnjake na področju storitev na dodatna izobraževanja, saj je pomembno, da so 
ustrezno usposobljeni pri delu. 

 Izvajanje ali procesiranje storitev: ljudje, ki izvajajo storitve, morajo izkazovati svoje 

veselje, sposobnost za življenje in morajo biti tudi ustvarjalni pri delu z drugimi ljudmi. Na 

zadovoljstvo naročnika vplivajo uspešnost, cena, kakovost in dosledna izvedba storitve, pri 
čemer izvedba storitev predstavlja bistveni element storitve. Pri izvedbi storitve morajo biti 

zagotovljene varnost, kakovost in primerna hitrost. Vedeti moramo, da je ključ do 
končnega uspeha storitve odvisen od kakovostne in profesionalne izobrazbe zaposlenih. 
Poznavanje tehnike poslovne komunikacije, kulture in etike omogoča zaposlenim boljše 
veščine pri komuniciranju s kupci podjetja, uporabniki in različnimi posredniki. Da bi v 
podjetju dosegli dobre poslovne rezultate, moramo tesno sodelovati, se povezovati in 

delovati v timskem duhu med specialisti, ki delujejo na področju marketinga, kot tudi med 

ponudniki storitev. 

 Fizični dokazi za storitve: pod fizične dokaze uvrščamo vse, kar lahko naročnik vidi, občuti 
ali pa tudi sliši. Vsebovati morajo primerno oziroma zahtevano kakovost, pomembne so 

tudi ustrezna konstrukcija, videz in barva. Fizične dokaze lahko poimenujemo kot fizično 
okolje, ki pri izvedbi storitev ponuja ustrezno podporo. Od primernega fizičnega okolja je 

odvisen dosežek storitve, ki je odvisen tudi od zadovoljstva porabnikov in zaposlenih. 
Tehnična usposobljenost, kot tudi fizično okolje lahko izvajalca storitev pritegne ali pa 

morda tudi odbije različne potrošnike. Potrošniki se bodo vrnili k istim ponudnikom 
storitev, če so ponudniki pri njih vzbudili pozitivne občutke in zadovoljstvo. 
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Slika 2: 7P marketinškega spleta 

Vir: Ruzzier Konečnik 2018, 11. 

2.3 Medorganizacijski marketing 

Na medorganizacijskem trgu delujejo organizacije, ki nabavljajo izdelke ali storitve z razlogom, 

da jih bodo kasneje porabile oziroma vključile za izdelavo novih izdelkov ali storitev, ki jih 

bodo zatem prodale, dale v najem ali pa jih prodale naprej. Medorganizacijski trg se razlikuje 

od porabniškega trga v tem, da je pri njem vpletena večja vsota denarja, izdelkov ali storitev 
(Kotler idr. 1996, 205). 

Pri medorganizacijskem marketingu podjetja sodelujejo s posamezniki oziroma majhnimi 

skupinami ljudi v specifični panogi. Glavni cilj podjetja je vzpostavitev poslovnega odnosa z 
različnimi upravniki pisarn ali pa z zaposlenimi, ki delujejo na višji ravni podjetja, s katerimi 

želi podjetje sodelovati. Nedvomno so to ljudje, ki se bodo odločili o nakupu izdelkov podjetja. 
Medorganizacijski marketing omogoča potencialnim kupcem, da izvejo več o izdelkih oziroma 
storitvah podjetja. Takoj ko kupec zazna neko potencialno korist, lahko prične z iskanjem 
podrobnejših informacij o podjetju in ga primerja s konkurenti. Vedeti moramo, da lahko 
potencialni kupec poišče ocene tretjih oseb in podobne izdelke, ki jih ponujajo konkurenti, ter 
se na osnovi podrobne analize odloči za podjetje, pri katerem bo kupil izdelke (SendPulse 
2021). 

Uspešnost organizacije je povezana z usklajevanjem politike marketinga, managementa ter z 

izvedbo uskladitve politike organizacije kot celote na način prilagoditve njenega delovanja 

novodobnim okoliščinam. Celovit marketinški koncept lahko opredelimo kot proces, ki skrbi 
za vzpostavitev marketinškega odnosa neke organizacije z njenim notranjim in zunanjim 

okoljem ter možnimi poslovnimi odnosi s partnerji, ki predstavljajo temelj za dosego in 
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uresničitev začrtanih ciljev organizacije. Pomembno vlogo pri medorganizacijskem marketingu 
predstavljajo tržniki, ki morajo dobro proučiti zahteve, potrebe in želje potrošnikov. 
Organizacije na osnovi dobre proučitve potrošnikov razvijajo in proizvajajo izdelke, ki jih nato 

predstavijo na trgu. Zelo pomembna je pravočasna proučitev ponudbe in povpraševanja, saj 
lahko organizacija na ta način primerno oziroma optimalno oblikuje trženjske aktivnosti, ki 
obsegajo nenehno analiziranje trga, raziskovanja družbenih potreb in hkrati plačilne 
sposobnosti povpraševanja (Meško Štok 2011, 1–2). 

Pristop pri medorganizacijskem marketingu temelji na timskem delu in ustrezni spodbudi ter 

stimulaciji vseh deležnikov poslovne verige. Bistvo managementa marketinga se nanaša na 

postopek upravljanja marketinga, ki zajema analizo, raziskavo in izbiro ciljnih trgov. Poslovni 

koncept organizacije vključuje elemente, ki so relevantni za izvedbo preproste reprodukcije. 
Marketinška strategija predstavlja eno od pomembnih sestavin strategije organizacije. Namen 

takšne strategije je oblikovanje in razvijanje novih izdelkov ali storitev, pridobitev novih 
možnih kupcev, prodor na nove trge, grajenje na prepoznavnosti organizacije, vzpostaviti dobro 
ime organizacije v očeh kupcev in ustvariti dobiček. Na osnovi naštetih smislov oziroma 
namenov marketinške strategije skušajo organizacije razširiti svoje delovanje in poslovni 

koncept s pomočjo dodatnih naložb in denarnih vložkov v proizvodnjo ter s pomočjo opreme 
in tako okrepiti svoje poslovanje v kompleksno reprodukcijo (Meško Štok 2011, 1–2). 
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3 MEDNARODNI MARKETING 

Aktivnost mednarodnega poslovanja podjetja mora potekati v najmanj dveh državah sveta, če 
želimo razmišljati v smeri poslovanja na tujih trgih. Pri tem moramo vedeti, da je namen 

podjetja, ki posluje na mednarodnem trgu, dolgoročna zadovoljitev oziroma uresničitev potreb 
potrošnikov, podjetij ali tudi posamičnih držav na globalni ravni. Aktivnosti podjetja, ki deluje 
na mednarodnih trgih, so za razliko od domačega trga mnogo bolj zahtevne, kompleksne, 

dinamične ter bolj tvegane. Zavedati pa se moramo, da se podjetja pri mednarodnem poslovanju 

srečujejo s kompleksnejšimi izzivi in večjimi priložnostmi. Mednarodno tržno poslovanje 
omogoča podjetjem, različnim organizacijam, posameznikom, kot tudi državam nove različne 
vidike in razsežnosti ter zato zahteva načrtovan sistemski pristop. Dolgoročen uspeh subjekta 
v mednarodnem tržnem prostoru je mogoč le ob predpostavki, da je v celoti prepričan, da je 
treba za učinkovito upravljanje mednarodnega poslovanja skrbeti in upoštevati mnoge 
dejavnike veščin, znanja, različnih navad in običajev. Subjekt mora biti v mednarodnem tržnem 
poslovanju pripravljen na stalno prilagoditev drugačnim potrebam in okolju, pri tem pa mora 

biti razumen in spoštljiv do raznolikosti in drugačnosti (Ruzzier in Kesič 2011, 11–12). 

3.1 Opredelitev mednarodnega marketinga 

Mednarodni marketing zajema način priprave in izvedbe poslov v sklopu mednarodnega 
trgovanja. Poleg tega ima mednarodni marketing tudi velik vpliv na delovanje z mednarodnega 

poslovnega vidika. Mednarodni marketing vključuje vse potrebne aktivnosti, s pomočjo katerih 
se odvijajo mednarodni posli, ki omogočijo mednarodno poslovanje (Dubrovski 2013, 86–87). 

Mednarodni marketing se na osnovi lastnih izhodišč, načel, inštrumentov in metod ne razlikuje 
od marketinga na domačih tleh. Razliko lahko opazimo v obsegu zapletenih procesov in 
različnih postopkov, ki so v mednarodnem trgovanju zaradi posledic prisotnosti različnih okolij 
veliko večji, njihovo obratovanje oziroma izvajanje pa je bolj kompleksno. Velik vpliv na 
razlike mednarodnega marketinga lahko vidimo tako v negospodarskem kot tudi gospodarskem 

in tržnem okolju. Trg, ki deluje na domačih tleh, pa teh razlik običajno ne pozna ali pa omenjene 

razlike ne predstavljajo velikega vpliva na dane marketinške pristope (Dubrovski 2013, 93). 

Mednarodni marketing lahko opredelimo kot vrsto marketinga, pri katerem marketing izdelkov 

ali storitev poteka globalno, pri tem pa moramo upoštevati pravila in predpise, ki jih oblikujejo 

posamezne države. Mednarodni marketing se torej nanaša na vse tržne dejavnosti in operacije, 
ki potekajo med različnimi državami, kjer se upoštevajo različni politični in ekonomski sistemi. 

Tovrstni marketing omogoča povezanost držav v smislu gospodarskih potreb, zagotavlja boljše 
razumevanje in zato sodelovanje med njimi. Pri tej vrsti marketinga govorimo o konstruktivni 

gospodarski in trgovski dejavnosti, ki je uporabna in koristna za vse sodelujoče države 
(Vishakha b. l.).  
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Mednarodni marketing lahko prav tako poimenujemo kot instrument globalne rasti in razvoja. 

Ne glede na to, da ima mednarodni marketing nekatere specifične značilnosti, je po nekaterih 
tehničnih lastnostih podoben marketingu, ki ga poznamo na domačih tleh. Marketing je možno 
obravnavati kot del dveh notranjih procesov, t. i. tehničnega ali socialnega. Mednarodni 

marketing in domači marketing sta glede na tehnični proces enaka. Razliko med domačim in 
mednarodnim marketingom lahko vidimo tudi na osnovi načina menjave potreb ali zahtev pri 
mednarodnih kupcih (Vishakha b. l.). 

Zelo pomembna elementa pri oblikovanju mednarodnega marketinga sta znanje in sposobnost 

zaznave osnove vzorca pri vedenju potrošnikov v različnih okoljih. Vloga vodje marketinga je 

za učinkovito oziroma kakovostno delo v mednarodnem poslovanju zelo pomembna. Vodja 
marketinga mora biti zmožen in pripravljen razumeti okolje poslovanja, kot tudi način 
razmišljanja potrošnikov, konkurentov, dobaviteljev ter zaposlenih v novi državi. Mednarodni 

marketing mora vsebovati vsaj tri različne glavne dimenzije, in sicer lahko kot prvo dimenzijo 

navedemo kompetenco na področju marketinga, ki temelji na dobrem razumevanju tržnih 
konceptov, različnih orodij in tehnik. Kot drugo dimenzijo lahko navedemo sposobnost zaznave 

vzorcev obnašanja potrošnikov v posameznih državah ter sposobnost ocene pomembnih razlik 
in podobnosti med trgi. Tretja dimenzija mednarodnega marketinga pa se navezuje na spretnosti 

vodenja organizacije, načrtovanja, organiziranja, kontrolo nad pomembnimi elementi, še 
posebej nad človeškimi odnosi (Vishakha b. l.). 

3.2 Marketinške strategije mednarodnega marketinga 

Cilj marketinškega segmentiranja je izbrati vse potencialne možne trge, ki so za podjetje 
relevantni in s katerimi bi podjetje uresničilo začrtane cilje mednarodnega poslovanja. Veliko 
izbiro možnih trgov lahko podjetje zmanjša s pomočjo metod segmentacije, na osnovi katerih 

podjetje lažje poišče kupce s podobnimi ali istovrstnimi potrebami in željami. Podjetje se lahko 

glede na svoje zmožnosti odloči, da bo za vse svoje segmente skrbelo za oskrbo z lastnimi 
programi, to pomeni, da bo za vsak posamičen segment oblikovalo primeren strokovni program. 

Na osnovi diferenciacije izdelkov je možno formirati konkurenčne prednosti in optimalno 

lansirati izdelke. Podjetje lahko upošteva strategijo osredotočenja, kar pomeni, da se osredotoča 
na nekaj posameznih ali pa celo samo na en segment, na katerega usmerja svoje delovanje. Prav 

tako pa se lahko podjetje odloči za enovito ponudbo, ki lahko predstavlja prednost podjetja pri 

seznanitvi vseh najdenih segmentov. Slabost pri tem pa bi se lahko odražala pri posamičnih 
segmentih na način, da ne bi vsebovala konkurenčnih strokovno usposobljenih ponudnikov, kar 
pa lahko podjetju prinese nezadovoljive rezultate (Dubrovski 2013, 212–213). 
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Slika 3: Primer procesa segmentiranja 

Vir: Hollensen 1998, 133, po Dubrovski 2013, 213. 

Najpogostejša pot, za katero se odločajo podjetja pri vstopu na tuji trg, je oblika izvoza. 

Poznamo dve vrsti izvažanja izdelkov na tuji trg, in sicer občasno ali aktivno. Občasno 
izvažanje izdelkov predstavlja pasivno stopnjo vpletenosti, kar pomeni, da podjetje izvaža svoje 
izdelke redkeje oziroma glede na svoje lastne želje ali pa opravi izvoz izdelkov na osnovi 

naročila iz tujine. Aktivno izvažanje izdelkov pa se pojavi, ko se podjetje odloči, da bo izvažalo 
na dogovorjen tuji trg. Ne glede na obe možnosti izvoza izdelkov podjetje proizvaja svoje 
izdelke v domači državi, za katere ima možnost, da jih prilagodi potencialnemu tujemu trgu, če 
to želi. Po določitvi trga, na katerega želi podjetje vstopiti, mora podjetje dobro premisliti in 
izbrati najprimernejši način za vstop na izbrani trg. Podjetje lahko izbira med petimi vstopnimi 

strategijami, in sicer med strategijo posrednega izvoza, strategijo neposrednega izvoza, 

strategijo podelitve licence, strategijo skupnih vlaganj in strategijo neposrednih vlaganj (Kotler 

2004, 390). 

Posredni izvoz. Običajno podjetja za vstop na tuji trg pričnejo s posrednim izvozom izdelkov 
in poslujejo s pomočjo samostojnih posrednikov. Izvozni trgovec na domačih tleh kupi izdelke 
od proizvajalca in jih proda v tujino. Prav tako pa domači agent, ki se ukvarja z izvozom, išče 
kupce v tujini, da bi z njimi sklenil pogodbo in na ta način prejel provizijo za posredovanje. Ne 
smemo pa pozabiti, da se v to skupino uvrščajo tudi trgovske družbe (Kotler 2004, 390).  

Kooperativne organizacije se ukvarjajo z izvoznimi posli za večje število podjetij in hkrati 

delno skrbijo za njihove upravne dejavnosti. Izvozni management v podjetju skrbi za izvozne 

aktivnosti, za katere mora prejeti primerno plačilo. Posredni izvoz omogoča podjetju dve 
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prednosti, in sicer zagotavlja manjše naložbe, ker podjetju ni treba oblikovati oddelka za izvoz, 

prav tako pa podjetje ne potrebuje svojih lastnih prodajalcev oziroma neposrednih stikov s 

tujino. Kot drugo prednost posrednega izvoza lahko opredelimo manjše tveganje, ki nastopi 
zaradi vpliva mednarodnih tržnih posrednikov, ki s svojim strokovnim intelektom, 

sposobnostmi, izkustvi in storitvami skrbijo za uspešno poslovanje podjetja (Kotler 2004, 390). 

Neposredni izvoz. Neposredni izvoz se navezuje na neposredno prodajo izdelka proizvajalca na 

globalni trg prek posrednikov, kot so npr. zastopniki, ki se ukvarjajo s prodajo, razni 

distributerji ali pa tudi tuji trgovci, ki skrbijo za direktno prodajo izdelka končnemu potrošniku. 
Neposredni izvoz zahteva temeljito tržno raziskavo za odkrivanje možnih trgov. Kakšen bo 
neposredni izvoz oziroma ali je sploh mogoč, pa je odvisno od velikosti podjetja, zmožnosti in 
veščin tržnega upravljanja, preteklih izkustev, meril poslovanja na določenih trgih in strukture 

izdelka (Businessemt 2021). 

Neposredni izvoz podjetju zagotavlja direktni marketing in največji donos, saj pri tej obliki 
vstopa ne potrebujemo izvoznih podjetij in pretežnega dela posrednikov. Proizvajalec izdelkov, 

ki deluje na domačih tleh, oziroma dobavitelj ima tako možnost, da svoje delavce posreduje na 
osnovi prodajnih klicev trgovcem na drobno, ki delujejo na ciljnih trgih, in različnim podjetjem, 
ki imajo primarno potrebo po nekem izdelku. Podjetju neposredni izvoz nudi večji nadzor nad 
marketingom, višjo raven varnosti in zasebne lastnine ter pravočasno povratno informacijo o 

stanju na tujih trgih (Businessemt 2021). 

Prav tako pa neposredni izvoz vsebuje nekatere slabosti, med katere štejemo strošek, ki je nastal 
pri oblikovanju izvoznega oddelka, kot tudi strošek, ki se navezuje na nujnost strokovnega 
izobraževanja zaposlenih. Neposredni izvoz predstavlja velik strošek za podjetje, ki nima 
zaposlenih za delo na terenu in prav tako nima dovolj finančnih sredstev za potrebno 
oglaševanje svojih izdelkov na globalni ravni. Na neposredni izvoz vplivajo tudi negotova 

naročila s tujih trgov, kot tudi možnost znižanja menjalnega tečaja (Businessemt 2021). 

Podjetje lahko pri obliki neposrednega izvoza izbira med več načini, in sicer lahko vzpostavi 
domači izvozni oddelek ali divizijo. Ta način predstavlja podjetju možnost, da se izoblikuje v 

samostojni oddelek, ki bi deloval kot pridobitni center. Drugi način predstavlja vzpostavitev 
prodajnih enot ali podružnic v tujini. Ta način omogoča vpeljavo prodajne enote v tujini, ki bi 
skrbela za distribucijske aktivnosti, prodajo, možnost skladiščenja in tržnega komuniciranja. 
Podjetje se lahko loti neposrednega izvoza tudi na način uvedbe potujočega izvoznega 

zastopnika. To pomeni, da podjetje svoje lastne zastopnike, ki se ukvarjajo s prodajo, pošlje v 
tujino, da poiščejo čim večje število kupcev za izdelke podjetja. Zadnji način neposrednega 
izvoza pa se osredotoča na distributerje ali agente, ki delujejo v tujini. Ta vrsta distributerjev in 
agentov ima možnost pridobitve le določenih pravic, ki jim omogočajo promoviranje in 

predstavitev podjetja v določeni državi (Kotler 2004, 390). 
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Podelitev licence. Proizvajalec nekega izdelka lahko vstopi na tuji trg in prične z mednarodnim 
marketingom tudi s pomočjo oblike podelitve licence nekemu podjetju v tujini. Podjetje v tujini 
na ta način pridobi dovoljenje za uporabo patenta, registrirane blagovne znamke, procesa 
proizvodnje in možnih poslovnih skrivnosti, vendar pa ima podjetje v tujini obvezo do plačila 
pristojbine in licenčnine. Tako si proizvajalec z nizkim tveganjem ustvari pot za vstop na tuji 

trg in prične z mednarodnim poslovanjem. Podjetju v tujini, ki je pridobilo licenco, pa ta način 
predstavlja novo pridobitev proizvodnega znanja in prepoznaven izdelek ali blagovno znamko 

(Kotler 2004, 391–392). 

Podelitev licence pa kljub vsemu predstavlja tudi posamezne slabosti, saj ima dajalec licence 

manjši nadzor nad jemalcem licence v primerjavi s svojim lastnim proizvodnim obratom in 
prodajo. Če oseba, ki je pridobila licenco, posluje uspešno, se je podjetje odreklo zaslužku in 
po poteku pogodbe lahko taka oseba podjetju predstavlja nevarnost velikega konkurenta. 

Dajalec licence običajno zaradi možnosti prej omenjenega problema jemalcu licence sam 
priskrbi določene sestavine oziroma materiale, ki jih potrebuje za izdelavo izdelka. Najboljši 
način zaščite predstavlja dajalcu licence nenehno uvajanje in razvijanje novosti, tako bo jemalec 
licence vseskozi odvisen od njega (Kotler 2004, 391–392). 

Poznamo več vrst sporazumov o podelitvi licence. Managerske pogodbe omogočajo jemalcu 
licence, da za primerno plačilo vodi poslovanje v tujini. Druga oblika vstopa na tuji trg je 
pogodbena proizvodnja, na osnovi katere podjetje pooblasti lokalne proizvajalce z namenom 

proizvajanja izdelka podjetja. Pogodbena proizvodnja lahko podjetju predstavlja problem, saj 

ima podjetje tako manjši nadzor nad proizvodnjo izdelka, kar pa lahko pripelje do možnosti 
izgube zaslužka. Vseeno pa pogodbena proizvodnja podjetju predstavlja možnost hitrega 
začetka, ki obsega manj tveganosti, prav tako pa predstavlja možnost oblikovanja partnerstva 

ali pa celo odkup proizvajalca. Tretja oblika, s katero lahko vstopimo na tuji trg, je franšizing, 
ki predstavlja bolj podrobno oziroma celovito obliko podelitve licence. Pri tej obliki dajalec 

franšize ponudi kompleten koncept blagovne znamke in poslovnega sistema prejemniku 

franšize. Prejemnik franšize nato v zameno vloži denar in opravi plačilo dajalcu franšize za 
nekatere pristojbine (Kotler 2004, 391–392). 

Skupna vlaganja. Ta oblika vstopa na tuji trg povezuje tuje in domače vlagatelje z namenom, 

da s skupnim vložkom ustanovijo podjetje, v katerem bi prisostvovali pri lastništvu in nadzoru 

podjetja. Skupno vlaganje je glede na politične ali gospodarske razloge lahko zelo zaželeno. 
Tujemu podjetju lahko morebiti primanjkuje denarnih in materialnih sredstev ter poslovodnih 

kadrov, da bi se v neko naložbo podalo samo. Obstaja pa možnost, da tuja vlada zahteva skupno 
lastništvo kot kriterij za vstop na trg. Skupna vlaganja predstavljajo zelo pomemben dejavnik 
za vstop na najzahtevnejše trge tudi pri velikih podjetjih (Kotler 2004, 392–393). 

Prav tako pa tudi skupna vlaganja predstavljajo nekatere slabosti oziroma pomanjkljivosti. Pri 

tej obliki vstopa na tuji trg lahko pride do nerazumevanja med poslovnimi partnerji v zvezi z 

naložbami, marketingom ali različnimi politikami. Globalnemu podjetju lahko skupno 
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lastništvo predstavlja težave v smislu ovire pri izvajanju nekaterih politik, vezanih na 

proizvodnjo in marketing na svetovni ravni (Kotler 2004, 392). 

Neposredno vlaganje. Neposredno vlaganje predstavlja podjetju najvišjo obliko vključenosti na 
tuji trg, kjer gre za ustvarjanje lastnega montažnega ali proizvodnega kompleksa v tujini. Tuje 
podjetje ima možnost, da kupi celotno domače podjetje, se odloči za nakup določenega 
segmenta podjetja ali pa se odloči za vzpostavitev lastnega proizvodnega obrata (Kotler 2004, 
392–393). 

Lasten proizvodni obrat predstavlja podjetju veliko prednost, če je tuji trg zadosti velik. 
Prednost vzpostavitve lastnega proizvodnega obrata omogoči podjetju ugodnejšo proizvodnjo 
s pomočjo cenovno ugodnejše delovne sile in materiala, spodbude denarnih vložkov tuje vlade 
in rezerv pri transportu. Druga prednost predstavlja podjetju boljši ugled v tuji državi, saj na ta 
način omogoči vzpostavitev novih delovnih mest. Tretja prednost vzpostavitve lastnega 

proizvodnega obrata omogoča podjetju tesnejše sodelovanje z vlado, potrošniki, domačimi 
dobavitelji in posredniki. To pa podjetju zagotavlja boljšo prilagoditev svojih izdelkov 
tamkajšnjemu tržišču. Četrta prednost predstavlja podjetju kompleten nadzor nad lastno 

naložbo, tako ima podjetje možnost razviti različne dejavnosti, vezane na proizvodnjo in 

marketing, kar pa podjetju omogoča slediti lastnim dolgoročnim globalnim ciljem. Zadnja 
prednost vzpostavitve lastnega proizvodnega obrata pa podjetju predstavlja omogočen dostop 
do trga pod pogojem, da tuja država, v kateri podjetje deluje, zatrjuje, da morajo doma pridelani 

in prodajani izdelki vsebovati domače sestavine oziroma komponente (Kotler 2004, 392–393). 

Neposredno vlaganje pa lahko podjetju predstavlja tudi nekatere slabosti. Glavna slabost 

neposrednega vlaganja je izpostavitev velike naložbe tveganju, saj se lahko dogodi, da bo valuta 
blokirana, lahko se pripeti razvrednotenje tuje valute, poslabšanje razmer na trgu ali pa pride 

do razlastitve. Prenehanje dejavnosti oziroma njeno zmanjšanje predstavlja podjetju precejšnje 
stroške, saj ima tuja država možnost zahtevati visoko odpravnino za zaposlene (Kotler 2004, 
392–393). 
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Slika 4: Načini vstopa na tuje trge  

Vir: Vezjak 1987, 28, po Dubrovski 2013, 228. 

3.3 Načini izbiranja ciljnega tujega trga 

Ko podjetje sprejme odločitev za vstop na tuji trg ali pa se odloči za širitev števila držav, v 
katere bo izvažalo oziroma iz katerih bo uvažalo, mora na prvi stopnji izbrati med vsemi 

potencialnimi trgi take, ki v največji meri zadoščajo oziroma ustrezajo namenom podjetja. Na 

naslednji stopnji mora podjetje narediti le še selekcijo izbranih trgov. Podjetje se mora zavedati, 
da ni mogoče osvojiti vseh trgov čez noč. Zelo pomembno je, da se tega zavedajo mala podjetja, 
saj morajo svoja sredstva, ki so močno omejena, najustreznejše porabiti. Izbor najustreznejšega 
ciljnega trga podjetju ne predstavlja lahke naloge, saj izbrani trg običajno sploh ni odraz 

začrtanega pristopa, temveč različnih ostalih situacij, pogosto celo takšnih, ko izbira niti ni bila 
na razpolago (Dubrovski 2013, 203). 

Podjetje se lahko sooči tudi z nepravilno izbiro trga, kar lahko za podjetje predstavlja zelo resno 
situacijo, saj lahko nepravilna izbira ogrozi njegov obstoj in delovanje. Posledice nepravilne 

izbire trga lahko razvrstimo na dejansko nastale stroške poskusa vstopa na določen trg ali 
oportunitetne stroške, ki se smatrajo kot izgubljena priložnost, ki bi izhajala iz sicer pravilne 

izbire trga. Proces osvajanja tujega trga poteka približno tri do štiri leta, saj podjetje realizira 
oziroma ustvari šele po tem obdobju tovrstne količine in vrednosti, ki mu zagotavljajo 

dobičkonosnost izvoznih poslov določenega trga (Dubrovski 2013, 203–204). 

V prvem letu se podjetje osredotoča na spoznavanje in proučevanje določenega trga, iskanje 
možnih zastopnikov ali kupcev, vzpostavitev začetne tržne komunikacije, razvoj blagovne 
znamke, sodelovanje na sejmih ipd. Podjetje v prvem letu ne opravi pravega izvoza na tuji trg, 
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razen hipotetičnih oziroma vzorčnih pošiljk. Drugo leto predstavlja podjetju že možnost izvoza 
posameznih pošiljk, ki prinesejo le delni zaslužek, saj mora podjetje po navadi dodatno vlagati 

v trg z namenom dodatne izboljšave izdelkov, distribucije, komunikacije ali pa tudi posebnih 
ugodnosti, ki bi jih bili deležni kupci pri prvem naročilu. Tretje leto predstavlja podjetju že 
dosti nižje stroške vstopa, ker ne rabi več izvajati obsežnih predstavitev in prilagoditev 
ponudbe, obenem pa se že vidi porast izvoznih količin. V četrtem letu se podjetje šele približa 
takšnemu deležu izvoznih količin in vrednosti, ki bi na letni ravni prinašale pozitivni izid 
poslovanja (Dubrovski 2013, 203–204). 

Če se podjetje že na začetku odloči za nepravilen trg in to ugotovi šele v drugem, tretjem ali pa 
četrtem letu, potem je izgubilo ves dotedanji vložek, saj z izvoznimi količinami, ki jih je 
ustvarilo do takrat, še ni možno predpostavljati, da je podjetje ustvarilo skupen dobiček. 
Neuspešen poskus izbora tujega trga je lahko za podjetje usoden. Podjetje bo moralo v primeru, 
da ostanejo na tujem trgu še morebitne nedokončane naložbe, neporavnane obveznosti ter 
zaloge, ki jih podjetju ni uspelo prodati, pokriti stroške, ki so nastali v tujini, s svojimi lastnimi 

notranjimi sredstvi (Dubrovski 2013, 204). 

 

Slika 5: Stopenjsko izbiranje (selekcioniranje) tujih trgov 

Vir: Vezjak 1987, 199, po Dubrovski 2013, 211. 
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Kotler opisuje pet različnih možnosti, ki podjetju omogočajo lažjo presojo o svoji odločitvi pri 
izbiri ciljnega trga. Vseh pet možnosti je opisanih v nadaljevanju.  

Osredotočenje na en segment. Podjetje se lahko odloči za samo en tržni segment v 
najenostavnejšemu primeru. Koncentriran marketing omogoča podjetju ustvariti močan tržni 
položaj pri posameznemu segmentu, ki ga je pridobilo s pomočjo odlik dobrega razumevanja 
področja in potreb segmenta ter dobrega ugleda, ki si ga je tam priborilo. Podjetje lahko občuti 
prihranek sredstev pri delovanju, in sicer s pomočjo specializacije svojega proizvodnega obrata, 
distribucije in oglaševanja. Če podjetju uspe doseči vodilni položaj v posameznemu segmentu, 
bo to podjetju predstavljalo možnost dosege visoke stopnje donosov svojih naložb (Kotler idr. 
1996, 284). 

Selektivna specializacija. V primeru, da se podjetje odloči za selektivno specializacijo, mora 
izbrati nekaj privlačnih in ustreznih segmentov, ki se morajo ujemati z načrti in viri podjetja. 
Med posameznimi segmenti nista nujno zahtevana povezanost in medsebojno sodelovanje, 

vendar pa se od vsakega segmenta pričakuje, da bo deloval z namenom ustvarjanja dobička. 
Prednost strategije pokritja več segmentov pripomore k upadanju poslovnih tveganj. Tudi če 
postane eden od segmentov neperspektiven, ima podjetje možnost zaslužiti denar na ostalih 
segmentih (Kotler idr. 1996, 284). 

Specializacija po izdelkih. Če se podjetje odloči za specializacijo po izdelkih, to pomeni, da se 
bo usmerilo na kreiranje specifičnega izdelka, ki ga bo prodajalo v več segmentih. Ta strategija 
pomaga podjetju ustvariti dober ugled na določenem proizvodnem področju (Kotler idr. 1996, 
284). 

Specializacija po trgih. Če se podjetje odloči za specializacijo po trgih, se mora usmeriti na 
zadovoljitev različnih želja in potreb posamezne skupine kupcev. Če podjetju uspe zadovoljiti 
želje in potrebe specifične skupine kupcev, si pridobi njihov sloves, kar pomeni, da vzpostavi 
prodajni kanal, po katerem bo prodajalo nove izdelke, ki bi jih tovrstna skupina kupcev 

potrebovala (Kotler idr. 1996, 284–285). 

Popolno pokrivanje trga. Strategijo popolnega pokrivanja trga lahko udejanjajo samo največja 
podjetja. Pri tovrstni strategiji si podjetje prizadeva oskrbeti vse skupine potrošnikov z vsemi 
izdelki, ki jih potrebujejo. Velika podjetja imajo možnost pokrivanja celotnega trga s pomočjo 
nediferenciranega marketinga ali pa diferenciranega marketinga. V okviru nediferenciranega 

marketinga podjetje prezre posamezne razlike med tržnimi segmenti in deluje na celotnem trgu 
z eno tržno ponudbo. Pri diferenciranem marketingu pa podjetje posluje v več različnih tržnih 
segmentih in za vsak segment oblikuje specifične tržne sisteme oziroma programe (Kotler idr. 
1996, 285). 
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Slika 6: Pet modelov izbire ciljnega trga 

Vir: Abell 1980, 192–196, po Kotler idr. 1996. 
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4 ZASTOPSTVO 

Zastopnike uvrščamo med zelo pogoste pojavne oblike zastopanja podjetij na tujih trgih. 
Zastopniška oblika pri malih in srednjih podjetjih danes predstavlja eno izmed pogostejših 
neposrednih izvoznih oblik vstopa na tuji trg. Tovrstna oblika vstopa podjetij na tuje trge 

predstavlja za podjetja razmeroma nizke stroške vstopa, kot tudi nizko poslovno tveganost. 
Zastopnika lahko opredelimo kot samostojno pravno osebo, ki neprekinjeno posreduje in sklepa 

naročila za svojega principala. Zastopnik ima možnost, da zastopa večje število različnih 
principalov ter integrativno kategorijo izdelkov, ki med seboj ne smejo biti konkurenčni 
oziroma nadomestki (Šenk Ileršič 2013, 232–233). 

Zastopanje je sklenjeno na osnovi sklenjene zastopniške pogodbe, s pomočjo katere se točno 
določijo pravice, dolžnosti in obveze podjetja ter zastopnika. Zastopnik za opravljen posel 
prejme plačilo v obliki provizije, ki se meri v odstotkih, glede na vrednost plačila opravljenega 

posla v določenem obdobju. Pomembno vlogo pa predstavlja tudi podeljevanje posebnih 
prodajnih pravic zastopanja na posameznih področjih (Šenk Ileršič 2013, 232–233). 

Razmerje, ki se po navadi vzpostavi med dajalcem zastopstva in zastopnikom, imenujemo 

ekskluzivni odnos. V tem primeru dajalec zastopstva dodeli zastopniku monopolno prodajno 

pravico na izbranem področju za določeno blago. Po navadi zastopnik in prodajalec skleneta 
ekskluzivno pogodbo, v kateri se zastopnik zaveže, da bo prodajalec edini vir ponudbe 

omenjenega blaga. Pomembno vlogo predstavlja dolgoročni vidik ekskluzivnega odnosa, pri 
katerem je treba podrobno določiti področje, izdelke in nakupne ter prodajne pravice (Makovec 
Brenčič idr. 2009, 79). 

 

Slika 7: Primer organiziranosti neposrednega izvoza prek zastopnikov in prek 

distributerja na dveh različnih trgih 

Vir: Šenk Ileršič 2013, 234. 
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4.1 Oblike zastopstev 

V preteklosti so bili zastopniki usposobljeni za opravljanje le ene specializirane oblike 

zastopstva, danes pa prevladujejo zastopniki, ki velikokrat opravljajo več različnih 
specializiranih oblik zastopstva. Tovrstne zastopnike imenujemo integralni zastopniki. 

Razlikujemo več različnih oblik zastopstev, zlasti s področja različnih posebnih nalog, ki jih 

izvajajo (Makovec Brenčič idr. 2009, 80). 

Poznamo zastopstvo na provizijski osnovi, ki je najbolj osnovna in splošna oblika zastopniškega 
razmerja. Zastopstvo s konsignacijo, ki se največkrat istoveti z ekskluzivnim odnosom med 
dajalcem zastopstva in zastopnikom. Samostojni potnik lahko individualno pokriva določen trg 
ali pa samo del trga. Zastopnik s skladiščem ponudi skladišče z namenom, da bo proizvajalec 
imel možnost skladiščiti blago. Zastopnik distributer deluje tako, da kupi blago od proizvajalca 

s ciljem, da ga bo preprodal. Zastopnik s servisom nudi različno vrsto opreme in dolgoročne 
potrošniške dobrine. Zastopnik svetovalec deluje kot strokovno usposobljena oseba, ki ponuja 

pomoč svetovanja pri različnih posebnih izdelkih ali storitvah. Zastopnik kupec je lahko v 

nekaterih specifičnih primerih večji kupec v vlogi zastopnika. Zastopnik organizator deluje na 

trgih, na katerih so značilne hitre spremembe, ukvarja se z izvedbo nadzora poslovanja in 
organiziranja določenih poslov. Kontrolor zastopstev ima nalogo organiziranja, koordiniranja 

in nadzorovanja prodajne mreže izvoznika. Nakupni zastopnik odpre nakupne pisarne v večjih 
središčih z namenom zagotovitve ekskluzivnih dobav blaga. Zastopnik najemnik pa se ukvarja 

z najemom blaga pri prodajalcu in s posredovanjem blaga v najem končnemu potrošniku 
(Makovec Brenčič idr. 2009, 80).  

Zastopniško obliko lahko danes opredelimo kot eno izmed najpogosteje uporabljenih izvoznih 
oblik vstopa na tuje trge, še posebej, ko govorimo o vstopu malih in srednje velikih podjetij. 

Tovrstna oblika vstopa na tuje trge predstavlja podjetju razmeroma nizke stroške vstopa in prav 
tako nizko poslovno tveganost (Šenk Ileršič 2013, 233). 

4.2 Trgovsko zastopstvo 

Trgovsko zastopanje deluje v okviru mednarodne trgovine, in sicer na način, ko želi neko večje 
mednarodno podjetje izvažati svoje izdelke v določeno državo, mora skleniti pogodbo o 
trgovskem zastopanju oziroma v praksi bolj znano agencijsko pogodbo z gospodarsko družbo, 
ki je specializirana za trgovsko zastopstvo v določeni državi. Mednarodno podjetje tako dodeli 
nalogo trgovskemu zastopniku v določeni državi, da intenzivno išče morebitne tretje osebe, ki 
bi bile pripravljene poslovati s podjetjem v tujini (Šutanovac 2017). 

Poglavitne naloge, ki jih ima trgovski zastopnik na tujem trgu, po navadi temeljijo na iskanju 

morebitnih novih kupcev, posredovanju naročil, grajenju dobrih poslovnih odnosov in 
svetovanju. Prav tako mora trgovski zastopnik znati kakovostno in učinkovito predstaviti ter 



 

24 

pojasniti konkurenčne prednosti izdelka svojega principala. Naloga trgovskega zastopnika je 
tudi nudenje pomoči pri izterjavi plačil ter pri obravnavanju in odpravljanju možnih reklamacij 
ali konfliktov. Trgovski zastopnik mora biti prisoten v razstavnem prostoru podjetja ter na 

različnih regionalnih sejmih (Šenk Ileršič 2013, 233). 

Trgovsko zastopanje je sklenjeno na osnovi sklenjene pogodbe o trgovskem zastopanju oziroma 

agencijske pogodbe, s katero se zastopnik zaveže, da se bo zavzemal za to, da bodo tretje osebe 

sklepale pogodbe z njegovim principalom. Tovrstno pogodbo lahko principal sklene s fizično 
ali pravno osebo, vzpostavljeno razmerje med strankama pa je na osnovi narave posla zaupno 

in trajno. Pogodba o trgovskem zastopanju spada med najbolj pogoste gospodarske pogodbe 

pri mednarodnem trgovinskem poslovanju. Takšna pogodba omogoča naročniku in zastopniku, 
da določita vse pravice in obveznosti, ki izvirajo iz njunega razmerja. Razmerje med 
principalom in zastopnikom pa temelji na koncepciji, da bo zastopnik po vseh svojih 

zmogljivostih priskrbel posle za svojega principala (Šutanovac 2017). 

Pogodba o trgovskem zastopanju je opredeljena v Obligacijskem zakoniku, v katerem so 

določene kogentne norme, ki jih stranki z medsebojnim dogovorom ne moreta izključiti. 
Sklenjena pogodba o trgovskem zastopanju predstavlja številne prednosti. Tujim trgovskim 
podjetjem to predstavlja manjše tveganje pri vstopu na novi trg, saj naj bi zastopniki običajno 
bolje poznali lokalni trg, pravo, možnosti promocije, kupčeve navade in druga možna tveganja, 

povezana s trgovanjem. Zastopniki pa s sodelovanjem in povezovanjem s priznanimi tujimi 

podjetji pripomorejo k bistveno večji konkurenci na trgu. Zastopniki prav tako sodelujejo pri 

širitvi tujih podjetij na slovenske trge, to pa državi na dolgi rok predstavlja uvoz inovacij in 
kakovosti (Šutanovac 2017). 

4.3 Pomen zastopstev pri mednarodnem poslovanju 

Podjetja imajo možnost nastopiti na tujih trgih s pomočjo zastopnika in tako pričeti z 
mednarodnim poslovanjem. Zastopnik predstavlja najpogostejšo obliko neposrednega vstopa 
in delovanja podjetja na tujem trgu. Prav tako zastopnik posluje v imenu in za račun podjetja, 
ki ga zastopa (Ruzzier in Kesič 2011, 57). Zastopnik pomaga podjetju pri mednarodnem 

poslovanju na način, da sodeluje s kupci, pri tem pa poskuša ugotoviti, kaj si potencialni kupci 
želijo, kupcem predstavi svoje morebitne predloge in posledično poskuša zagotoviti nemoten 
prodajni postopek. Prav tako si zastopnik prizadeva poiskati podjetju čim večje število novih 

potencialnih strank (Sokanu Interactive Inc. 2021). 

Zaradi vsega bremena, ki ga imajo zastopniki, so lahko velikokrat pod velikim pritiskom, da 

izpolnijo prodajne kvote, saj je njihov dohodek največkrat odvisen od njihove delovne 
uspešnosti. Velik pomen zastopnikov pri mednarodnem poslovanju podjetja lahko vidimo v 

sposobnosti komunikacije s potencialnimi strankami, saj morajo zastopniki dobro poslušati in 
upoštevati želje strank ter jim nuditi pomoč in nasvet pri njihovi izbiri. Podjetje oziroma dajalec 
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zastopstva mora zastopniku natančno predstaviti svoj izdelek tako, da bo zastopnik lahko 
potencialnim strankam kakovostno predstavil izdelek in odgovoril na morebitna vprašanja 
kupcev o izdelku (Sokanu Interactive Inc. 2021). 

Naloga zastopnika v tujini je spoštovanje in varovanje interesov podjetja oziroma principala, 
kateremu mora zastopnik konstantno poročati o tekočih poslih in razmerah na trgu. Naloga 
principala pa je, da svojega zastopnika pogosto informira z novostmi in možnimi 
spremembami, ki so vezane na izdelke ali na način prodaje. Prav tako pa je pomembno, da 
principal svojega zastopnika ustrezno tehnično izšola, da bo poznal vse prednosti in slabosti 

njegovih izdelkov. Samo na ta način bo zastopnik učinkovit, koristen, motiviran in se bo 
posledično lahko počutil kot del podjetja (Šenk Ileršič 2013, 235). 

Prednost poslovanja podjetja z zastopnikom v tujini predstavlja podjetju številne prednosti. 
Zastopnik v tujini boljše pozna tuji trg, distribucijske poti, nakupne motive kupcev ter je lahko 
stalno prisoten na trgu in pri kupcih. Poslovanje z zastopnikom v tujini lahko vzbudi tudi večje 
zaupanje pri kupcih, saj zastopnik govori isti pogovorni jezik kot kupci. Prav tako ima zastopnik 

v tujini že ustaljen poslovni odnos s potencialnimi kupci oziroma odjemalci podjetja na trgu. 

Zastopnik v tujini dobro pozna panožno konkurenco podjetja, njihovo cenovno politiko, 
kakovost izdelkov in strategijo nastopanja na trgu. Zastopnik v tujini se ukvarja tudi s 

preverjanjem in spremljanjem bonitet kupcev ter z zmanjšanjem prodajnih stroškov (Šenk 
Ileršič 2013, 235). 
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5 EMPIRIČNI DEL: RAZISKAVA O STRATEGIJI MEDNARODNEGA 

MARKETINGA PODJETJA COMMERCE TRGOVINA, D. O. O. 

V empiričnem delu smo raziskali, proučili in opredelili mednarodno strategijo, na osnovi katere 

podjetje Commerce trgovina posluje na tujih trgih. Podjetje Commerce trgovina se ukvarja z 

zastopanjem, posredovanjem in svetovanjem slovenskim in tujim podjetjem. Na osnovi 

omenjenega podjetja smo želeli prikazati, kakšno strategijo mednarodnega marketinga izvaja 

podjetje. 

5.1 Predstavitev podjetja Commerce trgovina 

Začetek podjetja Commerce sega v leto 1952, ko je bilo ustanovljeno kot uvozno in izvozno 

podjetje s sedežem v Ljubljani. Z namenom prilagoditve podjetja novim razmeram na trgu se 
je Commerce reorganiziral, kasneje pa leta 1997 še lastninsko preoblikoval v delniško družbo. 
Delniška družba Commerce je bila osredotočena na upravljanje s svojim premoženjem, 
trgovsko dejavnost oziroma zastopanje. Leta 2005 pa je svoje poslovanje prenesla na hčerinsko 

družbo Commerce trgovina, d. o. o. Tako je bila leta 2005 ustanovljena Commerce trgovina,  

d. o. o., kot družba, ki se še naprej osredotoča predvsem na trgovsko dejavnost oziroma 
zastopanje. Družba se je relativno hitro uspela razširiti na trge držav nekdanje Jugoslavije in na 

trge jugovzhodnih evropskih držav, z izjemo Grčije (Commerce trgovina d.o.o. 2019b).  

Sedež podjetja Commerce trgovina je v Ljubljani, njihova glavna dejavnost pa je zastopanje 

tujih podjetij in marketing strojev, opreme in repromaterialov za prehransko, kemijsko, 

farmacevtsko, livarsko in tekstilno industrijo. Zastopajo tudi podjetja, ki se ukvarjajo s  

predelavo plastike, gume ter z izdelavo in obdelavo kompozitnih materialov. Zaradi majhnosti 

družbe je izpostavljenost tveganjem velika, zato z rednim spremljanjem vseh kupcev 

zmanjšujejo tveganje neizpolnitve nasprotne strani. V podjetju se zavedajo možnosti tveganja 
izgube večjega principala, zato sta njihova zaščita pred tovrstnim tveganjem korekten odnos in 
visoka kakovost dela. Podjetje se tudi redno ukvarja s spremljanjem svojega poslovanja, 

poslovanja svojih kupcev, principalov in dobaviteljev. V podjetju vedo, da morajo redno 

spremljati politične razmere, gospodarstvo in trge držav, na katerih delujejo, zaradi morebitnih 

sprememb in pravočasnega urgiranja. V podjetju se zavedajo pomembnosti marketinga, zato 
prilagajajo svoje aktivnosti in marketinško strategijo trgu, na katerem so prisotni (Commerce 

trgovina d.o.o. 2021). 

Podjetje Commerce trgovina skrbi za korekten odnos do okolja s svojim poslovanjem in 

distribucijo ustreznih materialov ter tehnično-tehnoloških rešitev. Pri tem si prizadeva za 
ohranjanje naravnega okolja, gospodarno poslovanje in racionalno porabo energije, surovih in 

drugih naravnih virov. Podjetje se prav tako zaveda družbene odgovornosti, zato sodeluje pri 
zadovoljevanju potreb širšega družbenega okolja. Podjetje donatorska in sponzorska sredstva 
namenja predvsem za podporo dejavnosti, ki so neposredno ali posredno povezane z 
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dejavnostjo družbe. Manjši del sredstev pa podjetje nameni tudi programu Botrstvo v Sloveniji 

(Commerce trgovina d.o.o. 2021). 

 

Slika 8: Logotip podjetja Commerce trgovina, d. o. o. 

Vir: Commerce trgovina d.o.o. 2021. 

5.2 Poslovanje podjetja Commerce trgovina 

Podjetje Commerce trgovina deluje oziroma posluje kot profesionalna, organizirana in 

prilagodljiva družba, ki na različnih tujih trgih, kot so Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina, 
Makedonija, Kosovo, Romunija, Bolgarija in Albanija, deluje kot distributer ali agent, ki se 

ukvarja s trgovskim zastopanjem proizvajalcev visoko kakovostnih strojev ter različne opreme 
in materialov, namenjenih industriji. Podjetje s pomočjo svojih poslovnih aktivnosti zagotavlja 
podjetjem, ki jih zastopa, redno prisotnost pri pomembnih kupcih in nenehno iskanje novih 

potencialnih kupcev. Prav tako pa podjetje omogoča kupcem dostop do standardnih izdelkov 
in zadnjih tehnoloških ter tehničnih novosti po sprejemljivih cenah. Podjetje kupcem pri izboru 
izdelkov omogoča strokovno svetovanje pri njihovi uporabi ali samem razvoju novih izdelkov, 

ki izhajajo iz njihove uporabe (Commerce trgovina d.o.o. 2021). 

Vizija podjetja je opredeljena kot kakovostno delo in aktivno iskanje novih priložnosti za 
podjetje, kot tudi za poslovne partnerje podjetja. Pri tem si podjetje prizadeva sebi in poslovnim 

partnerjem omogočati dolgoročen vodilen položaj na trgu, ne da bi pri tem ogrozili možnost 
prihodnjih generacij, da ugodijo svojim lastnim potrebam. V podjetju se zavedajo, da je 

najboljši način zagotovitve skupnega zadovoljstva vseh udeležencev v poslovnih procesih 
korekten odnos med podjetjem in poslovnimi partnerji (kupci, principali, dobavitelji, lastniki, 

zaposleni in širša družba). Podjetje redno izvršuje kontrolo nad svojim poslovanjem, 
poslovanjem s kupci, principali in dobavitelji. Prav tako spremlja podjetje stanje ekonomije in 

gospodarstva v državah oziroma na trgih, ki jih pokriva, da se lahko v dovolj hitrem času odzove 

na morebitne težave in nove trende (Commerce trgovina d.o.o. 2019b). 
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V letu 2020 je bilo podjetje Commerce trgovina kadrovsko dobro okrepljeno. Ob izbruhu 

pandemije korona virusa (SARS-CoV-2) so se v podjetju zavedali, da bo leto 2020 leto borbe 

za preživetje in ohranitev vseh delovnih mest. Podjetje je bilo na osnovi predhodnih izvedenih 

aktivnosti (okrepitev komercialnega dela ekipe, pridobitev novih zastopstev, skrb za finančno 
vzdržnost poslovanja, ustvarjanje rezerve v preteklih letih, povezanost lastnikov s podjetjem in 
pripravljenost za pomoč v primeru težav) sposobno preživeti krizo brez usodnih posledic. Eden 
od ukrepov za zmanjševanje tveganj podjetja je bila tudi certifikacija sistema kakovosti. 
Podjetje je tako v začetku leta 2020 pridobilo standard ISO 9001 za svojo uspešnost in 
učinkovitost poslovanja ter kakovosti. V podjetju so se zavedali, da bo leto 2020 zaradi 

ohlajanja v avtomobilski industriji in pandemije novega koronavirusa precej drugačno leto od 
leta 2019. Prav tako so se zavedali, da se bodo morali v podjetju boriti za preživetje in 
ohranjanje delovnih mest. Vsi zaposleni v podjetju, vključno z novimi in manj izkušenimi 
delavci, so se morali, takoj ko je bilo to mogoče, posvetiti ekstremnemu povečanju prodajnih 
aktivnosti, osebnim obiskom in ponovni vzpostavitvi osebnih stikov s kupci, nudenju pomoči 
pri reševanju problemov ob ponovnem zagonu proizvodnje, iskanju novih priložnosti in 
zastopstev ter poglabljanju in negovanju obstoječih (Commerce trgovina d.o.o. 2021). 

Na spodnji sliki lahko vidimo, da podjetje Commerce trgovina, d. o. o., posluje odlično, tudi v 

prihodnje ima napovedano dobro poslovanje. Podjetje nima večjih likvidnostnih težav in 
obenem dosega visoko donosnost. 

 

Slika 9: Finančna ocena podjetja Commerce trgovina, d. o. o. 

Vir: Bisnode 2021. 

5.3 Raziskava o strategiji mednarodnega marketinga podjetja Commerce trgovina 

V empiričnem delu smo izvedli kvalitativno raziskavo v obliki polstrukturiranega intervjuja s 
predstavnikom izbranega podjetja, ki je odgovoren za marketing in komercialne aktivnosti 

podjetja. Intervju smo izvedli na osnovi predhodno zasnovanega vprašalnika ter po elektronski 
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pošti v četrtek, 21. januarja 2021. S pomočjo intervjuja smo želeli raziskati in opredeliti  
strategijo mednarodnega marketinga podjetja Commerce trgovina. 

Intervjuvanca smo najprej vprašali, katere so bistvene poslovne dejavnosti podjetja Commerce 
trgovina. Povedal nam je, da so bistvene poslovne dejavnosti podjetja zastopanje tujih 

proizvajalcev strojev, opreme in materialov za industrijsko uporabo ter svetovanje pri njihovem 

izboru in uporabi na trgu držav nekdanje Jugoslavije, Romunije, Bolgarije, Albanije in 

Madžarske. 

V nadaljevanju smo želeli izvedeti, kdo so kupci podjetja in na kakšnem način podjetje 
pridobiva nove kupce. Intervjuvanec nam je pojasnil, da glede na izredno širok spekter 
zastopstev in s tem prodajnega programa, ki pokriva praktično vse veje industrije, so potencialni 
kupci vsa proizvodna podjetja na našem trgu. Nove kupce v podjetju pridobivajo predvsem z 
osebnimi stiki ter v manjši meri prek spleta in družbenih omrežij. 

Nato smo sogovornika vprašali, kaj je bil povod podjetja za vstop na tuje trge in na kateri trg je 
podjetje prvič vstopilo. Na vprašanje nam je odgovoril:  

»Na prodajni strani je Slovenija premajhen trg za resnejšo zastopniško dejavnost in prodajo. 

Podjetje že od ustanovitve leta 1952 prodajno deluje na trgu Jugoslavije, po osamosvojitvi pa 
postopno še na ostalih trgih Balkana. Ob razpadu Jugoslavije so novonastale države postale tujina 
in smo pričeli delovati na tujih trgih. Na nabavni strani je trg že od vsega začetka ves svet, s 
poudarkom na razvitem delu sveta. Z vstopom prej manj razvitih držav v klub vodilnih svetovnih 
sil se nabavni trg drastično spreminja, čemur podjetje nekoliko konzervativno sledi.« 

V nadaljevanju nas je zanimalo, kako podjetje Commerce trgovina izbira nove trge in s 

kakšnimi ovirami se srečuje pri tem postopku. Izvedeli smo, da podjetje izbira nove trge glede 
na potrebe kupcev, sposobnost obvladovanja trga in tudi glede na dogovore obsega trga s 

podjetji, ki jih podjetje zastopa. Na vprašanje, s kakšnimi ovirami se podjetje srečuje pri 
postopku izbire novih trgov, pa nam je sogovornik povedal, da so ovire v glavah in da so 

premostljive. 

Intervjuvanca smo vprašali, na kaj morajo biti v podjetju pozorni pri izbiri zastopstva tujega 

podjetja, s katerim želijo poslovati. Izvedeli smo, da morajo biti v podjetju pri izbiri zastopstva 
tujega podjetja, s katerim želijo poslovati, pozorni na ugled zastopanega podjetja, kakovost in 

prepoznavnost izdelkov, tržno zanimivost izdelkov, ugodno razmerje med ceno in kakovostjo 

izdelkov, sposobnost proizvajalca za sledenje zahtevam trga, podporo pri predprodajnih, kot 

tudi poprodajnih aktivnostih in hitro odzivnost izbranega podjetja. 

Zanimalo nas je tudi, kako v podjetju skrbijo za prepoznavnost blagovne znamke v očeh 
kupcev. Izvedeli smo, da v podjetju za prepoznavnost blagovne znamke skrbijo z visoko 

kakovostjo storitev in izdelkov, ki jih ponujajo. Prav tako v podjetju skrbijo za stalno osebno 

prisotnost na trgih, prilagodljivost in hitro odzivnost. 
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Kot smo ugotovili, ima kakovostno zasnovana marketinška strategija velik pomen za nadaljnjo 
rast podjetja. Predstavnika izbranega podjetja, ki je odgovoren za marketing in komercialne 

aktivnosti, smo zato vprašali, katere aktivnosti marketinga izvajajo v podjetju in na kaj morajo 

biti po njegovem mnenju pozorni pri izbiri marketinške strategije podjetja. Povedal nam je, da 

so redni osebni obiski obstoječih in potencialnih kupcev najpomembnejša marketinška 
aktivnost podjetja, bistveno manj pa spletna stran in prisotnost na družbenih omrežjih. Po 
njegovem mnenju morajo biti pri izbiri marketinške strategije podjetja pozorni na to, da kupci 

brez pretirane vsiljivosti stalno čutijo njihovo skrb zanje. 

V nadaljevanju nas je zanimalo, kakšno strategijo marketinga izvajajo v podjetju na 

mednarodnem trgu ter kakšno na domačem trgu. Intervjuvanec nam je odgovoril: »Bistvene 
strategije na vseh trgih, ki niso direktno povezane z marketingom, so: vzdrževanje zelo visoke 
bonitete in ratinga podjetja, izogibanje negativne (in pozitivne) medijske prisotnosti, ohranjanje 

prepoznavnosti in ugleda v strokovnih krogih.« 

Prav tako smo želeli izvedeti, ali v podjetju želijo v prihodnosti vstopiti še na kakšen tuji trg in 
če želijo, na katerega in zakaj. Sogovornik nam je pojasnil: »Glede na dejstvo, da je na nabavni 
strani trg celoten svet, na prodajni pa geografski del sveta, ki ga lahko obvladujemo, nimamo 

resnega namena vstopati na nove trge.« 

Za konec intervjuja smo predstavniku izbranega podjetja, ki je odgovoren za marketing in 

komercialne aktivnosti, zastavili vprašanje, kako v prihodnosti ocenjuje razvoj podjetja in 

kakšni so njihovi cilji. Povedal nam je, da so bistveni elementi razvoja podjetja v prihodnosti 

vezani na sledenje novostim in trendom v tehnologiji, ohranjanju obstoječih in pridobitvi novih 
zastopstev ter kupcev. Pomembni elementi so tudi skrb za stalno izobraževanje, usposabljanje 
obstoječega kadra in pridobivanje kakovostnega novega kadra. Ob izpolnjevanju elementov 

razvoja podjetja pa bodo v podjetju doseženi cilji, kot so stalna organska rast podjetja in mesto 
vodilnega podjetja na področju specializiranih industrijskih zastopstev. 

5.4 Analiza rezultatov raziskovanja 

Podjetje Commerce trgovina posluje v okviru izredno velikega spektra zastopstev, kot tudi 

prodajnega programa, ki je osredotočen na tako rekoč vse veje industrije. Potencialni kupci 
podjetja so vsa proizvodna podjetja na slovenskem trgu in na različnih tujih trgih, kot so 
Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina, Makedonija, Kosovo, Romunija, Bolgarija ter Albanija. 
Podjetje večinoma pridobiva nove kupce z osebnimi stiki ter v manjši meri prek spleta in 
različnih družbenih omrežij. 

Na osnovi izvedene raziskave smo ugotovili, da se podjetje v svoji strategiji osredotoča na 
marketinške aktivnosti, ki so predvsem povezane z rednimi osebnimi obiski obstoječih in 
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potencialnih kupcev. Bistveno manj pozornosti pa v podjetju namenjajo spletni strani ter redni 

prisotnosti in delovanju na družbenih omrežjih. 

Pri podjetju Commerce trgovina se zavedajo pomena prepoznavnosti blagovne znamke, zato 

delujejo in poslujejo z visoko kakovostnimi izdelki in storitvami. Prav tako pa pri podjetju 

veliko pozornosti namenjajo stalni osebni prisotnosti na trgih, prilagodljivosti in hitri 

odzivnosti. 

5.5 Ugotovitve raziskovanja 

Izvedli smo kvalitativno raziskavo v obliki polstrukturiranega intervjuja s predstavnikom 

izbranega podjetja, ki je odgovoren za marketing in komercialne aktivnosti podjetja. Podjetje 

Commerce trgovina se ukvarja z zastopanjem tujih proizvajalcev strojev, opreme in različnih 
materialov za industrijsko uporabo. Podjetje omogoča tudi svetovanje pri njihovem izboru in 

uporabi. Podjetje posluje na trgu držav nekdanje Jugoslavije, Romunije, Bolgarije in Albanije. 

Z izvedeno kvalitativno raziskavo smo ugotovili, da je za podjetje na osnovi prodajne strani 

Slovenija bistveno premajhen trg za resnejšo zastopniško dejavnost in prodajo. Podjetje že od 
svoje ustanovitve prodajno posluje na trgu držav nekdanje Jugoslavije. Po osamosvojitvi 

Slovenije pa je podjetje postopno pričelo poslovati tudi na ostalih trgih Balkana. Novonastale 
države so ob razpadu Jugoslavije postale tujina in tako so v podjetju pričeli z delovanjem in 
poslovanjem na tujih trgih. Ugotovili smo, da je na nabavni strani podjetja trg že od samega 
začetka ves svet, poudarek pa je na razvitem delu sveta. Vstop prej manj razvitih držav v klub 
vodilnih svetovnih sil pa vpliva na drastične spremembe pri nabavnem trgu, ki pa mu podjetje 

nekoliko konservativno sledi. 

Podjetje Commerce trgovina izbira nove trge na osnovi predhodno opravljenih analiz potreb in 

želja kupcev, sposobnosti obvladovanja trga ter dogovorov glede obsega trga s podjetij, ki jih 

podjetje zastopa. V podjetju so pri izbiri zastopstva tujega podjetja pozorni na ugled 

zastopanega podjetja, njegovo kakovost, prepoznavnost izdelkov in tržno oziroma marketinško 
zanimivost izdelkov. Prav tako so v podjetju pri izbiri zastopstva tujega podjetja pazljivi pri 

izbiri proizvajalca v smislu njegovih sposobnosti sledenja zahtevam trga ter na podporo 

zastopanega podjetja pri predprodajnih in poprodajnih aktivnostih ter hitri odzivnosti. 

Ugotovili smo, da v podjetju predstavljajo najpomembnejšo marketinško aktivnost redni osebni 

obiski obstoječih in potencialnih kupcev, bistveno manj pozornosti pa v podjetju posvečajo 
spletni strani ter prisotnosti in delovanju na družbenih omrežjih. Izbor marketinške strategije za 
podjetje predstavlja vrsto pomembnih premislekov. Prav tako pa se znotraj podjetja zavedajo, 

da morajo biti pozorni na to, da kupci brez prevelike vsiljivosti stalno čutijo njihovo skrb zanje. 

V podjetju se zavedajo, da bodo morali za nadaljnji razvoj podjetja slediti novitetam na 

področju tehnologije, se osredotočati in delovati v smeri ohranjanja sedanjih in pridobivanja 
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novih zastopstev ter kupcev. Prav tako pa se v podjetju zavedajo pomena stalnega izobraževanja 
in strokovnega usposabljanja zaposlenih, kot tudi pridobivanja strokovno kvalificiranega 

novega kadra. Ugotovili smo, da ima podjetje ob predhodni izpolnitvi vseh bistvenih elementov 

rasti in razvoja cilj vzpostaviti stalno organsko rast podjetja in postati vodilno podjetje na 

področju specializiranih industrijskih zastopstev. 

5.6 Predlogi za nadaljnji razvoj in poslovno prakso 

Podjetje Commerce trgovina učinkovito in uspešno posluje na področju zastopstev tujih 
proizvajalcev strojev, opreme in materialov za industrijsko uporabo ter posledično na področju 
svetovanja pri njihovem izboru in uporabi na različnih trgih. Mednarodni marketing postaja 

vedno bolj pomemben del strategije delovanja in poslovanja podjetij na tujih trgih. V podjetju 

Commerce trgovina se zavedajo pomena dobro zasnovane in opredeljene strategije 

mednarodnega marketinga za uspešno poslovanje in prepoznavnost podjetja na tujih trgih. 

V raziskovalni nalogi smo ugotovili, da na osnovi trenutne strategije mednarodnega marketinga 

v podjetju, ki je osredotočena predvsem na redne obiske obstoječih in potencialih kupcev, 
podjetje posluje uspešno. Bistveno manj pozornosti pa v podjetju posvečajo spletni strani ter 
prisotnosti na družbenih omrežjih. Možnost za nadaljnji razvoj in prepoznavnost podjetja 
vidimo v pričetku delovanja podjetja na področju digitalnega marketinga. Ta način internetnega 
oglaševanja bi lahko podjetju predstavljal dobičkonosno naložbo v povečanje prodaje in rasti 
podjetja. Digitalni marketing bi podjetju omogočal lažje doseganje ciljne skupine kupcev. 

Podjetje pridobi veliko novih kupcev s pomočjo učinkovite osebne prodaje, zato bi podjetju 

predlagali, da zaposli večje število strokovno usposobljenega prodajnega osebja oziroma 
komercialiste. Podjetje bi komercialiste redno pošiljalo na različna izobraževanja in seminarje. 
Komercialisti bi skrbeli za iskanje potencialih kupcev, izvedbo prodaje na pravi način, sklepali 
pogodbe in skrbeli za pridobivanje plačil. Prav tako bi ob koncu prodajnega procesa skrbeli za 
zadovoljstvo obeh strani, tako kupca kot tudi komercialista. 

Podjetju bi svetovali, da v večji meri usmeri svojo pozornost na oglaševanje in prisotnost na 
družbenih omrežjih, saj je v današnjem času prisotna velika količina ljudi in morebitnih 
potencialnih kupcev na družbenih omrežjih. Podjetje bi s pomočjo delovanja na družbenih 
omrežjih razvilo novo možnost komuniciranja s kupci. Potencialni kupci bi lahko vzpostavili 

stik s podjetjem kar prek zasebnega klepeta na profilu podjetja. Kupcem bi tovrstna 

komunikacija s podjetjem prek zasebnega klepeta omogočala nov način poizvedovanja o 
različnih izdelkih, storitvah in možnostih naročil pri podjetju. Podjetje bi lahko tudi zaposlilo 

strokovnjake, ki bi skrbeli za upravljanje in delovanje profilov podjetja na družbenih omrežjih. 
Družbena omrežja bi lahko podjetju omogočala komunikacijo z obstoječimi in potencialnimi 
kupci. 
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6 SKLEP 

V današnjem poslovnem svetu je zelo pomembno, da se podjetja hitro in uspešno odzovejo na 
spremembe, ki se dogajajo na trgu. Osredotočena morajo biti tudi na potrebe kupcev in delovati 
čim bolj konkurenčno, saj jim to pomaga pri njihovi nadaljnji rasti. Za zadovoljitev potreb in 

želja kupcev morajo podjetja slediti trendom ter na osnovi tega razvijati inovativne izdelke in 

storitve. Zaradi nenehnih sprememb v zunanjem okolju je ključnega pomena, da se znajo 
podjetja pravilno odzvati na določene spremembe in jih učinkovito vpeljati v svoje poslovanje. 

Številna podjetja pa vidijo priložnost uspeha na tujih trgih, saj menijo, da je domači trg 
premajhen za preživetje. Za podjetja, ki svoje poslovanje razširijo na mednarodne trge, je 
pomembno, da razvijejo mednarodno marketinško strategijo, ki jim bo pomagala pri dosegu 

ciljev na tujem trgu. 

V empiričnemu delu zaključne projektne naloge smo raziskovali, proučevali in analizirali  
strategijo mednarodnega marketinga podjetja Commerce trgovina, ki se ukvarja z zastopanjem 

tujih proizvajalcev strojev, opreme in različnih materialov za industrijsko uporabo. Podjetje 
omogoča tudi svetovanje pri njihovem izboru in uporabi. Podjetje posluje na različnih trgih, kot 

je trg držav nekdanje Jugoslavije, Romunije, Bolgarije in Albanije. Izvedli smo kvalitativno 

raziskavo v obliki polstrukturiranega intervjuja s predstavnikom izbranega podjetja, ki je 

odgovoren za marketing in komercialne aktivnosti podjetja. 

Ugotovili smo, da se v podjetju zavedajo pomembnosti strateške odločitve pri izbiri novega 

trga za poslovanje. Prav tako so v podjetju pozorni tudi na izbiro zastopstva tujega podjetja, s 

katerim želijo poslovati. Pri podjetju se zavedajo pomena prepoznavnosti blagovne znamke 
podjetja v očeh kupcev, zato v ta namen ponujajo in poslujejo z visoko kakovostnimi storitvami 

in izdelki. Prav tako skrbijo za stalno osebno prisotnost na trgih, zmožnost prilagajanja in hitro 
odzivnost. V podjetju se zavedajo pomembnosti dobro zastavljene marketinške strategije za 
uspešno poslovanje podjetja. V ta namen izvajajo v podjetju marketinške aktivnosti, kot so 

redni obiski obstoječih in potencialnih kupcev, posvečanje urejanju spletne strani ter prisotnosti 
na družbenih omrežjih. 

Po opravljeni raziskavi lahko ugotovimo, da ima proučevano podjetje dobro zastavljeno in 

uspešno izvajano strategijo mednarodnega marketinga. Predlagamo, da se podjetje drži 
zastavljenega cilja in strategije, ki temelji na tem, da bi podjetje postalo vodilno na področju 
specializiranih industrijskih zastopstev. Podjetju bi svetovali intenzivnejšo izvajanje aktivnosti 
digitalnega marketinga, ki bi podjetju lahko omogočil še uspešnejše poslovanje. 
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PRILOGA 

Priloga 1 Vprašalnik za intervju s predstavnikom podjetja Commerce trgovina, ki je 
odgovoren za marketing in komercialne aktivnosti podjetja 
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Priloga 1 

 

Vprašalnik za intervju 

1. Katere so bistvene poslovne dejavnosti podjetja Commerce trgovina? 

2. Kdo so vaši kupci in na kakšen način pridobivate nove kupce? 

3. Kaj je bil povod podjetja za vstop na tuje trge? Na kateri tuji trg je podjetje prvič vstopilo? 

4. Kako podjetje Commerce trgovina izbira nove trge in s kakšnimi ovirami se srečujete pri tem 
postopku? 

5. Na kaj morate biti pozorni pri izbiri zastopstva tujega podjetja, s katerim želite poslovati? 

6. Kako skrbite za prepoznavnost blagovne znamke v očeh kupcev? 

7. Katere aktivnosti marketinga izvajate in na kaj morate biti po vašem mnenju pozorni pri izbiri 
marketinške strategije podjetja?  

8. Kakšno strategijo marketinga izvajate v podjetju na mednarodnem trgu ter kakšno na 
domačem trgu?  

9. Ali želite v prihodnosti vstopiti še na kakšen tuji trg? Če želite, na katerega in zakaj? 

10. Kako v prihodnosti ocenjujete razvoj podjetja in kakšne cilje imate? 
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