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POVZETEK 

 

Osrednja tematika magistrskega dela so tržne raziskave na področju modne industrije. Izhaja 

iz predpostavke, da ima moda, kot stroka več temeljev: psihološkega, sociološkega in tržnega. 

Za razumevanje potrebe po produktu ali storitvi je smiselno biti prisoten na pravem mestu, ob 

pravem času ter imeti možnost za globlje razumevanje odjemalca, trga, družbe in dojemanja 

estetike. Z namenom ugotoviti kakšne raziskave so podjetjem na voljo, katere so najbolj 

primerne za določeno potrebo in kako jih trenutno uporabljajo podjetja v modni industriji, je v 

raziskavi uporabljena metoda triangulacije. 

Ključne besede: modna industrija, tržne raziskave, psihologija mode, sociologija mode, modni 

trženje, trendi. 

SUMMARY 

The main subject of master's thesis is market research in the fashion industry. It is based on 

the assumption that fashion as a discipline is grounded on three major foundations: 

psychological, sociological and commercial. To comprehend the need for product or service it 

is important to be in the right place at the right time and to have the opportunity to gain 

deeper understanding of the customer, market, society and aesthetical perception. In order to 

determine which studies are available to companies, which are best suited to which need, and 

how they are currently being used in the fashion industry, we used triangulation method.  

Key words: fashion industry, market research, fashion psychology, fashion sociology, fashion 

marketing, trends. 
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1     UVOD 

Moda je pojem, za katerega velja mnogo različnih definicij, vsekakor pa je to dejavnik, ki 

ima na ljudi, čas v katerem živimo, naše bivanje in psihološko stanje močan vpliv, oz. vse to 

zrcali. Ta vplivnost pa ne nastaja samo spontano, temveč pod okriljem pogonske sile, ki jo 

imenujemo modna industrija. Pri pojmovanju modne industrije si mnogi predstavljajo zgolj 

oblačilno industrijo. Seveda ima moda poglaviten vpliv predvsem nanjo, vendar je še zdaleč 

ne moremo omejiti samo na tovrstni segment industrije.  

Dober primer za to trditev je blagovna znamka Apple, katere popularnost je najverjetnejše 

nastala na točki, ko se je sicer razvojno obetavno, vendar estetsko, trendovsko in kreativno 

nič kaj privlačno področje informatike srečalo z modo. Modna industrija tako poleg 

področja oblačilne industrije zajema tudi druga področja, katerih izdelki in storitve ustrezajo 

trendom časa in prostora. Po Posnerjevi (2011, 10) se sektor trga mode v grobem deli na: 

 oblačila in tekstilje, 

 modne dodatki in obutev, 

 parfumsko in kozmetično industrijo, 

 izdelke za dom in izdelke za življenjski slog (zabavna elektronika, gospodinjstvo, šport). 

 

Ti pa se delijo na bolj specifične kategorije, kot so na primer oblačila za moške, ženske, 

otroke, ti pa spet na bolj podrobne: visoka moda, priložnostna (casual) moda ali ulična 

moda. Tudi od tu naprej se delitev lahko nadaljuje v še bolj specifične kategorije (stil, 

cenovni razred, širina ponudbe). Za lažje specificiranje trga mode, tega pogosto delimo na 

več sektorjev: 

 kategorija trga in izdelkov (oblačila, kozmetika, izdelki za dom), 

 tip izdelka, končna poraba izdelka oz. modni stil (npr. denim, formalna moda, komercialni 

trend), 

 tržni raven (visoka moda, luksuzna moda, srednje ali nizko cenovna moda), 

 lokacija trga (globalno, internacionalno, nacionalno ali regionalno (Posner 2011, 10-11). 

Lahko rečemo, da modna industrija nastane takrat, ko se določena industrija sreča s 

produkcijo popularnega, izvirnega, trendovskega, estetskega in družbeno priznanega.Tako 

pri pojmu mode, oz. modne industrije govorimo o dejavnikih, ki vplivajo na vse zgoraj 

omenjeno. Ti dejavniki lahko označujejo neko kulturo, čas in družbeno stanje, psihologijo 

posameznikov in pa pojav ter manevriranje na trgu. Spodnja slika prikazuje pojmovanje 

modne industrije s pomočjo treh osnovnih dejavnikov. 
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                                                        Slika 1:  Temeljni dejavniki mode                         

Tako v Sloveniji kot tudi v tujini je v procesih intenzivne globalizacije in povečevanja 

konkurenčnosti prišlo do velikih sprememb v vseh družbenih sferah, čemur so se mnoga 

podjetja težko prilagodila. Ta preskok je bil za mnoga podjetja usoden, pri čemer modna 

industrija ni izjema. 

Vse večje odpiranje države navzven v internacionalni tržni prostor pa s seboj prinaša tudi 

eksponentno rast hitrosti spreminjanja. To se je odrazilo tudi v segmentu modne industrije, 

ki se je morala čim hitreje prilagoditi hitrim spremembam v svetu, če je želela preživeti. 

Razvila se je ti. »fast fashion«, kar pomeni menjanje trendov in slogov v zelo kratkem času. 

Potreba po takojšnjem odzivu na zahteve potrošnika ter nenehno spremljanje razvojnih 

trendov in modnih tendenc pa je zahtevala v poslovanju podjetij v industriji mode/modni 

oblačilni industriji tudi mnoge spremembe. Temu se je moral prilagoditi tako način vodenja 

kot tudi, posledično, celotna struktura poslovanja, tržnega komuniciranja, trženja in tržnih 

raziskav. Specifičnost modne industrije nazorno opredeljuje Tungate v svojem delu Fashion 

brands: 

»Težko si je zamisliti industrijo, ki se ne bi tako ali drugače povezovala s trženjem, vendar 

ima le moda nenadomestljivo povezavo s tem področjem. Ko oblačila zapustijo proizvodnjo, 

kjer so bila narejena, so le kosi oblačil ali blaga, šele tedaj, ko se srečajo s trgom, pa 

magično postanejo moda.« (Tungate 2008, 1) 

Nekaterim podjetjem je uspelo izoblikovati način poslovanja, ki je ustrezal tem zahtevam, 

mnoga pa so temu težko sledila, čemur je kot posledica ponavadi sledila izguba obsega 
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prodaje in tržnih deležev, nesolventnost, nato stečaj ali pa močno negativno poslovanje oz. 

boj za obstanek. 

Razlog za propad mnogih tekstilnih in modnih podjetij ni torej tičal le v selitvi proizvodnje v 

države s cenejšo delavno silo, temveč tudi v neprimernem poslovnem pristopu podjetij, ki se 

niso prilagodila hitrim spremembam v globalnem in visoko konkurenčnem tržnem 

svetovnem prostoru. Potrebna je bila torej tudi času in okoliščinam primerna poslovna 

struktura podjetij, prilagojena predvsem modni stroki. 

Do sedaj so sicer mnoga, tudi modna podjetja, uporabljala poslovne modele globalnega 

okolja, preselila so proizvodnjo v države s cenejšo delovno silo, vendar so mnoga vseeno 

propadla hitreje kot marsikatero podjetje iz drugih področij industrije. Razlog za to vidimo 

predvsem v preveč splošnem in površnem obravnavanju modne stroke. Moda kot taka ni le 

zgolj prodajna aktivnost, temveč je nekaj, kar končnemu odjemalcu prinaša dodano vrednost 

v smislu dojemanja in razumevanja estetike, izražanja svoje zunanjosti, individuuma ter 

sociološkega in psihološkega stanja kulture in časa, v katerem je.  

Podobno trende sicer opazimo tudi na vsem trenutnem in morda bodočem stanju trga, ki 

kaže tendenco prenasičenosti ponudbe in marketinške komunikacije. Ljudje postajajo 

nekako »imuni« na preobilje ponudbe izdelkov in verbalne ter vizualne komunikacije 

proizvajalcev, ki namigujejo na njihov nakup. Vendar se ta reakcija s preobširno ponudbo 

mode in hitro menjajočih se stilov toliko bolj izraža v modni stroki. Čutiti je tendenco k 

drugačni, bolj verodostojni obliki tržne komunikacije, zato bo morda prav glas ljudstva, torej 

mi sami,v prihodnosti njena najbolj učinkovita oblika. 

Tungate (2008, 4), ki je že leta 2005 v svojem prvem delu opisoval vplive globalnega 

poslovanja na modo, ugotavlja, da so se predvidevanja uresničila. Poceni, hitra moda, 

izdelana v državah s cenejšo delovno silo, je postala dejstvo in narasla v morda prenasičeno 

ponudbo istovrstnih izdelkov. Tisto, kar je včasih veljalo za luksuzno, je postalo dosegljivo 

skoraj vsakomur. Za ohranitev vrednosti blagovnih znamk višjega razreda je sedaj 

pomembno iskanje nečesa »več«, zato so ponudniki modnih blagovnih znamk pričeli 

poudarjati individualnost, zgodbo in življenjski slog, ki jo znamka narekuje (Tungate 2008, 

13-14). Tungate (2008, 14) tako opredeljuje:  

V določenem smislu so potrošniki pričeli ustvarjati blagovne znamke individualno. 

Individualnost je postala pomembnejša kot kadarkoli do sedaj. Veliko blagovnih znamk je v 

ponudbi pričelo vpeljevati možnosti, da si lahko potrošnik izdelek napravi sam, oz. ga 

personalizira, oblikuje po lastnem okusu. Povečalo se je celo povpraševanje po osebnem 

krojaštvu, tako klasičnem kot spletnem.  

Moda je torej področje, ki združuje tako umetnost kot oblikovanje, trženje in prodajo. Še 

preden izdelek nastane, še preden ga bo oblikovalec pričel oblikovati, je potrebno poznati 

bodoče lastnosti, glede na to, komu bo namenjen. Poleg klasičnih parametrov kot so 
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starostna skupina, spol in kupna moč, je za izgradnjo dobro pozicionirane modne blagovne 

znamke potrebno vedeti tudi, kakšne so zahteve, pričakovanja, slog, stil, status, način 

življenja ter vrednote potencialnega odjemalca in še mnogo drugih parametrov. Vse te 

ugotovitve pa ne zadoščajo samo za sedanjost, saj se modne tendence ustvarjajo za 

prihodnost in se vizija kolekcij oblikuje za tri ali več let vnaprej. 

Ne zadošča torej, če poznamo le osnovne vidike za izgradnjo kolekcije dobro pozicionirane 

modne blagovne znamke, vse ugotovitve tržnih raziskav morajo biti širše in upoštevati 

psihološke in sociološke vidike ter opredeljevanje ciljev in spoznavanje potreb kupcev za 

bližnjo in daljno prihodnost. Za tako razmišljanje in delovanje pa žal ne zadostuje le 

klasičen tržni pristop, ki so ga mnoga podjetja uporabljala, pri tem pa žal pozabljala, da je 

moda stroka, ki združuje mnoga globlja psihološka in sociološka izhodišča. Saj nas že sam 

pogled v zgodovino estetike oblačenja opozarja, da je moda predvsem izražanje vrednot, 

kulture in življenjskih pogojev ljudi določenega obdobja. 

Vsak modni slog, od najstarejših časov, Grkov, Rimljanov, gotike, baroka pa do moderne 

dobe nam nazorno izraža psihološki in sociološki vidik časa. Bolj ko postaja čas tržno 

usmerjen, hitreje se modni slogi menjajo in bolj je pomembno, da modni slog odkrivamo in 

posledično ustvarjamo dovolj hitro, predvsem če želimo s svojo blagovno znamko uspeti v 

globalnem okolju konkurenčnega boja. 

Ali torej za obstoj in izgradnjo dobro pozicionirane modne blagovne znamke zadostuje 

tradicionalen poslovni model podjetja, ki za poznavanje svoje ciljne skupine potrebuje le 

informacije o kupni moči, spolu in starosti? Naš odgovor na to je vsekakor negativen. Žal pa 

mnoga podjetja za svoje tržne analize uporabljajo klasične metode tržnih raziskav, ki v 

mnogih primerih omogočajo le osnovne podatke o svoji ciljni skupini. To bi morda 

zadostovalo za poslovanje z drugimi izdelki, ki niso tako močno povezani z psihološkim 

vidikom odjemalca (živila, tehnični izdelki), v modni industriji pa je vsekakor potreben še 

drugačen, bolj kvalitativni pristop pri odkrivanju potreb potencialnih odjemalcev.  

Domnevamo, da je razlog za slabše poslovanje mnogih modnih podjetij tudi v prepovršnih 

in preohlapnih tržnih raziskavah, ki temeljijo predvsem na računovodskih analizah, klasičnih 

anketnih vprašalnikih ali analizah prodaje. Zato bi želeli v našem raziskovalnem delu tudi 

odkriti, v kakšni meri podjetja investirajo v segment tržnih raziskav in ali so te primerne in 

skrbno izbrane za dejavnost podjetja. 

Te so za modno stroko neprimerne zaradi premajhnega upoštevanja dveh bistvenih 

elementov. Prvi je časovni, saj se podjetje pri izgradnji blagovne znamke na osnovi teh 

metod ozira zgolj na preteklo stanje, o prihodnosti, ki je za modo bistvenega pomena, pa ne 

ve nič in drugi je vsebinski element, saj na osnovi večinoma številčnih podatkov ne moramo 

celostno zaobjeti pomembne vloge psiholoških in socioloških vidikov. 
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Podjetja, npr. Inditex - predstavnik blagovnih znamk Zara in drugih, so uporabljala poslovne 

modele kot npr. quick respond, y in z teorijo vodenja, močno politiko pozicioniranja in 

segmentiranje ciljnih skupin. Te modele so izoblikovala tudi s pomočjo dodatnih, bolj 

kvalitativno usmerjenih tržnih raziskav ter z uporabo novih, sodobnejših metod (Ninić 2009, 

4-6). 

To ugotavlja tudi Vovk (2005, 24), ki opozarja, kako pomembno je, da ne zanemarimo 

sodobnega pristopa k načinu tržnih raziskav modne stroke. Opozarja (prav tam), da dobre in 

kvalitetne modne kreacije potrebujejo le učinkovito promocijo, drži le v redkih primerih. Za 

razliko od ostalih dejavnosti so za modo in modno industrijo klasične tržne raziskave skoraj 

brez pomena, saj ljudje težko definirajo, kakšna moda/oblačila so jim pravzaprav všeč. 

Večina ljudi naj sploh nebi vedela kaj jim je všeč, dokler tega ne vidijo realiziranega, poleg 

tega pa se preference ljudi skozi čas spreminjajo. To pomeni, da ljudje težko sami definirajo, 

kaj jim je všeč in naloga modne industrije oz. modnega trženja je, da v potrošnikih vzbudi 

preferenco do določenih modnih artiklov oz. da te artikle ustvarja. 

Vzrok za uspeh dobro prodajanih blagovnih znamk so torej tudi drugačni poslovni modeli, 

ki jih podjetja uporabljajo v globalnem trgu, v prihodnosti pa se tudi njim obetajo nujne 

spremembe, saj se je pričela pojavljati nova oblika povpraševanja, ki je nastala kot reakcija 

na hitro, masovno ponudbo. Prenasičenost ponudbe in informacij ter nezadovoljstvo s 

hitrimi spremembami sta povzročila potrebo po drugačnem odnosu do potrošništva. Poleg 

tega pa se že kažejo tudi druge posledice hitrih odzivov in masovne ponudbe; površinski 

pogled v človekovo psihologijo, slabo ravnanje s človeškimi viri in uničevanje okolja. 

Posledica boja za uspeh na relativno majhnem tržnem prostoru je prenasičenost z oglasi, 

vizualnimi, slušnimi in vidnimi efekti ter s hitrimi spremembami le teh. Poleg tega pa je 

konkurenčni boj velikokrat s seboj prinesel tudi moralno spornost in s tem dodaten dvom o 

pravi komunikacijski strategiji. Reakcija potrošnika na preveč masovno ponudbo se je temu 

primerno spremenila in teži k ponudbi, ki bi izstopala iz množice, bila bolj osebno 

naravnana in imela večji pomen kot samo trenutni vizualni, slušni ali vonjavni učinek. 

Mnoga podjetja so temu primerno že reagirala in svoji ponudbi začela dodajati drugačen 

pomen. Svoje izdelke so pričela segmentirati in s pozicioniranjem, (vizualnim) 

pospeševanjem prodaje oz. merchandisingom in označevanjem prilagajati določeni ciljni 

skupini, ki ima psihološko dovolj izdelan profil. 

Prav tako so svoji ponudbi pričela dodajati še drugačen namen kakor zgolj nakup izdelka. 

Mnoga so s svojimi ponudbami povezala vrednote kot so na primer ohranjanje čistega 

okolja, pomoč revnim državam, zaščita živali, oziroma, ti. etično potrošnjo. Tudi takšno 

iskanje novih poti kaže na neučinkovitost globalnega načina trženja. 

Nekateri načini tržnih raziskav torej poleg že uveljavljenih kvantitativnih pristopov 

uporabljajo kvalitativno metodo, ki upošteva tudi psihološke in družbene dejavnike 
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potrošnje. Tržne metode kot so specifično pozicioniranje blagovne znamke, njeno tržno 

komuniciranje, (vizualno) pospeševanje prodaje oz. merchandising in segmentiranje ciljne 

skupine, pa so lahko pri nekaterih podjetjih razvite kot učinek uporabe tržnih raziskav, pri 

nekaterih pa tega ni zaznati (tržna metoda se ne nanaša na tržno raziskavo oziroma je ta ne 

pojasnjuje). Tudi to dejstvo bomo poleg novega pristopa k tržnim raziskavam in novih tržnih 

metod upoštevali kot dejavnik, ki vpliva na tržno vrednost blagovne znake.  

Lindstrom tako ugotavlja (2009, 10), kako pomembno je, da je pristop k ugotavljanju 

potrošnikovih potreb izveden pravilno:  

Preveč izdelkov se je opotekalo, spotikalo ali celo komaj stopilo iz štartne hišice. Tradicionalne 

raziskovalne metode niso delovale. Kot svetovalca za znamke me je to začelo prav obsedati. 

Ugotoviti sem hotel, zakaj potrošnike vleče prav k tej določeni znamki obleke, določenemu 

modelu avta, posebnemu tipu brivske pene, šampona ali čokolade? Posvetilo se mi je, da je 

odgovor nekje v možganih.  

Zakaj je potrošnik pripravljen dati za določen izdelek mnogo večjo denarno vsoto kot za 

drugega, čeprav je funkcionalnost obeh lahko identična, je na osnovi osnovnih anket in 

tržnih analiz poslovanja in računovodskih izpisov težko ugotoviti. Razlog za nakup vsekakor 

tiči v nezavednih dejavnikih oziroma v dejavnikih se jih vprašani v klasični anketi ne 

zaveda, prav tako pa se z ugotavljanjem zgolj sedanjih trendov nakupov premalo ukvarjamo 

s prihodnostjo.  

Izdelek določene blagovne znamke, ki izraža določen življenjski slog in ima izdelano 

zgodbo, bo v večini primerov dosegel mnogo večjo prodajo kot izdelek, ki ima sicer isto 

funkcijo, vendar je brez takšnega koncepta. Ti profili izdelka oz. storitve so tako močni, da 

včasih zasenčijo funkcijo namena uporabe.  

Skrivnost torej tiči v nezavednem. Če bi se ta z določenimi metodami odkrila, bi bila 

ponudba lahko dosti bolj ciljno in namensko usmerjena. Z večjim vpogledom v človekovo 

nezavedno, bi lažje dosegali ciljno in namensko potrošnjo, saj bi s spoznanjem težav lažje 

prišli do kreativnih rešitev. S segmentacijo potrošnikov pa bi lažje dosegali individualnost. 

Nove metode lahko odprejo vrata mnogim pozitivnim smernicam in preobratom v potrošnji 

ter puščajo večje možnosti za namensko in s tem tudi etično potrošnjo ter ozaveščenost.  

Pogled v nezavedno nakupovanja lahko sicer pomeni večjo osveščenost za obliko ponudbe, 

po drugi strani pa lahko pogled v potrošnikovo nezavedno pomeni tudi nevarnost za zlorabo 

in manipulacijo. Nevarnost obstaja tudi zaradi stroškov metod, ki se za ta namen 

uporabljajo. Ker so metode kot npr. nevro marketing
1
 zelo drage, trenutno pa jih uporabljajo 

le podjetja z največjo prevlado na trgu, obstaja možnost še večjega monopola in tudi 

                                                 

1
 V nekaterih slovenskih besedilih se besedna zveza prevaja kot nevro snemalna tehnologija za potrebe trženja. 
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manipulacije potrošnikov. Poleg tega znanstvena raziskava nezavednega v namene trženja 

odpira moralna vprašanja. 

1.1     Namen, cilji in teza raziskave 

Zaradi opredeljenih dejstev bi lahko domnevali, da je intenzivna ponudba izdelkov modne 

industrije dosegla svoj vrhunec, vendar pa se konkurenčnost poslovanja v tem industrijskem 

segmentu zaradi gospodarske krize in stalnega konkurenčnega boja le še stopnjuje. Kljub 

vsemu lahko ocenjujemo, da prihaja obdobje, ko stopnjevanje ponudbe ne bo več dosegalo 

svojega učinka v povečanem povpraševanju; tako bo za obstoj in nadaljnji razvoj blagovnih 

znamk predvsem v modni stroki nujno potrebna uporaba novih poslovnih modelov. 

Zato je namen magistrskega dela ugotoviti, na kakšne nove, inovativne načine lahko 

podjetje v modni industriji pristopa k trgu, da bo še vedno ohranilo tržno vrednost svoje 

blagovne znamke. Pri tem nas bodo zanimali tisti načini pristopa, ki so zaradi obsega in 

kvalitete uporabe tržnih raziskav in temu prilagojenih metod trženja, postali uporabljeni 

poslovni modeli in omogočajo močno interakcijo ciljne skupine, preko katere bi omogočale 

najlažje prilagajanje ponudbe modnih izdelkov z okusu ciljne skupine. Zanimajo nas 

raziskave, ki podatke črpajo ne le na osnovi odgovorov respondenta, temveč na osnovi 

njegovega življenjskega sloga in ga (ali pa se) aktivno vključi v sodelovanje. Torej 

raziskave, ki bi omogočale optimalno pridobivanje znanja za pridobitev povpraševanju 

primerne ponudbe in ne ponudbe, ki je potrošnik ne rabi ali je zanj celo škodljiva ter le s 

svojimi (v večini primerih dragimi) marketinškimi pristopi, na osnovi zavajanja pridobi 

povpraševanje potrošnika. Zato nas zanima tudi upoštevanje moralnega oz. etičnega vidika 

raziskav.  

Upoštevajoč ta namen, se bomo najprej osredotočili na raziskavo novih poslovnih modelov 

tržnih raziskav, ki pri izgradnji modne blagovne znamke dajejo v ospredje marketinške 

raziskave in metod trženja določenih blagovnih znamk, ki jih nekatera podjetja že 

uporabljajo kot primer dobre prakse. Pozorni bomo predvsem na tiste tržne, oz. marketinške 

raziskave, katerih predmet so potrebe potrošnika. Poleg tega, bomo poskusili najti mejo med 

zavajanjem in zgolj kreativno / efektivno promocijo kot cilj tržnih raziskav. Izbrali bomo 

študijo primera, s katero želimo doseči poglobljeno razumevanje situacije in pomena 

uporabe ustreznih tržnih raziskav v modni industriji v sledeči korakih: 

 analizirati želimo relevantno literaturo ter naš primer opredeliti z naborom raziskovalnih 

vprašanj v obliki kvantitativne in kvalitativne raziskave. 

  Za opredelitev našega primera želimo pridobiti ustrezno metodo zbiranja podatkov ter 

nabor literature, na osnovi katere bomo lahko različne pristope k tržnim raziskavam 

podrobneje opisali ter preverjali pomembnost izbora le teh s primeri iz prakse. 
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 Skozi kvalitativno raziskavo intervjujev želimo pridobiti mnenja strokovnjakov različnih 

strok o pomembnosti uporabe ustreznih tržnih raziskav, obliki le teh in njihovega smisla z 

oziroma na razmišljanje, naravnanost in potrebe sodobnega potrošnika modnih izdelkov. 

Intervjuje nameravamo posredovati tako slovenskim kot tudi tujim strokovnjakom na 

področju trženja, tržnih raziskav in managementa v modni industriji.  

 Skozi kvantitativno raziskavo in anketne vprašalnike želimo ugotoviti frekventnost in 

način uporabe le teh v podjetjih modne industrije in njej sorodnih strok. Tako 

nameravamo skozi anketne vprašalnike pridobiti informacije, črpane iz čim večjega 

števila podjetij, ter odkriti, kolikšen delež svojih investicij vlagajo v tržne raziskave ali so 

te skrbno in primerno izbrane, glede na njihovo dejavnost in seznanjenost zaposlenih v 

podjetjih z novejšimi tržnimi raziskavami, ki so jim na voljo. 

 Z ustrezno obdelavo in analizo teh podatkov, želimo potrditi, delno potrditi ali zavreči 

hipoteze, da je za učinkovito delovanje v modni industriji, pomembno izbirati tržne 

raziskave, ki bodo omogočale pridobivanje širokega obsega podatkov, kar poleg tržnega 

vidika vključuje še psihološki in sociološki del, torej dobro poznavanje odjemalca ter 

stanja in časa v katere je. To nameravamo potrditi ali pa zavreči skozi mnenja 

strokovnjakov, pridobljena z intervjuji in skozi raziskavo z anketnimi vprašalniki, 

preveriti v kakšni meri vključujejo poslovni modeli podjetij uporabo tržnih raziskav in ali 

so kako so seznanjeni z možnostjo uporabe sodobnejših ali preprostejših raziskav, ki 

omogočajo neposredne interakcije ciljne skupine in so del njihovega načina življenja. Na 

ta način želimo odkriti, ali je mogoče za izboljšanje poslovanja podjetij modne industrije v 

pravilni izbiri tržnih raziskav, njihovem poznavanju in etični uporabi le teh. 

 Skozi interpretacijo podatkov kvantitativne in kvalitativne raziskave želimo v zaključku 

priti do spoznanja o smiselnosti ukrepov z uporabo novih, preprostejših tržnih raziskav v 

podjetjih modne stroke, ki bi omogočale kar se da neposredno interakcijo ciljne skupine in 

služile izpolnjevanju njenim potrebam, ter se izognile neetični uporabi le teh, skozi 

zavajanja in ne pravih informacij. 

V magistrskem delu bi radi potrdili ali ovrgli naslednjo hipotezo: Predpostavljamo, da 

podjetja, katerih dejavnost se srečuje z modno industrijo, v nekaterih primerih ne izbirajo 

relevantnih raziskav in tej stroki prilagojenih metod trženja ter zaradi tega ne izkoristijo 

potencialov za izgradnjo izrazite, odjemalcu prilagojene blagovne znamke in njenega 

zaznavanja. 

Pod pojmom relevantnosti se nanašamo na marketinške raziskave in tiste raziskave, ki za 

lažji vpogled v psihologijo nakupovanja, in prilagajanje okusu odjemalcev, uporabljajo 

sodobnejše oz. preprostejše raziskovalne metode, ki omogočajo močno ali konkretnejšo 

interakcijo ciljne skupine. V raziskavi nas zanima tudi etični oz. moralni vidik raziskav, ki 

posegajo v družbene odnose ter psihologijo človeškega razmišljanja ter nevarnost zavajanja 

in zlorab tovrstnih študij. 
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1.2     Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju težav  

V prvem delu empiričnega dela naloge se osredotočamo na raziskavo različnih paradigem in 

mnenj posameznikov različnih strok. Za odkrivanje mnenj in idej naše raziskave, 

potrebujemo širše mnenje posameznikov različnih strok, zato si bodo respondenti po svoji 

specifičnosti stroke posameznika različni (trženje, management modnega podjetja, tržno 

komuniciranje, tržne raziskave). Tak pristop nam sicer lahko povzroči težave pri analizi tega 

dela, saj je glede na različnost mnenj težko posploševati na skupno dedukcijo mnenj vseh 

vprašanih. Poleg tega nam to otežuje tudi relativna majhnost vzorca. Rešitev vidimo v tem, 

da bomo rezultate strnili v splošno sintezo celotnega znanja, pridobljenega na osnovi 

posameznih mnenj iz različnih področij. Povezovanj različnih znanj in prehod v samostojno 

kombinacijo le-teh, bi nas na sistematičen in strnjen način vodilo do najpomembnejših 

ugotovitev in odgovorov na v uvodu postavljeno hipotezo in raziskovalna vprašanja. To 

sintezo končnih spoznanj, stališč in ugotovljenih pomembnih dejstev pa nameravamo 

uporabiti kot primerjavo z drugim delom, rezultati anketnih vprašanj, ki bodo glede na 

naravo raziskave analitično bolj obvladljiva in reprezentativna. 

1.3     Metode raziskave 

Tržne raziskave in tržne metode bomo kot predmet naše raziskave raziskovali in preučevali 

na treh ravneh metod zbiranja podatkov: 

 na teoretski ravni, kjer bomo z uporabo ustrezne literature poizkušali raziskati in pojasniti 

vse pojme, ki se nanašajo na naš objekt raziskave, predvsem glede novih metod tržnih 

raziskav, 

 na empirični ravni z uporabo pol strukturiranih, individualnih intervjujev posameznih 

strokovnjakov, na osnovi katerih bomo sprejeli ali zavrgli tezo, da izdelani poslovni 

model, ki vključuje uporabo tržnih raziskav in temu prilagojenih metod trženja, ustvarja 

močan učinek na tržno vrednost blagovne znamke, 

 na empirični ravni z uporabo anketnih vprašalnikov. Tu bomo uporabili analizo pristopa k 

tržnim raziskavam in metodam preko podjetij, z namenom pridobiti odgovor na 

zastavljeno vprašanje o načinih pristopa podjetij k trgu, za ohranjanje tržne vrednosti 

blagovne znamke in frekvenci uporabe tržnih raziskav ter temu prilagojenih metod 

trženja. Za pridobitev širine vzorca, se ne poslužujemo le anket podjetij oblačilne temveč 

tudi drugih industrij, katerih ponudba izdelkov ali storitev sodi pod ponudbo modne 

industrije, kot jo razlagajo v točki 1.1. 

1.4     Struktura naloge 

Da bi lažje razložili pomembnost tržnih raziskav in tržnih metod v svetu mode pa želimo 

sprva razložiti stanje trga moda danes, pojasniti pojem hitre mode kot značilnost močnega 

sodobnega nakupovalnega procesa. Razložiti želimo pojem mode v najvažnejšem vidiku 
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delovanja ter pojem modne potrošnje. Na osnovi teh obrazložitev želimo pojasniti smisel 

uporabe določenih tržnih raziskav in metod, njihovo delovanje, priložnosti in posledice. 

1.5     Prispevek magistrske naloge k znanosti 

Moda je pojem, ki se nanaša na popularnost, trende in novost, ki je v očeh mnogih sprejeta 

kot občudovana. Ti segmeniti so pomembna lastnost mnogih izdelkov, ki k osnovnim, 

funkcionalnim lastnostim podajajo še dodatno vrednost; ponavadi tisto, ki zadovoljuje našo 

psihološko potrebo po estetiki, izražanju ali pripadanju. Lahko bi trdili, da je modnost 

izdelka zelo pomembna vloga, ki vpliva na njegovo všečnost, prodajanost, popularnost in ne 

nazadnje zadovoljstvo odjemalca. Zadovoljstvo uporabnika je torej močno odvisno od tega 

ali bo končni izdelek vseboval želeno mero modnosti, kar pa ni zlahka doseči. V mnogih 

primerih je za to potrebna ustrezna izbira tržne raziskave, kar pogojuje širše poznavanje 

možnih oblik le-teh. V našem magistrskem delu spoznavamo čim več možnih pristopov k 

tržnim raziskavam, primernih za modno industrijo. Tako poleg klasičnih načinov odkrivamo 

še druge možne metode ter njihovo primernost glede na namen in potrebe raziskave. Poleg 

tega nas zanima poznavanje tržnih raziskav in njihova uporaba v praksi podjetij, ki se 

srečujejo z dejavnostjo modne industrije, s čemer opozarjamo na dodatne razpoložljive 

možnosti, ki jih podjetja še lahko imajo, oz. niso docela izkoriščene pri razvoju njihovih 

izdelkov. O tem, katere so te razpoložljive možnosti, smo poleg pregleda literature 

povprašali še različne strokovnjake in ugotavljali njihov odnos in mnenja o tej tematiki ter 

odkrivali nove možnosti. Ker so tržne raziskave v modni industriji dokaj specifičen pojem, 

smo področja iz katerih strokovnjaki izhajajo razdelili na področje modne industrije, tržnih 

raziskav ter trženja. Tako smo tudi lažje ugotavljali ali oz. kje lahko podjetja je to znanje 

praktično uporabijo. Ker se na področju raziskav modne industriji srečujemo z (zgoraj 

naštetimi) dejavniki, ki so močno povezani s človeškim čustvovanjem, je možna tudi zloraba 

teh metod za zavajanje uporabnikov, zato smo v raziskavi poskušali najti meje med njihovo 

etično in neetično uporabo. 
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2     GLOBALIZACIJA, NJENE POSLEDICE IN TEŽNJA PO SPREMEMBI 

 

 

Slika 2:  Simbolična uprizoritev posledic globalizacije 

                                Vir: Weloved 2013. 

 

Globalno povezovanje sveta, internacionalizacija in selitev proizvodnje, so pustile posledice 

ne le na področju poslovanja temveč v vseh segmentih družbene sfere. Vsekakor je tem 

spremembam smiselno napovedati reakcije in ena od njih je tudi personalizacija, oz. bolj 

osebno vrednotenje in izražanje posameznika ali posameznih skupin, kar se že močno izraža 

tako na področju tržnih raziskav kot v stroki modne industrije.Izraz »globalizacija« naj bi 

predstavljal način pretoka trga skozi svet in načine geografske selitve proizvodnje in s tem 

tudi stroke z namenom zadovoljiti globalne kupce. 

Definicij tega izraza je sicer mnogo. Tako kot ga nekateri definirajo le kot sociološko 

karakteristiko 21. stoletja (Beynon in Dunkerley 2000,  po Hines  2011, 13), drugi 

opozarjajo na njeno hegomonično vlogo v organiziranosti sveta, drugi spet kot močne 

naveze, sodelovanja, tehnologije in prakse, ki označujejo današnji čas (Schirato in Webb 

2003, po Hines 2011, 13). 

Gledano s področja družbe, proizvodnje, storitev, izdelkov in psihologije nakupovanja pa pri 

obravnavanju tega pojma naletimo na mnoga razhajanja tako kritikov kot privržencev 

globalizacije. Privrženci jo vidijo kot priložnost za strukturne spremembe in razporeditev 

dobrin. Čedalje več skeptikov pa opozarja na veliko revščino (po raziskavah svetovnih bank, 
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naj bi skoraj 20% svetovne populacije živelo v revščini, kar pomeni da se preživlja z manj 

kot 1,5 evrov na dan). Po Schumackerju, naj bi bila »najusodnejša napaka našega časa ta, da 

smo verjeli, da smo rešili »težave proizvodnje« (Schumaker 1993, cit po Hines 2011, 13). 

Selitev proizvodnje je pustila opustošenje proizvodne dejavnosti in posledično tudi stroke na 

eni strani, s tem pa okrepila dejavnost trženja in izgradnje blagovne znamke na drugi. 

Posledica se tako odraža v močnem preskoku strokovnosti iz enega v drugo področje kot 

tudi družbenih spremembah ter sami psihologiji nakupovanja in ponudbe. 

Kljub razhajanju v mnenjih pa je proces delovanja globalnega trženja zelo ustaljen. Podjetja, 

ki bi rada dosegla dominantno pozicijo na trgu, želijo preseči meje domačega tržišča z 

dvigom vrednosti svojih blagovnih znamk. Ta podjetja pa lahko učinkovito storijo le z 

boljšim razumevanjem potreb odjemalcev. Tako uporabljajo ustrezne tržne raziskave in s 

primernimi tržnimi pristopi poizkušajo priti do nezapolnjenih potreb odjemalcev, niše oz. 

inovacije. Razvoj novih izdelkov, niš, in vrednosti blagovne znamke, podkrepljen z veliko 

količino podatkov, jih privede k novemu načinu razmišljanja in novim potezam. 

Lastninjenje premoženja je manj pomembno, kot lastninjenje odjemalcev (Hines 

2011,13,14).  

Globalna podjetja so tako intenzivno usmerila svojo pozornost na odkrivanje kupčevih 

potreb in razvoj pozicije blagovne znamke.Odnosi s strankami so večinoma podprti s 

spletnimi aplikacijami in e-prodajo, ostale službe pa so prepuščene izvajanju in 

izpolnjevanju tega, kar blagovna znamka obljublja svojim kupcem. Organizacije se v večji 

meri posvečajo izgradnji vrednosti kot izgradnji kratkoročnega dobička. Izgradnja vrednosti 

je zanje velikega pomena, s tem ko trg, marketinške strategije, mreže ponudnikov potujejo 

skozi kompleksno verigo izdelkov, storitev in informacij z namenom doseči potrebo kupca. 

Internet je postal najbolj priročno orodje za integracijo kompleksne prodajne mreže vse od 

koncepta do kupca. Tako globalna kot tudi lokalna podjetja je mogoče doseči z globalnim 

komunikacijskim sistemom. Pravzaprav mednarodna prodaja ni nič novega. Človeštvo jo je 

uporabljalo še celo daleč pred uvedbo nacionalnih držav. Eden zgodnjih primerov 

mednarodnega trgovanja je ti. imenovana »Svilena pot«, ki je povezovala vzhod in zahod. 

Tekstilne izdelke so iz Kitajske, kjer so bili narejeni, so uvažali v Evropo, kjer so jih 

prodajali (Hines 2011,13, 14).  

Kot navaja Dicken (1998, 283), sta bili tekstilna in oblačilna industrija prvi proizvodni 

industriji, ki sta posegli v globalno dimenzijo in sta najbolj široko razpršeni po svetu: 

»Globalne spremembe v tekstilni in oblačilni industriji, predstavljajo mnoga neobvladljiva 

vprašanja sodobne ekonomije, natančneje, stalne napetosti med razvojem in razvijajočo se 

ekonomijo.« (Dicken 1998, 283, cit. po Hines, 2011, 14) 

Težko je natančno definirati, katera podjetja vodijo modne trgovine tujih trgov. Prvi razlog 

za to je ta, da ne obstaja mednarodna baza, ki bi beležila aktivnosti modnih podjetij. Poleg 

tega bi bila tudi v primeru obstoja takšne baze zaradi hitrega spreminjanja v tržnem 
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poslovanju te branže in stalnem prilagajanju novim trendom vprašljiva trajnost 

reprezentativnih podatkov. Prav tako je težko posnemati trend poslovanja modnih trgovcev 

na mednarodnih trgih, saj je že njihov edinstven model pozicioniranja blagovne znamke 

podvržen ekonomiji posnemanja in je odvisen od kapitala in stroškov managementa (Moore 

in Brut 2011, 90-92). 

Lažje kot določiti, do so trgovci mode mednarodni, je, če izhajamo iz držav iz katerih 

izhajajo, določiti njihove kategorije. Po navedbah Moora in Bruta (Moore in Brut 2011, 90 ), 

naj bi najbolj mednarodno razširjeni trgovci mode izhajali iz držav, kot so Francija, Italija, 

ZDA, Nizozemska, Nemčija, Danska in Anglija. Uradne razlage za njihovo mednarodno 

razširjenost ni, vendar se tu lahko nanašamo na dejstvo, da so te države bile že od nekdaj 

zelo dobri izvozniki modnih in tekstilnih izdelkov in so znani kot eksperti pri razvoju 

blagovne znamke, razvoju izdelkov in informacijski tehnologiji. Moore in Brut (Moore in 

Brut 2011, 90) sta na osnovi analize prodajnih rezultatov močno internacionalno orientiranih 

blagovnih znamk mednarodne modne trgovce razdelila v kategorije. Te sta oblikovala na 

osnovi razvoja njihovega izdelka, številu njihovih trgovin in velikosti le teh, njihovo tržno 

pozicijo in ciljno skupino njihovih odjemalcev. Na osnovi teh kriterijev so predstavljene štiri 

osnovne skupine modnih internacionalnih trgovcev.  

 Modni trgovci, kot specialisti za izdelke: to so predstavniki blagovnih znamk, ki so 

usmerjeni v ozko področje in specifičnost svojega izdeleka. Ponujajo izdelke kot so 

spodnje perilo in oblačila za prosti čas. Predstavniki teh znamk so npr.: Tie rack, La 

Senza, Nike, njihova značilnost pa je ta, da imajo svojo zelo dobro proučeno ciljno 

skupino, sestavljeno glede na demografijo populacije (npr. blagovne znamke za otroke), 

spol (npr. blagovna znamka Intimissimi, La Senza), ali specifični življenjski slog (kor je 

npr. Nike in Reebok). Za razliko nekaterih izjem (npr. ti. »Nike Town«), ti trgovci  

obratujejo v trgovinah mešanega obsega ali ti. »corner ships«, postavljenih na zelo 

frekventnih območjih. 

 Drugo kategorijo, naj bi predstavljali modni trgovci, kot modni oblikovalci. Predstavniki 

teh trgovcev, kot so npr. Gucci, Valentino in Chanel, se pojavljajo v trgovinah, lociranih 

na prestižnih delih mestnih jeder, v trgovinah z dovršenim vizualnim pospeševanjem 

prodaje oz. merchandisingom. Ime blagovne znamke ponavadi predstavlja ime  

oblikovalca, kjer je blagovna znamka on sam kot oseba. Tipičnost te vrste modnih 

trgovcev je v tem, da se vsaj dvakrat letno pojavljajo na modnih revijah mestnih prestolnic 

(New york, Pariz, Milano). 

Družba Corporate intelligence of retailing je 1997 opisala skupino ti »general 

merchandising« trgovcev mode. Ponudba blagovnih znamk, kot so npr. Marks&Spencer, 

Harrods, Sogo, ne vsebuje le ponudbe oblačilnih artiklov, temveč je z dovršenim 

merchandisingom in poenotenim konceptom združena z nemodnimi artikli. Z uporabo 

določenega in ustreznega merchandisinga je koncept teh blagovnih znamk tipičen ne glede 

na artikel, ki ga ponujajo. Temu primerno je kljub mešanici modnih in nemodnih artiklov 
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tipična njihova ciljna skupina. Te blagovne znamke mednarodnega obsega se ponavadi 

pojavljajo v večjih trgovinah, konceptualno so porazdeljene v dveh nadstropjih in 

nameščene v prostorih z večjim pretokom ljudi, kot so nakupovalni centri, letališča (Moore 

in Brut 2011, 92). 

Za razliko od modnih trgovcev kot specialistov za izdelke, ki so ozko usmerjeni le v enega 

ali nekaj izdelkov, so ti. poglavitni modni trgovci usmerjeni v široko ponudbo modnih 

oblačil in dodatkov z močno izdelanim konceptom ciljne skupine. Predstavljajo blagovne 

znamke kot sta npr. The Gap in Kookai ter so usmerjeni v ciljno skupino srednjega 

cenovnega razreda. Locirani so večinoma v mestnih centrih ali nakupovalnih središčih in 

predstavljajo široko oblačilno potrošnjo. Internacionalizacijo modne industrije lahko 

opišemo na več načinov. V prvotnem pomenu gre predvsem za izvor izdelkov iz tujih držav. 

Tu je v zadnjih letih šlo predvsem za kupovanje izdelkov, materiala dodelanih in 

nedodelanih oblačil, izdelanih na račun cenejše delavne sile. Ta trend pa v zadnjem času 

pridobiva nove, pomembne razsežnosti. Dežele, ki so do sedaj pomenile sinonim za poceni 

proizvodnjo in surovine, postopno le te dražijo, prav tako pa se draži tudi delavna sila. S 

selitvijo proizvodnje se je selila tudi strokovnost in znanje človeških virov. Proizvodnje, 

kakršno smo v Evropi pred npr. dvajsetimi leti še imeli, danes, razen v redkih primerih, ne 

obratujejo več. Skorajda vsi pogoji, ki se nanašajo na izdelavo oblačil, so v rokah 

proizvajalcev, ki so dosedaj ponujali poceni delavno silo. Zaradi odvisnosti od tuje 

proizvodnje in s tem, posledično, prevladujočega položaja proizvajalca, pa je nizka cena 

proizvodnje z dneva v dan vedno bolj vprašljiva. Vprašljiva pa je tudi kakovost. Navedba 

države izvora, je postala sinonim za kakovost, za katero je mnogo ljudi danes pripravljenih 

odšteti tudi večjo količino denarja (Moore in Brut 2011, 91-93). Tako bi npr. slovensko 

podjetje z navedbo »Proizvedeno v Sloveniji« svoji blagovni znamki dodalo dodano 

vrednost in naklonjenost odjemalcev. 

Poceni proizvodnjo, ki še zagotavlja zadovoljivo kakovost, si danes večinoma lahko 

privoščijo le multinacionalna podjetja, ki proizvajalcu zagotavljajo tako veliko količino, da 

bo opravičila ceno proizvoda. Tako smo priča monopolu blagovnih znamk, kot so vsem 

poznana Diesel, Ralph Lauren, Calvin Klein, DKNY itd..Te se pojavljajo povsod po svetu, 

njihova masovna ponudba, pa je do sedaj zasenčila mnoga podjetja manjšega obsega in 

oteževala manj znanim blagovnim znamkam pot do prepoznavnosti. Prednost pred drugimi 

pa so imela tudi v tržnem komuniciranju s svojimi obstoječimi in potencialnimi odjemalci. 

Multinacionalna podjetja, katerih verige so razširjene po celem svetu, so tako zlahka 

pridobivale dovolj hiter odziv s strani svojih strank, sproti spremljala njihova mnenja, želje 

in potrebe ter tako prišla do uporabnih niš in inovacij, ki so njihove blagovne znamke 

naredile še bolj prepoznavne. Kljub temu pa je močna pozicija blagovne znamke 

multinacionalnega modnega podjetja le posledica nečesa, kar si je to podjetje izgradilo preko 

prepoznavnosti svoje znamke. Tudi ta je nekoč pričela z eno, morda dvema prodajalnama. 

Da ugotovimo, kaj je prineslo takšni blagovni znamki tako prepoznavnost, da je podjetje z 
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njo izgradilo prodajno verigo v svetovnem merilu, ni torej dovolj, da se osredotočimo le na 

njeno sedanjo, privilegirano in monopolistično situacijo. Ozreti se moramo nazaj, v sam 

začetek njene izgradnje (Moore in Brut 2011, 91).  

Druga dimenzija internacionalizacije modne prodaje leži torej v managementu, ki upravlja 

ti. »know how« blagovne znamke. Ta koncept ponavadi tvorijo tržne strategije, pridobljene 

na osnovi razvoja in dovršenih tržnih raziskav, ki omogočajo ugotavljanje ključne potrebe 

odjemalcev, odkrivanje primanjkljajev oz. niš in tako ustvarjanje inovacij. Na osnovi le teh 

je ponavadi oblikovana tudi ustrezna tržna komunikacija z obstoječimi in potencialnimi 

odjemalci ter vse primerne tržne strategije. Fluktuacija managerskih delavnih mest iz enega 

multinacionalnega podjetja v drugo ter iz ene države v drugo pa je privedla tudi do hitrega 

pretoka in združevanja teh znamk, kar je še bolj pospešilo rast multinacionalnih modnih 

podjetij. Internacionalizacijo modnih podjetij bi torej lahko označili kot močno in 

privilegirano pozicijo multinacionalnih modnih podjetij, ki so si jo ta izgradila na osnovi 

dobro zasnovanega koncepta blagovne znamke, tehnološke podpore, ključnega kadra v 

managementu ter pozneje, samega koncepta multinacionalnega trženja, ki omogoča modnim 

podjetjem z močno pozicijo, da ta postajajo še močnejša in bolj konkurenčna (Moore in Brut 

2011, 91-95).  

Čeprav se zdi ideja o poenoteni svetovni kulturi modne potrošnje privlačna, ta ponuja 

mešane rezultate. Ena izmed njenih slabosti je tudi dejstvo, da se poenotenega okusa nad 

oblačenjem ne da ustvariti. Svojo vlogo igrajo kulture različnih držav, ki tvorijo svojevrstne 

okuse, stile, sloge, ki jih narekuje življenjski slog teh različnih kultur.  

2.1     Hitra moda, njen nastanek in razvoj 

Poizkus poenotenja v stilih in okusih različnih kultur, ki sledijo trendom določenih 

blagovnih znamk je uvedba ti. »hitre mode«. Tu ni pomembno v kateri državi se določena 

kolekcija prodaja, saj se ta skorajda ne razlikuje, ne glede na državo. Torej ni pomembno na 

katerem delu sveta bomo kupili oblačilo, saj bo ponudba kolekcij ne glede na lokacijo zelo 

poenotena. Združuje jih ime blagovne znamke, njena zgodba, podoba in slog, ki ga ta 

narekuje ter specifičnost njene ciljne skupine (kupna moč, spol, življenjski slog, okus). Hitra 

menjava trenda in stilov pa omogoča, da se ponudba izogiba enoličnosti, ki bi jo morda 

dosegla zaradi svoje geografske poenotenosti. Vse to je princip delovanja hitre mode kot 

modela, ki ga je patentiral globalni trg.  

Kritiki hitre mode poleg tega, da opozarjajo na ekonomske in socialne posledice zaradi 

njenega multinacionalnega principa poslovanja, označujejo pojav hitre mode kot 

razvrednotenje kulturne specifičnosti neke države, razvrednotenje osebnega sloga in 

opozarjajo slabšanje kakovosti oblačil in posledice, ki jih njihova hitra proizvodnja lahko 

pusti na okolju. Ta razmišljanja tvorijo nove trende ponudbe kot so npr. ekološka oblačila, 
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oblačila proizvedena pod pogoji Pravične trgovine itd. Ta seveda, prav tako lahko kupimo 

označena pod imeni blagovnih znamk multinacionalnih podjetij. Princip delovanja torej 

ostane isti, menja se le koncept ponudbe. Izvirnost v slogu, osebni stil in kulturni stil ter 

osebno izražanje skozi oblačila so dejavniki, ki jih hitra moda težko doseže, prav zaradi 

svoje naravnanosti k široki ponudbi in masovni proizvodnji. Oseba, ki se npr. oblači v 

znamko H&M, si bo svoje oblačilo lahko kupila kjer koli, zelo pogosto in za majhen denarni 

vložek. Trgovina, ki jo bo obiskala, bo videti s svojo podobo in merchandisigom, ne glede 

na državo skoraj enako (Moore in Brut 2011, 94).  

Ko bo oblačilo nosila, obstaja velika verjetnost, da bo srečala osebo, ki bo nosila identično 

oblačilo, ne glede na to, kje na svetu se bo pojavila. Prav tako tudi ponudba trgovcev in 

princip direktne prodaje ne bosta posebej prilagojena okolju, kjer bo to oblačilo kupovala. 

Pravzaprav bo direktne prodaje v prodajalni bolj malo, če pa se bo kupcu trgovec le 

približal, ne bo posvečal velike pozornosti osebni postrežbi in svetovanju, saj za to morda ne 

bo imel časa in ali ne bo strokovno dovolj podkovan. Tu je kljub močni poziciji 

multinacionalnih blagovnih znamk slutiti pomanjkljivost v osebnem pristopu. Mnogo ljudi 

vendarle spoštuje možnost, da se lahko skozi oblačila osebno izraža, da so izvirna, unikatna 

in je pri nakupu oblačila deležen osebne ponudbe in svetovanja, prilagojenega njegovim in 

ne splošnim željam. Tu je pomanjkljivost v zadovoljevanju potreb določene ciljne skupine, 

ki pa jo hitra moda težko zadovolji. Morda je tu tudi priložnost za podjetja, ki zaradi 

slabšega, konkurenčnega položaja in neizkoriščenosti masovne proizvodnje ne morejo 

doseči pozicije, kot jo imajo predstavniki močnih, globalnih blagovnih znamk (Hines 2011, 

22). 

Seveda se tudi velike blagovne znamke zavedajo pomembnosti izpolnjevanja te potrebe, za 

kar poskrbijo na drugi ravni. Možnost izražanja osebnega sloga lahko narekuje tudi 

blagovna znamka sama. Ta lahko izraža osebni slog, življenjski stil, vrednote ter 

motivacijsko naravnanost posameznika. Ker se morebitne pomanjkljivosti globalne mode, 

zaradi poenotenja, prepovršne menjave stila in neosebnega pristopa zaveda čedalje več 

podjetij in je tudi pri odjemalcih možno čutiti reakcijo na masovno ponudbo hitre mode, 

vedno bolj dajejo poudarek na osebnem pristopu svoje ponudbe. Temu primerno se vse bolj 

posvečajo tudi podrobnejši segmentaciji ciljne skupine svoje blagovne znamke, kar pomeni, 

da svoje potencialne potrošnike ločijo glede na njihovo motivacijsko naravnanost, osebni 

slog, življenjski stil in okus. Z dobro segmentirano ciljno skupino lažje izgradijo pravi, bolj 

oseben pristop svoje tržne ponudbe, tržne komunikacije in uporabljajo ustrezne tržne 

metode. Za določitev prave segmentacije svoje ciljne skupine in posledično ustrezen tržni 

pristop je potreben globlji pogled v psihologijo potencialne skupine odjemalcev, za kar so 

potrebne tržne raziskave, ki omogočajo širši pogled v psihologijo posamezne ciljne skupne 

(Hines 2011,13, 24) 
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2.2     Lastnosti hitre mode 

Torej se lahko vprašamo ali globalni trg hitre mode res deluje? Ali morda še bolje: kje 

deluje oz. kdo so bili in tudi še bodo dobri kandidati za nakupovanje hitre mode? Salamon in 

Rabolt, te delita v dve osnovni, tipični skupini (Solomon in Rabolt 2004, 105):  

 v prvo skupino uvrščamo sodobne ljudi, prebivalce večjih mest, ki razmišljajo globalno in 

to narekuje tudi njihov življenjski slog, saj dnevno pridobivajo informacije preko spleta in 

tudi fizično.  

 Druga skupina pa so mladi, katerih okus za modo, glasbo in način življenja močno 

narekuje obisk socialnih omrežij, MTV-ja, in podobnih medijev. 

Seveda sta ti dve populaciji zelo široki in predstavljata večinski delež potrošnikov, katerih 

osebni pristop ne zanima toliko kot možnost izbire, hitrost ponudbe in zgodba, ki jo narekuje 

blagovna znamka, skozi katero bodo tudi oni lažje izražali svoj osebnostni slog, oz. slog 

subkulture, kateri pripadajo. Vendar tu vendarle obstaja prostor, ki morda še ni do cela 

zapolnjen, oz. šele pridobiva svojo pravo priložnost za nastop na konkurenčnem trgu hitre 

mode. Ta mora vsebovati lastnosti, ki je hitra moda nima, oz. ponujati nekaj več. Če bi 

danes torej nekdo hotel izgraditi novo blagovno znamko in z njo nastopiti na konkurenčnem 

trgu, brez podpore masovne proizvodnje v cenejših državah, mora vsekakor gledati v 

prednosti in morebitne pomanjkljivosti svojega največjega konkurenta - hitre mode. V 

spodnji tabeli, je povzetih nekaj lastnosti hitre mode kot modela multinacionalnega trženja 

oblačil ter posledice, kot prednosti in pomanjkljivosti, ki so nastale v procesu prodaje modne 

industrije. Primeri blagovne znamke Zara in Asos bolj povzeto, s štirimi osnovnimi kriteriji 

ponazarjajo pogoje za konkurenčnost trga hitre mode: 

 cena, 

 hitrost, 

 modnost, 

 prikladnost (Posner 2011, 56). 
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Preglednica 1:  Lastnosti hitre mode kot modela multinacionalnega trženja oblačil 

LASTNOSTI HITRE MODE PREDNOSTI POMANJKLJIVOSTI 

HITRA MENJAVA STILOV V 

PONUDBI 

Pestrost ponudbe,  

 pridobitev hitrega odziva 

(povratnih informacij 

odjemalcev),  

omogočanje hitre ponudbe. 

Krajši življenjski čas, trdna, težja 

izgradnja dolgoročnega, tipskega stila 

kolekcij blagovne znamke ter težja 

določitev sloga oblačil ciljne skupine. 

Pomanjkanje izpolnjevanja potreb 

potrošnikov, ki iščejo oseben, 

edinstven stil in slog. 

GLOBALNA POENOTENOST 

PONUDBE 

Lažja in cenejša izvedba 

masovne proizvodnje, 

hitrejši pretok informacij, 

močnejša prepoznavnost 

blagovne znamke. 

Težje prilagajanje specifiki kulture, 

kjer se artikli prodajajo, kot npr. kulturi 

prilagojen slog oblačil, prodajna 

komunikacija, pozicioniranje. 

POENOTEN IZGLED 

BLAGOVNE ZNAMKE 

(TRGOVINE, VISUAL 

MERCHANDISING, DRUGO 

VIZUALNO 

KOMUNICIRANJE) 

Lažji in cenejši način 

poenotenega pozicioniranja 

blagovne znamke,  

veča prepoznavnost blagovne 

znamke, 

lažji način marketinškega 

komuniciranja s potrošniki v 

globalnem obsegu. 

Težje prilagajanje nakupovalnim 

navadam in zahtevam lokalnega trga, 

manjša fleksibilnost, pri prilagajanju 

spremembam. 

 

VELIK POUDAREK NA 

POZICIONIRANJU IZDELKOV 

IN MANJŠI POUDAREK NA 

OSEBNI PONUDBI IN 

DIREKTNI PRODAJI 

 

Zaradi dobrega 

pozicioniranja izdelkov, 

manjša potreba po osebni 

prodaji in svetovanju. 

Velika možnost izgradnje 

dobrega vizualnega 

merchandisinga. 

Zaradi pomanjkanja osebnega pristopa 

pri prodaji, slabše zapolnjevanje potreb 

ciljne skupine, ki tak pristop želi. 

Manjšanje možnosti za dodatno 

prodajo zaradi pomanjkanja človeškega 

faktorja ali strokovnosti le tega. 

UGODNE CENE VS. 

KAKOVOST 

Dvig masovne prodaje in 

hitrejšega odziva in 

prepoznavnosti bl. znamke. 

Ugodna cena, mnogokrat na račun 

kakovosti. 
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3     OSNOVNI VIDIKI MODE 

Da bi razumeli današnjo potrošnjo modnih oblačil ter pojem hitre mode, visoke mode, 

izgradnje modne blagovne znamke in ustreznih tržnih raziskav na tem področju, moramo 

pogledati v razvoj mode skozi čas in razumeti njen poglavitni pojem in pomen. Ne glede na 

dejstvo ali upoštevamo trend hitre mode ali klasično ponavljanje v slogih tradicionalnih 

blagovnih znamk, ima moda življenjsko dobo, ki je kratka. Tej življenjski dobi pa se v 

različnih fazah njenega razvoja vključujejo različni tipi odjemalcev. V prvi fazi razvoja, si 

modo kupujejo odjemalci, ki cenijo oseben slog ter unikatnost v stilu in so za to pripravljeni 

odšteti veliko denarja. V drugi fazi se trg omeji na posnemovalce, v tretji fazi pa modne 

novitete dosežejo večji del porabnikov in preidejo v masovno in nižje cenovno modno 

potrošnjo. Ker pa je vsaka moda novost, je moda le toliko časa, dokler ni preveč razširjena 

(Pisk Ipavec 2002, 28). 

Po Posnerjevi se moda deli na dve poglavitni ravni: »haute couture« oz. visoka moda in 

»couture« oziroma moda ter »ready to wear« oz. konfekcijska (praktična, uporabna moda) 

moda. Ti. »houte couture« oz. visoka moda stoji na vrhuncu mode, čeprav jo sestavlja le 

majhen sektor trga, je njen vpliv na oblikovalce in visoko ulično modo znaten. Oblikovalci 

destilirajo ideje iz njihovih modnih kolekcij in jih uporabijo v bolj komercialnem formatu 

konfekcijskih kolekcij. V obratu oblikovalcev in kolekcij luksuznih znamk konfekcijske 

kolekcije narekujejo trendi, prilagojeni masovni potrošnji modnih trgovcev. Ko trendi tako 

potujejo navzdol, od vrha trga do dna, se to označi kot »efekt snežne kepe« (Posner 2011, 

13). Moda se torej večinoma prične pri kreativni zamisli oblikovalca, ki jo kot esenco 

nekega stila in kulture predstavi na svojih modnih revijah, nato pa se ta »esenca« stilov 

preoblikuje v komercialno obliko, ki je pripravljena za trg. Od idejne zasnove, do prodaje, 

obstaja torej neka pot in čim je ta krajša, oziroma hitreje kot se koncept trženja vključi v 

koncept ideje, bližje je pojmu ti. visoke mode, večja je vrednost oz. cena modnih artiklov 

(Posner 2011, 87). Ideja za izvorno oz. esenčno kolekcijo, pa je v vseh pogledih odvisna od 

zahtev, ki jih narekuje trg, saj je končen namen mode vendarle prodaja. Oblikovalec, ki 

svojo kolekcijo oblikuje, mora izhajati iz tendenc, ki so predvidene za prihodnja obdobja. V 

tej točki pa mora oblikovalec upoštevati napovedi tendenc za prihodnja obdobja, ki jih 

večinoma prejme iz modnih hiš. Zaradi zahtevne narave trga mode, modne agencije, svoje 

»vizionarske«, modne napovedi ne tvorijo le za obdobje mesecev oz. sezone, temveč tudi za 

obdobja več let, ta pa med drugim, tudi zaradi hitre narave spreminjanja hitre mode. med 

drugim, tudi zaradi hitre narave spreminjanja hitre mode kljub širokem obdobju napovedi 

razdeli na manjše časovne intervale, Primer modne agencije, ki napoveduje trende je ti., 

Mudpie, internacionalna modna agencija za analiziranje in napovedovanje trendov 

»Mpdclick.com«, je njihova uradna stran, kjer objavljajo poročila o globalni modi in 

napovedujejo trende (Posner 2011, 88).  
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Slika 3:  Primer (logo) modne agencije za analiziranje in napoved trendov 

Vir: Posner 2011, 88. 

 

Napoved o tem, kaj bo modno in posledično, kaj se bo kupovalo, je torej zelo ključno tako 

za trg kot tudi za razvoj blagovnih znamk in delovanja modnih podjetij, zato mora nastati na 

osnovi obširnih in natančnih tržnih raziskav. Ker je težko sklepati o tem, kaj bo v 

prihodnosti ljudem všeč, kakšen slog bo popularen, kdo in kako ga bo narekoval, je izvedba 

tržnih raziskav na področju mode zahtevna in morajo tovrstne raziskave vključevati več 

vidikov. 

Sprva, morajo upoštevati ti. sociološki vidik stanja družbe v prihodnosti. Z ozirom na 

ključne sedanje dejavnike, ki bodo vplivali na prihodnost (npr. odnos do okolja, pomakanje 

dobrin, popularnost določenih slavnih oseb demografska struktura kupcev, kupna moč), 

sklepajo na želje, tendence in stilsko izražanje, ki ga bodo v prihodnosti uporabljali 

odjemalci določenih blagovnih znamk. Poleg sociološkega vidika, ustvarjanja tendenc, pa je 

potrebno upoštevati tudi psihološki vidik. Od tega je odvisna narava nakupovanja (masovna 

ali individualizirana potrošnja, motivi za nakupovanje, potrebe in pomanjkanja potencialnih 

odjemalcev). Od teh dveh vidikov, pa je odvisen tudi zadnji in ciljni ti. tržni vidik, ki 

narekuje način trženja, tržne segmente, deleže in pozicijo modnih blagovnih znamk. Po 

Marti Diz, naj bi na modo gledali iz dveh ravni. Moda v širšem smislu, ki pomeni razvoj 

stilov, ki se uveljavijo pod vplivom običajev in okusa (oblačila, hrana, stanovanje), ki so v 

določenem času predstavljali družbo. Drugi vidik pa je ožji in kaže na zapovedi visoke 

mode, kako naj se ljudje v določenem časovnem obdobju oblačijo (Ditz 1998, po Pisk 

Ipavec 2002, 2). Upoštevajoč ta dva vidika, lahko podrobneje razlagamo tako sociološki in 

psihološki vpliv na okus in stil, ki označujeta določeno časovno obdobje, ter tržni vpliv, ki 

označuje razvoj ti. visoke mode in vpliva na komercialno prodajno modo, nastalo pod 

vplivom narave trga trenutnega časa. Če povzamemo, nastajanje mode ni tako enostavno. 

Lahko predpostavimo, da je potrebno upoštevati, da modo lahko vrednotimo kot celoto in jo 

sestavljajo trije osnovni vidiki: sociološki, psihološki in tržni, ti pa se lahko določajo na 

osnovi ustreznih tržnih raziskav:  

 Tržni vidik: primerne tržne raziskave na področju določanja cene.  
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 Psihološki vidik: primerne tržne raziskave za razvoj blagovne znamke, pospeševanja 

prodaje oz. merchandising-a (barve, pozicioniranje, uvrščanje izdelkov, tržna 

komunikacija, PR, promocija). 

 Sociološki vidik: primerne tržne raziskave za določanje ciljne skupine uporabnikov, 

segmentacija, določitev motivacijskih struktur. 

Seveda, ne moremo trditi, da je pojem mode sestavljen le iz teh treh vidikov, saj je potrebno 

upoštevati še zelo pomemben tehnološki vidik, vidik proizvodnje, vidik kreativnosti pri 

oblikovanju, vidik logistike itd. vendar se v našem delu posvečamo predvsem tržnim 

raziskavam modne stroke, ki vplivajo na tržne strategije, pozicioniranje blagovne znamke, 

segmentiranje uporabnikov, promocijo, tržno komuniciranje, neposredno prodajo, e-prodajo, 

pospeševanje prodaje.  

3.1     Tržni vidik mode 

Ekonomija in trg obravnavata modo z logiko ponudbe in povpraševanja. Izdelki, ki so v 

omejeni ponudbi, imajo večjo vrednost in so bolj zaželeni kot tisti. ki so na dosegu vsem. V 

visoki ceni redkih izdelkov se skriva pojem prestiža, spoštovanja in blaginje. Razlog temu 

je, da je ponudba visoke mode večinoma dosegljiva v omejeni količini in z zelo visokimi 

cenami. Izjeme se pojavijo, ko se oblikovalci visoke mode srečajo z blagovnimi znamkami 

hitre mode kot je npr. poslovna praksa skupine H&M, (primer sodelovanja z Donatelo 

Versace, 2011) s čemer se morda skušajo ogniti grenkemu priokusu cenenosti hitre mode. 

Omejevanje ponudbe v nekaterih primerih povzdigne povpraševanje do te mere, da 

odjemalci že v naprej kličejo in rezervirajo artikle. Drugi dejavnik, ki tudi vpliva na 

povpraševanje po modnih izdelkih je ti. »Veblen efekt« oz. prestižni-ekskluzivni efekt, kjer 

visoka cena sama povzdigne povpraševanje. Za določene skupine je cena eno poglavitnejših 

meril, ki jih navzven pokažejo z nošenjem blagovne znamke visokega razreda, s katero 

lahko pokažejo svoje premoženjske sposobnosti. Poleg omenjenega efekta, poznamo še ti. 

»snob efekt«, ko nizka cena reducira povpraševanje. Nizka cena taki skupini odjemalcev 

simbolizira nižji življenjski standard (Solomon in Rabolt 2004, 23). Poleg navedenih 

dejavnikov, ki vplivajo na razmere med ponudbo in povpraševanjem v modni industriji, je 

pomemben tudi dejavnik časa. Kot je npr. razmišljala že znana oblikovalka Coco Chanel: 

»Moda je narejena zato, da postane ne modna,« (Karbo 2009, 15) je moda pogojena z 

dejavnikom časa. Povpraševanje po njej se manjša z naraščajočo funkcijo časa. Po definiciji 

James-a Laverja je moda predvsem časovno pogojen oz. ovrednoten pojem: »Moda deset let 

pred svojim časom, je nespodobna, deset let pozneje je ostudna, stoletje pozneje postane 

romantična.« (Laver 1946, 71) Kot omenjeno, lahko modo opišemo kot pojem, ki združuje 

psihološki in sociološki vidik družbe ali posameznika, voden z načeli trga. Tržni segment 

mode lahko razlagamo kot skupek prej omenjenega. Govorimo o človeški potrebi.  
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Če se opremo že na osnovno Masslowo piramido,
2
 lahko izdelek oblačila uvrstimo med 

stvari, ki zadovoljujejo fiziološke potrebe (zakritje, zavetje pred mrazom), prav tako kot 

služijo za zadovoljevanje psiholoških potreb, ko oblačilo postane moda. Seveda pa je poleg 

zadovoljevanja potreb, tudi to povezano s prodajo oz. trženjem. Ker pa je moda tako 

kompleksen pojem, pri prodaji ne smemo govoriti le o smislu osnovnega pomena trženja, 

temveč se je vredno posvetiti pojmovanju trženja, natančneje modnega trženja. 

»Moda je hibridni industrijski izdelek, rezultat kombinacije materialnih in nematerialnih 

elementov. Moda ustvarja bogastvo s kombiniranjem materiala in simbolov v enkraten 

izdelek.« (Pisk Ipavec 2002, 31) Z opisom pojma mode, ki ga navaja Piskova v svojem delu, 

poudarja, kako močno vlogo v pojmovanju mode igra dejavnost trženja. Če se morda 

ozremo na sam pomen besede, ugotovimo, da podobno kot pri dejavnosti mode, dejavnost 

trženja združuje psihološki, sociološki in tržni segment v celoto. Po Kotleju, znanemu kot 

očetu sodobnega marketinga, naj bi ta dejavnost predstavljala dvoje, posel in umetnost: 

»Marketing je človeška aktivnost usmerjena v zadovoljevanje potreb in želja skozi 

spreminjajoči se proces.« (Kotler 1980, cit. po Posner 2011, 26) Marketinška dejavnost je 

zanimiva v tem, da je v mnogih primerih različno razlagana; kot poslovna funkcija v 

podjetju, kot poslovna filozofija in tudi kot management psihološko socialnega procesa. 

Vendar pa je nanjo v splošnem pogledu potrebno gledati v celoti kot sistem, ki združuje 

posel s svojim odjemalcem. Če povzamemo osnovne dejavnosti trženja, ugotavljamo, kako 

so podobne osnovnim dejavnostim v modni industriji sami. Butler npr. poudarja, da je na 

trženje potrebno v podjetju gledati kot celoto »Trženje bi morali opisati kot etos (bolje kot le 

oddelek), ki združuje vsak del posla.« (Butler 2005, cit. po Posner 2011, 27) 

 Razmejevanje odjemalčevih želja; kjer se sprva osredotočimo na dejstvo, da je prednostni 

koncept trženja ta, da se izdela izdelek, ki ga odjemalci želijo kupiti, in ne izdelek, ki je kot 

trenutna inspiracija všeč oblikovalcu (v tem primeru bi govorili zgolj o umetnosti in ne o 

modi). Seveda pa je poglavitnega pomena, da se sprva preveri, kdo je naš odjemalec, kaj so 

njegove želje, zahteve in pomanjkanja, kar dosežemo s predhodno izvedeno in ustrezno 

izbrano tržno raziskavo. Čeprav v osnovi velja, da imajo predvsem ustvarjalci v modni 

industriji močne intuitivne lastnosti, to ne pomeni da lahko zanemarimo tržne raziskave, po 

drugi strani pa tržna raziskava ne sme izpodriniti njihovega občutka za prihajajoče trende 

(Posner 2011, 27).  

                                                 
2
 Abraham Maslow je leta 1943 razvil teorijo o petih hierarhijah potreb. Na dnu piramide je 

prikazana osnovna raven fizioloških potreb, kot so hrana, voda in spanje. Ravni piramide se 
nadaljujejo preko psiholoških potreb, kot so varnost, socialna pripadnost in spoštovanje, ter 
napredujejo do najvišje točke, ki predstavlja potrebo po samo-aktualizaciji, oz. samo-uresničevanju. 
(Wilkie 1994, 141-142) 
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Če povzamemo, morajo biti teze in napovedi ustvarjalcev v modi tudi potrjene skozi 

raziskavo. Tu se nam kljub temu postavlja vprašanje ali je pri instinktivnem delovanju 

ustvarjalcev potrebna tržna raziskava ali bi morda ta uničila njihovo kreativnost pri 

ustvarjanju trendov? 

V pravo smer dejavnosti, ki jih v modni industriji izvaja dejavnost trženja, pa nas usmerjajo 

tržne raziskave, ki nam omogočajo priti do dejstev, kako, zakaj, na kakšen način in s kom 

pristopiti k določeni tržni strategiji, kot prikazuje preglednica 2: 

Preglednica 2:  Proces trženja skozi dejavnosti modne industrije 

TRŽENJE: MODNA INDUSTRIJA:  

Razumevanje odjemalčevih zahtev   Ustvarjanje, spremljanje tendenc, 

trendov, ciljne skupine  

Dejavnost ustvarjanja, komunikacije in 

posredovanja 

Oblikovanje ustrezne kolekcije, 

prezentacija kolekcije, oblikovanje 

stila blagovne znamke, pozicioniranje 

blagovne znamke, tržna komunikacija 

blagovne znamke ... 

Menjalni proces Sodelovanje z potencialnim 

odjemalcem pri prodaji, e-prodaji, že 

pred nastankom izdelka 

Managerski poslovni proces Opravljanje modnih podjetij ter 

njihovih funkcij proizvodnje, prodaje, 

logistike itd … 

Ustrezne tržne raziskave Ustrezne tržne raziskave                  

Vir: Posner 2011, 27. 

 

Če se osredotočimo na primer Apple, ene izmed trenutno najbolj prodajanih blagovnih 

znamk na svetu, ki ga je za intervju empiričnega dela naše raziskave podal Boštjan Tadel, se 

nam poraja vprašanje o tem, kako določena podjetja pridejo do ugotovitve pomanjkanja ali 

potrebe določene ciljne skupine? Saj npr. Apple ni črpal iz tega, da bomo sedaj mi izumili 

računalnike, ker je to nekaj lepega. Tehnološki razvoj jim je omogočal videti neko potrebo, 

da jo zadovoljijo, in on je to naredil na zelo sexy način, zato ima premium cene in spet smo 

pri modi.« (Boštjan Tadel, intervju z avtorjem, 7. februar 2012)  
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Za odgovor na vprašanje, ali so Aple in podobna podjetja do iznajdbe niše ali pomanjkanja v 

potrebi odjemalcev prišle preko inovativnosti idejnih vodij, z uporabo tržnih raziskav ali 

kombinacijo obeh dejavnikov, težko odgovorimo, saj se v nalogi posvečamo predvsem 

vprašanjem, kakšna raziskava bi bila v določenem segmentu modne industrije 

najprimernejša in ali jih podjetja optimalno uporabljajo. Vsekakor pa tudi nas zanima, ali so 

za pristop k raziskavi potreb odjemalcev mode potrebni pristopi, ki omogočajo pogled na 

odjemalca, razlago njegovih potreb in njegovo splošno družbeno stanje ter psihologijo. 

Vsekakor je znano dejstvo, da tega segmenta, pri ustvarjanju svojega modnega artikla, 

mnogo predstavnikov dobro uveljavljenih blagovnih znamk ne zanemarja. Mnogi se že 

mesece pred predstavitvijo svojega novega izdelka posvečajo tržnim raziskavam, prodajnim 

analizam in napovedim trenda. 

Kot primer poglejmo blagovno znamko Adidas, ki porabi približno 12-18 mesecev za razvoj 

novega izdelka. Ta proces imenujejo »lead time« oz. ti. vodilni čas in je eden od primerov, 

ki ponazarja, kako pomembno je v modni industriji napovedovanje prihodnosti in kako 

ključnega pomena je, kako se tega lotimo (Posner 2011, 29). Vrste marketinških raziskav in 

posledično pristopov in metod, bomo natančneje opisali v naslednjih poglavjih. 

Dejavnost ustvarjanja, komunikacije in posredovanja je ključnega pomena pri realnem 

srečanju kupca s izdelkom. Če je izdelek slabo ponujen, je dobra reklama in druga tržna 

komunikacija brez učinka ali pa ta prinese nasprotni efekt. Tu govorimo o vrednosti izdelka, 

in ko se dotikamo izraza »vrednost«, ne govorimo vedno le o ceni izdelka, temveč ima ta 

širši pomen. Denar, ki ga naš odjemalec ob enkratnem nakupu odšteje za svoj izdelek, je 

malo v primerjavi z vrednostjo, ki jo je pripravljen v prihodnosti odšteti, na osnovi dobre 

izkušnje z izdelkom, nakupom, statusom blagovne znamke ter tržno komunikacijo le te. To 

vse tvori celoto, katero označuje vrednost. Pojem vrednosti, pa potuje navzgor in dol po 

prodajni verigi. Karkoli je posredovano, ne sme pomeniti le vrednost za odjemalca, temveč 

v končni fazi, za vrednost blagovne znamke in posla.  

Menjalni proces oz. proces kjer se menja izdelek in vrednost z drugimi, tudi lahko 

opredelimo kot proces trženja v modni industriji, kjer je predmet menjave izdelek ali 

storitev,  ko jo seveda menjamo v denarni protivrednosti. Seveda je tu natančneje potrebno 

omeniti tudi druge pojme menjave, ki ustvarjajo vrednosti kot so ideja, informacija, 

pripadnost in emocija. O trženju torej govorimo, ko govorimo o menjalnem procesu, 

kooperaciji med ponudnikom in odjemalcem, kjer imata obe strani korist. V tem primeru 

lahko govorimo o ti. ko-kreaciji oz. »co-creation«. T.i. »croudsourcing« oz. »črpanje iz 

množice« je način ko-kreacije kjer pri nalogah kot je npr. oblikovanju kolekcije, ne delujejo 

le notranji sodelavci, temveč potencialni potrošniki sami. Model ko-kreacije se je razvil z 

uporabo interneta, kjer so podjetja povabila vsakogar k sodelovanju pri oblikovanju. 

Inštrument ima zelo močan kolektivni vpliv in zaradi svoje moči združevanja pri 

ustvarjanju, privablja na tisoče uporabnikov. Še posebej v oblačilnem sektorju, obstaja vse 

več podjetji, ki beležijo zelo hiter vzpon poslovanja, prav zaradi tega modela. Sistem 
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vključevanja potencialnih odjemalcev je še posebej v modni industrij zelo dobrodošel, zlasti 

zaradi svoje narave združevanja uporabnika z ponudnikom že v procesu nastajanja. 

Generacija, ki se udeležuje dejavnosti teh strani (eden primerov takšnih strani je npr: 

www.trendwaching.com), se imenuje tudi C generacija kar označuje vzdevek »content« oz. 

vsebinska. Specifičnost te generacije ni v letih, temveč v njihovi privrženosti, k združevanju 

ustvarjalnosti skozi internet. Primer »croudsourcinga« je npr. Threadless iz Čikaga, ki leta 

2000 pričel uvajati sistem sodelovanja z natečajem za naj oblikovanje designa na majici. 

Zmagovalna majica, z nagrado 1.000 dolarjev za tekmovalca, je potemtakem prišla v 

masovno proizvodnjo (Posner 2011, 32).  

Starejši model izmenjave informacij, neposredno od kupca, pa je ti. »quick response«, ki je 

znan predvsem kot poslovni model podjetja Inditex. Za razliko od »croudsorcinga«, ki za 

svoj vir delovanja uporablja splet, ta model uporablja fizične maloprodajne trgovine. Gre za 

posredovanja informacij neposredno od prodajalca v proizvodnjo. Prodajalci široko razvitih 

mrež blagovnih znamk kot je npr. Zara, so večkrat dnevno poročali o reakcijah in 

povpraševanju kupcev. To jim je omogočala tehnološka oprema z uporabo posebnih naprav, 

preko katerih so redno obveščali podjetja o željah svojih strank. V primerjavi s prejšnjim 

modelom, ta sicer ne dopušča strankam, da se zavestno vpletejo v proces nastajanja 

ponudbe. Kljub temu pa je podjetju, kot je Inditex omogočala hitro reakcijo na potrebe, s 

čemur mi je uspelo izoblikovati in dobro pozicionirati svoje blagovne znamke. Ta dva 

sistema lahko zamenjata mnoge drage, zapletene ali zamudne tržne raziskave v točki, ko želi 

podjetje odkriti odjemalčeve želje, npr. glede designa, saj enostavno prepusti odjemalcu da 

jih neposredno predstavi. Poleg tega je ponudnik deležen mnogih informacij o svojem 

odjemalcu, njegovem profilu in okusu ter mu z omogočanjem možnosti sodelovanja ustvari 

občutek povezanosti s podjetjem, kar le težko dosežemo z klasično tržno komunikacijo in 

ostalo promocijo. Poleg vsega pa je metoda zelo poceni (Ninić 2009, 4-6). Managerski 

poslovni proces v trženju modne industrije pomeni udeležbo vseh služb podjetja v 

dejavnosti marketinga, saj je ta na področju mode tako ključnega pomena, da morajo biti za 

dobro poslovanje podjetja z njim povezane vse službe. Če se opiramo zgolj na klasično 

razlago marketing mix-a, je ta pomanjkljiva, saj se preveč orientira le ne delovanje funkcije 

podjetja in mnogi opozarjajo na premajhno usmerjenost na kupca. Klasični, tako imenovani 

»4P« je bil snovan v času masovne potrošnje in ob prihodu hitre mode, kjer je bila pozornost 

usmerjena v proizvodnjo, ceno, promocijo in izdelek. Novejše pojmovanje marketing mix- 

poudarja, da je v osrednji del treba vključiti kupca in njegovo psihologijo nakupovanja. 

Novejši, 7P torej vključuje tri nove dejavnike; fizično oz. celostno podobo, proces in 

populacijo (ljudi) (Posner 2011, 42-43).   

Kot je zapisala Posner (Posner 2011, 44): »Lahko je usodno napačno, če vrednotimo modo 

kot industrijo, ki je usmerjena na izdelke, kajti obravnavati bi jo morali kot storitev oz. na 

ljudeh bazirano dejavnost. Prodajna dejavnost mode temelji na izkušnji nakupovanja, zato bi 

jo morali upoštevati kot marketinško aktivnost na najvišji ravni.« Psihološki vidik in 
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družbeni 7P marketing mix-a, temelječ na odjemalcu pa opozarja, kako pomembno je torej 

pri trženju v modni industriji vključevati raziskave, ki bodo omogočale tudi uporabo teh 

novih kriterijev.  

Seveda pa ne gre le za želje odjemalca in ugotavljanje trendov in tendenc za prihodnost. 

Velik del predstavljajo tudi tržne raziskave, ki omogočajo ugotavljanje trenutnega stanja 

trga, saj na osnovi teh rezultatov podjetje izvede določene ukrepe. Ker ima trženje danes pri 

večini podjetij mednarodni obseg delovanja, se to področje loteva predvsem podatkov in 

informacij, ki jih je potrebno razumeti in pravilno obdelovati za dobro, mednarodno 

delovanje.  

Tako bi npr. nekdo, ki bi rad začel proizvajati in tržiti ženski jeans, potreboval podatke, ki 

prikazujejo obstoječe stanje na trgu, ko je npr. tržni delež in cenovna struktura po državah. 

Taki podatki so ne le koristni, so osnova za delovanje in bi vsaka poteza brez njih lahko 

pomenila »igranje posla na srečo«. Spodnja slika (slika 4) prikazuje raziskavo ponudnikov 

in proizvajalcev ženskega jeansa po svetu, njihov tržni delež in primerjavo cen (Posner 2011, 

64): 

 

 

Slika 4:  Primer raziskave ponudnikov in proizvajalcev ženskega jeansa po svetu 

Vir: Posner 2011, 64. 

 

Raziskave trga se razlikujejo tudi glede na marketinško okolje, iz katerega izhajajo oz. se 

nanašajo. To okolje je lahko interno (struktura podjetja, finance, zmožnosti in viri, kadri ...), 

mikro (odjemalci, konkurenca, oskrbovalna veriga, distribucija, zaloga ), ali makro PEST
3 

analize (Posner 2011, 64). 

                                                 
3
 PEST analiza pomeni kompleksen sistem vplivov, ki vplivajo na makroekonomsko okolje, kot so; 

politični, ekonomski, socialni in tehnološki. 
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3.2     Psihološki vidik mode 

Misel, ki sta jo izpostavila Solomon in Robolt, opozarja na psihološko plat nakupovalnega 

vedenja pri nakupni odločitvi. Seveda ne zanemarja uporabnosti artikla, vendar daje v 

ospredje vlogo, ki jo imajo artikli v našem življenju, ta je zaradi oblike in sporočila, ki ga 

podajajo, mnogo bolj pomembna. Kot primer lahko navedemo dve znamki športnih oblačil, 

Nike in Reebok. Obe imata mnogo privržencev, ki spadajo med zelo zveste občudovalce in 

zagovornike njihove kvalitete. Težko bi pa trdili, ali bi kdo od privržencev teh znamk 

fizično slabše izvajal svojo športno aktivnost, ali manj sproščeno preživljal prosti čas z 

uporabo kakšne druge blagovne znamke (Solomon in Rabolt 2004). Martin Lindstrom 

konkretno opisuje fizične sprožilce, ki v nas ustvarjajo željo po določenem modnem izdelku 

preko delovanja določenih delov naših možganov. Eden od teh so ti. zrcalni nevroni, ki v 

posamezniku ustvarjajo občutek »čutenja na lastni koži«. Gre za poistovetenje z določeno 

vlogo. Že sam pogled na zapeljivo podobo manekenke ali manekena na oglasu določene 

modne blagovne znamke,  ki izraža določeno zadovoljstvo, samozavest, vzdušje ali čustveno 

doživljanje lepega, nam lahko vzbudi podoben občutek tudi v nas samih. Vsem je znano 

vživljanje v določene vloge igralcev v filmih, ki jih gledamo. Bolj kot je občutje intenzivno, 

bolj si bomo film in igralca zapomnili (pomnili pa bomo tudi oblačila in ostale izdelke, ki jih 

nosi, zato zelo pogosto govorimo o predstavljanju modnih izdelkov s pomočjo filmske 

produkcije). Delovanje zrcalnih nevronov v možganih bo torej v nas vzbudilo občutke 

poistovetenja, ki jih skozi svojo promocijo ponuja določen ponudnik (Lindstrom 2009, 43-

53). V modni industriji pa ne gre le za doživljanje notranjih občutkov, temveč dajanje 

signalov širši okolici oz. ti. neverbalna komunikacija, ki jo posameznik izraža z nošnjem 

mode..  

Lindstrom (2009, 131-132) npr. navaja poseganje po blagvnih znamkah v modni industriji 

kot miselni proces, za katerim ne stoji le potreba po estetskem ali praktičnem artiklu, temveč 

bolj kompleksno ozadje, katerega težko razkrijemo preko klasičnega spraševanja: »Večina 

med nami ne more ravno reči, »To torbico Louis Vuitton sem si kupila zato, ker je to godilo 

moji nečimrnosti in ker hočem, da moje prijateljice vedo, da si lahko privoščim torbico za 

500 dolarjev …«. Mnogim predvideno in znano dejstvo, da blagovna znamka in nakupna 

odločitev zanjo izhaja iz potrebe po boljši samopodobi, pripadnosti, izražanju estetike je bilo 

v njegovih eksperimentih večinoma preko nevromarketinškega poizkusa tudi znanstveno 

dokazano. Nakupovanje mode torej ni le izpopolnjevanje potrebe po izvornih funkcijah 

oblačila kot so estetika in obramba pred mrazom in kritje telesa. Gre za nekaj mnogo 

globljega, skritega v našem nezavednem (Lindstrom 2009, 126 ). 

Omenjeni avtor je s svojimi raziskavami dokazal tudi, kako dejstva ki vplivajo na pripadnost 

neki blagovni znamki močno sovpadajo z dejstvi ki vplivajo na pripadnost k določeni 

religiji. S svojimi poizkusi naj je našel stične točke, ki naj bi v svojem smislu povezovale 

dejavnike blagovne znamke in religije: dejstvo pripadanja, jasna vizija, moč sovražnika, 

zbujanja čutov, pripovedovanje zgodb, veličina, simboli, skrivnost, in rituali. Kot primer je 
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navedel pripadnike motoristične blagovne znamke Harley Davison (ki je zelo močna 

subkultura, kar je tudi pogost segment mode) in pripadnike določene religije in našel mnogo 

skupnih dejavnikov, ki so vplivali na pripadnost le teh. Tovrstna dejstva govorijo o moči, ki 

jo imajo blagovne znamke na nas, ta je celo primerljiva z močjo religioznosti(Lindstrom 

2009, 78-88).  

Če le pomislimo s koliko blagovnimi znamkami in njihovimi marketinškimi sporočili se 

zavestno srečujemo vsak dan in koliko več teh informacij prejmemo nezavedno, nam vzbudi 

osuplost, kakšno moč imajo danes blagovne znake. In ko govorimo o blagovnih znamkah in 

njihovem vplivu ne moremo mimo pojma mode. Tu se nam postavlja vprašanje, zakaj 

nekatere blagovne znamke ostajajo v našem nezavednem, medtem ko druge zlahka 

pozabimo. Odgovor je marketinških strategijah, ki jih uporabljajo blagovne znamke. Tu ne 

govorimo le o klasičnih tržnih komunikacijah, kot navaja Lindstrom (Lindstrom 2005, 39): 

»Blagovna znamka, je mnogo več, kot le logo, je tudi oblika, barva in zvok naših izdelkov. 

Če npr. razbijemo steklenico pijače CocaCola, bo, zaradi tako specifične oblike, možno iz 

vsakega drobca razbite steklenice prepoznati, da gre za steklenico te blagovne znake.«  

Ne glede na to ali gre pri nakupovanju modnih izdelkov za poistovetenje, podoživljanje, 

izražanje samopodobe ali čisto nekaj drugega, vsekakor ne moremo zanikati dejstva 

močnega učinka psihološkega aspekta v modi. Psihološki vidik mode torej tvori mnogo 

dejavnikov. Najbolj tipične mnoga podjetja premišljeno uporabljajo za izgradnjo svoje 

blagovne znamke. Za njihovo določanje uporabljajo metodologijo za nabor osnovnih tržnih 

podatkov o prodaji, tržnem deležu, lastnostih obstoječega in potencialnem trgu, kjer v večini 

zadostujejo raziskave kvantitativne narave in osnovni statistični podatki. Lahko pa bodo 

podjetja skušala prodreti dlje v resničnost izvora želje po modnem izdelku. Kjer bodo 

posegla po tradicionalnih in manj tradicionalnih metodoloških pristopih, kot so npr.: 

intervjuji, opazovanje, konkurenčni nakup, fokusne skupine, ankete latentnega odziva, 

nevromarketing, eye tacking, netografija. Glede izbora najbolj optimalne metode za 

odkrivanje izvora želje uporabnika modnih in drugih izdelkov, obstaja mnogo nasprotujočih 

si mnenj, kjer bo vsak zagovornik predstavljal svojo metodo kot edino in najuspešnejšo. 

Prav dejstvo, da ima psihološka funkcija uporabe mode tako veliko moč, pa govori o tem, da 

je pravi odgovor zelo težko najti, ne glede na metodo, saj je percepcijska shema 

posameznika vendarle unikat in bi za najbolj realen odgovor zadostovala morda le 

psihoanaliza, kjer bi se najverjetneje pričeli ponovno pojavljati spori o optimalni izbiri vrste 

le-te. 

Klub temu pa vseeno lahko govorimo o nekaterih splošnih vedenjskih vzorcih, ki nakazujejo 

kolektivno obnašanje pri izbiri, nakupu in uporabi mode. Če govorimo npr. o slogu 

oblačenja, tega lahko razvrstimo v določene stereotipe, ki nakazujejo psihološki profil 

določenih skupin ljudi, lahko označuje tudi določeno časovno obdobje, stil oz. psihološki 

profil posameznika. 
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Kljub prizadevanjem za sodobne tržne poti pa ima tržna komunikacija v današnjih časih 

veliko slabost. V mnogih primerih je namreč preobtežena s vizualnimi efekti. Mnoga 

vizualna sporočila opazovalec, zaradi njihove frekventnosti težko opazi, pomni ali loči od 

drugih. Temu primerno pa so podjetja pričela posegati po drugih čutilih našega zaznavanja, 

kot so vonj in sluh. 

Mnoge prodajalne, in e-prodajalne modnih artiklov imajo pripravljen svoj lasten repertoar 

glasbe, namenjen prav za profil njihovih potencialnih strank. Poleg tega ima mnogo 

prodajaln vgrajen sitem za odišavljenje prostora, prilagojen profilu uporabnika. Vonj, ki ga 

vsebujejo artikli, je tudi v večini primerov prav premišljeno izdelan, glede na psihološko 

lastnost tistega ki naj bi ga uporabljal. 

Prav tako so učinki sluha in vonja poleg barv in oblik zelo pomembni tudi za pospeševanje 

prodaje oz. merchandising (do sedaj se je zelo pogosto uporabljal izraz visual 

merchandising, ker pa se mnogo podjetij vse bolj zaveda pomembnosti delovanja tudi 

drugih čutil, ta izraz izgublja svoj stalni pridevnik »visual«- viden). Pri pospeševanju 

prodaje in drugih oblikah tržne komunikacije se torej vedno bolj pogosto upošteva 

delovanje čutov in motivacijska struktura ciljne skupine. Glede na motivacijsko strukturo pa 

se segmentira ciljna skupina potencialnih kupcev. Tu govorimo o t.i. segmentaciji 

uporabnikov, glede na njihovo motivacijsko strukturo (Woess 2010). 

Ko torej izdelamo nek izdelek, izgradimo novo blagovno znamko ali pa najdemo neko 

potrebo potrošnika, za katero predvidevamo, da je trg še ne ponuja, natančno določimo tudi 

psihološki profil njenega potencialnega uporabnika. Segmentacija kupcev glede na njihov 

psihološki profil se torej lahko izvede na osnovi lastnosti, ki naj bi jih ta ciljna skupina 

izražala. To je lahko odjemace segmentiramo, glede na (Woess 2010): 

 okus za glasbo, 

 življenjski slog, 

 okus za barve, 

 privrženost k določenim materialom, 

 prepričanja, 

 kupno moč, 

 demografske značilnosti, 

 kulturo v kateri živi. 

Profil narejen na osnovi takšnih podatkov pomeni našo ciljno skupino, segmentirano glede 

na karakteristike uporabnikov. Bolj natančno je ta skupina določena, lažje bo podjetje s 

svojo ponudbo pristopilo k njej, ji ponudilo izdelek, ki ustreza njenim željam in okusu, 

izdelalo prostor, ki je primeren za njen način nakupovanja, značaj in življenjski slog, 

ustvarilo tržno komunikacijo, prilagojeno tipu teh oseb, uporabljalo barve in vonjave, ki 

sodijo k njenem temperamentu. 
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Tako se vse več podjetji srečuje z zelo natančnim načinom segmentiranja svojih strank. Ni 

dovolj (še posebej to lahko poudarimo na področju modne stroke), da podjetje le določi 

kateri generacijski skupini, spolu in kupni moči bo namenil svojo ponudbo, potreben je 

globlji pogled v psihologijo skupine potencialnih kupcev. Natančnost le tega pa je odvisna 

od točke, kje na lestvici od visoke mode do komercialne, masovne mode, je ponudba. 

S pojavom hitre mode je prišel tudi pojav masovne potrošnje. Kot že omenjeno, se v 

življenjskem ciklusu mode artikli prodajajo komercialno, v množičnem obsegu na koncu 

svojega razvoja trenda, ko trend prehaja v točko, ko že tone v pozabo in prihaja novi. V 

začetku množične potrošnje mode vidik psihološkega segmentiranja kupcev, glede na njihov 

psihološki, motivacijski profil ni bil tako pomemben in so ga bolj obširno razvijale 

predvsem blagovne znamke višjega cenovnega razreda, saj so njihove stranke s svojimi 

oblačili in pripadnostjo določeni blagovni znamki želele bolj poudarjati svoj edinstven stil, 

okus in življenjski slog kot uporabniki hitre mode. Sklepamo pa, da se je z povečanjem 

masovne ponudbe in potrošnje začela ustvarjati žeja po individualizmu, osebnem izražanju 

in lastnem slogu tudi pri širši množici potrošnikov. Ko želi oseba svojo prvotno podobo, s 

katero se izraža, opisati na hitro tudi osebam, ki je ne poznajo in so le mimoidoči, neznanci 

ki jih srečuje na ulici, to najlaže sporoči z oblačilom, ki ga nosi. Če pa hoče sporočiti še kaj 

več kot le to, kakšen okus in slog ima (npr. življenjski slog, prepričanja, preživljanje 

prostega časa, hobiji ), to najlažje naredi z nošenjem loga blagovne znamke, ki ima nazorno 

dodelano ciljno skupino. Že sam logo na našem oblačilu, lahko predstavlja naš življenjski 

slog, ali smo npr. športni ali bolj elegantni tip, se zavzemamo za naravne materiale, bolj 

svoboden ali resnejši slog življenja, smo (želimo biti) bolj nežni, razigrani ali strogi, bi radi 

pokazali, da si določeno obleko lahko privoščimo ali nam ni mar, kaj si drugi mislijo o tem. 

Vedno več osebam postaja možnost, da lahko preko oblačila, obutve ali modnih dodatkov, 

ki jih nosijo, izražajo svoj lastni stil in osebnost, čedalje pomembnejša. To dokazuje tudi 

dejstvo, da vse več blagovnih znamk poudarja tudi možnost ti. personalizacije, pri nakupu 

določenih izdelkov. Kot primer personalizacije lahko izpostavimo blagovno znamko 

Converse, kjer si lahko kupec po lastnem okusu, z izbranimi barvami in vzorci, izdela svoj 

model legendarnih ti. »allstark«. 

3.3      Sociološki vidik mode 

Poimenovanje sociološkega vidika mode opisuje že legendarna oblikovalka Coco Chanel, v 

enem izmed opisov lastnega odnosa do mode: »Moda ni nekaj, kar obstaja le v oblačilu. 

Moda je na nebu, na ulicah, moda ima opravka z idejami, načinom našega življenja, kaj se 

dogaja.« (Karbo 2009, 222) S poznavanjem psihološkega vidika duha in kulture našega 

življenja, ki ga izražamo v modi, je uspelo izgraditi legendarno modno ikono in blagovno 

znamko, ki je čas ne more izbrisati. Klasika njenega stila postaja nepogrešljiva, ne glede na 

to, kdaj se ponovno pojavi. Duh časa, ki ga je ujela v času svojega delovanja (približno od 
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1912-1970), je uspela tako močno in klišejsko izraziti, da je postala modna ikona, njena 

blagovna znamka pa živi še danes. 

Prav tako, kot izražanje samega sebe, lastne identitete in značaja, igra moda poglavitno 

vlogo pri izražanju stanja kulture družbe, njenega načina življenja, vrednot in pomanjkanja. 

To dokazuje že dejstvo, da je človek skozi vso zgodovino oblačenja preko oblačil sporočal, 

kako živi oz. kako bi rad živel. Če si ogledamo nekaj primerov modnih trendov skozi čas, 

ugotovimo, da za vsakim obstaja logična razlaga družbenega stanja trenutnega časa. 

Tako so npr. v času starih Egipčanov (3000 let pr.n.š.) družbeni položaj izražali z izborom 

tkanin in posebnimi vzorci. Bogastvo Bizanca (300-1453) predstavljajo oblačila, ki opazno 

posnemajo antiko in vzhod. Značilno je nošenje tunik z rokavi iz svile ali mešanice le te z 

volno, katere je pogosto prekrival razkošen plašč, ki je imel na prsih in hrbtu vezen 

paralelogram (tablion), katerega velikost je ponazarjala status v družbi. Oblačila, ki so jih 

uporabljali kot hierarhično oznako, so bila glede na premožnost tistega, ki jih je nosil prešita 

z dragimi materiali, vezeninami, biseri, ki so jim dajali takšno težo, da je oblačilo skorajda 

izgubilo svojo formo in obliko (Pisk Ipavec 2002, 18-19). 

Gotika (1200-1480) je s svojimi šiljastimi, podolgovatimi linijami opominjala na strogost 

tistega časa. Ženske so si npr. zaradi visokega čela, ki je bil tiste čase moden, brile gornji del 

lasišča in s tem poudarjale podolgovato in strožjo linijo. Moški pa so svoj statusni simbol 

izražali z ošiljenim podaljškom čevljev. Trend nošenja nabranih kril, ki so tvorila značilne 

naborke, predvsem v predelu trebuha, katera so ženske nosile v  rodnosti v tem obdobju, je 

bil posledica kuge in posledično spoštovanja življenja. Zaradi tega je bila noseča ženska 

lepotni in statusni ideal, kar se je seveda odražalo tudi na modi tistega časa. Da smo v modi 

priča primanjkljaju in iz slednjega, izražanju hrepenenja, je dokaz tudi obdobje baroka, ki s 

svojim pretiranim izražanjem bogastva; visokimi lasuljami, široko linijo oblek, krznom ter 

bolj polnim idealom telesne linije opozarja na prestiž npr. dvora francoskega kralja in 

pomanjkanje le tega pri oponaševalcih tega sloga (Pisk Ipavec 2002, 19). 

Primer delovanja umetniškega sloga romantike označuje bidermajerski slog, ki je izražal 

duh tistega časa preko inspiracije umetnikov, ki so se vračali k preteklim dobam, gotiki, 

renesansi in baroku, kar odraža npr. trend nošenja krinoline. Revolucionaren prehod v 20 

stoletje je v obdobju secesije (1890-1910) ustvaril trend nošenja prvih kostimov, narejenih 

tovarniško, konfekcijsko, s standardnimi merami. Na vlogo industrije tistega časa opozarja 

tudi prva množična proizvodnja oblačil, ki naj bi bila dosegljiva vsem, čeprav so tudi tu (kot 

pri vseh ostalih obdobjih) poskrbeli, da je moda ločila višji sloj od nižjega.  

Gibanje za ženske pravice, v letih, v začetki dvajsetega stoletja simbolično ponazarja 

opustitev steznika (1910) in prvo kazanje stopal in ter gležnjev izpod nagubanih oblek v 

obdobju funkcionalizma. V obdobju po prvi svetovni vojni se simbolično sprostijo tudi linije 

oblačil, ki so bolj teilirane in spuščene, ter pojava športnih oblačil in materialov.  
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Funkcionalizacija v dvajsetih letih 20. stoletja opozarja na čas industrijske izdelave oblek in 

dobičkonosnega pogleda na svet (Pisk Ipavec 2002, 22-23). Čemur je npr. nasprotovala 

moda 70-tih let, s slogom hipijev, ki so opozarjali na drugačne, nematerialne vrednote. 

Razlaga za (mnogim nejasen) trend širokih ramen pri ženskah v obdobju 80-tih let, sloni na 

modi treniranja »body buildinga« kar je bilo v tistih časih statusni simbol. 

Sociološki razlagi trendov današnjega časa bi bilo vsekakor vredno posvetiti dodatno 

raziskovalno delo, če pa ga želimo le na kratko opisati v nekaj značilnostih, lahko 

poudarimo značilnost poslovne mode (kostimi, moške obleke), ki jo je prinesel duh 

kapitalizma spolnega egalitizma, močno izražena kontroveznost golote, izražene kot 

posledice močne tržne komunikacije (z razvpitim sloganom »sex sales«), ter idealom 

(pre)vitkega telesa, kot reakcije na težavo debelosti, ki odraža posledico masovne potrošnje 

in nezdravega načina življenja ter odnosa do okolja. 

V zadnjem času pa se skozi modo oblačil, designa in stila drugih področij (arhitektura, 

industrijsko oblikovanje, glasba) kaže tudi reakcija na posledice stranpoti in napak prejšnjih 

let. To je ti. imenovan eko trend (trend naravnih materialov in oskrba, ki ne škoduje okolju), 

ki se izraža v nošenju naravnih materialov in sproščene linije oblačil. Stanje družbe odraža 

tudi nostalgično oziranje po starejših slogih kot želje po časih, ko kapitalizem ni imel tako 

močne vloge v družbi. V današnjem času pa je opaziti tudi močno reakcijo na prenasičenost 

s tržnim komuniciranjem in trudom različnih blagovnih znamk, da bi preko čutil pritegnile 

naši pozornost. Ta se odraža v iskanju dodane vrednosti, ki jo s svojo prisotnostjo na trgu 

lahko ponudi določena blagovna znamka. Tako smo priča nekaterim blagovnim znamkam, 

ki ne nudijo samo klasične predstavitve svojega izdelka, temveč svojo ponudbo obogatijo še 

z umetniško, humanitarno, okoljevarstveno vsebino, predvsem pa storitev, ki ji je temelj 

družbena odgovornost, kar je reakcija na posledice, ki jih je prinesla globalizacija. Tako npr. 

blagovna znamka visokega cenovnega razreda Comme des Garcins, ob obisku svojih 

salonov ne ponuja kupcem le nakupa, temveč umetniško doživetje, saj njihovi prodajni 

saloni s svojimi razstavami in performansi vsebujejo elemente galerije. Špansko blagovno 

znamko srednjega cenovnega razreda Davidelfin (Davidelfin –Madrid 2013) vodi 

multidisciplinarna skupina umetnikov kot so model, novinar, arhitekt, filmski direktor, 

glasbenik . S tem ponujajo svojim odjemalcem ne zgolj le modno oblačilo temveč kulturno 

doživetje. Identiteta blagovne znamke se v tem primeru združi s kulturo (Posner 2011, 138). 

Če povzamemo vse zgoraj navedene vidike pojava modnih trendov v zgodovini, lahko 

sklepamo na močno povezavo dejavnosti mode in kulture ter duha določenega časa. Ker pa 

je modna industrija dejavnost, ki ustvarja za obdobje prihodnosti, je pomembno, da pri 

oblikovanju tendenc, podjetja, delujoča v modni industriji, uporabljajo raziskave, ki bodo 

omogočale sklepanje na stanje družbe in njenih vrednot v prihodnjih obdobjih. »Modni 

izdelek so materialne stvari s kulturno vsebino. V tem so podobne kinematografom, glasbi, 

ali programski opremi.« (Pisk Ipavec 2002, 31)  
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Večinoma se podatkov o tendencah oz. tem, kaj bo modno čez nekaj let podjetja poslužujejo 

preko že v prejšnjem poglavju omenjenih modnih agencij, nekatera pa jih iščejo tudi sama. 

Zelo dobro poznavanje psihološkega profila segmenta določene ciljne skupine nam 

omogoča sklepanje na njen življenjski slog v prihodnje. Tržne raziskave (opisane v poglavju 

5), ki omogočajo vpogled v to širino poznavanja kupca in kulturo ciljne skupine so npr.: 

fokusne skupine, metode opazovanja, sociološke študije in pristopi, kot je npr. demografska 

segmentacija. 
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4     STRATEGE DOBRO UVELJAVLJENIH BLAGOVNIH ZNAMK V MODNI 

INDUSTRIJI  

Zelo dober in jasen opis identitete blagovne znamke poda Tungate z navedbo izkušnje enega 

najbolj znanih modnih fotografov Vincent-a Peters-a
4
 (Tungate 2008, 105):  

 Modna fotografija, je prevajanje blagovne znamke v njen koncept. Mnogokrat, ko me obiščejo 

naročniki, imajo izdelek in identiteto blagovne znamke, vendar niso prepričani, kako združiti ta 

dva aspekta. Moja služba je, doseči ta prevod; ustvariti image, ki povede blagovno znamko v 

življenje. Včasih imajo naročniki svojo zamisel o tem, kako to storiti, vendarle pa je to razlog, 

zakaj najamejo mene. Moja izkušnja je, da so radi presenečeni. 

Fotograf opiše, kako koncept blagovne znamke in izdelek s svojo kakovostjo, nista dovolj za 

izgradnjo blagovne znamke. Gre za združevanje otipljivih in neotipljivih prednosti, ki ga 

kupec zaznava preko znamke do končnega izdelka. O blagovni znamki govorimo takrat, ko 

pridemo do točke, ko v dogajanje pristopi neka posebna potreba, nekaj čustvenega in 

povezujočega. Globalni direktor »Brand Engagement« v organizaciji »Landor associates«, 

(Posner 2011, 128) je dejal: »prihajamo v dobo doživljanja blagovne znamke« in s tem 

poudaril, da ne gre le za ponudbo pravega izdelka, na pravem mestu, ob pravem času, gre za 

nekaj bolj čustveno podkovanega. Upravni direktor zgoraj omenjene družbe, opisuje 

izgradnjo blagovne znamke kot »proces, preko katerega prihaja image blagovne znamke v 

tvojo glavo«. Gre torej za čustveno povezavo blagovne znamke z odjemalcem, kar vpliva na 

identiteto izdelka in organizacije, ki ga ustvarja.  

Tako so npr. športni copati »Nike«, v pogovornem jeziku mnogokrat imenovane kot »moje 

najkice«, kar kaže na odnos do športnih copat, ki ni le na ravni praktične uporabe čevljev za 

šport, temveč dokazuje močno, dodatno čustveno vpletenost. Če je ta izvedena na pravi 

način, obstaja večja možnost, da bo stranka ostala zvesta tej blagovni znamki. Tu se lahko 

spomnimo dejstev, navedenih v poglavju 4.3, ki po razlagi Martina Lindstroma, povezujejo 

moč blagovne znamke z močjo religiozne pripadnosti in podoživljanja preko delovanja 

zrcalnih nevronov. Ne le obleka s svojo poglavitno funkcijo izdelka, že sam ogled dobre 

izložbe nam sproži željo, da bi obleko poizkusili na lastni koži, dobro posneta modna 

fotografija in druga tržna komunikacija, nas lahko popelje v vlogo tistega, ki na sliki nosi 

določeno obleko, privlačna spletna stran, vzdušje v trgovini, vonj, barve, embalaža, in osebe 

ki nam svetujejo in nam tako ustvarijo vtis življenjskega sloga, ki je podoben našemu ali bi  

želeli da bi bil naš. Vse to je ujeto v logo znamke, ki simbolizirajo razloge, zakaj se 

                                                 

4
 Vincent Peter je fotograf, ki je svojo kariero zaznamoval z deli, objavljenimi v mnogih znanih 

modnih revijah, kot so Vogue, Numero, Elle, GQ, Arena … Njegove stranke so predstavniki 

blagovnih znamk, kot. so: Celine Bottega, Philips, Nike, Disel, Armani, Luis Vuitton, Lancome ipd. 

S svojo kariero je pričel v začetku 90-tih let in še danes velja za enega najbolj iskanih modnih 
fotografov modnih hiš in predstavnikov blagovnih znamk (Vincent Peter 2013). 
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počutimo pripadajoči določeni blagovni znamki, subkulturi, skupini ljudi, ki jo nosi 

(Lindstrom 2009, 43-53). 

Tega se seveda predstavniki dobro poznanih modnih blagovnih dobro zavedajo in 

premišljeno združujejo elemente svoje tržne komunikacije (reklame, PR, socialna 

omrežja...), (vizualnega) pospeševanja prodaje, pozicioniranja s ponudbo svojega izdelka. 

Vendar, kako vedeti, na kakšen način oblikovati vse te pristope k izgradnji blagovne 

znamke, da jo bo ciljna stranka želela čutiti na lastni koži. Prej omenjen fotograf, vsekakor 

za odgovor zato uporablja umetnost, svoj čut za kreativnost in instinkt. Vendarle pa to ni 

dovolj. Tu svojo vlogo odigra tudi predstavnik blagovne znamke, ki stopi v stik z 

ustvarjalcem z vsaj grobim konceptom, profilom blagovne znamke, komu naj bi bila 

blagovna znamka namenjena, oziroma, kakšnim potrebam naj bi služila.  

Vloga dobre tržne raziskave je tu ključnega pomena. Gre za raziskavo, ki jo je dobro uvesti 

že pred samim začetkom izgradnje blagovne znamke in prej omenjenih pristopov. Dobro je 

vedeti kaj komu ponujamo. Ali je ta izdelek nekaj, kar bo zapolnilo pomanjkanje, neko 

»luknjo« v ponudbi, ali bo nekaj, kar bo dalo dodano vrednost, neka novost ali niša? V drugi 

fazi, pa je dobro vedeti, kdo je ta, ki bo to noviteto ali nišo uporabljal. Če gremo še dlje, je 

dobro vedeti kaj več o ciljni skupini ljudi, saj bomo le tako znali do nje prav pristopiti. 

Dobro je poznati njene lastnosti ter s tem pridobiti ključne odgovore na vprašanje o izgradnji 

blagovne znamke. Če je populacija ciljne skupine majhna, zlahka določimo njene 

specifičnosti, če pa obsega večjo populacijo, jo je dobro segmentirati v več skupin, 

razdeljenih glede na motivacijsko strukturo (več o tem v poglavju 5.2). S poznavanjem 

lastnosti naših potencialnih strank, posledično s poznavanjem njihovih potreb, okusa in 

prepričanj lahko pričnemo z izgradnjo blagovne znamke. Do takih informacij podjetja 

večinoma pridejo z uporabo ustreznih tržnih raziskav. Ko te združijo z kreativnimi 

ustvarjalci kot je npr. zgoraj omenjen fotograf, so za kakovostno izgradnjo blagovne znamke 

na pravi poti. Multiple blagovne znamke podjetij modne industrije so torej ustvarjene, da 

zadovoljijo specifične potrebe, skozi različne ključne segmente v trgu. Npr. portfolijo 

blagovne znamke Gucci, skupina Gucci Group vsebuje (pod)znamke, kot so: Gucci, 

Alexander McQuen, Stella McCartney, Balenciaga, Bottega Veneta in Yves saint Laurent. 

Skupina Adidas ima portfolio, ki vključuje Reebok, Rockport (ponudba čevljev) in 

TailorMade (ponudba artiklov za golf). Čustvena vpletenost, ki jo ima odjemalec do svoje 

blagovne znamke, pa je zaradi težnje po spremembi trendov in stalne konsistence ustvarjati 

vedno novo kolekcijo, je pri modni industriji še posebej pomemben faktor, Zaradi takšne 

narave sprememb, je še toliko bolj pomembno, da se osredotočimo na rdečo nit, ki nam jo 

pokaže raziskava, ki omogoča dobro motivacijsko segmentacijo ciljnih skupin ali odkrivanje 

psihološkega profila ene same skupine. Ko govorimo o identiteti, govorimo o tem, kako si 

organizacija želi, da bi odjemalci videlo njeno znamko in ji na osnovi tega ostali zvesti. Gre 

za skupek asociacij, ki bodo nastale, ko se določen potencialni kupec sreča z blagovno 

znamko; njenim logom, izdelkom, embalažo, spletno stranjo, trgovino (Posner 2011, 137). 
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Zaznavanje blagovne znamke je posledica različnih informacij, ki ji ta daje svojemu 

odjemalcu. Te informacije na nas lahko vplivajo tako na zavestni kot tudi na nezavedni 

ravni. Sporočila o izdelku ali storitvi, ki jih s svojo tržno komunikacijo podjetje skozi 

blagovno znamko podaja svojim potencialnim kupcem, so tako lahko tista, ki jih kupec 

sprejema razumsko, skozi miselni proces ali pa tista, ki jih kupec dojema hitro, na osnovi 

svojih lastnih izkušenj, prepričanj in dejavnikov, ki so skriti v nezavednem. Tako nas lahko 

pri pogledu na določeno blagovno znamko zmoti nekaj, kar na osnovi razumskega 

argumentiranja stežka obrazložimo. Če bo npr. izdelek imel čuden vonj, ali pa bo prodajan v 

prostoru s čudnim vonjem ali bo morda imel v besedi blagovne znamke zloge, ki sestavljajo 

besedo – smrad –, bo to vplivalo na naše zaznavanje blagovne znamke ali na odločitev pri 

nakupu. Izdelek bo v tem primeru vseboval negativno konotacijo, ki bo za seboj pustila 

posledice. Prav tako pa bi izdelek lahko vseboval pozitivno konotacijo. Tako naj bi nas npr. 

tipski zvok zvonjenja mobilnih telefonov Nokia, spominjal na ptičje petje in v prodajalnah 

kjer je prijeten vonj, mnogokrat zaznavajo bolj sproščeno nakupno vedenje kupcev 

(Lindstrom 2009, 100, 105-108). Primerov, kako lahko pozitivne ali negativne konotacije 

blagovne znamke vplivajo na naše zaznavanje izdelka ali blagovne znamke, bi lahko našteli 

še mnogo. Povzamemo pa lahko dejstvo, da smo zaradi prenasičenosti današnjega tržnega 

komuniciranja na vsakem koraku deležni zelo veliko informacij in je čas našega zaznavanja 

zaradi konkurenčne borbe med blagovnimi znamkami zelo kratek. Ta čas je prekratek, da bi 

informacije lahko obdelali razumsko, zato jih večinoma obdelujemo na osnovi vtisov, ki 

zaznamo v zelo kratkem času, najpogosteje na osnovi našega nezavednega. Zato se rezultati 

tržnih raziskav, ki vprašanim ponujajo dovolj časa, da razmišlja razumsko, mnogokrat 

razlikujejo od tistih, ki bi se pojavili ob naši nakupni odločitvi. 

Zato namesto klasičnih anketnih vprašalnikov mnogokrat uporabljajo metode, ki posegajo 

globlje v duševnost kupcev: ankete latentnega odziva, etnografske raziskave, metode 

opazovanja, katere bomo podrobneje opisali v poglavju 5. Kaj vse nam ustvarja določene 

asociacije, ne vemo niti sami, obstajajo pa vede o tem, kako določene asociacije delujejo. 

Tako npr. veda o memih, ti. »memetika« proučuje delovanje mema kot ideje, ki se širi kot 

virus, njena okužba pa deluje na principu virusne okužbe in tako »predela« neko idejo v 

popularen trend. "Nalezljiva" ideja, ki se prenaša od posameznika do posameznika se širi po 

komunikacijskih mrežah z osebnimi stiki med ljudmi. Je zelo pomembna pri izgradnji novih 

tržnih niš in pozicioniranju blagovne znamke (Rostovič 2006, 4, 11). 

Ne glede na pogostost uporabe zgoraj omenjene vede pri izgradnji in pozicioniranju 

blagovne znamke, mnogo podjetij pri elementih, ki jih vključujejo v svojo znamko, upošteva 

dejavnike, ki lahko pozitivno vplivajo na potencialne odjemalce. Ti dejavniki se lahko 

pojavljajo v : 

 imenu naše blagovne znamke (veliko podjetij je pri integraciji iz domačega v nove   trge 

naletelo na mnogo težav ker niso preverili, kako bo ime njihove blagovne znamke zvenelo 

ali morda, kaj bo pomenilo v tujem jeziku),  

 logu,  
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 promociji oglaševanju in PR-u,  

 vizualni podobi izdelka,  

 prodajnem okolju,  

 izdelku in storitvam 

 spletni strani (Posner 2011, 136). 

Vse to so dejavniki, od katerih je odvisen status blagovne znamke. Moč blagovne znamke je 

torej odvisna od odnosa, ki ga bo ta vzpostavila s kupcem, zato je vsaka interakcija, ki jo 

ima kupec ali potencialni kupec z blagovno znamko, ključna in bo dolgoročno pozitivno ali 

negativno vplivala na njeno identiteto. Združiti identiteto s stilom blagovne znamke je za 

mnoga podjetja zelo težaven korak. Če se opremo na primer blagovne znamke Burberry, pri 

kateri premalo motivacijsko definirani kupci niso več ločili originalnih izdelkov Burberry in 

njihovih ponaredkov. Vsekakor smo priča kupovanju ponaredkov pri skoraj vsaki poznani 

blagovni znamki, vendar je v tem primeru premalo močna identiteta znamke pripomogla k 

prevladi identitete ponarejenih izdelkov, kar je zelo škodovalo njenemu stilu. 

Ker so kupci nagnjeni k povezovanju svojih osebnih stališč, okusov in vrednot, obstaja torej 

močna korelacija med znamko in identiteto kupca. Stil blagovne znamke je notranje izražena 

blagovna znamka, ki ga odjemalec uporabi za svojo lastno percepcijo in mnenje o znamki. 

Status blagovne znamke je dejavnost, ki jo upravlja podjetje, in se izraža skozi vsakršno 

zunanje izražanje znamke (Posner 2011, 137). Vsak dejavnik, ki vpliva na izgradnjo blagovne 

znamke, mora graditi močno in konkretno podobo znamke, kar prikazuje slika 5: 
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Slika 5:  Povezanost vplivov izgradnje blagovne znamke in identitete kupca 

Vir: Posner 2011, 137. 

 

Ustrezna identiteta blagovne znamke, pa vpliva tudi na njeno cenovno politiko, kar je ena 

ključnih vlog trženja. Management podjetja mora v tej točki poskrbeti, da se identiteta 

blagovne znamke, tvorjena s politiko podjetja ujema s podobo, ki jo znamka izraža svojim 

odjemalcem. Pri tem je dobro, da management pri opravljanju z blagovno znamko upošteva 

tri vidike, ki sestavljajo njeno identiteto: bistvo blagovne znamke - njeno paradigmo, 

ideologijo in »srce«. Kot smo že omenili v zgornjem poglavju, ko opredeljujemo kulturo 

oblačenja današnjega časa, zaradi masovne potrošnje in ponudbe ta predstavlja tisto dodano 

vrednost, s katero se blagovna znamka lahko loči od svojih konkurentov. Poleg že navedenih 

primerov je podjetje, ki tipično izraža svojo paradigmo Edun (Edun 2013), saj vključuje 

znane ljudi, kot je npr. pevec skupine U2, Bono. Podjetje se s ponudbo privlačnih oblačil 

bori proti revščini in brezposelnosti v nerazvitih državah. Tu je poseben dejavnik identitete 

blagovne znamke njena predstavitev, oziroma koncept, ki ga ponuja in realizacija tega 

koncepta, s katero se sooči potrošnik (Posner  2011, 139). Tako je v našem primeru bistvo 

blagovne znamke socialno konstruirano oblačilno podjetje, njena predstavitev pa ponudba 

lepih oblačil, z namenom širjenja zaposlitve v državah v razvoju. V tem primeru lahko 

izpostavimo več ravni dojemanja identitete blagovne znamke, in posledične lojalnosti ali 

nelojalnosti (Posner 2011, 139-140):  
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 Raven preko komunikacije blagovne znamke, ki poudarja svoja prepričanja, vrednosti in 

etos. Odjemalec dojema in »vzljubi« svojo blagovno znamko. 

 Raven, ko kupec kupi izdelek blagovne znamke. 

 A raven - blagovna znamka izpolni pričakovanja kupca. Vrednost blagovne znamke je 

upravičena. Kupec se vrača k nakupu njenih izdelkov in širi pozitivno ustno izročilo (zelo 

pomemben del promocije). 

 B raven - blagovna znamka ne uspe zapolniti pričakovanj, ki jih je ustvarila kupcu. Kupec 

s svojim ustnim izročilom širi negativno izkušnjo. 

Te štirje koraki ponazarjajo, da ni samo ključnega pomena z določenimi tržnimi raziskavami 

priti do ustrezne tržne komunikacije in tržnih pristopov, ki bodo vzbudili zanimanje kupca, 

potrebno je tudi raziskati realne možnosti podjetja o zmožnosti realizacije te obljube. Brez 

teh raziskav, ki so predvsem v obliki interne analize managementa v podjetju, ni varno s 

svojimi obljubami stopiti na trg razen v primeru ko si ponudnik obeta le kratkoročen 

zaslužek in ga lojalnost strank ne zanima in hitro menja svojo ponudbo (tukaj se pojavljajo 

tudi moralna vprašanja delovanja podjetja, o katerih več govorimo v poglavju 7).  

Lojalnost do blagovne znamke  je dejavnik, ki bistveno vpliva na izgradnjo njene vrednosti. 

Izkušnja, ki jo ima odjemalec z določenim izdelkom, lahko vpliva na status blagovne 

znamke ne le pri odjemalcu, temveč v množici le teh, saj se te izkušnje množično širijo z 

ustnim izročilom. Njena vrednost (njen status, vrednotenje ... ) izraža rezultat celotnega 

delovanja podjetja, od njegovega managementa, do oblikovanja, prodaje, proizvodnje, 

promocije itd. Je to, za kar se ponudnik zavzema in zaradi česar ljudje kupujejo, to kar 

ponuja (Posner 2011, 141-142). Mnogo predstavnikov blagovnih znamk se zaveda, kako 

ključnega je dejstvo, ki ga navaja Martin Butler, v svojem delu »Ljudje ne kupujejo tistega, 

kar prodajaš, temveč to, za kar se zavzemaš.« (Martin Butler 2005, cit. po Posner 2011, 

141). Kot primer lahko opišemo podjetje Nau (Nau 2013), ki s svojim delovanjem poizkuša 

zadovoljiti tri ravni; ljudi, planet in profit. Njihovo delovanje je odzivno prav zaradi 

paradigme njihove organizacije, bistva njihove blagovne znamke, ki se izraža v njihovi 

vrednosti. Njihovo bistvo ne temelji le na profitu, temveč tudi na socialni pomoči in podpori 

varovanju okolja. Bistvo njihove blagovne znamke temelji na dveh temeljih (Posner 2011, 

142): 

 ustvarjanje pozitivne, konstruktivne in trajajoče spremembe, 

 pridelovanje in prodaja oblačil, ki prinesejo lepoto, izražanje in trajnost.  
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Slika 6:  Primer izdelka ekološko, energetsko in ekonomsko varčne pridelave znamke 

Nau 

Vir: Posner 2011, 142. 

 

Slogan znamke je »Majhno oblačilno podjetje z veliko vrednostjo blagovne znamke«, kar 

označuje pomen vrednosti blagovne znamke ne le v lastnem profitu, ki ga ustvarja, temveč v 

dodani vrednosti družbene odgovornosti. Zgornja slika (slika 6) predstavlja model blazerja, 

blagovne znamke Nau, narejenega iz recikliranega poliestra narejenega iz ti. »post-

consumer« oz. ostankov rabljenih oblačil in »post-industrial« proizvodnih ostankov. 

Značaj blagovne znamke (zunanja podoba, njena pojava, način komunikacije ...) mora biti 

edinstven in poenoten, da obdrži svojo značilnost. Kot smo že omenili v prejšnjem poglavju, 

igrajo pri dojemanju blagovne znamke močno vlogo zrcalni nevroni, ki skrbijo za 

poenotenost z njo. Za tipiziranje te poenotenosti je potrebna rdeča nit, ki bo blagovni znamki 

podala značaj, na osnovi katerega se bo ločila od svojih konkurentov oz. ponaredkov. 

Glede pomembnosti identitete blagovne znamke je važno ugotoviti, kako ta pojem 

analizirati, oz., ga postaviti v akcijo. Pri izgradnji identitete blagovne znamke mnogo 

podjetij uporablja sistem »čebule blagovne znamke«. V petih plasteh so kot pri čebuli od 

znotraj navzven postavljeni osnovni gradniki identitete blagovne znamke. V notranjosti je 

esenca oz. bistvo blagovne znamke, sledi ji njena vrednost, značaj in na koncu aktivnost 

znamke. Pri analizi čebulnega efekta je priporočljivo pričeti z značajem blagovne znamke 

Posner 2011, 142). 
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Dobro je ugotoviti, kako odjemalci vidijo našo blagovno znamko na področjih (Posner 2011, 

147, 151):  

 promocije,  

 oglaševanja,  

 PR-a,  

 prodajalcev,  

 maloprodaje,  

 (vizualnega) pospeševanje prodaje,  

 etiketiranja, embalaže,  

 kakovosti oblačil (prileganja, materiala, nege, zgleda),  

 politike servisa, 

 programa lojalnosti,  

 spletne strani,  

 socialnih omrežij,  

 ustnega izročila. 

Analiza teh vidikov je lahko narejena na več načinov. Najbolj preprosta in koristna je 

analiza na principu aktivnega sodelovanja kupcev, ti. »
5
crowdsourcing-a« črpanja iz 

množice oz. ko-kreiranja z njo. Lahko pa uporabimo tržne raziskave, ki jih pridobimo na 

osnovi vprašanj naših kupcev oz. potencialnih kupcev. Ti so lahko izpeljani na principu 

vprašalnikov, ki kupcu dopuščajo čas in razmislek; anketni vprašalniki, fokusne skupine, 

intervjuji ali pa na osnovi metod, ki bodo vsaj delno onemogočile odgovore na osnovi 

našega razuma in prikazale odgovore, ki izhajajo iz nezavednega. Te so npr.: metoda anket 

latentnega odziva (tu zaradi zelo majhne časovne omejitve vprašani odgovarja z asociacijo, 

ki mi prva pride na pamet), opazovanje (dobimo dejanske rezultate kupčevega vedenja), 

percepcijske mape (gradimo na asociacijah in prispodobah), nevro marketing (z znanstveno 

metodo pogleda v reakcijo možganov ob določenem dražljaju ugotovimo dejansko reakcijo 

vprašanega). Metode, ki omogočajo odgovore na osnovi nezavednega oz. prvih asociacij 

nam prav pri tržni raziskavah modne stroke dajejo bolj efektivne rezultate, saj je pri modi 

nakupna odločitev tista, ki traja zelo kratek čas oz., kot v svojem delu navaja Martin 

Lindstrom (2011a, 44): » … ponavadi večini od nas vzame le sekundo ali dve, da se 

odločimo ali neko stvar kupiti ali ne.« 

Ker pa pojem mode brez spreminjanja nima svojega pravega pomena, je trajnost identitete 

blagovne znamke vendarle vprašljiva. Mnogokrat se njena identiteta prilagodi kulturi 

trenutnega časa, vendar to lahko stori le v določenem obsegu, drugače bi zaradi stalnega 

spreminjanja težko govorili o pravem pomenu identitete. 

                                                 

5
 V nekaterih slovenskih besedilih se crowdsourcing prevaja kot množično zunanje izvajanje. 
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Re-pozicioniranje je način, ko podjetje re-definira identiteto obstoječe blagovne znamke in 

posledično spremeni percepcijo njenih izdelkov, da obdrži pozicijo ki jo imajo odjemalci  

blagovne znamke z ozirom na konkurenco (Posner 2011, 154). Spodnja slika (slika 7) 

prikazuje primer re-identitete določene znamke Mode Creation Munich. 

Slika 7:  Primer re-identitete blagovne znamke 

Vir: Posner 2011, 154. 

 

Razlogi za to so lahko spremembe trga, pojav novih konkurenčnih znamk, izguba tržnega 

deleža, re-pozicioniranje blagovne znamke konkurentov. Re-identiteta ne vključuje vedno 

spremembe blagovne znamke, temveč jo lahko le posodobi oz. modernizira(Posner 2011, 

154). Mnogim podjetjem prav stežka uspeva ujeti ravnovesje med spremembami na trgu in 

identiteto blagovne znake, ki je zmožna obdržati svojo značilno »rdečo nit« oz. 

prepoznavnost v stilu. Če se ponovno ozremo na razmišljanje oblikovalske ikone Coco 

Chanel, ki je v svojih zapisih navedla: »Moda zbledi, le stil ostaja isti,« (Karbo 2009, 222) 

lahko povzamemo dejstvo, da sta identiteta in stil blagovne znamke močnejša od vloge ki jo 

ima moda sama. Do izgradnje le te pa je težko priti, brez poznavanja pomembnega soigralca, 

odjemalca.  
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4.1     Kupec in njegovo razmišljanje / obnašanje 

Po Solomunu in Raboltu (2004, 23), je obnašanje potrošnika proces, kjer posamezna oseba 

ali skupine izbirajo, kupujejo, uporabljajo in tudi zavržejo določen artikel, storitev, idejo ali 

izkušnjo da zadovoljijo svoje potrebe in želje. Želje in potrebe, ki jih potrošnik zadovoljuje, 

izhajajo iz različnih izvorov, od osnovnega zadovoljevanja potreb po hrani, varnosti do 

zadovoljevanja potrebe po ljubezni, estetiki, statusu do celo duhovne zadovoljitve. Danes se 

v razvitih državah zaradi visokega ravni potrošništva in posledično zadovoljenih osnovnih, 

bazičnih potreb dviguje raven želje po zadovoljevanju tistih, ki so locirane na vrhu že prej 

omenjene Maslowe piramide, kar toliko bolj vključuje pomembno vlogo mode v procesu 

nakupovanja (Wilkie 1994, 141-142). 

Obnašanje potrošnika, lahko označimo kot proces, ki je v bil v zgodnji fazi svojega razvoja 

obravnavan kot obnašanje nakupovalca, kot odnos med nakupovalcem in izdelekom v 

nakupnem procesu. Danes se razprava o potrošniškem obnašanju najverjetneje ne konča v 

fazi, ko potrošnik plača za izbrani artikel, temveč, ga obravnavamo kot ponavljajoč se 

proces v fazi, kjer dve ali več organizacij oz. oseb sodelujejo v izmenjavi neke vrednosti. 

Medtem, ko menjava ostaja poglavitni del obnašanja potrošnika, je v širšem pomenu 

obnašanje potrošnika dejavnost, ki vključuje dejavnike, ki nanj vplivajo v fazi pred 

nakupom, med njim in po njem (Solomon in Rabolt 2004, 23). Solomon in Rabolt (2004, 

24) opisujeta obnašanje potrošnika s ti. teorijo igranja vlog:  

Teorija igranja vlog predstavlja potrošnikovo obnašanje kot odrsko igranje. Kot pri dramski igri 

imajo tudi potrošniki svojo vlogo, podporo in kostume, ki so nujni elementi dobre predstave. 

Ker ljudje v različnih življenjskih situacijah igramo različne vloge, opredelimo svojo nakupno 

odločitev, glede na vlogo v kateri trenutno smo. Izdelki in postrežba, ki jih izbirajo eni vlogi, se 

lahko močno razlikuje od tistih, ki jih izbirajo, ko igrajo drugo vlogo. 

4.2     Motivi za nakupovanje 

Po ti. teoriji igranja vlog, ima vsak potrošnik svojo psihološko podlago, ki ga vodi, da se v 

določenem času ali obdobju počuti v vlogi določene nakupovalne karakteristike. Na te 

značajske, nakupovalne vloge, pa vpliva posameznikovo stališče, motivacija in značaj. Tako 

so lahko tudi odpor do nakupovanja in predsodki pred ponudbo del nakupovalne vloge, ki 

izraža določena čustva do ponudbe in v končni fazi tudi vrsto določenega nakupa. 

Posner je npr. motive za nakupovanje modnih izdelkov razdelila v pet tipskih skupin, 

ločenih glede na motivacijo, ki jo imajo določene osebe v fazi nakupovanja (Posner 2011, 

117):  

 »Pridobiti kupčijo«. Nakupovalec, ki je motiviran na osnovi dodane vrednosti, ki jo lahko 

pridobi z nakupom, večinoma nakupuje na razprodajah, v outletih in second-hand butikih. 

Dojemljiv je za akcije in ugodnosti ponudnikov in rad spremlja spletno ponudbo, z 

namenom, da pride do informacij o najugodnejših nakupih. 
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 »Izogniti se nakupovanju oblek«. Ti nakupovalci mode so večjem številu moškega kot 

ženskega spola. Nakup v trgovinah jim ne pomeni izkušnje z dodano vrednostjo, temveč 

le nujno opravilo, ki ga morajo opraviti zaradi potrebe po oblačilu. Te vrste nakupovalcev, 

bo motivirala možnost nakupa, ki bo nakup sam skrajšala in ga poenostavila. Motivira jih 

možnost nakupa od doma, preko katalogov ali spleta, hitri nakup, ki ne zahteva dolgega 

procesa in čim manjša obremenitev z tržno komunikacijo (reklame, promocija, dodatna 

ponudba, zbiranje točk in podobnih bonitet.). 

 »Izstopati iz množice«. Ta motivacija se kaže predvsem pri osebah, ki ne želijo biti 

podložniki promocije in reklam. Želijo izbirati na osnovi svojega lastnega okusa, potreb in 

vrednot, zato najpogosteje kupujejo neznane blagovne znamke, si sami izdelujejo oblačila, 

kupujejo v majhnih trgovinah in niso dovzetni za množično promocijo in tržno 

komunikacijo. 

 »Izgledati kot slavna oz. pomembna oseba.« Na ta način motivirani nakupovalci, pogosto 

odštejejo večji znesek denarja za svoje oblačilo. Zelo pomemben jim je status blagovne 

znake, ki jo kupujejo in trgovina, kjer so ga kupili. 

 »Spadati in pripadati«. To je pogosta motivacija oseb, ki sledijo trendom. Nasvete o 

oblačenju prebirajo iz spleta, PR člankov, socialnih omrežij. Njihov stil je vedno usklajen 

z trendom trenutnega časa.  

Tipe motivacij in s tem tudi tipe potrošnikov lahko odkrivamo z različnimi vrstami tržnih 

raziskav, predvsem tistih, ki razkrivajo psihološke odgovore za določeno motiviranost. 

Predvsem so to različne raziskave kot npr. ankete latentnega odziva ali kognitivne mape, ki 

prinašajo odgovore, ki izhajajo iz nezavednega. Na osnovi teh predstavniki pri 

pozicioniranju svojih blagovnih znamk lažje izvajajo motivacijsko segmentiranje svojih 

potencialnih in obstoječih odjemalcev in jih na sploh bolj poznajo, ter z njimi sodelujejo. 

Nakupno vedenje in obnašanje, pa v praksi najbolje uprizorijo trgovci (mnogokrat dosti 

bolje kot teoretiki), ki se skozi vsakodnevno rutino pri prodajnem procesu dnevno srečujejo 

z potrošniki, njihovimi motivacijami in obnašanjem. Oseben stik z odjemalci pa je dejstvo, 

ki pomeni prednost pred nakupovanjem preko spleta. Vsak trgovec lahko preko internega 

sistema podjetja (v primeru Inditexa, je to ti. »quick respond« oz. metoda hitrega odziva), 

dnevno beleži ključne parametre za motivacijo kupcev pri nakupu, kar omogoča podjetju 

lastno motivacijsko segmentiranje svojih ciljnih skupin. 

Nakupovalni proces se prične v točki, ko se pojavi potreba. Pri samem vrednotenju potrebe, 

pa se lahko ponovno nanašamo na tri vidike pojmovanja mode; psihološki, sociološki in 

tržni. Če nekdo za boljše počutje in samozavest potrebuje novo obleko ali pa pričakuje 

določen dogodek, kjer bi bil rad lepo urejen, govorimo o psihološki potrebi. Če nekdo 

potrebuje oblačilo, za posebno kulturno okolje, kjer bo deloval (npr. služba, sestanek, 

dogodek) ali pa državo kamor bo potoval, govorimo o sociološki potrebi. Če pa nekdo kupi 

oblačilo zaradi njegove ugodne cene, ali pa morda zaradi njegove redkosti v ponudbi, 

govorimo o tržni vrednosti. Te potrebe pa bolj izhajajo iz nezavednega kot zavestnega dela 
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duševnosti. Če je npr. oseba nezadovoljna s svojim telesnim izgledom, bo neugodje, ki ji 

povzroča to nezadovoljstvo pogostokrat poskušala potlačiti z ugodjem, ki ji ga povzročajo 

zunanji objekti. Tako bo nezavedno iskala večno več zunanjih objektov, ki povzročajo 

ugodje in učinkujejo v tem, da se bo v čim manjši meri zaveda neprijetnih občutkov. Od 

tovrstnih motivov bo odvisno, kako bo posegla po nakupih in kakšne narave bodo. Mnogo 

predstavnikov blagovnih znamk se zaveda, da močno motiviranost po nakupih ne ustvarjajo 

le lepa čustva, temveč so močni motivatorji tudi slaba samopodoba, strah, jeza in iskanje 

potuhe. Veliko ponudnikov tako deluje po principu odkrivanja negativnih čustev ter ponuja 

nadomestno upanje v svojih izdelkih. Tudi v modni stroki se oglaševalci dobro zavedajo 

motiviranost za nakup, ki je osnovana na slabi samopodobi in posledičnem strahu pred 

slabim izgledom, nastopom in stilom. Martin Lindstrom, v svojem delu »Brand Washed 

(2011a, 41), opisuje moč strahu, ki jo (zlorabljajo), uporabljajo oglaševalci:  

Oglaševalci včasih sproščajo strah pred našim groznim jazom, tako da sproščajo negotovosti, za 

katere niti sami nismo vedeli, da jih imamo... bojimo se, da govorimo preveč ali premalo, da se 

ne znamo lepo obleči, da imamo umazane nohte ali čudno frizuro. Ali da nam ne bo nihče 

povedal, da imamo med zobmi košček špinače ali da smo pri tem, ko si prizadevamo, da bi bili 

očarljivi in zabavni, v resnici dolgočasni..., in da to vedo vsi, razen nas. 

Tržne raziskave se vsekakor ukvarjajo z odkrivanjem pravega motiva potencialnih in 

obstoječih odjemalcev. V tej točki se lahko razmišljamo tudi o vprašanju morale pri 

ravnanju z motivacijo pri nakupih. Ali gre v fazi odkrivanja motivacij, ki izhajajo iz 

pozitivnih/ nevtralnih vrednot posameznikov ali gre za iskanje negativnih čustev z namenom 

lažne ponudbe upanja. 
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5     TRŽNE RAZISKAVE NA PODROČJU MODNE INDUSTRIJE 

Poglavja do sedaj opisujejo ponavljajoč se proces mode, ki je prisotna, odkar obstaja človek 

in se v obliki modne industrije pojavlja, odkar človek proizvaja in trži.Omenjali smo že 

vsebine marketing mix-a, poznamo pa tudi izraz marketing mix tržnih raziskav (ti. MR MIX). 

Izraz je dokaj mlad. Bil je ustvarjen leta 2004 in objavljen leta 2007. Ime je namerno 

izbrano kot različica marketing mix-u in ima štiri glavne stopnje; namen, populacijo, 

postopek in publikacijo (Bradley 2007, 71). 

Namen je pri postopku tržne raziskave osnovna in zelo usodna stopnja. Je korenina tržne 

raziskave, od katere je odvisen njen uspeh. Namen je lahko širok ali ozek, vsekakor pa mora 

sovpadati s cilji organizacije. Od managemanta organizacije je odvisno ali bo svoj nabor 

vprašanj o delovanju podjetja obrnil v pravo smer, ki pa seveda mora sovpadati s cilji in 

zastavljeno vizijo. V raziskavi navedemo izjavo, za katero ugotavljamo ali je resnična ali 

napačna, katero kot ničelno ali alternativno hipotezo zavrnemo, kar se na osnovi testov 

lahko zavrne ali sprejme. Mnogo ljudi postavlja svoje nasprotujoče si argumente glede 

dejstva ali naj bi se izpostavljala ena hipoteza ali več. Nekateri se izraza hipoteza izogibajo 

in raje postavljajo izraz preko raziskave objektiven ali ciljen (Bradley 2007, 40-42). 

Populacija je prav tako ključnega pomena, saj mora služiti namenu in njegovim usmiritvam. 

Tako je pomembno, kakšen bo naš izbrani vzorec, ki služi kot esenca tega, kar raziskujemo. 

Ciljna skupina naše raziskave mora torej služiti kot namenu primerno izbran predmet 

opazovanja. Ko torej izbiramo svojo raziskovalno metodo, moramo sprva definirati, koga 

izbiramo in kako izbiramo. Pomembna naloga raziskovalca je narediti povezavo med 

primarnimi in sekundarnimi viri in identificiranjem relevantnih okvirjev vzorčenja (Bradley 

2007, 42-44). 

Proces, preko katerega bo raziskava izpeljana se pogosto pričenja z osnovnim vprašanjem o 

usmiritvi, ki se nanaša predvsem na vprašanje, ali bo raziskava kvantitativne ali 

kvantitativne narave. Zbiranje podatkov, analiza in interpretacija so glavne sestavine 

procesa. Najboljši način začetka raziskave je pregled sekundarnih podatkov na osnovi 

podatkov, ki že obstajajo, čemur sledijo primarni. Načini zbiranja primarnih podatkov so 

lahko različni, ljudi lahko preprosto vprašamo, jih opazujemo, definiramo njihovo vedenje s 

štetjem ali manipuliramo z določenimi variablami, da odkrijemo učinek. (Bradley 2007, 44-

45) Poznamo tri glavne kategorije: spraševanje, opazovanje in eksperimentiranje. Tehnika 

zbiranja podatkov primarnega dela raziskave je lahko vodena preko intervjuvanca ali 

respondenta, direktna ali indirektna, osebna ali ne osebna. Zbiranje podatkov primarne 

raziskave naj bi v grobem sestavjali pristopi opazovanja, fokusnih skupin, anket in 

eksperimantov (Easey 2009, 110). 

Publikacija raziskave je ključnega pomena, saj brez njene prave usmiritve, raziskava ne 

doseže pravega cilja. V mnogih primerih je raziskava, ko je izvedena, dodeljena le ključnim 

osebam (večinoma vodstvu), ki pa jo obdrži zase. Seveda je to, komu se bo raziskava 



 

 

47 

 

predstavila, odvisno od njene vsebine, vendar je v mnogih primerih smiselno, da se tržne 

raziskave za dosego homogenega dela v skladu z njenimi cilji in vizijo posredujejo v 

vednost celotni organizaciji. Poleg tega mora biti predstavljena reprezentativno in vidno 

vsem. Komu bo raziskava služila, je ključnega pomena in vpliva tudi na vprašanje o 

etičnosti raziskave. Če je npr. raziskava o stimulansih, ki vplivajo na nezavedno pri 

nakupovalnem vedenju predstavljena vsem potrošnikom, bo ta lahko služila družbeno 

koristnemu osveščanju, če pa bo namenjena le majhnemu številu oseb, ki so predstavniki 

tovrstne ponudbe, lahko vzbuja dvome o njeni etičnosti (Bradley 2007, 45). 

5.1      Namen tržne raziskave v modni industriji 

Že v do sedanjih poglavjih smo opisovali namen tržne raziskave v modni industriji. Da bi 

namen tržne raziskave bolje razumeli, moramo najprej spoznati pojem modne industrije in 

njenih aspektov. V nadaljevanju bomo opisovali tržne raziskave s poudarkom na tržnih oz. 

marketinških raziskavah kot vitalni komponenti posla in marketinga in njihovo pomembnost 

pri področjih kot so trženje in planiranje za pravo poslovno usmeritev, marketinške pristope 

in obstoj določenega podjetja modne industrije. Če se omejimo na pojem tržne raziskave, je 

prav, da ločimo pojem raziskav trga in tržne oz. marketinške raziskave. Marketinška 

raziskava se nanaša specifično na področje trženja, medtem ko je raziskava trga kot celote, 

usmerjena na trge v smislu identifikacije in analize potreb trga, obsega trga in konkurence. 

Pomemben del tržne raziskave vključuje socialno in mnenjsko raziskavo ter razkrivanje 

enega glavnih vprašanj o potrebi trga, ki jih spoznamo s pomočjo zbiranja in analize 

informacij o posameznikih ali določeni kulturi, z pomočjo zbiranja in analiziranja preko 

statističnih in analitičnih metod ter tehnik za odkrivanje vedenja nakupovalne odločitve, na 

osnovi socialne in psihološke znanosti (McQuarrie 2005, 3). 

Raziskava trga je podmnožica tržne raziskave in se nanaša predvsem na trg, tržni delež, 

tržno okolje, konkurente in potrošnike. Tržne raziskave pa se obsegajo dosti širše področje, 

ki se dotika posla, politike, ekonomije, kulture in sociološkega stanja, modnih trendov, 

novih tehnologij, logistike, promocije in raziskav izdelkov. Tržna oz. marketinška  raziskava 

modne industrije ima torej povezovalno dejavnost med poslovanjem, modo in marketingom. 

Če se ozremo na osnovne gradnike marketinga, kar pomeni proizvodnjo, ceno, promociojo, 

izdelek,  celostno podobo, proces in populacijo, zajema opisovanje komponent mode 

(psihologije, sociologije in trženja) vse našteto. Za podjetje, ki ima v svoji ponudbi ali 

storitvi izdelek, katerega funkcija je biti moden, je torej priporočljivo, da ne uporablja le 

tržne raziskave, temveč marketinške raziskave v širšem smislu. Tržna raziskava naj bi bila 

sestavljena iz več komponent: 

 posel (politika in ekonomija, poslovne priložnosti, poslovni modeli, finance), 

 raziskave trga, ki sestavljajo področje potrošnika (demografija, psihografija, psihološki 

profil potrošnika), tržno področje (cenovna politika, razvijajoči se trgi in trendi,,prodajni 
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trendi velikost trga, država trga), konkurenco (izdelek, cenovna politika, tržni pristopi in 

modeli, tržni delež), 

 distribucija in tržne poti (logistika, katalogi, prodajalne, internet, 

 raziskava izdelka (tehnološki razvoj, zgled artikla, tvorjenje cene, proizvodnja in 

oskrbovalna veriga, surovine, komponente in materiali), 

 raziskava promocije (osebna prodaja, oglaševanje, PR, prodajna promocija, memetika), 

 modna raziskava (tendence, mediji, modne revije in oblikovalci, modni trendi kupcev) 

(Posner 2011, 63). 

Po Posnerjevi (2011, 62) ima marketinška raziskava sledeče cilje: 

 reševati težava, 

 ugotavljanja stanja trga, 

 ostati pro-aktiven v trgu ki omahuje, 

 ugotavljanje prihodnjih trendov, 

 najti priložnost za razvoj inovacij, niš, novih poslov, 

 izogibanje napačnim domnevam, razkriti nevarnost, 

 postavljanje odločitve v pravi čas in okolje, 

 ugotavljanja kupčevih potreb, 

 spoznavanje kupca, 

 motivacijsko segmentiranje, 

 ugotavljanja niš, 

 analiza konkurence in analiza odjemalcev konkurence. 

Uporablja pa se predvsem v primerih: 

 vstopa v novi trg, 

 pričetka z novim poslom, 

 lansiranja novega izdelka ali dodajanja nove storitve, 

 privabljanja novega segmenta kupcev ali ojačitve obstoječih, 

 investicij. 

 

Glede na širino področij, kjer se tržne raziskave uporabljajo, bi jih lahko v grobem ločili na 

dve postopkovni ravni, ki jih sestavlja zbiranje podatkov, njihova analiza in interpretacija: 

 analize obstoječega stanja ali globlje raziskave, ki omogočajo razumevanje obstoječega z 

namenom sklepanja na prihodnje aktivnosti, 

 tržne metode, ki so rezultat usmeritve, ki jo poda tržna raziskava. 

Analiza obstoječega stanja nam torej poda podatke, ki jih potrebujemo za nadaljnje 

delovanje. Pri modni industriji je bistveno predvidevanje novih trendov za prihodnost, ki jih 

morajo napovedati vsako sezono, kar mora v pravem času, na pravem mestu in obsegu ter 

obliki priti na prodajna mesta. Tu se mora izdelek prilagoditi pravi obliki cene, 

povpraševanju in profilu odjemalca. Reakcija le teh se pozna tudi na trgih preko medijev, 
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kot so na primer revije ali glasba. V modni stroki so zato skorajda nujne analize sledečih 

podatkov: 

 obsega trga, 

 tržnih trendov, 

 konkurentov in njihovega tržnega deleža, 

 kupcev 

ter še za dodatno, globlje razumevanje vzrokov, skritih za določenim pojavom;  

 obnašanje kupca, 

 potrebe kupca, 

 značilnosti določenega segmenta kupcev, ciljne skupine, 

 obnašanje kupca konkurence, 

 sporočila, ki jih podaja blagovna znamka. 

Največkrat je pomembnost podatkov raziskave pokrita, ko so podatki zbrani, čemur sledi 

analiza. V osnovi delimo tržne raziskave v modni industriji na kvalitativne, kvantitativne, 

primarne in sekundarne. Vsaka od slednih je nujno potrebna za izgradnjo modne blagovne 

znamke. Sekundarni podatki so večinoma zbrani skozi modne revije, knjige, splet, stroko ali 

industrijo. Služijo večinoma za določanje velikosti nekega tržnega deleža, pridobivanje 

določenih finančnih podatkov itd...Primarne raziskave izhajajo neposredno iz področja 

mode. Mnogokrat se v modni industriji te podatke pridobiva na sejmih, modnih revijah, 

nakupovalnih centrih in podajajo informacije o izdelku, cenah, promociji, barvi, stilu, krojih. 

Kvantitativne raziskave ne podajo numerično orientirane informacije o trgu, tržnem deležu 

in kupcih (demografske značilnosti). Služijo nam predvsem za osnovno orientacijo pri 

poznavanju trenutnega stanja. So pa nujne za začetno funkcijo poznavanja trenutnega stanja, 

zato jih ni za zanemariti. V modni industriji nam ti podatki služijo kot osnovna orientacija 

pri izgradnji blagovne znamke, ki je nujna za globlje sklepanje. Za globlji pogled v kupčevo 

razmišljanje, razmišljanje konkurence in izgradnjo primernih tržnih metod so primerne 

kvalitativne raziskave. Te nam omogočajo uvid v kakovost nečesa in razlago, zakaj je trg 

takšen kot je. Ker ima pri nakupovanju v modni industriji močno vlogo psihologija, so za 

dobro delovanje tovrstnih podjetij kvalitativne raziskave skorajda nujne. Te so lahko 

izvedene v obliki osebnega spraševanja ali preko sodelovanja (fokusne skupine, intervjuji, 

»crowdsourcing« ) ali brez osebnega stika (metoda opazovanja). Pogled v psihologijo pa 

nam omogočajo tudi metode, ki podajajo zgolj numerične rezultate. Metoda klasičnega 

anketnega vprašalnika nam malokdaj prinese zadovoljiv rezultat, če potrebujemo 

informacije o potrošnikovih nakupovalnih navadah, željah potrebah in odnosu do izdelka, 

blagovne znamke in tržne komunikacije (Posner 2011, 74-76). 

Na anketno vprašanje ponavadi odgovarjamo z razumom in označimo tisto, kar mislimo, da 

je res oz. bi želeli, da bi bilo res, kar pa sploh ne pomeni nujno tisto, kar naj bi počeli v 

realnosti, saj na našo nakupna odločitev večinoma deluje nezavedno, oz. kot  navaja Martin 

Lindstrom (2009, 90): »Nevladna raziskava Gruppe Nymphberg, nemških strokovnjakv za 
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znamke in maloprodajo je pokazala, da je več kot 50% nakupnih odločitev spontanih – 

zgodijo pa se na samem prodajnem mestu«. Klasični anketni vprašalnik služi torej za 

pridobivanje osnovnih podatkov, ki bodo vsebovali informacije o npr. spolu, starosti, kraju 

bivanja. Za globlje razumevanje kupcev, pa je bolj primerna raziskava z metodo ankete 

latentnega odziva. Pri tovrstnih anketnih vprašalnikih, je odgovor vprašanega omejen na 

zelo kratek čas. Ta čas je omejen na dogajanje, ko naše razumsko razmišljanje še ni 

aktivirano in deluje še nezavedni del. Metoda, ki ni ne kvalitativne in ne kvantitativne 

narave je nevro marketing. Metoda s pripomočki za skeniranje možganske sfere (fMRI in 

podobne) skozi zgolj kvantitativno analizo držajev, zabeleženih na sliki možganov, 

omogoča gobje razumevanje in kvalitativno vrednotenje te reakcije. Slednja metoda je zelo 

omejeno uporabljena, saj je zaradi strokovne kompleksnosti in velikih stroškov izvedbe težje 

dostopna večini organizacij.  

V svoji osnovi se lahko tržne raziskave, ki obravnavajo nakupovalno obnašanje potrošnika 

in ugotavljanja percepcije blagovne znamke, glede njihovo paradigmo delimo na dve 

osnovni veji. Te izhajata iz dveh osnovnih področij, pozitivizma (ali včasih, modernizma) ter 

interpretivizma (Posner 2011, 74). Perspektiva pozitivizma je pustila močen vtis na zahodno 

umetnost in znanost. Temelji na mišljenju, da je človekovo bistvo suvereno in obstaja 

edinstvena resnica, ki se jo da dokazati z znanostjo. Pozitivizem nam razlaga svet kot 

racionalno okolje, s svojo jasno razložljivo preteklostjo in Racionalno mišljenje naj bi 

spregledalo kompleksni socialni in kulturni svet potrošnikovega razmišljanja. Poleg tega naj 

bi pozitivizem preveč poudarjal materialno lagodje in preveč izhajal iz kulture moških belih 

ras. Interpretivisti postavljajo v ospredje simbolično in subjektivno izkušnjo, ki se rodi na 

osnovi naše individualne in družbene kulturne izkušnje, na osnovi katere ne more biti 

enoznačnega pravilnega ali nepravilnega odgovora. Na osnovi tega mišljenja naj bi bil svet 

okoli nas zgrajen na osnovi mešanice posameznih podob. Vrednost, ki je pri pozitivizmu 

temeljila na izdelku, kot predmetu, ki nam omogoča ustvariti red v našem življenju, se pri 

interpretivistih poudarja v zadovoljstvu potrošnika, kot posledica različnih izkušenj. 

Pri izgradnji blagovne znamke pa nas predvsem zanima potrošnik in njegovo razmišljanje 

ter obnašanje. Solomon in Rabolt (2004, 29) označujeta področje nakupovalnega obnašanja 

kot relativno mlado in interdisciplinarno področje:  

Področje raziskav nakupnega obnašanja, je dokaj mlado, še posebej v povezavi z področjem 

mode. S širjenjem tega področja pa se širi tudi vpliv drugih dejavnikov, ki vplivajo nanj. Težko 

si je zamisliti področje, ki bi bilo bolj interdisciplinarno kot obnašanje potrošnika. Ljudje, ki so 

izurjeni na zelo različnih področjih, od psiholoških do literarnih, sedaj lahko izvajajo tržne 

raziskave, so lahko zaposleni pri različnih organizacijah, od univerz, proizvodnje, muzejev, 

oglaševalnih agencij in vladnih organizacij.  

 

Vse več se govori o kupovanju na iracionalni ravni zavedanja in prav tako vse več 

strokovnjakov opozarja na rušenje še zadnjih tabujev o racionalnem načinu nakupovalnega 

odločanja. Razbrati nekaj, kar je iracionalno, pa vsekakor zahteva globljo raziskavo in 
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sodelovanje strokovnjakov različnih strok. Po navedbi Solomona in Rabolta (Solomon in 

Rabolt 2004, 31) naj bi glavno strokovno revijo tega področja »The Journal of Marketng 

Research« podpiralo mnogo organizacij različnih panog kot so; Ameriško združenje za 

družino in potrošniško znanost, Ameriško statistično združenje, Združenje za raziskave 

potrošnikov, Zveza potrošniške psihologije, Mednarodna komunikacijska zveza, Ameriška 

sociološka zveza, Inštitut za znanost managementa, Ameriška antropološka zveza, Ameriška 

zveza za marketing, Zveza za osebnost in socialno psihologijo, Ameriška zveza raziskav 

javnega mnenja in Ameriško ekonomsko združenje. Različnost področij sponzorskih 

organizacij in množičnost organizacij, ki se ukvarjajo s področjem raziskav nakupovalnega 

obnašanja, priča o pomembnosti tega področja, dokaz pa je tudi njegovo interdisciplinarnost. 

Glede na različna strokovna ozadja tržnih raziskav nakupovalnega vedenja lahko dobimo 

zelo različne rezultate. Na primer, raziskava trženja ženskih modnih revij, ki je bila izvedena 

na podlagi različnih organizacij, je pokazala zelo različne rezultate, glede na disciplinarno 

osredotočenje njenega izvajalca. Tako je npr. organizacija, ki raziskuje delovanje 

psiholoških aspektov raziskala; kako so specifični aspekti revije, njihov videz in oblikovanje 

prepoznavni in interpretirani ter kateri deli le teh so najbolj priljubljeni za branje, raziskava 

na makroekonomskem področju; vpliv cene revije in stroškov, na vsebino oglaševanja, v 

času dviga brezposelnosti, organizacija za makroekonomske študije; faktorji, ki vplivajo na 

znesek denarja, porabljenega za revije pri gospodinjah, organizacija za raziskave na 

področju kulturne antropologije pa na kakšen način modne revije vplivajo na pojmovanja 

ženstvenega obnašanja bralk. Primer različnosti rezultatov, ki nam jih poda tržna raziskava, 

opozarja na pomembnost osnovne orientacije cilja in namena raziskave, ki ga mora imeti 

njen naročnik. Tržne raziskave in njihovi rezultati, se torej ločijo po svoji paradigmi. 

Po Hines-u (2011, 309-311), naj bi znanstvene metode glede izvedbe tržne raziskave v 
grobem ločili v tri osnovne skupine: opazovanje, posledice glede na vzroke in posledice 

opazovanih dejstev ter obnovitev prenovljenega opazovanja. Predpostavka pri izvajanju 

znanstvene raziskave je domneva o našem pogledu na svet (ontologiji), našem načinu 
izvajanja raziskave (metodologiji) ter našem poznavanju (epistemologiji). Pogoji, ki vplivajo 
na izvajanje tržne raziskave, so odvisni od elementov same raziskave, načina izvedbe 
raziskave, pogojev za uprizoritev resničnosti, pogoji poznavanja in uporabne vloge 

poglavitnega namena raziskave. Na splošno, način izvajanja raziskave je odvisen od naših 
prepričanj, našega izvajanja in našega znanja (Hines 2011, 311-313). 

5.2     Populacija tržne raziskave in segmentacija odjemalcev 

Populacija modne industrije je področje, ki že samo narekuje smernice izbora opazovane 

skupine, saj se v modi sami po sebi, brez našega posega tvorijo skupine, ki označujejo 

določeno populacijo, specifično glede sloga v določenem času, kulture, stereotipa, poklica, 

subkulture, družbenega statusa in življenjskega sloga. Pri izbiri populacije govorimo o 

segmentih, ki so že sami po sebi opredeljeni glede na naš izbrani vzorec raziskave, ti 

segmenti vzorcev, pa nam govorijo o potrebah, navadah, stališčih in željah posameznih 
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uporabnikov mode, ki jih v tržnem jeziku poimenujemo ciljne skupine oz. o segmentaciji 

odjemalca mode. Seveda pa je izbrana populacija tržne raziskave odvisna od samega 

namena raziskave. Ta lahko ciljno skupino proučujemo glede na specifike kot so lahko 

(Posner 2011, 63): 

 demografske (spol, starost, generacija, etična pripadnost, socialni status, prihodek, poklic, 

samski/ne samski status …), 

 geografske (država, regija, mestni, podeželski ali primestni življenjski slog, klimatsko 

okolje …), 

 psihografske ali značajske (življenjski slog, samopodoba, stil, navade, hobiji, vrednote, 

vrednotenje vrednosti, nakupne navade …), 

 značilnosti vrednot uporabe izdelkov, (odnos do izdelkov, njihova uporaba, frekvenca 

potrošnje, odnos do cene, čas uporabe …). 

Lahko pa to skupino šele odkriva in določa njene specifike. Pri postopku odkrivanja ciljne 

skupine, segmentacijo šele določamo, medtem ko jo pri raziskavi specifične, že 

segmentirane skupine ponavadi bolj podrobno specificiramo v smislu njenih potreb, navad 

in želja. V času, ko je čutiti reakcijo na masovno, globalno ponudbo hitre mode tudi v željah 

posameznikov po bolj osebnem izražanju lastnega sloga, je segmentacija toliko bolj 

pomembna. Če je ta preko raziskave dobro specificirana, ponudnik lažje določi specifične 

želje in slog, lažje odkriva njihove lastnosti in tudi lažje na njih reagira s svojo ponudbo. 

Tradicionalno segmentiranje se je delilo glede na osnovno demografsko in geo-demografsko 

značilnost ali pa njuno kombinacijo, kjer se je določalo predvsem, kje je njihov odjemalec 

ter kakšen je njegov status, starost ipd. Geo-demografske raziskave so pomembne za 

pridobivanje osnovnih podatkov, ki služijo širšemu razvrščanju kupcev, zato bi jih lahko 

označili kot splošne informacije o trgu. Orodja, ki se za to uporabljajo so npr. ACORN (A 

Clacification of Residential Neighbourhoods), mosaic in Super Profiles. Ta orodja 

uporabljajo cenzusne podatke vlade, poštnih številk, in kompleksno področje demografskih 

spremenljivk za segmentiranje populacije po socialnem statusu in lokaciji bivanja. Ta orodja 

segmentirajo populacijo tudi na življenjski slog okolja, v katerem živijo in ga ustrezno 

poimenujejo. Sistem Mosaic Global system, npr. klasificira tipe skupin, glede na območje 

bivanja in ima v svojem naboru poimenovanja za več kot 60 subkultur (Posner 2011, 113). 

Mnoga podjetja so za demografske raziskave kupcev posegla v skrajno segmentacijo. 

Uporabnike so razdelili glede na stanje življenjskega statusa kot so (Posner 2011, 107): 

 DINKY- dvojni prihodek, nič otrok 

 HEIDEI-visoko izobraženi, neodvisni individualci 

 SINDI-samski, neodvisni, na novo ločeni individualci 

 YAD-mladi in odločni varčevalci. 

Generacija je tudi eden od osnovno in najpogosteje uporabljenih vodil segmentiranja. Z 

določanjem generacije, določamo tudi globlje psihološke in sociološke dejavnike, ki 
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vplivajo na specifične lastnosti določene skupine, katero označujejo vrednote, življenjski 

slog, stil oblačenja itd. Če se npr. osredotočimo na generacijo Z, o kateri trenutno vlada 

največ debat in mnenj v zvezi z njenim definiranjem (nekateri jo postavljajo v obdobje od 

sredine 90-tih, nekateri po letu 2004), lahko povzamemo, da ima to generacijo druži močna 

značilnost v življenjskem slogu; uporaba spleta. So generacija spleta 2.0 in naprej. Spodnja 

tabela (preglednica 3) predstavlja segmentirane skupine generacij, njihova obdobja obstoja 

in specifičnosti oblikovalcev modne industrije ter oblačilne stroke. 
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Preglednica 3:  Segmentiranje skupine generacij glede na stil določenega obdobja 

ROJSTVO IME 

GENERACIJE 

OBDOBJE 

VPLIVOV 

STAROST V 

LETU 2012 

OBLIKOVALCI MODNO-

OBLAČILNE INDUSTRIJE 

1912-27 OBDOBJE 

DEPRESIJE, 2. 

SVETOVNA 

VOJNA 

1935-

ZAČETEK 

1945 

85-100 Pierre Cardin, Andre Courreges 

1926-45 POVOJNA 

GENERACIJA 

1955 67-86 Vivienne Westwod, Rei 

Kawkabo, Karl Langerfield, 

Yves Saint Lurent, Giorgio 

Armani, Calvin Klein 

1946-54 VODILNO 

OBDOBJE BABY-

BOOM 

GENERACIJE 

1965 

 

57-66 Jan Paul Gautier, Paul Smith, 

Miuccia Prada, Donna Karan 

1954-56 NADALJEVALNO 

OBDOBJE BABY-

BOOM 

GENERACIJE 

1975-

ZAČETEK 

1985 

48-58 John Galliano, Marc Jacobs, 

Tom Ford, Dries Van Noten, 

Martin Margiala, John Rocha 

1961-81 GENERACIJA-X 

JAPIJI 

1985, 

ZAČETEK 

1995 

31-51 Stella Mccartny, Phillip Lim, 

Nicolas Cherquiere. Marcus 

Lupfer 

1982-2002 GENERACIJA Y, 

MILLENIUM 

GENERACIJA, 

ECHO-BOOMERS, 

NET GENERACIJA, 

IPOD GENERACIJA 

1995, 2005, 

2015 

10-30 Christopher Kane, Zac Posen 

PO 2000 GENERACIJA Z OD 2010 

NAPREJ 

OD 10 ? 

Vir: Posner 2011, 111. 

 

Demografske in geografske informacije so za raziskavo zelo pomembne, vendar ne smejo 

biti edine. Če vzamemo kot primer ženske, stare od 25-30 let, ki živijo v mestu in so redno 

zaposlene, nam to lahko pomeni poenoteno skupino odjemalk mode. Vendar bo ta npr. lahko 

predstavljala žensko, ki je v službi močno povezana s ljudmi, svoj čas posveča druženju na 

družabnih srečanjih v mestnih jedrih in se aktivno ukvarja s športom ali žensko, ki dela 

večinoma v pisarni, svoj prosti čas pa najraje preživlja doma, ter se ukvarja z 

gospodinjenjem, bomo dobili dva popolnoma različna tipa porabnika mode, tako glede 
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okusa, kot sloga, funkcionalnosti, namembnosti, blagovne znamke itd. Sodoben način 

segmentacije, zahteva globlji pogled v odjemalca, njegov življenjski slog, navade, obnašanje 

itd. Psihografska segmentacija tako raziskuje profil posameznika in odkriva njegova 

stališča, interese in mnenja oz ti. AIO (attitudes, interests and opinions) (Posner 2011, 106-

107, 111-112). 

Psihografska segmentacija najpogosteje sovpada s tržnimi raziskavami kvalitativne narave, 

saj stališča, interese in mnenja ne moremo pridobiti na osnovi numeričnih podatkov, 

predvsem pa težje sklepamo za obdobja v prihodnosti. Da je psihografska segmentacija 

vedno bolj pomembna predvsem v modni industriji, dokazuje vse bolj pogosta uporaba ti. 

personalizacije oz. motivacijskega strukturiranja. Ker bi se podjetja s svojimi blagovnimi 

znamkami skozi različne medije in komunikacijske kanale kot so splet, mediji, prodajni 

prostori in vizualno pospeševanje prodaje želela približati odjemalcem čim bolj osebno, 

uporabljajo različne načine raziskav, ki uporabnike kar se da podrobno identificirajo glede 

na njihova življenjska stališča, interese in mnenja, oz. motivacijske skupine. Logika 

motivacije razlaga, zakaj ljudje različno doživljajo določeno okolje na isti lokaciji ob istem 

času, zakaj se različno vedejo in čustveno odzivajo. Tako se v podjetjih odločajo za uporabo 

principalne, selektivne zaznave, glede na logiko motivov uporabnika. Kar pomeni, da so 

različni stimulansi različno vplivni, glede na motivacijsko skupino ljudi, ki jih čustveno 

dojemajo. Za osnovnimi, primarnimi potrebami kot so psihološke potrebe, hrana, spolnost, 

zavetje, sledijo druge potrebe, ki pa so lahko segmetirane glede na različno osebno 

naravnanost posameznika. Spodnja slika (slika 8) prikazuje štiri osnovne motivacijske 

skupine, deljene glede na motive, ki nas v življenju vodijo in narekujejo naše vedenje in 

razmišljanje (Woess 2010): 

 Skupina motiva varnosti predstavlja tip ljudi, za katere je najpomembnejša vrednota 

varnost, dom, družina, ustaljenost in predvidljivost.  

 Skupina socialnega motiva v ospredje postavlja druženje, družbo, zabavo, prosti čas, 

spontanost in humor. 

 Skupina Alpha motiva je motivirana na osnovi statusa v družbi, statusnih simbolov, 

stimulansov samozavesti, prestiža in luksuza. 

 Skupina raziskovalnega motiva je motivirana na osnovi dejavnikov, ki pomenijo izzive, 

odkrivanje novega, raziskovanja, športa, avanturističnih in drugih doživetij. 
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Slika 8:  Prikaz štirih osnovnih motivacijskih skupin 

Vir: Woess 2010.  

To so le osnovne skupine glede na dejavnike, ki nas motivirajo, seveda pa niso edine. 

Posameznika lahko motivira skupek teh in dodatnih motivov ali pa se najde nekje vmes med 

navedenimi skupinami. Na splošno pa lahko blagovne znamke glede na motivacijsko skupno 

prilagajajo svoj koncept, svojo zgodbo, pojavnost, podobo, tržno strategijo, visual 

merchandicing in vse ostalo. Že sam logo blagovne znamke lahko označuje specifično 

skupino ljudi, ki bo nakupovala izdelke pod to oznako, njihove motive, načela, življenjski 

slog ali status. 

Tako nam npr. že sam pogled na blagovno znamko Mercedes ponazarja motivacijsko 

skupino Alfa. Blagovne znamke se tako svoji motivacijski skupini prilagajajo na mnogih 

področjih in več področij je tej skupini prilagojenih, bolj so ta tipsko označena, boljšo 

identifikacijsko, stilsko in pojavno moč bo imela blagovna znamka. Tako prilagajo svoje 

vizualno pospeševanje prodaje, logo, tržno komunikacijo, pozicioniranje, lokacijo trgovin, 

obliko spletnega mesta, pojavljanje na spletu in mnogo drugih področij. Obstajajo široke 

študije npr. že na področju barv s segmenta visual merchadnisinga, psihološko prilagojene 

motivacijski skupini. Motiv varnosti tako npr. označujejo bela, zelena in modra barva; 

socialni motiv oranžna, roza in rdeča; alpha motiv črna, rdeča, zlata; raziskovalni motiv 
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svetlo modra, srebrna in vijolična. Podobne določitve veljajo tudi za materiale, postavitve 

trgovin, oblike spletnih strani, izrazoslovja prodajalcev itd. (Woess 2010).  

5.3     Proces tržne raziskave; nekateri primeri načinov ter poslovnih modelov za 

izgradnjo blagovne znamke 

»Razlika med modnimi blagovnimi znamkami in kategorijami ostalih izdelkov je kot bi 

primerjali predstavnike visoke družbe in normalne državljane: zavedajo se obstoja drug 

drugega, priložnostno si delijo isto okolje, vendar se redko družijo.« (Tungate 2008, 93) 

Tako prispodobo je uporabil Tungate, ko je v svojem delu pojasnjeval vprašanja, zakaj se 

ponudniki splošnih izdelkov uporabljajo najem zunanjih marketinških agencij, medtem ko 

predstavniki modnih blagovnih znamk raje sodelujejo z samozaposlenimi talenti, ki delajo 

na projektih. Mnogi predstavniki poznanih blagovnih znamk nimajo oddelka za trženje ali 

celo osebe odgovorne za trženje. Največkrat je oblikovalec, kot »art director« odgovoren za 

dejavnost oglaševanja. Kot primer lahko podamo organizacijo ADM
6 

(Art Direction 

Management), ki jo je pred nekaj leti odprl Herve Morel v Parizu in New Yourku. ADM ni 

običajna agencija, temveč ustanovitelj organizacije deluje kot agent, ki povezuje skupino art 

direktorjev in ostalih ustvarjalcev, kot so: Tomas Lenthal, Donald Schnider (H&M; Vogue 

Hommes International), Steve Hiett (Kenzo parfumi), in drugi.
 
Po Morelovi trditvi naj bi 

modne blagovne znamke najele agencijo za nakup oglaševalnega prostora, ne sodelujejo pa 

z agencijami na področju kreativnosti, kar je poglavitna dejavnost modne industrije 

(Tungate 2008, 94). Opisani primeri dokazujejo, da je pomembnost kreativnega dela daleč v 

ospredju pri delovanju modnih blagovnih znamk. Modna industrija postavlja torej v svoje 

žarišče kreativnost, ker iz nje izhajajo vse ostale dejavnosti, je pa zato toliko bolj 

pomembno, da je ta prav usmerjena. Po Le Pechouix, Little in Cynthia (Le Pechouix, Little 

in Cynthia 2011, 196) naj bi na se podlagi kreativnosti izoblikovale tudi druge dejavnosti, 

kot so: raziskave, planiranje, design, prodaja, potrošnik, prezentacija, izdelek, napoved 

trendov, tehnologija. Aspekti kreativnosti, pa premalo upoštevajo poznavanje kulturnega, 

psihološkega in sociološkega dela dejavnosti. Ti služijo kot podlaga za inspiracijo in ji 

dajejo pravo usmeritev.  

Spremembe ki se trenutno kažejo, izhajajo predvsem iz reakcije na globalni sistem prodaje, 

masovno ponudbo, ter hitro in površno menjavo slogov v povezavi s težnjo po večji 

družbeni odgovornosti. Te spremembe se odražajo tudi pri uporabi tržne raziskave. Nekatere 

raziskave v zadnjih letih temeljijo na odkrivanju kupčevega iracionalnega nakupovalnega 

vedenja, čemur posledično sledijo tudi novejši poslovni pristopi. Večina raziskav, ki so 

narejene v organizaciji, ki je kreativno usmerjena, so kognitivne narave. Za identifikacijo 

težava so razviti različni modeli, ki se logično uporabljajo na osnovi zaporedja in asociacij 

                                                 
6
 ADM organizacija je na primer povezala Donalda Schniderja z blagovno znamko H&M, čemur je 

npr. sledilo partnerstvo z oblikovalcem Karlom Langerfieldom. 
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kognitivnega in divergentnega mišljenja. Divergentno razmišljanje pomeni način 

razmišljanja v različnih smereh ali izris iz širše množice izbire, medtem ko se konvergentno 

razmišljanje fokusira na sinteze skozi pravilen odgovor. Tako lahko npr. pojem industrijsko 

oblikovanje razdelimo v tri korake; kot divergenco, transformacijo in konvergenco (Kato 

1994, po Pechouix, Little in Cynthia 2011, 208). Prvi dopušča oblikovalcu, da težava 

aktivno razišče brez vsakršne omejitve. Drugi, kot transformacija, zahteva, da je vzorec 

reprezentativen in zbran na osnovi zbranih informacij. Ta mora biti dovolj natančen, da poda 

rešitev in tudi dovolj širok, da je rešitev realna. Za razliko od drugih strok, je pri kreativno 

naravnanem področju ta del najbolj ustvarjalen in zahteva visoko raven kreativnosti.  

V modni industriji mora poleg osnovnih to področje vsebovati tudi kombinacijo znanj s 

področja psihologije, materialov, in občutka za estetiko. Konvergenca nato reducira opcije 

pridobljenega na osnovi vseh zahtevanih kriterijev in omejitev. Kato (Kato 1994, po 

Pechouix, Little in Cynthia 2011, 208-209) izpostavlja, da naj bi majhen del raziskave slonel 

na izvedbi in večinski del na implementaciji, ovrednotenju končnega izdelka. Kreativno 

delo, za razliko od drugih, zahteva ustvarjalen način razmišljanja, ki pa v večini poteka 

paralelno in ne po vrstnem redu.  

Pechouix, Little in Cynthia opisujejo navedbo, ki sta jo 1992 argumentirala Kallal in Lamb 

(Kallal in Lamb 1993, po Pechouix, Little in Cynthia 2011, 209), ki sta zbrala sledeče 

kriterije za ogrodje kreativnega procesa podjetij: sposobnost za prodajo, image blagovne 

znamke, uspeh podjetja, pojava konkurence, stroški, razpoložljivost z viri in sposobnostmi, 

plani, položaj izdelka, kakovost izdelka, realizacija prodaje izdelka in odziv na spremembe v 

trgu.  

 Oblikovalci morajo zagotavljati prosti tok idej s kratkoročnimi in dolgoročnimi cilji. Proces 

oblikovanja produkta se je tako, s trani raziskovalcev,  skozi čas razdelil v različne faze. 

Primer modela kreativnega delovanja podjetja, (kamor vsekakor uvrščamo modno 

industrijo), lahko ponazorimo kot preprost model od trga in potrošnika ter proizvodnje od 

prodajalca in končnega kupca v modni industriji. Lebat in Sokolowski sta izdelala model, na 

osnovi katerega sta hotela pokazati soodvisnost kreativnega dela (slika 9). 

 

Sika 9:  Primer modela kreativnega delovanja podjetja 

Vir: Lebat in Sokolovski 1999 po Pechouix, Little in Cynthia 2011, 211. 

 

Ne glede na preprostost zgoraj prikazanega modela je dinamika modne industrije 

kompleksen sistem z mnogo interakcijami v nepredvidljivem okolju mode. Kompleksnost 

tega področja Pechouix, Little in Cynthia označujejo s sledečimi dejavniki (Pechouix, Little 

in Cynthia 2011, 208-212): 
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 Moda je ena glavnih zunanjih virov inspiracije in je konstanta procesu kreativnega 

oblikovanja. Zato so v proces v glavnem vključeni kreativni profesionalci, oblikovalci, v 

sodelovanju z profesionalci na področju trženja oz. marketinga. 

 Dizajn v modni industriji pri oblikovanju in razvoju izdelekov doseže raven 

multidisciplinarne vede, ki je največkrat izvedena v obliki skupinskega dela. 

 Model marketinške strategije, uvršča dizajn, kot integralno komponento marketing miksa. 

 Glavni cilj procesa oblikovanja v modni industriji je zadovoljevati povpraševanje ciljne 

skupine kupcev. Kreativnost izdelka je odvisna predvsem od odjemalca oz. kupca. 

 Ciljna skupina kupcev je vedno center modne industrije, ki vodi proces dizajna in outputa. 

 Ko je področje mode analizirano v marketinškem oz. tržnem kontekstu, postane 

pomemben okoljski faktor, ki zadeva tako kupca kot podjetje modne industrije. Moda ima 

močan vpliv na življenjsko dobo izdelka in korespondenčni marketing miks. Je predmet 

multiplih globalnih virov in organizacij. Vsako ime blagovne znamke ima stil in podobo 

pod okriljem mode, ki se nanaša na določen, obstoječi trend. 

 Področje, ki se nanaša na kupca, se ukvarja z definiranjem osebnega profila, socialnega 

vpliva, proces odločanja in vpliv koncepta in zaznave na vrednost izdelka. 

Našteta dejstva opozarjajo na premišljeno uporabo tržnih raziskav in posledično izbranih 

tržnih pristopov v modni industriji. Marketing miks je zato priporočljivo uporabljati kot 

orodje in ne le kot teoretično izhodišče, saj lahko pripomore podjetju k identifikaciji 

delovanja, določanju diferenciacije izdelkov, storitev in blagovne znamke. Lahko pa ga 

uporabljamo tudi za usmeritev pri segmentiranju ciljne skupine. Slednja je v modni industriji 

zelo pomembna, vendar je za podjetje dobro, da pred izvajanjem le-te, določi, na katerih 

področjih delovanja bo kupce segmentiralo. Za vse to (analizo ustvarjanja, stanja, delovanja 

in izvajanja teh dejavnikov) pa je dobro izbrati ustrezno tržno raziskavo.  

Ta je seveda odvisna od namena in cilja delovanja podjetja, njegove blagovne znamke in 

razpoložljivih sredstev. Martin Lindstrom (Lindstrom 2009, 20) opisuje nedoraslost 

klasičnih metod za odkrivanje človeškega iracionalnega vedenja pri odločitvah: »Leta 2003 

mi je postalo jasno, da tradicionalne raziskovalne metod kot so fokusne skupine, niso več 

dorasle temu, da bi znale ugotoviti, kaj potrošniki resnično mislijo. To pa zato, ker so naše 

iracionalne duševnosti preplavljene z informacijami in ne zmožne sklepanja o novih 

potezah.« Lindstrom, kot eno najbolj konkretnih in oprijemljivih metod navaja raziskave 

skeniranja možganov, kjer s konkretnim pogledom v možgane ugotovimo dejanska in edina 

področja dražljajev in reakcij našega razmišljanja. Pa vendar, morda to ni ena in edina, ali 

celo edina prava metoda. Človeško mišljenje je tako kompleksno in zahtevno, da znanstveni 

rezultati trenutnega stanja še ne opravičujejo sklepanje na splošno obnašanje za naprej. Kot 

je sam avtor omenil, na naše mišljenje in odločitve vpliva vrsta dejavnikov, te pa se skozi 

življenje spreminjajo. Morda nam vpogled v globljo resničnost našega vedenja in odločitev 

res ne poda racionalni odgovor na vprašanja, vendar lahko v bolj kompleksno odkrivanje 
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resnice posežemo tudi preko cenejših in enostavnejših metod, ki so morda le bolj razvita 

različica tradicionalnih. 

V naslednjih poglavjih bomo tako opisali nekatere tradicionalne, malo manj tradicionalne, 

ali pa iz tradicionalnih dodatno obogatene in razvite različice metod ter skušali najti njihove 

slabosti, prednosti, ter efektivnost pri odkrivanju raziskovalnih vprašanj na področju modne 

industrije. Ne le izbira metode, temveč tudi njena narava je vse bolj pogosto prelomno 

vprašanje zagovornikov kvalitativne ali kvantitativne metode raziskovanja. Za dobro 

raziskavo morata oba pola vsekakor sodelovati in ne smeta biti ločena, saj zaradi različnih 

vplivov (psihološki, sociološki in tržni) v modni industriji, potrebujemo prav oba aspekta, 

zato v nadaljevanju opisujemo tako kvalitativno, kot kvantitativno naravnane metodologije 

raziskav. Glede na namen je odvisno, katero od potencialnih raziskav bo podjetje izbralo.  

5.3.1      Memetika, veda o memih 

Da bi dobro razumeli smisel uporabe tržne raziskave za ugotavljanje potreb potrošnika ter 

posledično ustvarjanja inovacij, je dobro spoznati način dojemanja dobro prodajanih 

izdelkov in močno prepoznavnih blagovnih znamk. Bistvo se vrti okoli enega samega in 

čisto preprostega odgovora, najti nekaj kar ljudje pogrešajo, se pravi, najti ustrezno 

ponudbo za povpraševanje. Pa vendarle se nam tu poraja vprašanje, ali je res vse tako 

preprosto. Če bi se opredelili zgolj na koncept pomanjkanja materialnih dobrin, je odgovor 

vsekakor na dlani. Človek zaradi premajhne oskrbe z ekološko hrano, potrebuje oz. si želi 

več tovrstnih surovin. Če je pomanjkanje veliko, je vsekakor delovanje ponudbe in 

povpraševanja zelo preprosto. Pomanjkanje ima v tem konceptu zelo očitno in preprosto 

obliko. V nerazvitih državah je vidno pomanjkanje hrane, vode in obleke (žal tu ustrezna 

ponudba za denarno protivrednost ni rešitev), medtem ko v razvitih državah, kjer je 

nasičenost z dobrinami znatno večja, povpraševanje dobiva druge, malo manj očitne 

aspekte. Zaradi (pre)nasičenosti z materialnimi dobrinami ima povpraševanje bolj duševno 

konotacijo in se bolj nanaša na potrebe v zgornjem območju Maslowe piramide (Wilkie 

1994, 141-142). Ne gre le za potešitev osnovnih potreb, kot je pri obleki npr. varnost pred 

mrazom in zakrivanje telesa, temveč se oblačila kupuje zaradi izražanja lastnega stila, sloga, 

estetike, samopodobe ter blagovno znamko zaradi samopodobe poistovetenja z njeno 

»zgodbo« in segmetirano skupino in / ali zaupanja v kakovost. V tej točki oblačilna 

industrija postane modna industrija, ki pa se ne nanaša le na oblačila, temveč na celoten 

spekter izdelkov (opisna področja so v točki 1.4), ki postanejo »modni«, popularni in 

splošno zaželeni. Na vprašanje, zakaj postanejo določeni izdelki z isto funkcijo bolj zaželeni 

od drugih, kje nastane točka popularnosti in modnosti, pa je težko na splošno odgovoriti. 

Vendar pa, glede na dejstvo, da določene blagovne znamke obvladujejo ves svet, vendar ne 

zaradi funkcionalnosti svojih izdelkov, temveč zaradi njihove modnosti, to vprašanje še 

zdaleč ni zanemarljivo. Razviti in tudi manj razviti svet sloni na modni industriji, ki ustvarja 

blagovne znamke, ki ta svet obvladujejo. Ta aspekt je teoretično, klub njegovi pomembnosti, 
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bolj redko obravnavan. Memetika je ena izmed ved, ki se ukvarja z temi vprašanji; vprašanji 

zakaj, kdaj in kako postane neka ideja, prepričanje, model ali obnašanje popularno.  

Veda, ki jo mnogi označujejo kot kontroverzno teorijo o mentalnem konceptu ki temelji na 

Darwinizmu, teoriji evolucije
7
 in izvira iz idej popularnega dela Richarda Dawkinsa, Sebični 

gen
8
 (Dawkins 1989, 112-195). Veda naj bi bila približek evolucijskih modelov kulturnega 

informacijskega transfera. Mem, analogen genu, naj bi bil del idej, mišljenja, obnašanja, 

vzorcev, ki obstajajo v mislih določenega števila posameznikov in se lahko reproducira s 

selitvijo iz misli v misli. Pojav lahko razlagamo kot vpliv določenega posameznika na 

drugega, kot ideja, repliator, ki se, kot virus, reproducira z okužbo gostitelja. Mem je ideja, 

obnašanje, stil ali uporaba, ki se širi od osebe do osebe v okviru kulture. Po Dawkinsonu je 

mem bazična enota kulturne tranzicije oziroma imitacije. Po psihološki razlagi (Plotkin) je 

mem kulturna dednost, ki deluje podobno kot gen, je interna reprezentacija znanja (Brodie 

1996, 8, 10). Memetika, se ukvarja z virom oz. izvorom neke ideje in prepričanja, ki je 

popularno in »okuži« množice. Tako jo kot osnovno idejo v svojem delu opisuje Tyler 

(2011, 61): »Človeški možgani delujejo kot gostitelji za bitja iz kulturne sfere. Obiskovalci 

so lahko blagodejni simboli, škodljivi virusi ali nekaj vmes, škodljivi virusi pa so tisti, ki iz 

nas naredijo opice z okuženimi možgani.« 

V svojem delu kot primer takšne okužbe navaja cigaretno oglaševanje in oglaševanje hitre 

hrane. Ristovič (Ristovič 2006) v svojem delu predstavlja pojave, ko nek izdelek preprosto 

postane popularen, vendar pravega vzroka popularnosti ne vemo. Primer iracionalne 

modnosti npr. nošenja plastičnih dud, kar je bilo nekaj let nazaj vidno na skoraj vsakem 

osnovnošolcu, lahko danes primerjamo z nošenjem blagovne znamke Hello Kitty. Privrženci 

te blagovne znamke se združujejo v klube, kjer nošenje zaščitnega znaka obraza mucke ni 

vidno le na oblačilih temveč tudi na tetovažah ali celo zobnih plombah. Podoben primer 

Ristovič navaja pri odraslih, pri npr. nakupovanju Top Shop izdelkov, ti naj bi služili 

reševanju mnogih težavav, kar ima večina ljudi za nesmiselno, pa vendarle množično 

kupujejo na ta način (Ristovič 2006, 8). 

 

V takih primerih, zagotovo ne govorimo le o kupovanju na osnovi racionalne presoje, ko naj 

bi potrošnik, po ustaljenem postopku prepoznal potrebo, po razumno presodil in kupil. Tu 

govorimo o nečem globljem. Zgoraj opisane blagovne znamke ali izdelki, ponujajo občutke. 

                                                 
7
 Darwinizem je dedovanje in skupek idej o transmutaciji vrste ali evolucije, ki bazirajo na teoriji 

Charlesa Darwina.  
8
 Delo »Sebični gen« Richarda Dawkinsa, izhaja iz razlage evolucije v smislu genetike, kot nasprotje 

teorijam, ki bazirajo na organizmu in skupini. Bolj naj bi bila dva bitja gensko podobna, več je 
možnosti, da se bosta obnašala nesebično eden do drugega. Kot posledica populacija teži k 
evolucijsko stabilni strategiji (Ristovič 2006).  
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Ti občutki se pri posameznikih izražajo kot upanje (primer Top Shop) boljše samopodobe, 

sprejetosti v družbi in pripadnosti (primer Hello Kitty in dude). To so zgolj nekateri izmed 

mnogih aspektov načina nakupovanja, ki za svojo razlago zahtevajo dosti globljo raziskavo 

od preprostega, klasičnega anketnega vprašalnika po določeni potrebi. Če bi npr., preden se 

je pojavila moda nošenja plastičnih dud, povprašali osnovnošolca kaj je tisto, kar bi mu 

povzročilo občutek biti »cool« in sprejetosti v družbi, vsekakor odgovor ne bi bil »duda«. 

Prav tako ne bi odrasla oseba izrazila potrebe po govorečem božičnem venčku, preden bi se 

ta pojavil v ponudbi Top Shopa (Ristovič 2006, 8).Tu se pojavlja vprašanje povezave 

izdelka in njegove ponudbe, oz. oglaševalskega sporočila. V tej točki morda tiči razlog, 

zakaj bodo med izdelki s skoraj isto kakovostjo in funkcionalnostjo izbrani le določeni, 

medtem, ko bodo drugi tonili v pozabo. Rostovič omenja razliko med konvencionalnim in 

memetičnim pristopom k trženju. Prvi naj bi se osredotočil le na potrošnika, tržna 

komunikacija pa na njegovo psihologijo, medtem ko se memetični pristop ukvarja s samim 

sporočilom, katerega uspeh je odvisen od nalezljivosti trga (Mardsen 1998, po Ristovič 

2006, 8). Tako je npr. bilo sporočilo blagovne znamke Nike v času 80-tih »Just do it«, sedaj 

pa »Do more«. In npr. slogan blagovne znamke ženskih tamponov OB je iz »OK« prerasel v 

»Mighty small«. V teh primerih ne govorimo le o slučajni spremembi slogana, temveč o 

evolucijskem razvoju, ki ga narekuje trg. Kako in zakaj pa se »duh časa« razširja in na 

kakšne načine pride do spremembe mišljenja posameznikov, pa je vprašanje, ki ga memetika 

razlaga z primerjavo virusne okužbe, ki se širi preko dotikov in na okužencih pusti iste 

simptome. Martin Lindstrom v svojem delu Brand Sense (2005, 8) opisuje, koliko časa v 

povprečju človek porabi za gledanje televizijskih oglasov: »V USA je povprečen otrok 

izpostavljen 30.000-im reklamam letno, medtem ko jih odrasel pogleda 85.300. Danes je 65 

letni Američan skozi življenje pogledal že 2 miliona reklam, kar znaša neprestano gledanje 6 

let televizijskih oglasov; sedem dni v tednu, osem ur dnevno, brez prestanka.« V svojem 

delu razlaga, da človek porabil kar devet ur na dan za spremljanje medijev (radio, časopis, 

televizija, tisk internet), kar znaša osemdeset tisoč besed letno. Invazija medijskih sporočil, 

ki jih v večini sestavljajo oglasi tržne ponudbe, opozarja na nasičenost tržne komunikacije, 

ki prihaja preko medijev. Ali pa vseeno obstaja komunikacija, ki med vso konkurenčno 

množico propagandnih sporočil, vendarle izstopa. Potrošnik med široko vrsto sporočil loči 

tiste, ki jih bo upošteval. »Da bi lažje izbiral, nujno potrebuje sporočila medijev v obliki 

memov, ki mu pomagajo kategorizirati stvari v svojih miselnih shemah.« (Ristovič 2006, 9) 

Z razlago teh shem se ukvarja metoda kognitivnih shem in percepcijskih zemljevidov. 

Marketinško sporočilo naj bi bilo močnejše od samega pomena izdelka, prekosilo naj bi celo 

blagovno znamko samo, vendar je le ta in mi sami le nosilec promocijskega sporočila, ki je 

lahko nalezljivo. Ristovič (2006, 11) opisuje določene pojme kot primarne in sekundarne 

sprožilce, ki ponujajo memom prost vstop v naše misli. Memi bodo močnejši, koliko bolj 

bodo ti nabiti z emocionalno vrednostjo. Hrana, spolnost in nevarnost naj bi bili primarni 

sprožilci, medtem ko so pojmi kot samoizražanje, pripadnost odobravanje, podrejanje ali ne-

podrajanje avtoriteti sprožilci sekundarne narave. Tako ima blagovna znamka oblačilne 
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industrije lahko primarne dejavnike, kot je spolnost, v nekaterih primerih tudi nevarnost in 

vse zgoraj naštete in še več sekundarnih sprožilcev. Tudi vse tisto, kar se po psihološki 

razlagi upošteva kot vrednota, se v memetiki pogosto smatra kot mem. Tu pa ni zanemariti 

še sociološko razlage. Skupek teh vrednot se v neki kulturi (državi, mestu, subkulturi, 

skupnosti ...) izraža kot nabor le teh, ki ima lahko lokalne ali globalne razsežnosti, oz. ti. 

kulturni vrednostni sistem. Tako bo znamka Harley Davidson imela svojo kulturno 

razsežnost v obsegu subkulture motoristov, medtem ko bo imela blagovna znamka Apple 

širšo razsežnost v obsegu kulture, tako državno, kot globalno, subkulturno kot 

profesionalno. Memi se tako lahko razlikujejo po svojem obsegu in načinu kulturne 

specifičnosti. Ristovič (2006, 13) opisuje, da bi »azijske meme lahko opisali kot zelo 

sebične, saj okupirajo povprečnega Azijca do te mere, da nima skoraj nič časa zase.«  

Razumevanje uspešnosti memov je težka naloga. Če bi bilo odkrivanje uspešne širitve 

memov zlahka ugotovljeno, bi bilo popularnih izdelkov in blagovnih znamk več, ker pa je 

ena glavih karakteristik popularnosti tudi unikatnost in izvirnost (ki se sicer kot posledica 

pretvori v množičnost) ima redkost uspešnih memov svoj smisel. Za odkrivanje uspešnih 

metod potrebujemo globlje spoznavanje delovanja naših možganov, saj nam to omogoča 

lažje razumevanje nečesa kar sproži ali bi sprožilo v človeku emocionalne občutke. Kljub 

temu pa odkrivanje sprožilcev takojšnjih oz. neposrednih emocionalnih občutkov ni dovolj. 

Nekateri izdelki, ki načeloma ne sprožijo pretirane emocije, enostavno postanejo popularni. 

V večini primerov so za ta pojav odgovorni nosilci teh izdelkov, idej ali razmišljanj, ki 

zaradi svoje karizmatičnosti in vtisa, ki ga puščajo na soljudeh, spreminjajo običajna dejanja 

ali skoraj povsem navadne predmete v popularne. Npr. oseba ki je na osnovni šoli 

popularna, bo pričela nositi superge, ki so za vsako nogo različne barve, čemur bodo sledila 

večina sošolcev. Ne gre pa v vseh primerih za osebe lahko gre tudi za dejanja. Blagovna 

znamka Levi's je v zadnjih letih izgubljala popularnost, katera je bila na vrhuncu 

popularnosti med blagovnimi znamkami mnogo let. Njena nova promocijska aktivnost pa jo 

je s svojo izvirnostjo ponovno obudila. S predstavitvijo legendarnega modela jeansa Levi's 

501, so v svojih potrošnikih obudili občutke nostalgije, kateri so pridali pridih naprednosti 

sodobnega komuniciranja. Kampanja je vsebovala klasičen način oglaševanja kot je tisk in 

televizija, ter nov način digitalne promocije, kot je »viral« video in prosti prenos. Viral 

video je video, ki postane popularen z uporabo interneta, s širjenjem preko spletnih strani 

(kot je npr. Youtube), e-pošte in drugih socialnih omrežij. V večini vsebina teh videov 

vsebuje humor in izseke komedij. Uporaba računalniških kamer in mikrofona pa je 

omogočila širjenje tovrstne vsebine preko individualcev. Kampanja je vzbudila veliko 

pozornost potrošnikov in medijev. Da uspešnost kampanje ni odvisna le od denarnega 

vložka, ki je zanjo predviden, temveč od vrednosti njenega mema, dokazuje vse več 

primerov sodobnega oglaševanja  (Posner 2011, 170).  

Za primer lahko vzamemo kampanjo za blagovno znamko Pepsi. Kampanjo so sprva izvedli 

preko visoko proračunskega reklamnega spota, ki ni žel veliko pozornosti. Tovrstni spot so 
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pozneje ponovno izvedli v obliki nizkoproračunskega videa dveh vlogerjev.
9
 V prispevku se 

dva azijska fanta, katerih videi so na Youtube portalu dosegli že mnogo zadetkov, norčujeta 

iz pesmi, ki je bila prisotna v prvotnem video spotu, medtem ko na oblačilu nosita znak 

blagovne znamke Pepsi. Posnetek je dosegel precej večjo popularnost (dne 15.maj 2013; 

596.122 ogledov prvega video spota in 3.118.304 ogledov)  kot predhodni (Two chinese 

boys 2006, po Lindstrom 2011b). Mnogo izdelkov in blagovnih znamk se promovira tudi s 

pomočjo karizme stand-up komediantov. V teh primerih ne gre za klasično kampanjo, 

temveč širjenje popularnosti preko karizmatične osebe. Našteti primeri napovedujejo oblike 

oglaševanja in promocije prihodnosti (v nekaterih primerih že v sedanjosti). Popularnost 

»viral« videov, prispevkov blogerjev in stand-up komedijantov priča o dejstvu, da ključni 

faktor v tem primeru ni denarni vložek, ki podjetje vloži za svojo kampanjo, temveč mem, 

skrit v osebi izdelku ali dejanju.  

5.3.2     Anketni vprašalniki vs. anketni vprašalniki latentnega odziva 

Tržna in marketinška raziskava je ključnega pomena v primerih, ko podjetje vstopa na nov 

trg, išče nove priložnosti, prednosti pred konkurenco, pozicionira svojo blagovno znamko, 

ustrezno segmentira in targira svojega potrošnika. Vsekakor pa je na začetku dobro zastaviti 

vprašanja, ki nas bodo usmerjala v pravo smer. Če so ta nejasno zastavljena ali napačno 

usmerjena, lahko tržna raziskava, ki jo izvedemo, pomeni le časovno in stroškovno izgubo. 

Če vzamemo primer novega investitorja, ki želi s svojo blagovno znamko vstopiti na kitajski 

trg luksuzne mode, je zanj eno najprimernejših začetnih vprašanj; kakšnega obsega je trg in 

ali ponuja potencial za ekspanzijo na tem trgu. 

Za ta odgovor je potrebna analiza podatkov, ki zadevajo tržne trende iz preteklosti in 

napovedi za prihodnost. Za tovrstne podatke, mora podjetje vključiti sodelovanje organizacij 

ki mu bodo lahko posredovala podatke za celotno območje potencialnega trga. Konkretno za 

navedeni primer lahko navedemo podatke za leto 2008, ko analize predpostavljajo 20 % 

dvig na luksuznem trgu, od tega tretjina predstavlja oblačila. Organizacija Ernst&Joung je 

leta  

2005 v svojem poročilu napovedala 20 % dvig tovrstnega trga do leta 2008, z 10% dvigom 

do leta 2011, kar še vedno predstavlja večji dvig od 5-7% v ZDA in Evropi. Rezultat takšnih 

in podobnih poročil že kažejo na smiselnost investiranja v kitajski trg predstavnikov 

blagovnih znamk kot so Dior, Versace, Luis Vuitton, Prada, Fendi, Gucci, ki so že dosegle 

                                                 
9
 Vloger je oseba, katere ime je izpeljano iz besede »blogger« (virtualni vizualni blogger). Za razliko 

od bloggerja, ki svoja razmišljanja deli preko spleta v pisni obliki, je vloger pristaš vizualnih 
podob.Večinoma so njegovi prispevki objavljeni na spletnih portalih kot so Youtube, njihova 
vsebina pa je povezana s humorjem. 
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pozitivne rezultate poslovanja na tem trgu. Ta pozitivni trend so napovedovale organizacije, 

kot je Luxury Association, ki je podala podatek, da so že leta 2007, Kitajci zapravili osem 

milijard dolarjev za artikle kot so oblačila, usnje in parfumi (Posner 2011, 204).  

Primer prikazuje zbiranje osnovnih podatkov, ki se navezujejo na velikost in trend trga, v 

katerega podjetje vstopa. Seveda pa je to le prva stopnja zbiranja informacij, potrebnih za 

začetek poslovanja. Za usmeritve vnaprej mora podjetje poseči še globlje v raziskave, s 

podatki ki so manj splošni in bolj specifični ter nam podajajo informacije, ki so bolj 

internega značaja za podjetje. Da bi zastavili vprašanja v pravi smeri, je potrebno dobro 

analizirati obstoječe stanje, ki bo pokazalo naše potrebe, priložnosti in pomanjkljivosti. Za to 

so zelo koristne SWOT in PEST analize. Te nam v prvem primeru omogočajo predhodno 

poznavanje stanja podjetja, v smislu moči, slabosti, priložnosti in nevarnosti ter v drugem 

primeru prikažejo faktorje, kot so politični in pravni, ekonomski, socialni, kulturni ter 

tehnološki, ki vplivajo in bodo vplivali na stanje naše organizacije. Pridobivanje splošnih 

podatkov, ki vplivajo na dejavnike našega podjetja in odkrivanje zgoraj omenjenih faktorjev 

je osnova za delovanje, ki je podlaga za kakršnokoli nadaljnjo delovanje. Bolj ko bomo 

natančno in specifično glede na rezultate teh raziskav ukrepali, bolj natančne in specifične 

podatke bomo potrebovali in bolj kompleksna bo naša raziskava. Ker so zgoraj omenjene 

analize splošne in osnovne, v mnogih primerih ni potrebno posegati po specifičnih podatkih. 

Le te lahko pridobimo na podlago primernih organizacij (kot so v Sloveniji npr. GZS, TZS ), 

ali pa so podatki pridobljeni na osnovi klasičnih anket (Posner 2011, 94). 

Za zbiranje podatkov kvantitativne narave, ki se zbirajo iz pridobivanja podatkov iz velikega 

vzorca, so zelo koristni vprašalniki. So lahko ustrezen pripomoček za zagotavljanje 

nepristranskih in vodljivih vprašanj. Vsebovanje demografskih podatkov, kot so starost, spol 

in st. Izobrazbe so tipični podatki, vključeni v anketni vprašalnik. Ker so tovrstni vprašalniki 

namenjeni večji populaciji in služijo pridobivanju osnovnih podatkov, morajo biti sestavljeni 

preprosto, razvidno in posredovani preko medijev, ki najbolj ustrezajo ciljni populaciji 

(splet, e-pošta, osebno, preko revij). Anketni vprašalniki služijo spremljanju trga v smislu 

definiranja obsega trga in kompozicije tržnega sektorja, določanje splošnega stanja trga, 

tržnega deleža in trendov trga, ugotavljanja, kateri konkurenti se na trgu nahajajo ipd. Obseg 

trga je lahko viden preko števila potrošnikov, ki na določenem trgu kupujejo ali bolj pogosto 

kot vrednost določenega trga. Kot primer lahko podamo raziskavo ki jo je leta 2008 izvedla 

organizacija Just-style, ki je raziskovala potrošnjo jeansa višje kakovosti (jeans, ki se 

prodaja za več kot 100 dolarjev) in navedla rezultat v obliki štiri miljarde dolarjev za 

območje globalnega trga (Posner 2011, 86). 

Za raziskave, ki zadevajo analizo specifik, prednosti in slabosti konkurence, njeno 

dojemanje potrošnikov, raziskave potrošnikov in njihovih potreb, širše vrednotenje blagovne 

znamke, njen status in njeno sporočilo v širši družbi, je prav tako smiselno pridobiti podatke 

na osnovi čim večjega vzorca. V ta namen je oblika vprašalnika, kot je anketni, sicer zelo 

primerna v smislu enostavnosti posredovanja, vendar je vprašljiva relavantnost njegovih 
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odgovorov. Našteta področja raziskav zahtevajo globlji pogled v mišljenje in razumevanje 

posameznika, kar je težko pridobiti na osnovi kratkih in preprostih odgovorov. Drugi težava 

tovrstnih odgovorov je v njihovi resničnosti. Tovrsten način odgovarjanja vprašanemu 

omogoča racionalen način razmišljanja in posledično odgovorov, kar pa v mnogih primerih 

ni enako iracionalnem načinu razmišljanja, na osnovi katerega v večini opravljamo svoje 

nakupe.  

Mnogo odgovorov na vprašanja o nakupnem obnašanju in odločitvah nastane na osnovi tega 

kar z razumom menimo, da je koristno oz. mislimo da je to naš način nakupovanja. Pa 

vendarle se v mnogih primerih pri nakupu obnašamo drugače, saj se pri nakupovanju 

odločamo na osnovi čustev in manj na osnovi razuma, kar še posebej velja za nakupovanje 

izdelkov modne panoge.  

Meseca februarja 2012 je nevromarketinško podjetje Buyology objavilo seznam najbolj 

zaželenih blagovnih znamk v ZDA. Seznam je vseboval nekatera pričakovana imena in 

nekatera imena blagovnih znamk, ki so presenečala. Rezultati so bili na nekaterih področjih 

prav presenetljivi, kar se zelo pogosto zgodi pri izvajanju raziskav z metodologijo nevro 

marketinga. Ta omogoča pridobitev odgovorov na osnovi našega nezavednega, v nasprotju s 

tistimi, ki izhajajo iz naših zavestnih odločitev. Ker je področje našega in družbenega 

nezavednega latentno oz. prikrito, te raziskave omogočajo odgovore, ki so v mnogo primerih 

sicer nepričakovani, vendar resnični. Za razliko od običajnih metod raziskovanja, ki jih 

uporabljajo nevromarketinška podjetja, kot so naprave za skeniranje možganov, (EEG, 

fMRI) in/ali biometrične metode, je Bujology uporabljala tehniko »latentnega odziva«, ki 

omogoča izbiro odgovora v dovolj hitrem času, preden začne pri mišljenju delovati zavestno 

mišljenje (Dooley 2012).  

 Metoda je zasnovana kot preprost anketni vprašalnik, le da deluje na osnovi mili sekunde 

zaostanka, preden vsaka izbira lahko oceni svojo kompleksnost. V primeri s kompleksnimi 

metodami za pridobivanje odgovorov na osnovi nezavednega z uporabo naprav za 

skeniranje možganov je zelo preprosta in poceni in se jo lahko uporablja preko spleta. 

Omogoča tudi enostavno analizo, takšno kot pri vseh anketah za razliko od metod z uporabo 

naprav za skeniranje možganov, kjer so potrebne drage študije strokovnjakov). Metoda 

latentnega odziva omogoča tudi raziskavo na zelo velikem vzorcu. V tem primeru je bila 

anketa izvedena na vzorcu 4000 udeležencev, moških in žensk, ki so izbirali med 220 

različnih blagovnih znamk. Spodnja slika (preglednica 4) prikazuje rezultate najbolj želenih 

blagovnih znamk. Raziskovalce so presenetili rezultati, ki prikazujejo letalsko družbo, 

Southwest Arlines, kot prvo uvrščeno med najbolj popularnimi, ter npr. blagovna znamka 

Dove, ki je dosegla četrto mesto ne le pri skupini ženskega spola, temveč tudi pri moških. 

Morda je za poglobljeno interpretacijo ponovno potrebno poznavanje psihologije in 

sociologije ter tržnega faktorja modne industrije (Dooley 2012). 
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Preglednica 4:  Rezultati raziskave najbolj želenih blagovnih znamk (februar 2012) 

MOŠKI RANG ŽENSKE 

Southwest Airlines #1 Southwest Airlines 

Cadillac #2 Google 

BMW #3 Hallmark 

Dove #4 Dove 

Bed Bath & Beyond #5 Jetblue 

Apple #6 Kohl’s 

Google #7 Lexus 

Sharp #8 Target 

GE #9 Neutrogena 

Macy’s #10 Crest 
 

Vir: Dooley 2012. 

Po definiciji je latentni odziv čas med posredovanjem stimulansa in odzivom. Je ovrednoten 

kot čas, ki je namenjen vprašanemu, ko dobi odgovor oz. stanje, ko še nismo prišli v 

pripravljenost za popolno aktivnost. Latentni odziv je bil pogosto uporabljen na področju 

kognitivne psihologije, danes pa se bolj pogosto uporablja na področju metodologije 

anketnih vprašalnikov, pri katerih je zaradi kratkega časa možno izogibanje stopnji presoje 

prve izbire (Dooley 2012).  

5.3.3     Intervjuji 

Osebni intervju je koristen za pridobivanje globljih odgovorov za vprašanja, ki služijo 

raziskavam potrošniških potreb na področju modne industrije. So uporabni tudi za razširitev 

podatkov, ki so bili sprva zastavljeni v obliki anketnega vprašalnika, na kvantitativni 

zasnovi, ki se lahko z razširitvijo razvijejo v kvalitativno obliko. Lahko so oblikovani v pol 

strukturirani obliki, kjer si lahko osebe, ki sprašujejo in vprašani delijo svoja menja in 

poglede. Take vrste metoda raziskave je zelo koristna pri pridobivanju informacij o odnosu 

potrošnika do blagovne znamke, njegovih potreb, navad in odnosa do konkurence. 

Povprečno čas izvajanja te metode raziskave traja od 10-30 minut na osnovi poljubno 

velikega kroga ciljne skupine vprašanih. 
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Prednost te raziskave je možnost pridobivanja informacij na osnovi osebnih stališč 

posameznikov. Zaradi svoje specifične metodologije, ki zahteva več časa in organizacije ter 

manjše vzorce, pa ni uporabna na prav vseh področjih tržnih raziskav. Predvsem je smiselna 

uporaba le-teh v primerih, ko je splošno mnenje širše populacije manj pomembno od globine 

uvida v stališča posameznika. V tem primeru nas zanimajo izkušnje, mnenja in izpovedi, ki 

nam lahko podajo iztočnice za nadaljnje delo, izhodišča za ukrepe ter nove ideje (Posner 

2011, 82). Za pridobitev dodatnih informacij o vprašanih in pridobitev njihovega globljega 

stališča, se v nasprotju z telefonskimi intervjuji (CATI-Customer Assisted Telephone 

Interwiewing) uporablja osebni način intervjuvanja, (CAPI-Costumer Assisted Personal 

Interwiewing), CaPI sistem ali program omogoča izvajalcu intervjuja sproten vnos podatkov 

in sprotno analizo, ki je lahko neposredno vidna vsem udeležencem organizacije. Poleg tega 

omogoča popravke vseh nepravilnosti in izstopanj ter zaradi hitrega izvajanja omogoča 

proces kjerkoli (na ulici, v trgovinah, pisarnah) in večje število vprašancev, posledično, 

vzorca (Asia Market Research 2003). 

5.3.4     Fokusne skupine 

Fokusne skupine služijo pridobivanju informacij, ki se nanašajo na mnenja kupcev, njihov 

odnos do storitev in izdelkov, nakupovalno obnašanje, želje, potrebe in življenjski slog. 

Podjetja modne industrije pogosto uporabljajo takšne postopke za spremljanje reakcij 

potrošnikov, na npr. za novo promocijsko kampanjo ali novo kolekcijo izdelkov. Posebna 

skupina kupcev, ki je izbrana, da oceni ali poda svoje mnenje glede določenih artiklov ali 

storitev, je v veliko pomoč predvsem oblikovalcem, vele prodajalcem in mercahandiserjem 

pri ugotavljanju popularnosti in priljubljenosti določenih oblik in barv ter tržnikom pri 

ocenjevanju odziva na določeno promocijo ali novo tržno strategijo. Slabost take raziskave 

je slaba reprezentativnost zaradi majhnega vzorca vprašanih, poleg tega pa se ponovno 

pojavlja vprašanje o verodostojnosti podatkov, izrečenih na osnovi racionalnega 

razmišljanja, glede na neracionalno naravo nakupnega obnašanja. Obstaja tudi nevarnost 

popačenih rezultatov zaradi osebe ki je lahko v majhni skupini dominantna. Izkušnje 

pogosto kažejo na močan vpliv mnenja dominantne osebe v skupini, ki prevlada nad 

ostalimi. Zato je pri tovrstni raziskavi pomemben izbor respondentov. Te mora izbirati 

izkušena oseba na področju izvajanja fokusnih skupin. Njihov profil mora ustrezati ciljni 

skupini in so izbrani glede na segmentacijo kupca. V primeru, da je ciljna skupina še v fazi 

svojega definiranja ali smo v procesu ustreznega motivacijskega segmentiranja kupcev, pa je 

dobrodošel izbor čim bolj različnih profilov. V vsakem primeru pa je metoda fokusnih 

skupin koristna pri navezovanju stika s kupcem. To prednost nam lahko prinašajo tudi že 

prej omenjene metode kot je npr. croudsorcing. Te so bolj primerne za doseganje večje 

reprezentativnosti vzorca, vendar tu stik s potencialnim kupcem ni osebne narave, kar je 

prednost fokusnih skupin. Poleg tega nam ta metoda lahko da še dodatne informacije, za 

katere še nismo predvideli vprašanj ter ponudi nove iztočnice za ideje in inovacije. (Posner 

2011, 81). 
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Ti. »copy testing« je metoda, kjer fokusne skupine ocenjujejo vsebino promocijskega oglasa. 

Metoda se uporablja za testiranje določene vsebine pred njeno izdajo in pokriva vse oblike 

medijev, od televizije, tiska, radia, do interneta. Testira se lahko širok spekter tržne 

komunikacije od ustnega izročila do slikovnega gradiva. Glede na rezultate analize 

respondentov, se podjetje odloči ali bo s to kampanjo nadaljevalo v isti obliki kot jo je 

pričelo (za kratko časovno obdobje, ponavadi en teden), ali pa bo spremenilo oblikovno oz. 

slikovno gradivo. V mnogih primerih pa lahko takšna vrsta raziskave prinese nove iztočnice 

za čisto drugo obliko oglaševanja, ki se je izkazala za bolj efektivno (Posner 2011, 82). 

5.3.5     Metoda opazovanja 

Metoda opazovanja je preprosta, praktična in ne predstavlja velikih stroškov. Poleg tega jo 

lahko izvedemo na velikem vzorcu, v zelo kratkem času, pri tem pa dobimo rezultate, ki 

ponazarjajo realno sliko nakupovalnega obnašanja in ne le mnenj o tem kako, naj bi se 

obnašali. Nabor znanja, ki ga pridobimo na osnovi opazovanja ljudi na ulicah, prodajnih 

prostorih in njihovo nakupovalno vedenje nam poda informacije iz prve roke brez dodatnih 

vplivov, ki bi jih lahko popačili. V modni industriji je stalno poseganje po tej metodi 

rutinsko in stalno. Strokovnjaki s področja oblikovanja, prodaje in trženja konstantno 

obiskujejo prodajne prostore ter spremljajo odzive na njihove izdelke in storitve. Prodajni 

prostor je lahko najcenejši, praktičen in zelo realen instrument za spremljanje nakupnega 

obnašanja ter odzivov na določene izdelke in promocijo. Trgovci, ki so v stiku s stranko vsaj 

osem ur dnevno, lahko podajo kar najbolj efektivne informacije o njihovih odzivih. V 

primeru, da je primerno izveden in optimalno izkoriščen, je prodajni pogovor trgovca s 

stranko lahko najboljši vir informacij, ki ga lahko podjetje pridobi o svoji stranki. Je kot 

intervju, ki ga bi sicer opravljalo zunanje podjetje, le da se izvaja na mestu, pred celotnim 

izborom ponudbe in konstantno vsak dan. Za podjetja je dobro, da se zavedajo potenciala, ki 

ga lahko ponujajo trgovci preko svoje osebne prodaje, če je ta izvedena na pravi način. 

Mnogi so ta potencial že dobro izkoristili. Podjetje Inditeks, je s svojim poslovnim modelom 

»quick response«, ki smo ga omenjali že v zgornjih poglavjih sicer najbolj znano, obstaja pa 

vse več podjetij, ki uporabljajo metode opazovanja kar preko svojega prodajnega osebja. 

Analiza odziva na povpraševanje se lahko vodi preko preprostega programa, kjer lahko 

prodajalec že med samim procesom blagajniškega plačila zabeleži ustrezen odziv stranke. 

Metoda opazovanja pa lahko poteka tudi v drugem okolju in ne zgolj v lastnih prodajnih 

prostorih. Oblikovalci, tržniki in delujoči na področju trženja se pogosto udeležujejo obiskov 

konkurence in drugega prodajnega okolja, da dobijo informacije o drugačnem načinu dela, 

tržnih pristopih in pridobijo nove ideje. To opazovanje se lahko dogaja na ulicah, v fizičnih 

trgovinah ali na spletu in se imenuje »comperative shopping« oz. »comp shop«. Je preprost 

proces, ki vsebuje elemente metode opazovanja, pridobivanja informacij o trendih, modnih 

rangih, promociji, vizualnega pospeševanja prodaje itd. So oblika primarne raziskave. Te 

raziskave naj bi se izvajale v solidarnosti med konkurenčnimi podjetji. Ta se dogovorijo, da 
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eden drugemu dopuščajo opazovanje in sledenje njihove prodajne politike in ponudbe 

(Posner 2011, 78).  

Ko želi podjetje konkretno investirati v specifični izdelek in pridobiti odziv ter reakcijo 

potrošnikov v primerjavi s podobnim izdelkom, ki ga ponuja konkurenca, se lahko uporabi 

ti. metode »like-for-like« oz. »všečnost za všečnost« primerjava izdelkov. Ti. LFL 

primerjalna metoda pogosto služi primerjavi glavnih ali bazičnih izdelkov določene 

kolekcije. Podjetje nabavi nabor določenih izdelkov, ki so podobni njihovemu, 

preiskovalnemu. Tega primerja s konkurenčnimi na ravneh cene, ponudbe, designa, 

oblikovanja, materiala ipd. V večini določene izdelke pošljejo tudi na testiranje v 

laboratorije za pridobitev specifičnih informacij o lastnosti materialov (Posner 2011, 78-79).  

Pred leti je bila pogosto uporabljena tudi metoda skrivnostnega nakupa. Ta pa se je v 

mnogih primerih pokazala kot manj primerna, saj se je velikokrat uporabljala za 

nadzorovanje dela trgovcev, kar je za mnoge pomenilo dodaten pritisk in nesproščenost pri 

delu ter posledično slabšo osebno prodajo. Poleg tega so jo mnogokrat izvajali tisti, ki sami 

niso imeli dosti znanja o namenu raziskave (Posner 2011, 78-79).  

Metoda opazovanja in njej podobni načini raziskav so lahko izvedeni zelo preprosto, 

izvajajo pa jih v večini lahko tudi uslužbenci znotraj organizacije, kar pomeni prednost v 

smislu ohranjanja informacij znotraj podjetja ter prave usmerjenosti v bistvo raziskave, saj 

uslužbenci najbolj poznajo delovanje podjetja, njegov cilj in vizijo (Posner 2011, 79).  

Metod opazovanja je mnogo. Po Easey-u (2009, 110) se te delijo na osebne, kjer je 

objektivnost in sposobnost raziskovalca ključnega pomena, in mehanske, kjer s pomočjo 

naprav (kot je npr. psychoglavanometer pri eye tracking metodi) merimo odzive na določene 

stimulanse in s tem ugotavljamo percepcijo respondentov. Metoda opazovanja je na 

področju modne industrije ključna, saj lahko s tem, etnografskim načinom raziskave kar 

najbolje pridobimo informacije o določenem življenjskem stilu, obnašanju, slogu, kar je 

ključno pri preoblikovanju modne kolekcije. 

5.3.6     Kognitivne sheme in percepcijski zemljevidi 

Znanje o asociacijah, ki tvorijo miselne sheme in se navezujejo na predmet ponudbe 

podjetja, je lahko dobra iztočnica za pridobitev znanja o potrošnikovem odnosu do izdelka 

ali storitve, primerjave le tega z odnosom do konkurenčne ponudbe in pridobivanje novih 

idej o nišah, inovacijah, promociji itd. Je dobro vodilo pri pozicioniranju blagovne znamke 

in pripomoček za izboljšanje in utrditev obstoječe ponudbe. Kot že povedano, so racionalne 

trditve o našem nakupnem vedenju mnogokrat v nasprotju s iracionalnimi, ki pri nakupu 

prevladujejo, te pa usmerjajo določene asociacije, pridobljene na osnovi predhodnih 

izkušenj (Ristovič 2006, 22). 
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S kognitivnimi shemami in miselnimi zemljevidi se že mnogo let ukvarja veda psihologije, 

ki raziskuje in razlaga predvsem delovanja s pomočjo spoznavnih procesov. Osnova našega 

kognitivnega delovanja naj bi bili procesi, kjer predelujemo, oblikujemo in spremljamo 

prejete informacije. Ristovič (2006, 22) opisuje proces zaznavanja in doživljanja pod 

vplivom ti. kognicij: »Na to, kako doživljamo in mislimo v določenih situacijah, pa močno 

vplivajo kognicije, kamor spadajo; kognitivne sheme, konstrukti in pojmi. Ko smo na primer 

v kinu, se v naših glavah odvija vrsta miselnih procesov in shem, po nezavednem scenariju 

predstav, ki ga imenujemo tudi skript.« Zadnja desetletja pa se s ta metoda vse pogosteje 

srečuje tudi s področjem tržanja. Ker je vprašanje psihološkega odziva kupcev na določeno 

ponudbo pri ponudnikih vse pogostejše, je tovrstna metoda dokaj poceni različica 

nevromarketinškim metodam skeniranja odziva možganov. Metoda uporabe percepcijskih 

zemljevidov omogoča določanje pozicije izbranega izdelka, blagovne znamke, loga itd, 

glede na njegove atribute in konkurenco. Izdelek ali storitev, ki je predmet raziskave, bo 

pridobil svojo umestitev med izdelki in atributi konkurence tako, da odjemalce preprosto 

vprašujemo o njihovih vrednotah, potlej pa označimo kje med vrednotami je preiskovalni 

izdelek in kje konkurenčni. Iz tovrstne umestitve tako lahko nastanejo različne oblike 

percepcijskih zemljevidov. Posameznik bo predmet zaznavanja postavil v določeno 

kategorijo. Socialne predstave se najlažje ponazori z uporabo kognitivnih shem. Te 

predstavljajo nabor znanja o predmetih ali situacijah ter izkušnje, ki so zapisane v možganih.  

»Vsak nov del informacije se shranjuje v tako imenovanih asociativnih mrežah spomina, kjer 

so različni delčki informacij shranjeni v povezavi z drugimi informacijami. Vse naše znanje 

je tako shranjeno v asociativnih mrežah spomina, kjer so posamezna vozlišča pojmov 

postavljena tako, da so v bližini drugih pojmov, ki so jim pomensko podobni.« (Ristovič 

2006, 23). Z raziskavo lahko podjetje napravi primer potrošnikove asociativne mreže za 

določen izdelek, storitev ali način promocije. Ta predmet, storitev ali pojem je prikazan kot 

osrednji koncept, s katerim so povezani drugi koncepti, med katerimi potekajo asociativne 

povezave in vozlišča med njimi. Na opazovani predmet se lahko navezujejo zelo različne 

asociacije, od splošnih lastnosti opazovanega predmeta, do določenih blagovnih znamk ali 

celo osebnosti, ki asociirajo na ta predmet. Spodnja slika (slika 10) prikazuje primer izvedbe 

raziskave v obliki potrošnikove asociativne mreže za parfume: 
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                                     Slika 10:  Asociativna mreža parfemov 

Vir: Solomon 2004, 99 po Ristovič 2006, 23. 

5.3.7     Nevro marketing 

Metoda nevro marketinga se je pričela uporabljati okoli leta 2000. Dejstvo, da pri prodaji še 

zdaleč ne gre več za konkurenčno tekmovanje pri ponudbi izdelkov, temveč tekmovanje v 

konkurenci percepcije, jamstvo za percepcijo pa je edinstvenost, je ustvarilo potrebo po 

metodah, ki omogočajo poznavanje vizualne in drugih percepcij s nevro logične perspektive. 

Pri tej metodi gre za merjenje možganskih aktivnosti ob pogledu na različne izdelke, besede, 

dejanja, občutja vonjav in stalnih čustveno zaznamovanih dražljajev (Ristovič 2006, 20). 

Bolj kot je predmet opazovanja zmožen ustvariti čustvene reakcije opazovalcu, bolj očitna je 

nevronska aktivnost, kot npr. ponazarja slika 11. 
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Slika 11:  Prikaz testiranja reakcij ob pogledu na določen motiv slike 

Vir: Woess 2010.  

Metoda se največkrat uporablja s pomočjo naprav EEG (electro enchepaloram maping) in 

FMRI (functional magnetic resonance imaging ), ki omogoča vpogled v duševni proces, ki 

stoji za nakupno odločitvijo. Te naprave naj ne bi bile prve, ki so jih uporabljali za ta namen. 

Obstaja vrsta sorodnih, kar kaže stalno željo tržnikov za odkrivanje globlje resničnosti 

posameznikovih potreb. Vendar ne gre zgolj za njihovo delovanje, potrebno je specifično 

razumevanje nevro delovanja možganov v medicinski stroki, saj je za razbiranje in 

interpretacije rezultatov teh naprav potrebno široko in specifično znanje tega področja. Ob 

uporabi torej ni potrebno najeti le specifične naprave, temveč celotno skupino nevro 

specialistov. Metoda je postala zanimiva za področje marketinških raziskav ob odkritju 

nevrologov, da večno blagovnih znamk dojemamo z desno polovico možganov (Sutherland 

2003, po Ristovič 2006, 21). Reakcije na opazovani predmet so s to metodo zarisane na 

področju čelnega režnja, predela možganov, ker se po navadi zarišejo znaki, ki označujejo 

všečnost ali nevšečnost določene zaznave. To področje naših možganov, poleg izbora 

označuje tudi samopodobo, ki je ključni dejavnik pripadnosti določenim blagovnim 

znamkam. Podjetja kot so CocaCola, Procter&Gamble, General Motors, Motorola, so bila 

med prvimi uporabniki tovrstnih raziskav, njihovo število pa se še veča. Kot opisuje 

Ristovič (2006, 19-21), je področje čelnega režnja tisto, kjer se ustvarjajo dejavniki za 

dojemanje blagovnih znamk in nakupne odločitve, prav tako pa tudi prejemanje idej, ki se 

širijo med ljudmi. »Neoprijemljive ideje in memi, se torej pretvarjajo v nekaj oprijemljivega, 

za njihov nastanek pa je najpomembnejši čelni reženj možganov. 
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5.3.8     Raziskava z eksperimenti  

Metode eksperimenta so uporabljene tako na področju trženja, kot tudi na področjih 

psihologije in sociologije. Na področju trženja se eksperiment lahko uporabi v velikem 

številu variacij. Pogosto uporabljena je ti. »purchase laboratorij« oz. »nabavni laboratorij«. 

Vprašancem raziskovalci dajo ali posodijo denar oz. bone za nakupovanje v navideznih 

trgovinah. Raziskava modificira eno spremenljivko naenkrat kot npr.: cena, lokacija, 

pakiranje. Na osnovi nakupne odločitve se analizira stopnja in smer ter druge oblike odziva. 

Zadnje čase pa se ta vrsta tržne raziskave vedno bolj uporablja v spletni različici kot ti. 

virtualni nakupovalni laboratorij, za isti način opazovanja se uporablja splet, ker je 

intenziteta povpraševanja lažje merljiva s npr. seštevanjem klikov na določene predmete ali 

storitve. Pogosto uporabljena je tudi »metoda Testnega trga«, kjer se določena ponudba 

pojavlja na različnih lokacijah (mestih) ali pa tudi preko različnih medijev. Dober prikaz 

odziva lahko podajo tudi tako imenovane Pop-up trgovine; prodajna mesta, ki so na določeni 

lokaciji postavljena le začasno. Ta način marketinškega modela je zadnja čase zelo 

popularen, saj omogoča zadovoljevanje potreb po novem in podjetju zmanjša tveganje, ki bi 

ga imelo z dolgoročnim investiranjem. Na osnovi teh spoznanj podjetje lahko uporabi 

informacije o dejanskem obnašanju svojih obiskovalcev; kot so nakup, opazovanje izbire, 

informacije o pomanjkljivostih, ostala ustna sporočila. Blagovna znamka Comme des 

Garcons, je npr. svojo pop-up prodajalno odprla v Berlinu, Reykayvaiku, Helsinkih, Los 

Angelesu in Glasgowu (Posner 2011, 91). Po Kotlerju (Kotler 1994, po Easey 2009, 110), je 

to ena najbolj znanstveno podkrepljenih metod. Prisotne so tako različne skupine 

respondentov kot tudi različni pristopi obravnavanja le-teh. Z metodo lahko identificiramo 

odnos odjemalca in rezultate, ki so ključni za delo trženja.  

5.3.9     Eye tracking
10

 oz. očesno sledenje 

Je metoda sledenja točki pogleda, oz. očesnega premika glede na pozicijo glave, kar 

izsledimo z uporabo posebne, za to namenjene naprave, ki je sposobna razbrati pozicijo oči, 

oz njihovo premikanje. Metoda se uporablja, za ugotavljanje fokusa opazovančeve 

pozornosti, ki je lahko ciljno opredeljen s ceno, oblikovanjem, pozicioniranjem izdelkov ali 

vizualno promocijo. Najbolj pogosta oblika teh naprav so video različice. Pomembno je 

vedeti, da eye tracking ne zabeleži konkretne točke pogleda, temveč le spremembe pri tarči 

pogleda. Posname vrednost oz. tenziteto usmeritve določenega pogleda. Medtem ko obstaja 

mnogo metod za spremljanje in analizo stimulansov, je eye trackig ena redkih, ki konkretno 

obravnava aktivnost očesa in posledično, pogleda. Rezultati tega testa so statistično obdelani 

in vizualno prikažejo iskano intenziteto pogleda. Primeri področij, kjer se te meritve 

                                                 
10

 V nekaterih slovenskih besedilih se metoda prevaja kot metoda sledenja gibanja oči. 
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pojavljajo, se vrstijo med spletom, televizijo, revijami, reklamnimi panoji, pakiranjem, 

vizualnim pospeševanjem prodaje in ostalimi mediji. Področje, kjer je komercialna 

raziskava eye tracking-a najbolj uporabljana, je splet. Medtem, ko ostale meritve na spletu 

pogosto merijo klike in drsenje miške, eye tracking meri dejansko interakcijo med 

uporabnikom in miško, ki jo usmerja. Ta nam da kar najbolj konkretne informacije o tem, 

katere vsebine so dosegle največjo pozornost, katere so uporabnika zmedle in katere je 

spregledal. Metodo je mogoče uporabljati preko računalniških zaslonov, preprosto s 

pomočjo računalniške video kamere. Za razliko od te metode so raziskave z uporabo 

posebnih naprav, imenovanih eye tracker, dokaj drage in zahtevajo določeno znanje 

uporabnika. Mnoga podjetja investirajo v nabavo tovrstnega orodja, medtem ko obstaja vrsta 

ponudnikov, ki tovrstne storitve nudijo, kot projektno delo raziskave. Poleg omenjenega 

načina raziskave, obstajajo tudi drugi, podobni merilci, ki lahko merijo tudi tone glasu, ti. 

pupilometri, galvanometri ipd., vendar te naprave podjetja redkeje uporabljajo (Ristovič 

2006, 21).  

5.3.10     Iskanje mikro trendov, oz. »coolhunting« 

»Modne hiše, kot je npr. Vogue, ne nudijo le trendov, ki nastanejo v modnih hišah, temveč 

tudi te, ki nastanejo na ulicah.« (Leiss idr. 2005, 319). Iskanje mikro trendov oz. 

»Coolhunting« je izraz, ki izvira iz obdobja trženja po 80-tih letih in označuje dejavnost 

nove skupine marketinških specialistov, ti. lovcev na cool oz. »the Coolhunters«. Njihova 

naloga je opazovanje in sklepanje na spremembe novih ali obstoječih trendov kulture. 

Beseda izvira iz estetike pojma »cool«. Poklic iskalca mikro trendov se nanaša predvsem na 

področje modne industrije, in izhaja iz ulične mode, stila in oblikovanja. Mnogo spletnih 

bloggerjev deluje kot spletni iskalci mikro trendov na področjih kulture in tehnologije. 

Metodologije takšnih raziskav so najpogosteje fokusne skupine, skrito iskanje mikro trendov 

in spletni iskalci mikro trendov. Skrite ikalce mikro trendov pa lahko opišemo kot 

posameznike, ki jih lovci na cool najdejo kot predstavnike ciljne demografske skupine, in so 

upoštevani kot vodje trendsetterstva. 

Te osebe so pogosto najete, da skrivno zbirajo informacije in jih posredujejo zaposlenim. Ta 

metoda omogoča notranji uvid demografske skupine z njihovim naravnim okoljem. Obstaja 

mnogo načinov izvajanja spletnih tržnih raziskav. Popularen primer so spletne ankete, kjer 

udeleženec za določeno cenovno ali denarno protivrednost reši anketo. Za pridobitev bolj 

pristnih odgovorov pa služijo ti. ankete latentnega odziva. Iskalci mikro trendov bodo prav 

tako uporabljali vključevanje v socialna omrežja, ki se jih bodo udeležili kot posamezniki v 

demografski skupini. Tovrstne tržne raziskave ponujajo tudi določena podjetja, ki svojo 

storitev širijo tudi v poslovno svetovanje, katerega se danes uporablja večina multinacionalk. 

Mnoga podjetja pa se, namesto najemanja zunanjih organizacij, tovrstnih raziskav lotijo kar 

znotraj organizacije, kjer vključujejo skupine mladih inovativnih posameznikov na področju 

trženja. Rezultati takega načina raziskav so mnogokrat podobni rezultatom zunanjih podjetij, 
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poleg tega pa prinašajo prednost v manjši možnosti nezaželenega širjenja informacij, ki 

ostanejo tako znotraj organizacije, poleg tega pa udeleženci dobro poznajo vizijo in cilje 

organizacije ter s tem lažje sledijo ciljem in namenu raziskave, in, nenazadnje, je ta način 

mnogo cenejši. Primer uporabe tovrstnih raziskav je podjetje Viacom s svojim omrežjem 

MTV. Iskanje mikro trendov je lahko nekaj več, kot samo trenutna tržna raziskava. Metoda 

je v mnogih primerih namenjena demografski skupini mladih ljudi, saj se ukvarja predvsem 

z aspekti prihodnosti. Ker pa so mladi ljudje oz. populacija, ki spremlja prihajajoče trende v 

svoji kulturi in življenjskem slogu že sedaj slabše dojemljivi za klasične načine oglaševanja, 

je tovrsten pristop smiseln tudi za prihodnost. Še posebej na področju modne industrije. 

Mnogi področje iskanja mikro trendov vrednotijo pod istim pojmom modnega 

napovedovanja. V resnici pa je to le veja dejavnosti modnega napovedovanja, ta vsebuje tudi 

področja tržne inteligence, kupčeve notranjosti, informacije o vodilnih globalnih trendih, 

poročila o uličnem stilu, poročila o stilu modnih pist, o osnovnih stilih novih idejah barvne 

tendence in materialih (Leiss idr. 2005, 319-321).  

To metodo v svojem delu opisujejo Leiss, Kline, Jhally in Botteril (Leiss idr. 2005, 428): 

Tržna inteligenca je odstopila od statičnih modelov k bolj tekočim in perspektivnim pristopom. 

Ustvarjanje trendov je postala rastoča industrija, kjer ni bistveno preučevati kupca, niti zbirati 

njihovega mnenja, temveč biti pred njim. Raziskave ustvarjajo vir za ustvarjalce, s 

posodabljanjem spremenljivih se vzorcev kulture. 

Oblika tržnih raziskav preko iskalcev mikro trendov oz ti. »coolhunter – jev«, pa ni le 

učinkovit vir pridobivanja podatkov iz resničnega dogajanja in življenja ciljne skupine, je 

tudi dobra priložnost za vključitev delovanja socialnega podjetništva T.i. »coolhunter– ji«, 

so najpogosteje mladi, ki dosti časa preživijo na frekventnih lokacijah in spremljajo navade, 

običaje, stil obnašanje … skratka vse kar naj bi napeljevalo na nekaj novega, kar se lahko 

sprevrže v trend. Zato se lahko v takšno delovanje vključujejo tudi mladi iz ranljivih skupin 

ali podobno. 

5.3.11     Splet kot osnovno orodje tržnih raziskav, netografija kot etnografska raziskava 

Splet 2.0 se je iz osnovnega pripomočka za pridobivanje informacij (splet 1.0) razvil v 

orodje za aktivno rabo spleta z možnostjo osebne komunikacije, kjer je svoje mesto našlo 

tudi oglaševanje. Izraz »advertainment« pomeni povezavo med besedami »advertising« oz. 

oglaševanje in »entertainment« zabava, kar kaže na oglaševanje preko človeku zelo 

prijaznega kanala, zabave, pri čemer najde svoje pravo mesto prav splet. Od tu so prišle 

storitve, ki pri svoji vsebini nimajo več strogo začrtanih meja in se kot ti. »prepletene 

storitve« oz. »mash up« pojavljajo v različne namene uporabniku. Novi načini rabe spleta so 

se pričeli pojavljati z možnostjo sodelovanja pri izražanju mnenj pa tudi dostopa do znanja 

in informacij ne le na forumih in blogih, temveč tudi preko prostih enciklopedij oz. 

»wikijev«, »crowdsorcing-a«, inštrukcij za določena znanja oz.  »tutorialov«, spletnih avdio 
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in video vsebin oz.  »podcast-ov« in drugih kanalov. Mnogi so to obdobje rabe spleta opisali 

kot način rabe »kultnega narcisizma in spletnega amaterizma« kot priložnost za vsakogar, 

da se izpostavi javnosti v sebi všečni podobi ter kot amater podaja znanja in mnenja širšim 

množicam. Osebno sodelovanje na spletu mnogim posameznikom omogoča izražanje 

svojega lastnega jaza, kar se seveda močno odraža v modni stroki. Za mnogo ljudi je čudovit 

občutek, da lahko s svojimi mnenji sodelujejo pri ustvarjanju estetskega, kultnega in 

trendovskega - mode. Že samo klik, ki označi všečnost enega modela in nevšečnost drugega, 

omogoča občutek izdelave svoje lastne kolekcije. Poleg tega pa je pravi čar v tem, da lahko 

o vsem skupaj poveš svoje mnenje.  

Če se ta upoštevajo v večjem številu, postane mnenje sito, preko katerega gredo modeli, ki 

bodo lahko označeni kot modni, ali pač ne. Osebe, ki imajo to moč, so ti. »modni bloggerji«. 

Npr. Susanna Lau je angleška »bloggerka«, katere stran Style Bubble (Style bubble 2013), 

ima več kot 10.000 obiskov dnevno. Njena prisotnost pri nakupih vedno privabi množice 

posnemovalcev. Takšna moč preko prisotnosti na spletu pa seveda vzbuja močno zanimanje 

oglaševalcev in blagovnih znamk. Kot navaja Tungate (Tungate 2008, 206), trdi da njen 

prvotni cilj ni nikoli bil posel, izhajala je iz želje po delitvi svojega mnenja o modi z 

drugimi. Njena ideja naj bi slonela na izhajanju iz osnovnega stališča bloggerjev, ki želijo 

deliti svoj pogled z drugimi. Nekateri bloggerji so pričeli obravnavati modo na dokaj 

»hladen« način, z novitetnimi objavami o oblačilih, ki si jih le redko kdo lahko privošči. 

Toda ona je želela razvijati teme in ustvarjati debate. Poleg tega je dala priložnost malim 

oblikovalcem, za katere bi bila promocija preko modnih revij mnogo predraga, tu pa so se 

lahko izkazali s svojim talentom in se s tem predstavili 10.000 ljudem dnevno. Poleg tega so 

bloggerji mnogo bolj odzivni na hitro spreminjajočo se naravo modne industrije, kot modne 

revije. Medtem ko mora revija planirati svoje objave tudi tri mesece v naprej, lahko blogger 

svoje mnenje poda v nekaj minutah po odhodu s predstavitve oblikovalca. Pomembnost 

bloggerjev se odraža tudi v njihovi vse večji prisotnosti med pomembnimi obiskovalci 

modnih revij, njihova popularnost in zaželenost počasi dohiteva ali celo prehiteva 

popularnost urednikov modnih revij. Njihova neodvisnost pa je velika prednost pred 

ostalimi, saj podaja občutek verodostojnosti, ki je pri mnenjih o modi zelo pomembna. V tej 

vlogi so pogosto tudi drugi umetniki, fotografi ali arhitekti. »Počutim se kot modni heker«, 

je navedba Posnerjeve, s katero hoče še podčrtati pomembno vlogo bloggerjev v modni 

industriji (Posner 2011, 207). Ta moč pretoka informacij in pristnosti neodvisnih 

razmišljanj, mnenj in znanja širše populacije, ki jo ponuja splet, je lahko mesto odgovorov 

na mnoga druga vprašanja, povezana z modo ne le za oglaševanje. Podaja namreč 

neposredna mnenja širše skupnosti, njihove izkušnje, želje, potrebe, razmišljanja. Zato je 

idealen prostor za raziskavo. 

Zakaj torej posegati po kompleksnih, dragih in v nekaterih primerih tudi zavajajočih 

metodah odkrivanja kupčevih potreb, če so te neposredno napisane na spletu? Te priložnosti 

se zaveda tudi Eva Perčič, ustanoviteljica inštituta Momo, kjer so posegali po ti. 
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Netografskih raziskavah. Beseda izhaja iz zloženke interneta in etnografije. Tovrstne 

raziskave omogočajo neposredno sledenje mnenjem določene skupine, preko blogov, 

forumov in drugih socialnih omrežij. Je veja etnografske raziskave, ki analizira prosto 

obnašanje uporabnikov spleta (Eva Perčič, intervju z avtorico, 29. marec 2012). V 

etnografijo se jo uvršča zaradi specifičnih lastnosti svojih metod, ki so naturalistične, 

impresivne, deskriptivne, multi-metode in z možnostjo adaptiranja. Pri doseganju 

naturalističnega aspekta proučevane skupine je mnogo bolj uspešna kot fokusne skupine ali 

intervjuji, poleg tega pa omogoča hitrejše in cenejše pridobivanje podatkov kot etnografska 

raziskava. Konkurira lahko tudi metodam kot je nevro marketing in eye tracking, saj 

omogoča hitrejše in cenejše pridobivanje podatkov brez poseganja v človeško intimo. Poleg 

tega so pridobljeni podatki realna stališča posameznikov na spletu, ki so tam iz lastne želje; 

zaradi potrebe po pridobitvi informacij, deljenja mnenj, deljenja osebnega izražanja itd., kar 

je popolnoma drugačno izhodišče, kot če je posameznik v vlogi vprašanca za potrebe druge 

osebe. Vir informacij in podatkov so skupine ali ti. skupnosti posameznikov, ki se spletno 

družijo, da bi si izmenjali mnenja, misli, podatke in inspiracije. Postopek izvajanja 

netografije, sledi šestim korakom: planiranje raziskave, vstop, zbiranje podatkov, 

interpretacija, zagotavljanje tehničnih standardov in prezentacija raziskave (Kozients 2010, 

58-74). Metodologija netografije se izvaja ročno, za to je za njeno izvajanje potrebno veliko 

časa in energije, ker je morda njena pomanjkljivost v primeri z ostalimi raziskavami. 

Znatno večje število podatkov in v krajšem času nam omogočajo metode kot so ti. »11
text 

mining« ali  »data mining«. Te lahko delujejo na istem principu kot netografija, le da 

zbiranje podatkov ni ročno, temveč podatke zbira in ureja v izvlečke sistem sam, po 

določenem algoritmu. Metodologija se nanaša na izvlečke zanimivih in nevsakdanjih 

vzorcev oz. znanja iz nestrukturiranih tekstovnih dokumentov kot posodobitev tekstovnega 

raziskovanja oz. znanje iz (strukturiranih) podatkovnih baz. Text mining je 

multidisciplinarno področje, ki vsebuje odkrivanje informacij, tekstovne analize, 

povzemanje informacij, segmentiranje, kategorizacijo, vizualizacijo, tehnologije tekstovnih 

baz (Liu 2007, 6-8). 

Uporaba te metodologije za tržne raziskave je zaradi možnosti pridobivanja velike količine 

podatkov v zelo kratkem času zelo priročna. Kritiki pa se sklicujejo predvsem na 

kompleksnost izvedbe interpretacije oz. sklepa raziskave, ki je zaradi velikega števila po 

določenem algoritmu pridobljenih podatkov zelo težko izvedljiva. 

Kljub zelo funkcionalni in praktični uporabi tovrstne metodologije, pa se vendarle tudi tu 

pojavljajo vprašanja. Prav tako kot pri klasičnih anketnih vprašalnikih, se tudi tu sprašujemo 

o verodostojnosti izjav vprašancev. Obnašanje vprašanca na spletu namreč ne zagotavlja 
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 V nekaterih slovenskih besedelih se text in data mining prvaja kot besedilno in podatkovno rudarjenje. 
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vselej pristnosti njegovih izjav oz. ni nujno ekvivalentno obnašanju v njegovem realnem 

svetu. Mnogokrat se posameznik na spletu obnaša (v komunikaciji preko socialnih omrežij, 

blogov, komentarjev, ali preprostega brskanja) tako kot bi si želel, da bi ga videli, čeprav se 

bo v običajnem življenju verjetno obnašal drugače. Zaradi tega se pojavlja skeptičnost glede 

verodostojnosti odgovorov respondenta in posledično rezultatov raziskave  (Liu 2007, 6-13). 

S tem vprašanjem se torej srečujemo pri skorajda vsakovrstni metodologiji, od klasičnih 

anket do nevro marketinških raziskav. Različni izvajalci seveda zagotavljajo verodostojnost 

svoje metode, vendar do sedaj še nobena ne zagotavlja zanesljive resnice, so le bolj in manj 

efektivni približki. Dejanski nakup je tisto pravo zrcalo realnosti, iz odgovora na vprašanje, 

kaj ljudje kupujejo, bomo lahko posledično odgovarjali na vprašanje, zakaj to kupujejo in 

kaj bodo v prihodnosti kupovali. Ko se bo fizični nakup docela ali vsaj v večini preselil na 

splet, bo ta sledljivost lažja in bomo lažje in bolj realno odgovarjali na ta vprašanja, oz. kot 

je v intervjuju za naše delo izjavil dr. Miro (Miro Kline, intervju z avtorjem, 3. april. 2012):  

Dejansko bomo sledili realiziran nakup. Ne samo, kaj si bo posameznik ogledoval, govoril, 

temveč kaj bo naredil. Ker to nam tu dejansko manjka … Mi torej rabimo ta vedenjski vidik, in 

če se bo to na spletu dalo gledati, bo super. In potem bomo to lahko povezali s tem,kar ljudje 

»lajkajo« in tem, kar dejansko kupijo. Tako bomo mogoče prišli do uporabnega orodja. Samo 

npr. netografska raziskava, oz, to, kar potegnem iz blogov, komentarjev in tega...ojoj, to je daleč 

od realnosti in moraš biti zelo spreten, spet psihoanalitični pogled na to da lahko to zadevo okoli 

obrneš … Nevro marketing poskuša priti do bistva z znanji iz nevrologije, ki je za določanje 

kakih bolezenskih simptomov čisto primeren, ampak, to kar oni tam ugotovijo, je v bistvu 

fiziologija, ki ne pove nič o tem, kaj je takrat moderno ali pa zakaj je človek to kupil...še vedno 

mora biti odgovor od človeka. In ker ga oni neposredno sprašujejo, zakaj je on nekaj kupil … 

naredijo isto napako, kot v anketi, tako da to je »larifari« .... 

Splet 2.0, bi lahko primerjali s pojavom hitre mode. Vse je dostopno vsem. Tisto kar je bilo 

včasih dostopno le določenim in povezano z denarjem, je sedaj v rokah vsakogar. Razlika se 

vidi le v stališčih, mišljenju in okusu posameznika. Tako kot je hitra moda prinesla 

dosegljivost uporabe širokega spektra oblačil vsakomur, za razliko od prejšnjih časov, ko so 

se lepo oblačili le bogati, splet 2.0 omogoča zabavo, deljenje mnenj, izražanja samega sebe 

pred svetom vsakomur, ki to želi. Tako pri hitri modi pa se je tudi pri spletu pričelo 

pojavljati množično hitro menjanje mnenj, stilov stališč ipd. Ljudje bi v množici želeli 

izstopati kot posamezniki, s svojo osebnostjo, kar pa je v tako veliki skupnosti kot je 

svetovni splet težko doseči. Odgovor na to je zopet v segentiranju in motivacijskem 

strukturiranju posameznikov. Tako kot se je v modi množično pričela pojavljati 

segmentacija posameznikov v motivacijske strukture, deljene po specifičnem okusu, 

stališčih in življenjskem slogu, tako je tudi splet pričel segmentirati množice uporabnikov. 

Splet 3.0, s svojo osredotočenostjo na posameznika in njegove potrebe, postaja ti. osebni 

splet ali personal web, kar pa ni le priložnost za lažjo samo orientacijo posameznika, temveč 

predvsem za oglaševalce, blagovne znamke, tržne analitike, raziskovalce itd. Tako kot pri 
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segmentiranju, pri izgradnji blagovne znamke, tako tudi splet skozi segmentiranje omogoča 

oglaševalcem lažjo fokusno usmeritev, ciljno kontekstno naravnanost in bolj oseben pristop. 

Orodje za to pa so predvsem socialna omrežja, kjer obiskovalci sami, brez da bi jih o tem 

spraševali, razkrivajo svoj potrošniški profil.  

        

Slika 12:  Analiza (Google trends ) spletnih iskalcev besede Ray Ban 

Vir: Google trendi 2011. 

Zgornja slika prikazuje primer popularnosti očal Ray Ban, prikazan v aplikaciji Google 

trend. Slika 12 prikazuje analizo obiskov te besede. Iz analize je očitno viden porast trenda 

nošenja teh očal v zadnjih letih ter opozarja na nihanje v zanimanju, ki zraste v poletnih 

mesecih. Označeni so tudi ključni dogodki, ki so vplivali na povečanje zanimanja oz. 

zadetkov te ključne besede, regije in države navedene po številu obiskov in tako dalje. Tako 

lahko s pomočjo te aplikacije vsak amaterski posameznik opazuje nihanje trenda 

popularnosti za katerokoli ključno besedo in s tem pridobi ključne informacije (lokacije, ker 

je za to besedo največ zanimanja, čas in ključne dogodke, ki vplivajo na trend povišanja 

popularnosti, primerjavo s konkurenco…), ki konkurirajo mnogim časovno in stroškovno 

zahtevnim raziskavam. Taki in podobni primeri, vsekakor opozarjajo na vse bolj preprosto, 

hitro in stroškovno optimizirano rabo kvantitativnih in tudi kvalitativnih raziskav, ki jih 

omogoča splet, kar opozarja na dejstvo, da je splet osnovno orodje tržnih raziskav 

prihodnosti. 
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6     NEVARNOSTI, MORALA IN ETIKA PRI UPORABI TRŽNIH RAZISKAV 

Pojav hitre mode je nastal pod okriljem široko razvitih, mult-inacionalnih, globalno 

delujočih podjetij, katerim so majhna, lokalna podjetja težko konkurirala. To je za sabo 

pustilo uničujoče posledice; izkoriščanje poceni delovne sile, odmik industrije in posledično, 

strokovnega znanja, slabo ravnanje z okoljem, poenotenost stila in slabše izražanje kulturnih 

specifik, hitro in površno menjavanje stilov, prevlado močnih multi-nacionalnih podjetij ter 

že omenjeni slabši konkurenčni položaj posameznih podjetij z manj kapitala. V zadnjem 

času pa je čutiti željo po spremembah v smislu večje družbene odgovornosti ter bolj 

osebnega izražanja v slogu, kar odpira manjšim podjetjem novo priložnost za razvoj na trgu. 

Lahko bi rekli, da je čutiti težnjo po spremembah prav zaradi posledic globalizacije. Vendar 

pa so se na te spremembe mnoga globalna podjetja zelo hitro in ustrezno odzvala in pričela 

masovno proizvajati pod pogoji »fair trade« oz poštene proizvodnje, ponujati artikle 

ekološkega in okolju prijaznega izvora ter segmentirati skupine kupcev za lažje doseganje 

specifike v osebnem slogu posameznikov.  

6.1     Ali namen tržne raziskave vedno opravičuje sredstvo? 

Pri tem je dostikrat dober namen samo sredstvo za večjo prodajo in ne cilj in izrablja etično 

zavest posameznikov za svoj večji dobiček. Vprašljiva pa je tudi enormna količina sredstev, 

ki jih podjetja uporabljajo v ta namen. Pri pridobivanju specifičnih informacij določena 

multi-nacionalna podjetja uporabljajo metode, kot je npr. nevro marketing, ki omogočajo 

neposredno skeniranje posameznikovih potreb. V mnogo primerih, so pridobili zelo 

efektivne rezultate, vendar za takšno raziskavo odšteli zelo velike vsote. Najpogosteje 

uporabljene naprave, kot s fMRI, sicer pogosto služijo v zdravstvene namene. 20.10 2010 je 

imel v Hiši eksperimentov, v Ljubljani predavanje Dr. Blaž Koritnik, ki je opisoval proces 

uporabe teh naprav, kjer lahko z magnetno resonančnim slikanjem preučujemo ne le 

strukturo možganov, temveč tudi miselne procese, ki potekajo v človeških možganih 

(Koritnik 2010). Nova spoznanja na tem področju spreminjajo naše védenje o delovanju 

možganov, odpirajo pa tudi zanimive možnosti, kot je povezovanje možganov z računalniki. 

Opisal je osupljive možnosti uporabe teh naprav, za izboljšanje zdravja posameznikov, kar 

pa je žal povezano tudi z denarnimi zmožnostmi. Misel na uporabo teh naprav za namen 

trženja in, morda posredno, manipuliranja z bolj ciljno psihološko usmerjenimi 

promocijami, ki imajo namesto zdravljenja in izboljšanja kvalitete življenja posameznikov 

samo en namen – večjo prodajo, nam vsekakor odpira etična vprašanja. Denarne vrednosti, 

ki jih podjetja vlagajo za tovrstne raziskave, so v času, ko mnogo ljudi živi v človeku 

neprimernih pogojih, zelo velike in jih težko opravičimo. Poleg tega pa imajo takšne vrste 

raziskave še en moralni razmislek, koliko sploh imamo pravico posegati v človekovo intimo. 

Mnogi ljudje raziskave kot je nevro marketing sicer enačijo s strah vzbujajočimi občutki 

Orwellovega romana »1984«, kjer ti. veliki brat nadzoruje naše misli. Pri tem seveda ne gre 

za implementiranje novih misli ali kakršnih koli manipulacij v času procesa izvajanja teh 
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raziskav. Klub temu je nevarnost manipulacije z našimi željami in občutki zelo prisotna. 

Zavajanjem in manipulacijam se lahko upremo samo z ozaveščanjem. Če povzamemo 

besede Eve Perčič, ki v intervjuju za to raziskavo poudarja močan pomen o samozavedanja 

lastne potrošniške vloge: »Danes se ljudje ne učijo, kako postati potrošnik. Ne razumem, 

zakaj to ne spada v splošno izobrazbo, saj ti to bistveno izboljša kakovost življenja.« (Eva 

Perčič, intervju z avtorico, 29. marec 2012) 

V delu večkrat poudarjamo, da je moda skupek tržnih, psiholoških in socioloških 

dejavnikov, za kar so potrebne raziskave, ki omogočajo vpogled ne le v tržno, temveč tudi 

psihološko in sociološko ozadje. Tovrstno pridobivanje informacij je sicer nujno potrebno, 

pri spoznavanju narave delovanja modne industrije, vendar edini cilj ne sme biti zgolj 

povečanje dobička. 

V času razcveta kapitalizma je moda pridobila prevlado zgolj v tržnem aspektu, medtem, ko 

sta psihološki in sociološki, ki omogočata spoznavanje načinov izražanja duha časa, kulture, 

estetike, osebnega sloga, izgubljala svoj pomen vložka. Ti dve različni izhodišči bistveno 

ločita namen in cilj delovanja modne industrije ter, posledično, tržnih raziskav na tem 

področju. V večini primerih se seveda moda ustvarja za en in edini namen - prodajo, brez 

katere težko deluje, vendar je odvisno ali bo to storila na način, ki bo uporabniku omogočal 

izražanje svojih lastnih občutkov oz. izražanje svojega sloga, osebnosti in estetike ali pa bo 

le narekovala trend, ki se mora držati, da bo sprejet ali dobro obravnavan v družbi, kar pa bo 

odvisno tudi od denarnega. 

6.2     Publikacija tržne raziskave ter moralna in etična vprašanja 

Tržna raziskava naj bi bila namenjena poznavanju narave trga, marketinškim usmeritvam, 

odkrivanju vedenja pri nakupnih odločitvah ter potrebi odjemalcev. Objava, ki naj bi 

raziskava služila, naj bi v večinoma bila namenjena internem krogu podjetja in ne širši 

javnosti, saj je v mnogih primerih njen namen razviti ustrezne tržne pristope, ki so po navadi 

skriti tako odjemalcem, kot konkurenci. Zakaj je temu tako, je na prvi pogled jasno, šlo naj 

bi za strategije, ki jih podjetja uporabljajo za lastno konkurenčno pozicijo na trgu in služenje 

odjemalčevim potrebam. Tu pa se nam postavlja vprašanje o osnovnem namenu raziskave. 

Če naj bi služila le odzivu na potrebe odjemalcev, zakaj je potemtakem njena objava 

omejena na skrit krog vodstvenega izvajanja v podjetju? Če je razlog skrivanje pred 

konkurenco, je odgovor izogibanju javni objavi smiseln, vendar je jasno, da ne gre le za to. 

Če upoštevamo že prej omenjena spoznanja o iracionalni naravi naših nakupovalnih motivov 

in načina potrošnje, bi bili ti vsekakor manj dejavni in izraziti, če bi razlogi zanj postali 

jasno ozaveščeni, znani in racionalni. Mnogi raziskovalci, ki uporabljajo metodologije 

raziskav, ki omogočajo vpogled v nezavedno vedenje ob nakupnih odločitvah, to počnejo 

zaradi manipulacije in profita in tu ne vidijo nikakršne moralne spornosti. Takšnemu odnosu 

do kupcev se je uprla le redka peščica znanstvenikov, ki s svojimi spoznanji osveščajo ljudi 
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o njihovem vedenju v vlogi potrošnikov, eden redkih, ki odstirajo skrivnosti oglaševalskih in 

nakupnih manipulacij, je Martin Lindstdrom z uporabo metode skeniranja možganov, s 

katerimi osvešča potrošnike o pravi naravi in vzrokih nakupnega vedenja in vplivih 

oglaševanja. O etiki uporabe raziskav za odkrivanje nakupne odločitve bi lahko veliko 

razmišljali, vsekakor pa lahko povzamemo, da je mejo med zgolj odkrivanjem globljega 

psihološkega ravnanja pri porabniških odločitvah in njegovo zlorabo za manipulacijo sicer 

težko določiti, morali pa bi se je ves čas zavedati in njeno prekoračenje tudi moralno 

obsoditi brez današnjega vse (zaradi profita) opravičujočega pragmatizma. Vsekakor pa je 

pri tem bistveno, da se uporabnika mode ne omeji samo na potrošnika, ki je samo sredstvo 

za ciljno povračilo denarnega vložka, temveč na človeka-uporabnika s svojimi željami in 

potrebami po estetiki, podoživljanju, izražanju, kar se tako kot v vsem okoli nas (in v nas) 

odraža tudi v modi. 
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7     EMPIRIČNI DEL 

Z raziskavo smo poizkušali potrditi, zavreči oz. delno zavreči podano tezo naloge, oz. 

pridobiti odgovore na sledeča vprašanja; 

 ali podjetja, ki so povezana z dejavnostjo modne industrije, poznajo in (ali) izkoriščajo 

potenciale za izgradnjo izrazite blagovne znamke in njene percepcije, ki bi jih lahko 

dosegli z izbiro relevantnih raziskav in tej stroki prilagojenih metod trženja. Pod pojmom 

relevantnosti mislimo tiste marketinške raziskave, ki za lažji vpogled v psihologijo 

nakupovanja in prilagajanje okusu odjemalcev uporabljajo sodobnejše oz. preprostejše 

raziskovalne metode, ki omogočajo močno interakcijo ciljne skupine. Zanimajo nas 

raziskave, ki podatke črpajo ne le na osnovi odgovorov respondenta, temveč na osnovi 

njegovega življenjskega sloga in ga aktivno vključujejo v sodelovanje.  

 Zanima nas tudi narava, metodologija, smiselnost ter način njihove uporabe in posledice, 

če se bo s tem spremenil tudi odnos potrošnika do nakupovanja mode. Zanimalo nas je 

tudi, ali bi na spremembe lahko vplivala močna nasičenost marketinškega komuniciranja 

in množične ponudbe, in bi si tako posamezniki želeli bolj osebni stil ter pristop 

ponudnikov. Ker je za razumevanje izbire načina tržne raziskave potrebno predhodno 

razumevanje narave ciljne skupine, delovanja trženja te stroke, njegova smiselnost in 

namen, smo vprašanja usmerili tudi v to, širše področje. 

 V raziskavi nas zanima tudi etični oz. moralni vidik raziskav, ki posegajo v družbene 

odnose in psihologijo človeškega razmišljanja ter nevarnost zavajanja in zlorab tovrstnih 

študij. Zanima nas tudi vpliv uporabe socialnih omrežij, pozicioniranja, in segmentiranja 

ciljnih skupin na odjemalčeve nakupne navade in pristope tržnih raziskav. 

7.1     Opis raziskave 

Raziskavo smo razdelili v dva poglavitna sklopa: V prvem sklopu, smo za vzorec vzeli 

podjetja, katerih dejavnost je povezana z modno industrijo. Želeli smo ugotoviti pogostost 

uporabe, odnos in poznavanje tržnih raziskav, ki bi lahko vplivale na potenciale za izgradnjo 

izrazite blagovne znamke in njene percepcije. Za pridobitev tovrstnih podatkov, smo izvedli 

metodo anketnih vprašalnikov z vzorcem 30-32 podjetij (dva podjetja sta, zaradi delovanja 

pod krovnim podjetjem, odgovarjala le na določena vprašanja). V drugem sklopu pa 

odkrivamo naravo tržnih raziskav, ki bi jih lahko zaradi rezultatov upoštevali kot relevantne, 

in bi tako lahko izboljšale potenciale za dobro delovanje modnih podjetij.  

Za boljše razumevanje smisla in namena tržne raziskave modne stroke smo najprej iskali 

mnenja o širšem razumevanju pojma tržna raziskava, nadaljevali pa z mnenji o trženju, 

naravi in obnašanju odjemalcev mode ter o etičnosti pri uporabi tržnih raziskav modne 

industrije. Za to raziskavo smo uporabili metodo intervjujev z vzorcem desetih 

intervjuvancev, ki so strokovnjaki s področja tržnih raziskav, marketinga oz. trženja, prodaje 

ter vodenja blagovne znamke.  
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7.2     Raziskava praktične uporabe in poznavanja tržnih raziskav, pri podjetjih ki 

sodelujejo modni industriji 

S pomočjo kvantitativne raziskave na osnovi anketnih vprašalnikov želimo ugotoviti 

frekventnost in način uporabe tržnih raziskav v modni stroki. Tako smo ugotavljali, v 

kakšnem obsegu se podjetja modne stroke odločajo za raziskave svoje ciljne skupine in trga, 

kako pogosto to počnejo, kolikšen delež svojih investicij vlagajo v tržne raziskave ali so te 

skrbno in primerno izbrane, glede na njihovo dejavnost ter koliko so seznanjena s tržnimi 

raziskavami, ki so jim na voljo. Zanimali so nas tudi dejavniki, ki jih podjetja pogrešajo pri 

uporabi raziskovalnih metod, oz. kaj pri njih še dopolnili. Zanimala nas je tudi razlika v 

višini investicijskega vložka v tržne raziskave med podjetji, ki delujejo lokalno in tistimi, ki 

delujejo mednarodno, ter razlika vložka med podjetji, ki podatke za svoje delovanje črpajo 

zgolj iz rezultatov prodaje in tistimi, ki posegajo še po drugih metodah in, nenazadnje, 

koliko poznavanje tržnih raziskav vpliva tudi na sam vložek. 

7.2.1     Potek raziskave in rezultati 

Vzorec je sestavljalo 32 anketnih vprašalnikov za podjetja iz dejavnosti modne industrije. 

To so dejavnosti, ki so odvisne od modnih trendov, popularnosti in estetske percepcije svoje 

ciljne skupine. V ta segment smo torej vključevali dejavnosti oblačilne, tekstilne in obutvene 

industrije, kozmetičnega oz. negovalnega- lepotnega področja, opreme za dom in zabavne 

elektronike. Anketni vprašalnik je bil sicer anonimen in ni bilo potrebno navajati imena 

podjetja, vendar je bil vselej omejen na dejavnost modne industrije, kar pomeni da smo kot 

pogoj za izpolnjevanje ankete navedli delovanje v vodilnem ali tržnem sektorju podjetja, ki 

deluje v enem od zgoraj naštetih področij. Sprva smo sicer izdelali vprašalnike, kjer je imel 

respondent možnost navedbe imena svojega podjetja, vendar pa je bil zaradi tega odziv 

reševanja zelo slab, saj je dosti podjetij kot povratno informacijo navedlo pomislek, da gre 

za zaupne podatke (čeprav je bilo v vprašalniku izrecno navedeno, da navedba imena 

podjetja ni nujna). Poznejša, anonimna oblika vprašalnika je sicer izboljšala odzivnost, 

vendar je bila ta kljub temu slaba in za pridobitev želenega vzorca zelo dolgotrajna. 

Večinski del anketnih vprašalnikov je bil rešen na lokaciji Gospodarske zbornice Ljubljana 

in drugih poslovnih stavbah. Skupina anketiranih je bila sestavljena iz devetnajstih podjetij z 

lokalnim in trinajstih z mednarodnim poslovanjem. Vprašalnik je vseboval devet vprašanj, 

na osnovi odgovorov smo ugotavljali sledeče: 

 

 Ste v vašem podjetju menja, da tržne raziskave bistveno učinkujejo na tržno vrednost in 

percepcijo blagovne znamke?  

S tem vprašanjem smo želeli ugotoviti splošen odnos podjetij do tržnih raziskav oz. njihov 

vpliv na uspešnost poslovanja oz. vrednost (slika 13) : 
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Slika 13:  Mnenje o vplivu tržnih raziskav na vrednost in percepcijo blagovne znamke 

 

65,5% vprašanih je mnenja, da tržne raziskave bistveno učinkujejo na vrednost oz. 

percepcijo njihove blagovne znamke, od tega 46% podjetij z lokalnim poslovanjem in 55% 

podjetij z mednarodnim poslovanjem. 29% od vprašanih se s to trditvijo delno strinja, od 

tega 78% z lokalnim in 22% z mednarodnim poslovanjem in 6,5% se s to trditvijo ne strinja, 

kar v celoti predstavlja podjetja z lokalnim poslovanjem. 

 

 Kolikokrat letno se v vašem podjetju lotevate tržnih raziskav? 

Tu nas je zanimala zgolj frekventnost uporabe tržnih raziskav oz. kako pogosto v podjetjih 

uporabljajo te dejavnosti (slika 14): 
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Slika 14:  Kolikokrat letno se podjetja poslužujejo tržnih raziskav. 

Tu je 43% vprašanih označilo, da se odločijo zanje manj kot enkrat v letu, od tega 77% 

podjetij z lokalnim poslovanjem in 23% podjetij z mednarodnim poslovanjem. 40%, pa je 

označilo, da se raziskav loteva večkrat v letu, od tega 42% podjetij z lokalnim poslovanjem 

in 58% z mednarodnim poslovanjem. Najmanj vprašanih, 17%, je označilo, da se teh loteva 

enkrat letno, od tega 77% podjetij z lokalnim poslovanjem in 23% podjetij z mednarodnim 

poslovanjem. Dva respondenta sta se pri tem vprašanju vzdržala. 

 Katerega izmed naštetih podatkov, pridobljenih na osnovi tržnih raziskav, bi označili za 

najpoglavitnejšega? 

Pri tem vprašanju nas je zanimal bistven namen, ki ga podjetja, ki delujejo v modni industriji 

imajo, ko se poslužujejo tržnih raziskav (slika 15): 
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Slika 15:  Kateri podatki, pridobljeni na osnovi tržnih raziskav, so za podjetja naj 

poglavitnejši 

Pri tem jih je največ, 28,5%, označilo izgradnjo blagovne znamke, čemur je z 18,5% sledilo 

odkrivanje potreb končnega uporabnika, s 16,8% pozicioniranje blagovne znamke, 12% 

pospeševanje prodaje in 11,2% odkrivanje ciljne skupine. 13% vprašanih, pa je označilo, da 

se tržnih raziskav poslužujejo še z drugimi nameni. 

 Ali v vašem podjetju segmentirate svoje uporabnike? 

Ugotavljali smo tudi, ali podjetja pri tržnih raziskavah segmentirajo svoje uporabnike. Ali 

torej svoje ciljno in/ali sedanjo populacijo razdelijo v skupine, ki so lahko le osnovne (spol, 

starost, kupna moč) in/ali globlje razdeljene (okus, življenjski stil, slog … ), (slika 16) . 

 

 

Slika 16:  Prikaz deleža podjetij, ki selekcionrajo svoje uporabnike 
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71,9% vprašanih je potrdilo, da uporabljajo segmentacijo svojih uporabnikov in 28,1% je 

odgovorilo negativno. 

 Na kakšne načine se v vašem podjetju lotevate tržnih raziskav? 

Podrobneje, nas je zanimalo, za kakšen način tržne raziskave se podjetja odločijo. Našteli 

smo nekaj metod, med katerimi so podjetja lahko označila tisto, ki jo uporabljajo, označili 

pa so lahko več metod (slika 17). 

 

Slika 17:  Načini uporabe metod tržnih raziskav v podjetjih 

 

Kar vsi vprašanci (100%), uporabljajo analizo realizacije prodaje na osnovi rezultatov, dviga 

in padca prodaje. 34,4% jih uporablja socialna omrežja oz. splet in v istem številu klasične 

anketne vprašalnike. Sledi metoda fokusih skupin, 21,9%, nato metoda raziskovanja 

Coolhunting, ki jo uporablja 18,8% vprašanih. Metodo testnih trgov kot. so npr  začasne 

trgovine oz. t.i. »pop-up« trgovine uporablja, 15,6% vprašanih. S 12,5% je bila označena 

metoda pridobivanja informacij, ki jih poda odjemalec preko aktivnosti, v katere se sam 

vključuje (npr. ko-kreiranje - »crowdsourcing«). Prav tako je 12% vprašanih označilo, da so 

uporabljali metode netografije. Testiranja na osnovi nevroloških odzivov vprašancev, kot so 

npr, nevro marketing in eye tracking, se poslužuje 9,4% vprašanih. 3,1% vprašanih je 

označilo, da se poslužuje metode intervjujev. 3,1% pa je označilo, da se poslužuje drugih 

metod, ki niso bile med naštetimi v vprašalniku in označilo, da so te kvantitativne narave. 

Podrobneje nas je zanimalo, kolikšen delež od označenih metodologij tržnih raziskav, ki jih 

podjetja uporabljajo, je bolj kvalitativne in koliko jih uporablja kombinacijo kvalitativne in 
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kvantitativne metodologije. Zato smo vzorec označenih metodologij razdelili v dve skupini. 

V prvo skupino smo uvrstili delež potrjenih uporab kvantitativnih metod, pri čemur smo se 

omejili na delež uporabe samo analize tržnih rezultatov in/ali tistih, ki v kombinaciji s temi 

uporabljajo še klasične anketne vprašalnike. Rezultate smo primerjali z ostalimi anketiranci, 

ki splošno analizo prodaje kombinirajo z drugimi, bolj kvalitativnimi oblikami metod 

raziskav. Pri tem pa je treba upoštevati, da je težko jasno določiti, v katerih primerih gre za 

kvantitativno in v katerih za kvalitativno vrsto raziskave, saj je npr. že anketni vprašalnik 

lahko sestavljen podrobneje in tako s svojo obliko izraža podatke, ki so že bolj kvalitativne 

narave. V našem vzorcu je več kot polovica (53%) takšnih podjetij, ki za svoje poslovanje 

uporabljajo tržne raziskave, ki so načeloma bolj kvantitativne narave in 47% tistih, ki 

uporabljajo kombinacijo kvantitativnih metod z kvalitativnimi. 

 Ali so vam vse od naštetih metod že dobro poznane? 

Le 19% vprašancev je potrdilo, da dobro poznajo vse od naštetih metod, medtem ko jih 

81%, potrdilo, da jih ne pozna. 

 Na osnovi raziskav, ki ste jih uporabljali do sedaj, ste želeli ugotoviti …  

Na osnovi tega vprašanja smo želeli spoznati, do kakšnih ugotovitev so na osnovi 

metodologij, ki so jih uporabljali do sedaj, prišli vprašanci. Vprašanci so imeli možnost 

potrditi več dejavnikov (slika 18). 
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Slika 18:  Področja in informacije, ki jih podjetja želijo osvojiti na osnovi tržnih 

raziskav 

Največ, 93,8%, pridobiva tržne rezultate oz. realizacijo poslovanja. 40,6% jih je želelo 

ugotoviti, kako vidijo njihovo blagovno znamko odjemalci, 37,5%, kdo so njihovi odjemalci 

in z istim številom, 37,5%, kaj pogrešajo. 28,1% jih je ugotavljalo, kaj si bodo njihovi 

odjemalci v prihodnosti želeli in 25%, kaj si še lahko v prihodnosti želijo. 21,9% jih je 

odkrivalo sociološki profil svojih odjemalcev in 18,8% psihološkega. Prav tako je 18,8% 

vprašancev spoznavalo vodila za lažje izoblikovanje novitet in trendov. Kako bi odjemalci 

želeli videti izdelek/storitev v prihodnosti, pa je želelo ugotoviti 15,6% vprašancev. Prav 

tako jih je 15,6% označilo, da je želelo pridobiti vodila za lažje pozicioniranje izdelkov in 

blagovne znamke ter segmentacijo uporabnika. Vodila za lažje izoblikovanje novitet in 

trendov glede na življenjski slog in želje odjemalcev je želelo pridobiti 15,6% vprašanih. 

43,8% vprašanih pa je še dodalo, da je odkrivalo še druge cilje, ki niso bili omenjeni v 

vprašalniku. 
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 Kaj pogrešate pri raziskavah, ki ste jih uporabljali do sedaj, oz. kaj bi še želeli s svojimi 

raziskavami doseči?  

To je zelo pomembno vprašanje, saj lahko tako ugotavljamo, kaj so podjetja v modni 

industriji, pogrešala pri do sedaj uporabljenih metodah, oz. ali so sploh kaj pogrešala. Pri 

tem vprašanju je imel vsak vprašanec možnost izbire več opcij (slika 19).  

 

 

Slika 19:  Katere informacije in vodila podjetja pogrešajo pri izvajanju tržnih raziskav 

Najpogosteje označen dejavnik, ki so ga podjetja do sedaj pogrešala, je bila resničnost 

odgovorov – 53,1%, čemur je sledilo globlje razumevanje odjemalca – 46,9%, takoj za tem 

pa vodila za lažje izoblikovanje novitet in trendov v 43,8% deležu. Vodila za lažje 

pozicioniranje blagovne znamke in izdelkov pogreša 34,4% vprašanih, medtem ko vodila za 

lažje segmentiranje glede na želje in okus odjemalcev pogreša 28,1% vprašanih. 9,4% 

vprašanih je označilo, da ne pogreša ničesar, saj jim že sami rezultati od prodaje podajo 

zadostne smernice za nadaljnjo delo. Pri svojih raziskavah pogreša še druge dejavnike, ki pa 

niso bili označeni v našem vprašalniku, 9,4% vprašanih. 

Podrobneje, nas je zanimalo, kaj točno pogrešajo tista podjetja, ki za raziskavo svojega trga 

uporabljajo zgolj analizo rezultatov poslovanja (npr. zgolj osnovne kvantitativne raziskave), 

kaj pogrešajo tisti, ki poleg te metode uporabljajo še klasične anketne vprašalnike (primer 

poglobljene raziskave, ki ima značaj kvantitativne metode), fokusne skupine (primer 

kvalitativne metode raziskave) ter metodo coolhunting (primer kvalitativne, novejše metode 

raziskave). 

 pri podjetjih, ki uporabljajo zgolj analize prodaje - 9 vprašancev 
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je bilo označenih relativno malo motečih dejavnikov. Kot manjkajoče podatke so navedli 

vodila za lažje inoviranje – izoblikovanje trendov pet od devetih. dva od devetih 

vprašancev pogreša globlje razumevanje odjemalca in eden resničnost podatkov. Polovica 

(trije od šestih odgovorov) trdi, da ne potrebuje dodatnih informacij, pri čemur tudi vodila 

za lažje pozicioniranje in segmentiranje niso bila označena kot dejavnik, ki ga pogrešajo. 

 Pri podjetjih, ki uporabljajo anketne vprašalnike - 11 vprašancev 

 jih je največ (10 od 11) vprašanih označilo, da pogreša resničnost in vodila za lažje 

razumevanje odjemalca, čemur sledijo vodila za lažjo segmentacijo odjemalcev in lažje 

inoviranje (8 od 10), 7 od 10 vprašanih pogreša navodila za lažje pozicioniranje izdelkov 

in blagovne znamke. Nihče ni označil trditve, da jim že sama tržna analiza da dovolj 

podatkov za dobro poslovanje. 

 Pri podjetjih, ki se poslužujejo metode fokusnih skupin - 7 vprašancev 

jih je relativno malo označilo podatke, ki jih pogrešajo, pa vendar so se ti pojavili na 

področjih resničnosti, ki so kot pogrešan dejavnik označila tri od sedmih podjetji, 

izpostavili so tudi vodila za lažje inoviranje in izoblikovanje trendov ter globlje 

razumevaje odjemalca (2 od 7 vprašanih), eden od vprašanih je kot pogrešane označil 

vodila za lažje pozicioniranje izdelkov in blagovne znamke, noben pa ne pogreša vodila 

za lažjo segmentacijo odjemalca in se ne strinja s trditvijo, da mu te informacije 

zadostujejo za nadaljnje delo. 

 Pri podjetjih, ki uporabljajo metode »cool – hunting«, - 6 vprašancev 

pa je bilo najmanj naštetih dejavnikov označenih za moteče. Le eden od šestih vprašancev 

pogreša vodila za lažjo segmetacijo odjemalcev. Frekventnost označb pogrešanih 

dejavnikov pri uporabi posamezne metode je za našo raziskavo sicer zanimiv podatek, 

vendar ga zaradi majhnega vzorca posamezne skupine (od 11 do 6 vprašancev), ki je ne 

reprezentativen, ne moremo posploševati na populacijo. Kljub temu lahko povzamemo, da 

so znotraj naše populacije najmanj pogrešanih dejavnikov (1 dejavnik od 6 vprašanih) 

označila podjetja, ki uporabljajo metodo coolhunting, največ pogrešanih dejavnikov (43 

motečih dejavnikov od 11 vprašancev), pa so označila podjetja, ki uporabljajo metodo 

anketnih vprašalnikov. Relativno malo motečih dejavnikov (8 dejavnikov od 7 vprašanih) 

je bilo označenih tudi pri podjetjih, ki uporabljajo metodo fokusnih skupin, zanimiv 

podatek pa je relativno majhna frekvenca pogrešanih dejavnikov pri podjetjih, ki 

informacije o svojem trgu črpajo samo na osnovi analize prodaje (11 motečih dejavnikov 

od 9 vprašancev). Iz tega bi lahko sklepali, da je v populaciji našega vzorca šlo za 

relativno majhen segment podjetij, ki zaradi specifičnosti svojega poslovanja v modni 

industriji ne potrebujejo kaj več kot osnovne kazalnike poslovanja. 

 Koliko odstotkov svojih letnih investicij namenite tržnim raziskavam? 

To vprašanje je bilo podjetjem postavljeno, da bi ugotovili, koliko podjetja dejansko 

investirajo v tržne raziskave. Tu so nas podrobneje zanimali sledeča vprašanja: 

 Ali poznavanje tržnih raziskav vpliva na vlaganje v tržne raziskave? 
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Vprašanje "Ali poznavanje tržnih raziskav vpliva na vlaganje v tržne raziskave" smo 

preverjali s pomočjo t-testa za neodvisne vzorce (preglednica 5). V ta namen smo si 

postavili ničelno hipotezo, ki se glasi, da poznavanje tržnih raziskav ne vpliva na vlaganja 

v raziskave. Za izvedbo t-testa je potrebno predhodno preveriti hipotezo o homogenosti 

variance. To smo naredili s pomočjo Levenovega testa. Na osnovi Levenovega testa pri 

čemer je F=1,449 in p=0,238 ugotavljamo, da pri naši proučevani spremenljivki ne gre za 

homogenost variance. To pomeni, da nadaljujemo z osnovnim t-testom. Na osnovi 

izračuna t-testa, pri čemer je t=1,982 in g=29 ter p=0,057, ugotavljamo, da razlike sicer 

niso statistično pomembne, kar vzamemo v zakup, a zaradi izjemno majhne prekoračitve 

meje tveganja (5%) bomo za našo interpretacijo vzeli, da je p statistično pomemben. oz. 

da lahko našo ničelno hipotezo zavrnemo s tveganjem, manjšim od 0,5%. Na osnovi tega 

sprejmemo našo alternativno že v naprej postavljeno hipotezo in ugotavljamo da: 

 poznavanje tržnih raziskav vpliva na vlaganje v tržne raziskave. Če podjetja poznajo tržne 

raziskave, veliko več sredstev namenijo zanje (v povprečju 27,1% svojih investicij ). Svoje 

ugotovitve zaradi statistične nepomembnosti ne moremo posplošiti na vsa podjetja, temveč 

samo na naš vzorec (slika 20). 

Preglednica 5:  T-test vpliva poznavanja tržnih raziskav na vlaganja vanje 

Poznate vse naštete 

metode? N Mean

Std. 

Deviation

Std. Error 

Mean

Koliko odstotkov letnih investicij namenite tržnim raziskavam? da 6 27,167 10,2062 4,1667

ne 25 13,700 15,7586 3,1517

Lower Upper

Equal variances assumed
1,449 ,238 1,982 29 ,057 13,4667 6,7960 -,4327 27,3660

Equal variances not 

assumed
2,578 11,569 ,025 13,4667 5,2244 2,0365 24,8968

t df

Koliko odstotkov investicij namenite tržnim raziskavam?

F Sig. Sig. (2-tailed)

Mean 

Difference

Group Statistics

Independent Samples Test

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means

Std. Error 

Difference

95% Confidence Interval 

of the Difference
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Slika 20:  Delež letnih vložkov, namenjenim raziskavam, med podjetji, ki poznajo vse 

metode tržnih raziskav in tistimi, ki ne poznajo vseh, znotraj našega vzorca 

 

 Ali usmerjenost podjetij na mednarodni ali lokalni trg vpliva na vlaganje v tržne 

raziskave? 

Svoje vprašanje "Ali usmerjenost podjetij izključno na lokalni trg ali na mednarodni trg 

vpliva na vlaganje v tržne raziskave" smo preverjali s pomočjo t-testa za neodvisne vzorce 

(preglednica 6). V ta namen smo si postavili ničelno hipotezo, ki se glasi, da usmerjenost 

podjetij v tuje trge ne vpliva na vlaganja v raziskave. Za izvedbo t-testa je potrebno 

predhodno preveriti hipotezo o homogenosti variance. To smo naredili s pomočjo 

Levenovega testa. Na osnovi Levenovega testa pri čemer je F=0,539 in p=0,469 

ugotavljamo, da pri naši proučevani spremenljivki ne gre za homogenost variance. To 

pomeni, da nadaljujemo z osnovnim t-testom. Na osnovi izračuna t-testa, pri čemer je t=-

3,046 in g=29 ter p=0,005 ugotavljamo, da so razlike statistično pomembne oz. da lahko 

našo ničelno hipotezo zavrnemo s tveganjem manjšim od 0,5%. Na osnovi tega sprejmemo 

našo alternativno že v naprej postavljeno hipotezo in ugotavljamo da: usmerjenost podjetij 

na mednarodne trge statistično pomembno vpliva na porabo oz. namenjena sredstva za tržne 

raziskave. Če so podjetja usmerjana mednarodno, veliko več sredstev namenijo za tržne 

raziskave (v povprečju 25,2% svojih investicij ). Svoje ugotovitve zaradi statistične 

pomembnosti lahko posplošimo na vsa podjetja in ne samo na naš vzorec (slika 21). Pri tem 

je za upoštevati dejstvo, da so dejavnosti tržnih raziskav močno prepletene z dejavnostmi 

marketinških aktivnosti, zato je del investicij neposredno vezan tudi na marketinške v največ 

primerih, promocijske, aktivnosti. 
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Preglednica 6:  T-test vpliva mednarodne ali lokalne usmeritve poslovanja podjetja na 

vložek v raziskave 

Kako podjetje posluje? N Mean

Std. 

Deviation

Std. Error 

Mean

lokalno 18 9,861 12,7807 3,0124

mednarodno 13 25,231 15,2706 4,2353

Lower Upper

Equal variances assumed
,539 ,469 -3,046 29 ,005 -15,3697 5,0467 -25,6912 -5,0481

Equal variances not 

assumed
-2,957 23,049 ,007 -15,3697 5,1974 -26,1200 -4,6193

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference

95% Confidence Interval 

of the Difference

Koliko odstotkov investicij namenite tržnim raziskavam?

Group Statistics

Koliko odstotkov investicij namenite tržnim raziskavam?

Independent Samples Test

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means

F Sig. t df Sig. (2-tailed)

 

 

Slika 21:  Primerjava povprečne porabe investicij med podjetji z lokalnim in 

mednarodnim poslovanjem 

 

 Ali širina uporabe raziskovalnih metod vpliva na porabo investicij? 

Svoje vprašanje " Ali uporaba raziskovalnih metod, ki obsegajo več kot samo analize 

lastnega poslovanja oz. prodajo, vpliva na porabo investicij?" smo preverjali s pomočjo t-

testa za neodvisne vzorce (preglednica 7). V ta namen smo si postavili ničelno hipotezo, ki 

se glasi, da uporaba več metod, kot le analiza prodaje, ne vpliva na vlaganja v raziskave. Za 

izvedbo t-testa je potrebno predhodno preveriti hipotezo o homogenosti variance. To smo 

naredili s pomočjo Levenovega testa. Na osnovi Levenovega testa pri čemer je F=22,683 in 

p=0,000 ugotavljamo, da pri naši proučevani spremenljivki ne gre za homogenost variance. 

To pomeni, da nadaljujemo z osnovnim t-testom. Na osnovi izračuna t-testa, pri čemer je t=-

5,476 in g=30 ter p=0,000 ugotavljamo, da so razlike statistično pomembne oz. da lahko 

našo ničelno hipotezo zavrnemo s tveganjem manjšim od 0,5%. Na osnovi tega sprejmemo 

našo alternativno že v naprej postavljeno hipotezo in ugotavljamo da: 
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Uporaba več metod raziskovanja, kot so le analiza poslovanja oz. prodaje, vpliva na porabo 

oz. namenjena sredstva za tržne raziskave. Če podjetja uporabljajo še druge metode tržnih 

raziskav, porabijo veliko več sredstev zanje (23,4% svojih investicij). Svoje ugotovitve 

zaradi statistične pomembnosti lahko posplošimo na vsa podjetja in ne samo na naš vzorec 

(slika 22). 
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Preglednica 7:  T-test vpliva uporabe raziskovalnih metod, ki obsegajo več kot samo 

analize poslovanja oz. prodajo, na porabo investicij 

Razlika v investiciji glede na 

uporabo raziskovalne 

metode N Mean

Std. 

Deviation

Std. Error 

Mean

uporabljajo le tržno 

realizacijo
10 ,250 ,4249 ,1344

uporabljajo še druge 

metode
22 23,409 13,2509 2,8251

Lower Upper

Equal variances assumed
22,683 ,000 -5,476 30 ,000 -23,1591 4,2292 -31,7962 -14,5220

Equal variances not 

assumed
-8,188 21,095 ,000 -23,1591 2,8283 -29,0392 -17,2789

Std. Error 

Difference

95% Confidence Interval 

of the Difference

Koliko odstotkov investicij namenite tržnim raziskavam?

Koliko odstotkov investicij namenite tržnim raziskavam?

Independent Samples Test

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means

F Sig. t df Sig. (2-tailed)

Mean 

Difference

Group Statistics

 

 

Slika 22:  Prikaz primerjave letnih investicijskih vložkov med podjetji, ki za raziskavo 

trga uporabljajo le analizo lastne prodaje z tistimi, ki uporabljajo več metod 

 

7.2.2     Potek raziskave praktične uporabe in poznavanja tržnih raziskav, pri podjetjih ki 

sodelujejo modni industriji 

Večina podjetij (64,5%) je mnenja, da tržne raziskave bistveno učinkujejo na tržno vrednost 

in percepcijo blagovne znamke. V večji meri to trditev podpirajo podjetja z mednarodno 

usmeritvijo. Kljub temu, pa jih večina (43%) uporablja redkeje kot enkrat letno, 

(prevladujejo podjetja z lokalnim načinom poslovanja), 40% pa večkrat v letu, pri čemur 

prevladujejo podjetja z mednarodnim poslovanjem. Najmanj se jih poslužuje 1X letno.  

Največ (28,5%) tržne raziskave uporablja za izgradnjo blagovne znamke, sledi odkrivanje 

potreb končnega uporabnika (18,5%) ter pozicioniranje blagovne znamke (16,8%). V manjši 

meri pa jih uporabljajo za odkrivanje ciljne skupine, segmentacije uporabnika, pospeševanja 
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prodaje in drugo. Večina podjetij (71,9%) segmentira svoje uporabnike. Metodologija tržnih 

raziskav, ki je najbolj uporabljena, je analiza prodaje (100 % potrditev uporabe), kjer se na 

osnovi dviga ali padca prodaje sklepa na trenutno poslovanje in ustvarja načrte za bodoče. 

Temu orodju sledi iskanje informacij o sedanjem in potencialnem uporabniku s pomočjo 

spleta in socialnih omrežij ter z uporabo klasičnih anketnih vprašalnikov (34,4% potrditev 

uporabe). Sledijo metode, kjer podjetja, za pridobivanje povratnih informacij o odjemalcu te 

aktivno vključujejo v svoje dejavnosti, metodo fokusnih skupin uporablja 21,9% vprašancev 

metodo »Coolhunting« pa 18,8%. Sledijo metode testnih trgov (kot so npr. t.i. »Pop-up 

stores«) z 15,6% potrjenim deležem uporabe in metoda idejnega vključevanja odjemalcev 

(kot je npr. t.i. »co-creation« - »crowdsourcing«), katere je uporabljalo 12,5% vprašanih. 

Pridobivanja informacij na osnovi spletnih debat in razprav oz. s pomočjo uporabe 

netografije oz. »tekst in data mining« metode se prav tako poslužuje 12,5% vprašanih, 

testiranj na osnovi nevroloških izidov (kot npr. nevro marketing in eye trackig) se poslužuje 

9,4% vprašanih in le 3,1% vprašanih uporablja metode intervjujev. Dobra polovica, 53% 

vprašanih, se pri tem opira na bolj kvantitativne metodologije kot je zgolj analiza prodaje ali 

ta metoda v kombinaciji z anketnimi vprašalniki, ostalih 47% pa poleg teh uporablja še 

druge metode, ki so tudi bolj kvalitativne narave (tu je treba upoštevati dejstvo, da težko 

trdimo ali je so vse druge metode v celoti kvantitativne ali kvalitativne, saj ima npr. 

nevrološko testiranje, ki ga uporablja 12,5% vprašanih, npr. nevro marketing ali eye 

tracking, sicer kvalitativne lastnosti metodologije, vendar, z kvantitativno obdelavo 

podatkov, prav tako pa lahko v upoštevamo tudi klasične anketne vprašalnike, ki imajo 

(odvisno od vsebine) tudi lahko kvalitativne lastnosti). Večina, 81% vprašancev, je potrdila, 

da ne pozna vseh naštetih metodologij oz. možnosti za izvedbo tržne raziskave. Poleg tega 

smo ugotovili, da podjetja ki poznajo vse metodologije tržnih raziskav, vanje vlagajo večji 

delež svojih investicij (zaradi statistične ne- pomembnosti smo to posplošili le na naš 

vzorec). Če podjetja, poleg zgolj tržne analize prodaje, uporabljajo še druge metode tržnih 

raziskav, porabijo veliko več sredstev zanje (v povprečju 23,4 % svojih investicij). Če pa so 

podjetja usmerjana mednarodno, je odstotek vložka v tržne raziskave še višji kot za podjetja 

z lokalno usmeritvijo, za tržne raziskave namenijo v povprečju 25,2% svojih investicij . Na 

splošno podjetja pri svojih raziskavah poleg osnovne realizacije poslovanja (ki je izražena v 

največji meri) pri svojih raziskavah iščejo predvsem informacije o odjemalcih in njihovem 

bodočem obnašanju in dojemanju ponudbe. Pri tem najbolj pogrešajo resničnost odgovorov 

(izrazilo jo je 53,1% vprašanih), globlje razumevanje odjemalca (46,9% vprašanih ) vodila 

za lažje inoviranje oz. ustvarjanje novitet in trendov (43,8% vprašanih), čemur sledijo vodila 

za lažje pozicioniranje blagovne znamke in izdelkov ter segmentiranje uporabnikov glede na 

njihov okus in življenjski slog (34,4% do 28,1% vprašancev), medtem ko je 9,4% 

vprašancev menilo, da ne pogrešajo drugih informacij, saj jim kot uspešno vodilo za 

nadaljnjo delo podatki analize prodaje zadostujejo. 9,4% vprašancev pa je označilo, da 

pogrešajo še druge informacije. Za podrobnejši vpogled v to, kateri dejavniki so najbolj 

prisotni pri uporabi posameznega tipa raziskovalnih metod, smo vzeli štiri metode, od tega 

eno povsem kvantitativno (klasična analiza rezultatov prodaje), eno z kvantitativnimi 
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lastnosti (klasični anketni vprašalnik), kvalitativno (fokusne skupine) in novejšo kvalitativno 

metodo (Coolhunting).  

Pri podjetjih, ki uporabljajo zgolj analize prodaje, je bilo označenih relativno malo motečih 

dejavnikov. Kot pogrešani podatki so bila izpostavljena vodila za lažje inoviranje ( potrdilo 

5 od 9 vprašanih ). Pri podjetjih, ki se poslužujejo anketnih vprašalnikov, jih je največ (10 

od 11) označilo, da pogrešajo resničnost in vodila za lažje razumevanje odjemalca. 

Relativno malo podjetij, ki se poslužujejo metode fokusnih skupin, je označilo pogrešane 

podatke, kljub vsemu so se ti pojavili na področjih resničnosti, ki so kot pogrešani dejavnik 

označila tri od sedmih podjetji. V podjetjih, ki uporabljajo metode »cool huntig«, pa je bilo 

najmanj naštetih dejavnikov označenih kot moteči. Le eden od šestih vprašancev je označil 

en dejavnik kot pogrešan in sicer vodila za lažjo segmentacijo odjemalcev. 

7.3     Raziskava splošnega mnenja strokovnjakov o naravi tržne raziskave, primerne 

za   modno stroko, trženju in naravnanosti odjemalcev modne stroke ter etičnosti 

uporabe določenih raziskav  

Raziskava obsega 10 intervjuvancev, izbranih glede na njihovo strokovno podkovanost. 

intervjuvali smo respondente iz sledečih področij: 

področje tržnih raziskav in trženja:  

 Fabio Martins, zadnjo izobrazbo zaključil na Universitiy of Durgham, globalni 

direktor raziskav trga, prodaje IPSOS MORI - London, inštruktor in član skupine šole 

DeRose method, New York, specialist s področja tržnih raziskav, nakupovalnih navad, 

trženja in poučevanja. 

 Mag. Igor Pavlin, zadnjo izobrazbo zaključil na EDI of the World Bank, vodja projektov 

na področju podjetništva in razvoja managementa pri Mednarodnem centru za 

promocijo podjetij v Ljubljani, višji predavatelj na Fakulteti za podjetništvo, so-

ustanovitelj in sekretar sekcije za franšizing pri TZS. 

 Eva Perčič, zadnjo izobrazbo zaključila iz psihologije, na FDV v Ljubljani, direktorica 

raziskav v Memo institutu in so - ustanoviteljica Slovenija CO – working. Specialistka s 

področja (kvalitativnih) tržnih raziskav, trženja, psihologije nakupovanja, trend spotting 

raziskav. 

 Doc. Dr. Miro Kline, zadnjo izobrazbo zaključil na Filozofski fakulteti v Ljubljani, s 

smeri psihologija, docent na fakulteti za družbene vede, Univerze v Ljubljani, strokovnjak 

za komuniciranje in trženje, lastnik in direktor družne Kline&partner d.o.o. 

 Boštjan Tadel; z dokončanim študijem primerjalne književnosti in filozofije, strokovnjak 

iz področja trženja, urejanja časopisov, namestnik odgovorne urednice časopisne priloge 

Pogledi, prevajalec strokovnih del s področja trženja. 



 

 

101 

 

 Mag. Aleš Lisac, zadnjo izobrazbo zaključil na EADIM, MBA. Specialist in svetovalec s 

področja trženja, direktnega marketinga, retorike, predavatelj in direktor podjetja 

Lisac&Lisac. 

 

Področja poznavanja praktičnega delovanja v podjetjih, katerih dejavnost se v večji meri 

srečuje z modno industrijo: 

 Petra Šmuk, diplomirala na FM Koper, predstavnica trženja za Philips Slovenija. 

Pridobljene ima mnogoletne izkušnje z področja trženja, malo- in veleprodaje 

nakupovalnih navad odjemalcev in tržnih raziskav. 

 Barbara Pungerčič, diplomirala na FDV Ljubljana, vodja trženja pri podjetju Lisca d.d. 

Pridobljene ima večletne izkušnje s področja trženja oblačilnih izdelkov, ter PR-a na 

mednarodnem področju. 

 Mag. Melita Rebič, šolanje zaključila na FM Koper, direktorica in so lastnica podjetja 

Odeja d.o.o. Pridobljene ima večletne izkušnje v vodenju podjetja tekstilne industrije, ki je 

kot eno redkih ohranilo slovensko proizvodnjo. 

 Urška Draž, zaključila študij na NTF, oddelku za oblikovanje tekstilij in oblačil 

Ljubljana. Kot lastnica Podjetja Draž&Draž d.n.o. ima mnogoletne izkušnje iz vodenja 

lastne blagovne znamke družinskega podjetja, oblikovanja in samostojne, unikatne 

izdelave oblačil. 

V raziskavo smo torej vključili respondente, ki so lahko podali mnenje na osnovi 

teoretičnega znanja in praktičnih izkušenj iz področij tržnih raziskav, trženja, nakupovalnega 

obnašanja, modne industrije in vodenja blagovne znamke modne industrije. Intervju je bil v 

večini izveden osebno, le v nekaj primerih pa preko aplikacije Google Docs, preko spleta. 

Vprašalnik je bil sestaven iz enajstih vprašanj, na osnovi katerih smo želeli spoznati mnenja 

strokovnjakov o pristopih do raziskav v modni industriji, mnenja o »sodobnejših« oblikah 

tržnih raziskav, ki podatke ne črpajo le na osnovi odgovorov respondenta, temveč na osnovi 

njegovega življenjskega sloga in aktivnega sodelovanja, mnenja o raziskavah o odnosu 

potrošnikov do kupovanja mode, o odnosu do tržnega komuniciranja in nasičenosti, mnenja 

o etičnosti uporabe tržnih raziskav in marketinških pristopov, ki posegajo v nezavedno 

posameznika. Za obdelavo podatkov smo uporabili program QSR x-sight. 

7.3.1     Razlaga mnenj 

 Kot povedano, smo v nalogi želeli spoznati možnosti za pristope k tržnim raziskavam v 

modni industriji, njihov ožji in širši smisel, do česar smo nameravali priti z 

razumevanjem vloge raziskav v tej branži, razumevanjem namena potrošnje mode kot 

objekta raziskave ter njihove možne oblike v prihodnosti. Tako nas je sprva zanimalo 

mnenje naših respondentov o tem, kateri pristopi tržnih raziskav so po njihovem mnenju 

najučinkovitejši za optimalno odkrivanje odjemalčevih potreb v modni industriji 

(kvantitativni, kvalitativni, kombinacija obeh, …). 
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Večina respondentov je bila mnenja, da je za dobro raziskavo potrebna kombinacija, tako 

kvalitativne kot tudi kvantitativne metode. Prva naj bi služila za bolj osnovno orientacijo pri 

delovanju in strategijah blagovne znamke in druga za globlji pogled, predvsem v odjemalca 

in njegove potrebe. Kljub temu pa so izpostavili kvalitativno metodo kot zelo pomembno na 

tem področju. Drugačen pogled na izbiro metodologije raziskave pa je predstavila 

respondentka Eva Perčič (Eva Perčič, intervju z avtorico, 29. marec 2012): »Bistvo je 

rezultat, pristop prepuščen raziskovalcu, ki bo našel pravo pot.« Mag. Igor Pavlin (Igor 

Pavlin, intervju z avtorico, 10. april 2012), pa pred izbiro metodologije postavlja 

pomembnost namena, ki naj bi bil iskren in ne manipulativen: »Predvsem je, bolj kot to, 

pomembno, da ta pristop ni manipulativen in se raziskava ne uporablja za druge namene (kot 

je npr. zavajanje), ki ravno ne služijo odkrivanju potreb posameznika.« 

Zanimiva pa je navedba Urške Draž (Urška Draž, intervju z avtorico, 17. januar 2013), ki 

meni, da v njihovem primeru raziskave sploh niso bile potrebne, saj je prevladovala želja po 

ustvarjanju estetike in odkrivanju novega: »Mi nikoli nismo delali tržnih raziskav. Delo je 

bilo naša ljubezen, strast, želja po odkrivanju neznanega ... Izdelke smo najprej naredili sami 

sebi in zaradi dobrega odziva jih ponudili tudi drugim ... pred dvajset leti, vse do danes tako 

...« 

Mnenje o smiselnosti uporabe kvalitativnih metod in o predsodkih o njih izpostavlja Eva 

Perčič (Eva Perčič, intervju z avtorico, 29. marec 2012):  

Kljub temu, da so se do sedaj kvantitativne raziskave prištevale kot manj merljive, gredo danes 

trendi kvalitativni naravnanosti le- teh. Kar pomeni, da lahko še preden raziskava pride v 

merljivo obliko, kjer boš ti to lahko zaznal ... to je vidno tudi in predvsem v modi. Tu merljivost 

sploh ni vprašanje, ker govorimo o trendih. Naj bi veljalo tako; kvantitativen raziskovalec je 

subjektiven, kvantitativen pa objektiven ... vendar ... kar pomeni, da bo tudi kvantitativni 

raziskovalec sam izdelal vprašalnik, na osnovi tega kar on ve/je uspel vedeti, subjektivnost pa 

docela nikoli ni možna, saj je ni mogoče zajeti vsega oz. vseh možnih dejstev. Pri kvalitativni 

metodologiji pa nikoli ne zanikamo dejstva, da je raziskava subjektivna. Subjektivni smo od 

začetka do konca raziskave, s tem da imamo to zavedanje vedno s seboj in ga upoštevamo, ... v 

primerih, ko pa se to zanika, gre za pretvarjanje. 

Podobnega mnenja o smiselnosti uporabe kvalitativnih metod je mag. Aleš Lisac, kot 

smiselno orodje zanje izpostavlja intervjuje. Kombinacija obeh, kvalitativnih in 

kvantitativnih metod je smiselna, kjer je za ugotavljanje želja, potreb in interesov ciljne 

skupine ter za doseg individualizacije potrebna predvsem kvalitativna raziskava, za širši 

splošnejši pogled na celoten trg pa je najbolj smiselna kvantitativna. Saj naj bi pri modni 

industriji bilo pomembno oboje; zadovoljevanje tako psihološko–sociološkega, kot 

ekonomskega vidika. Večina jih poudarja, da je to seveda odvisno od namena ali je ta 

kratkoročne ali dolgoročne narave; torej, kakšen je naš odnos do želenega zaslužka, 

strategije poslovanja, obstoja oz. percepcije blagovne znamke in ne- nazadnje ciljne skupine. 

Boštjan Tadel (Boštjan Tadel, Intervju z avtorjem,7. februar 2012) pa v zanimivi iztočnici 
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poudarja, da je na koncu koncev ključna potreba, iz nje moramo izhajati in iz nje sledijo vsi 

ostali pristopi: »Tako, kot se je na tej točki pojavil Nike, ki je zelo močna blagovna znamka, 

ki je takrat ujel duh časa … takrat so očitno ljudje hoteli nekaj napravit ... da bi bili aktivni 

... želeli so zdravo živeti ... in Nike je to ujel ...« 

Respondent Fabio Martins predstavil tezo, da naj bi v modni industriji obstajala dva vidika, 

ki ji vladata in si v svojem izvoru nasprotujeta (Fabio Martins, intervju z avtorjem, 2. 

september. 2012) »Prvi izvira iz same industrije in se ozira na nakupovalce, ki so že prisotni 

v industriji; njihove navade, odnos, obnašanje in odločitve, potrebe in želje. Drug izvira 

neposredno iz nakupovalcev in razume, kakšno vlogo moda igra v njihovem življenju in 

kako se prenaša nazaj v njihove potrebe.« Poudarja tudi, kako pomembna je pri tej stroki 

določitev tehnike oz. pristopa glede na populacijo: »... mora v vsakem sektorju biti določitev 

teh tehnik določena glede na populacijo naše raziskave. Moderator fokusne skupine 

pripadnikov visoke mode ne more biti nekdo, ki nima smisla za modo. Vendar pa so vse 

tehnike, od kvantitativne, kvalitativne do opazovanja, vsa razpoložljiva orodja primerna in 

pomembna za modno industrijo.« 

Kot uvod v drugo vprašanje lahko ponovno izpostavimo izjavo Fabia Martinsa, ki opozarja 

na oklevanje modnih podjetij pri pristopu k tržnim raziskavam in predstavlja primere dobre 

prakse, ko se podjetja le odločijo za to (Fabio Martins, intervju z avtorjem, 2.september. 

2012.): »Modna industrija je vedno bila plaha v svojem pristopu k tržnim raziskavam, v 

primerjavi z FMCG industrijo. Je pa npr. blagovna znamka Levi`s, napravila pomembno in 

široko tržno raziskavo, ki jim je pomagala doseči širitev na njihovem ciljnem trgu.«  

  V naslednjem vprašanju nas je torej zanimalo mnenje respondentov o izbiri metodologije 

raziskave, in odnos do manj klasičnih, »novejših« metod in marketinških pristopov v 

modni industriji. V začetku bi predstavili ugotovitve respondentov, kako pomembno je, da 

se s tržno raziskavo in, posledično, s pristopi, s katerimi bomo predstavljali lastno 

blagovno znamko, približamo ljudem, njihovim potrebam in življenjskemu slogu. 

Rspondenti se strinjajo v ugotovitvi, da je pravi in edini pristop tržne raziskave tisti, ki bo 

omogočal odkriti resnico o potrebi in okusu posameznika, za kar so potrebni močna 

vključenost posameznika, oseben pristop in sodelovanje z odjemalcem, pogled v njegovo 

percepcijo do blagovne znamke in pravi življenjski slog ter omogočanje personalizacije pri 

ponudbi. To naj bi bilo možno doseči z zelo preprostimi metodami, predvsem s takšnimi, ki 

vsebujejo konkretno sodelovanje z odjemalcem in ponudbo. Omenjene so netografija, 

»coolhunting«, »crowdsourcing«, eksperimenti kot konkretni odziv prodaje. Do metod, ki za 

jasnejši odgovor uporabljajo pogled v nezavedno posameznika (npr. nevro marketing in 

NLP), pa je izražen skepticizem. 

Respondentka Urška Draž te ugotovitve obogati z zanimivo mislijo, da je zelo pomembno, 

da se prav v tej industriji obdrži pristna resnica in človeški smisel za lepoto in se cilj ne 
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izgubi v kompleksnosti in intelektualni naravnanosti: »Upam, da bo v tej industriji ostalo 

nekaj prostora za lepoto in resnico in ne bo vse vodeno na neki intelektualni ravni, kjer ni 

prostora za emocije, ki pa so za oblikovanje zelo pomembne.« (Urška Draž, intervju z 

avtorico, 17. januar 2013) 

Tako lahko to misel dopolnimo z mislijo respondentke Eve Perčič (Eva Perčič, intervju z 

avtorico, 29. marec 2012), ki je mnenja, da so metode, ki vključujejo človeka, tiste, ki bodo 

prinesle konkretne rezultate, saj temeljijo na efektivnosti, ustvarjeni na osnovi resnice in 

iskrenosti: »Ti lahko vlagaš mnogo izdatkov v neko tržno raz. ali posl. model, a ne veš ali se 

ti bo obrestoval. Najverjetneje se ti bo, vendar ni nujno v želeni meri. Metode, kjer se 

vključi ljudi v sodelovanje, (v najinem pogovoru omenja predvsem netografijo, col hunting, 

»crowdsourcing«) so metode, ki temeljijo na ljudeh in njihovem sodelovanju, bolj kot na 

denarnih vložkih in dajejo konkretne rezultate - iztočnica, je iskreno in konkretno.« 

Prav tako je iz svojih praktičnih izkušenj dopolnila misel o pomembnosti vključevanja ljudi 

v raziskavo Barbara Pugerčič (Barbara Pungerčič, intervju z avtorico, 21. januar 2013): 

»Vsekakor pa je danes pomembno, da imajo kupci možnost povedati svoje mnenje, in da 

imajo tudi občutek, da je to upoštevano, da lahko vsaj v manjši meri sodelujejo pri 

oblikovanju ali izdelkov ali komunikacijskih materialov – da, skratka, sooblikujejo zgodbo 

njim ljube blagovne znamke.«  

Pri čemur tudi dodaja, da je za ta cilj sicer smiselno uporabljati sodobnejše metode tržnih 

raziskav, vendar premišljeno. »Sodobni pristopi so zanimivi in smiselno jih je vključiti v 

obstoječe aktivnosti, vendar, seveda, premišljeno« Njej se pridružuje tudi Melita Rebič, ki 

prav tako na osnovi lastnih izkušenj vidi smiselnost v kombiniranju sodobnejših metod s 

klasičnimi.: »Sodobne metode raziskovanja so orodja, s katerimi ugotavljamo potrebe 

kupcev in moje mnenje je, da je dobro uporabiti vsaj dve metodi, pri tem je lahko ena 

klasična in ena sodobnejša. Potem primerjaš rezultate in s tem zagotoviš večjo verjetnost 

pravilnosti ugotovitev.« (Rebič Melita, intervju z avtorico, 11. december 2013) 

Na kakšen način oz. s katere metode bi uporabili, da bi ta cilj dosegli, naši respondenti niso 

bili zelo konkretni, kar je smiselno, glede na ugotovitve večine respondentov iz zgornjega 

vprašanja, da so te močno odvisne od cilja, strategije blagovne znamke, odjemalcev, 

njihovega življenjskega sloga. Med odgovori so največkrat omenjali metodo netografije, 

»cool – hunting-a« in »crowdsourcing –a«. 

Zanimivo je mnenje mag. Aleša Lisca, ki predlaga preprost pogled na ugotavljanje želja in 

potreb odjemalca, ki temelji predvsem na konkretnem odzivu trga; »…najboljša, najbolj 

zanesljiva metoda je, da izdelek preprosto ponudimo kupcem. Kupci zanesljivo odgovarjajo 

samo z denarnicami, vsako spraševanje v stilu "ali bi kupili" je nezanesljivo, ker kupci še 

sami ne vedo, kaj bi in kaj ne bi.« 
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Mnenju, da daje odziv trga konkretne rezultate, se pridružuje tudi respondentka Eva Perčič, 

ki pa tudi konkretno navede primere zelo zanimivih in za modno industrijo učinkovitih 

modelov, ki smernice o trendih in željah odjemalcev črpajo neposredno iz njihovega 

življenja in so raziskovalci in glavni vir podajanja informacij prav odjemalci sami (Eva 

Perčič, intervju z avtorico, 29. marec 2012.): 

Najbolje v modi je delovanje trendov ... npr »Lookbook« (Lookbook 2013) … ali 

»coolhunting« (»street look«). Npr. »Trendwaching«, (in coolhunting) je model, ki deluje na ta 

način. Prijaviš se kot trend-whacher, podajaš ideje, oni precenijo ali so te ideje dovolj uporabne 

za njih, (imajo jih po celem svetu), oni pa postavljajo zgodbe glede lovljenja trenda....če se neka 

stvar pojavlja po celem svetu večkrat ... npr. punce ki nosijo torbice z značilnim roza pasom, je 

to trend ... adaptiran. Nagrajevanje in motivacija za te ljudi je, da dobiš bone za Amazon. 

(Tega,ki ti poda informacijo, moraš plačati). To je marketing, ki je ok. 

Konkretneje, pa smo se z respondenti dotaknili metode nevro marketinga, ali metode NLP, 

do katere so v večinoma izražali skepticizem, tako glede efektivnosti njihove uporabe (ki je 

sicer odvisna od namena) kot tudi etičnosti, česar smo se dotaknili v naslednjih vprašanjih. 

Ta odnos doc. dr. Miro Kline (Miro Kline, intervju z avtorjem, 3. april. 2012) takole 

komentiral: 

 Kar se pa tiče npr. metod, kot so nevro marketing … to je bolj blef. Tako kot je večina teh 

stvari, ki so povezane z newage-om, ki nikamor ne pridejo, samo sami sebi napovedujejo, kako 

so dobri. V resnici bi drugače obrnil, ... na vprašanje zakaj ... je jasno, da od takrat, ko so si 

zamislili (v 60-ti, 50-tih letih) motivacijske raziskave, da je treba priti do tega s 

psihoanalitičnimi metodami .... v bistvu bolj poglobljeno, s projekcijskimi tehnikami in 

podobnimi stvarmi. To kar oni tam ugotovijo, je v bistvu fiziologija, ki ne pove nič o tem, kaj je 

takrat moderno ali pa zakaj je človek to kupil ... še vedno mora biti odgovor od človeka. In ker 

ga oni neposredno sprašujejo, zakaj je on nekaj kupil, ... naredijo isto napako, kot v anketi, tako 

da to je lari-fari ...Tudi NLP najbrž lahko damo zraven. Ne pustijo, da bi sami raziskovali in ne 

pustijo, da bi drugi to preverjali, kako so do tega prišli. Se pravi je to neka "znanost", ki bo 

morda to nekoč postala, vendar mislim, da bomo vselej ostali pri temu, da bomo morali ljudi 

spraševati, tako da bodo točno vedeli, da sprašujemo njih, tu bodo morali sprejeti neko 

projekcijo, da bo človek odmislil, to da mora govoriti tako kot misli, ne tako kot raziskovalec od 

njega pričakuje. Imamo to dvojno zanko, oz. dobimo take odgovore, kot jih raziskovalec 

pričakuje. Ker on odgovarja, kaj on hoče, potem je pa čisto srečen, ker se mu to potrdi ... ko širi 

to svojo dogmo, bistvu, pa je "zahteval" od respondenta, da mu to odgovori ... se pravi, je to 

začaran krog, ki ne pelje nikamor. 

Po mnenju respondentov naj bi bila torej smiselna predvsem uporaba metod, ki bi 

omogočala čim večje sodelovanje odjemalca, odkrivanje njegovih resničnih potreb in okusa, 

njegovo specifičnost ter individualnost. Oz., kot je navedel respodnent Fabio Martins (Fabio 

Martins, intervju z avtorjem, 2.september. 2012): »… vsakdo ima rad stvari, ki se mu 

prilegajo. Bolj bo to ciljno komunicirano, bolj bo to individualno, bolj prilagojeno potrebam 

posameznika in ob pravem času, boljša je možnost uspeha.« 
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Tu bi dodali še mnenje mag. Igorja Pavlina (Igor Pavlin, intervju z avtorjem, 10. april 

2012.), o tem, da je predvsem pomembno s primernimi metodami najti prave pristope k 

odkrivanju človekovih resničnih potreb in ne le izbirati samo pravo sredstvo za večjo 

prodajo: »No, jaz bi razdelil raziskave, ki so povezane z nekim težnostnim načinom življenja 

in pa tiste, ki so tako rekoč zavržene, ki temeljijo na odkrivanju človeka in njegovih pravih 

motivov za imeti … Skratka, podjetje naj jasno razkrije svojo strategijo, kaj je njegov cilj 

oglaševanja, npr. za tobačno podjetje; ali povečati dobiček s strani prodaje cigaret ali se 

boriti za zdravo življenje … ali to postane le strategija.« 

Boštjan Tadel izhaja iz dejstva, da je za pravi pristop na koncu koncev potrebna predvsem 

prava ideja (Boštjan Tadel, Intervju z avtorjem,7. februar 2012). »Ključ je v velikih idejah ... 

velike ideje so nastale iz tega, da so ugotovile da je neka pomanjkljivost na trgu in naredile 

to dobro« … in dodaja … »Večina ljudi, zaradi pomanjkanja podatkov, ne ve za 

pomanjkanje.« 

 Prav potreba po resnični, bolj osebni ponudbi, ki jo omenjajo naši respondenti, pa je 

povod za razmišljanje, kaj sproži takšno potrebo in ali je morda ponudba, ki je masovna in 

nasičena, razlog za večjo žejo po presonalizaciji in bolj osebnem pristopu v tržnih 

raziskavah in posledično tržnih strategijah. Da bi lažje razvili takšno predpostavko, pa 

moramo ugotoviti ali je tržna ponudba sploh že dosegla svoj vrh? Večina respondentov je 

mnenja, da ta še ni dosegla svojega vrha oz. je še daleč. 

So pa opozorili na spremembe in posledice, ki so nastale z nasičenostjo ponudbe v 

današnjem času. Ta se odraža predvsem v hitrem spreminjanju oblike ponudbe, v tanki meji 

med percepcijo trženja in blagovne znamke, v potrebi po kupcu prijaznejših in osebnejših 

pristopih in personalizaciji ter segmentaciji. Vse to se odraža tudi na področju tržnih 

raziskav. Opozorili so tudi na splet in njegovo možnost znatnega in ciljno usmerjenega 

črpanja informacij ter ob enem, pomanjkanju avtentičnosti pri izražanju lastnega mnenja 

posameznikov na spletu, kar je zelo koristno tudi upoštevati pri raziskavah o ciljni skupini. 

Pred podrobnejšo razčlenitvijo, pa je vredno izpostaviti misel mag. Igorja Pavlina, ki še pred 

intenziteto opozarja na hitre in močne spremembe v obliki samega trženja (Igor Pavlin, 

intervju z avtorjem, 10. april 2012.):  

V Sloveniji, smo npr. prišli na ta raven, na področju mesa … vse uvažamo … pršut uvažamo iz 

Madžarske … Kitajske … Kako se trgi rojevajo, pa je drugo vprašanje … niso odvisni le od 

lokalnih proizvajalcev surovin…na začetku je bilo lažje izvažati iz Kitajske, Tajvana … npr. 

športne copate … iz Koreje … Skratka vse to povezati v trženje, … če trženje gledamo ločeno 

od proizvodnje … je lahko zelo zahtevno … « … tu dodaja … »Primer bi lahko bil moj 

študijski računalnik, Olivetti, ki je bil korejski, spodaj je pisalo made in Taiwan. V Angliji sem 

imel nepisan člen, da moram med študijem kupovati / uporabljati le evropske artikle. In ko sem 

se pozanimal kako je s tem, mi je uradnica za štipendije rekla: »Don't worry this is Olivetti … -

European trade mark.« 
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Večina respondentov je sicer mnenja, da nasičenosti ponudbe še nismo dosegli in da je le ta 

še daleč, pa vendarle opozarjajo na spremembe, ki jih ta prinaša. Te se izražajo predvsem v 

večji potrebi po personalizaciji in segmentaciji: Kot npr. navaja respondentka, Barbara 

Pungerčič (Barbara Pungerčič, intervju z avtorico, 21. januar 2013): »Zagotovo pa je vse 

večja nasičenost eden bistvenih razlogov, da se iščejo in uveljavljajo vedno nove, kupcu 

prijaznejše oblike - tako komuniciranja kot tržnih kanalov, to pa vpliva tudi na samo 

ponudbo …« In tudi respondent Boštjan Tadel (Boštjan Tadel, Intervju z avtorjem,7. februar 

2012):  

Je ni...tukaj je še veliko prostora za nekaj novega. Tukaj pridemo nazaj na segmentiranje … ni 

dovolj samo kričati, to znamo izklopiti. Mora biti relevantno. Posameznika, ki ga hočeš dobiti, 

ga moraš dobiti na nekaj, kar mu je privlačno. Najti pravi trenutek, kanal ... kričanje pa je 

verjetno kontra efektivno. ... ali pa tudi ne ... odvisno, če najdeš pravi način. 

Podobno je razmišljal tudi Fabio Martins (Fabio Martins, intervju z avtorjem, 2.september. 

2012.), pri čemur poudarja predvsem možnosti za masovno obdelavo podatkov, pridobljenih 

na osnovi razvoja tehnologije: »Smo daleč od meje. Še posebej z zadnjimi metodami 

analiziranja znatne količine podatkov (kot npr. podatki, pridobljeni iz spleta). Sedaj šele 

začenjamo revolucijo na področju tržnih raziskav s temi masovnimi podatki.« 

Prav tako na osebne podatke, ki jih ponuja splet opozarja doc. dr. Miro Kline, vendar pa 

opozori zanimiv pomislek o izgubi avtentičnosti in posledično, relevantnosti teh podatkov 

(Miro Kline, intervju z avtorjem, 3. april. 2012):  

Človek je, s tem, ko je prišel na internet, izgubil zelo veliko avtentičnosti. Človek se ne mora 

vedno pretvarjat, a na internetu ne moram biti jaz – jaz. Jaz sem lahko le v komunikaciji, kjer se 

počutim relativno varnega, neoboroženega, da me ne bo nekdo nažiral ... in to je lahko samo le v 

bližnjem srečanju, z meni podobnim posameznikom in posamezniki, ki ji lahko ne le kognitivno 

prepoznam, temveč jih čutim. Virtualno sem popolnoma brezčuten. Virtualna čustva niso kot ta 

avtentična, ko lahko človeka doživim z vsemi petimi čutili ... ga zavoham, ga otipam, ga božam, 

ga vonjam, delam vse skupaj naenkrat … se pravi čisto multi dimenzionalno .... tam so lahko le 

nadomestki temu. In ko jaz to izgubim, sem izgubil večji del samega sebe, svoje človečnosti. Bi 

bil ali robot, ali zver ali neka rastlina ovijalka, ki se pusti,da jo vijejo kamor jo hočejo. 

 Konkretneje nas je zanimala morebitna reakcija potrošnika na trenutno nasičenost tržne 

ponudbe in tržnega komuniciranja. Respondenti so opisali trenutno stanje kot neke vrste 

imunost oz. zmožnost ločevanja med dejstvi in sugeriranjem, oz. zmožnost ustvarjanja 

neke vrste selekcije pri zaznavanju za nas koristnih ali zanemarljivih informacij. V manjši 

meri (dve respondentki pa se je kljub temu pojavilo skeptično mnenje o zmožnosti 

samostojnega reagiranja potrošnika in še vedno veliki dovzetnosti uporabnika za 

sugeriranje tržne komunikacije.  



 

 

108 

 

Magister Aleš Lisac, je misel o zmožnosti selekcioniranja za nas koristnih in manj koristnih 

podatkov tržne komunikacije nazorno opisal s prispodobo filtriranja (Aleš Lisac, intervju z 

avtorjem, 8.2. 2012):  

Že sedaj se dogaja, da filtriramo vse, kar nas ne zanima. Več je ponudb, več komuniciranja, bolj 

se na to potrošnik odzove s filtriranjem informacij. Dogaja se to, kar se dogaja voznikom med 

vožnjo - mislimo, da vozimo, v resnici pa je večino časa avto na našem nezavednem avtopilotu. 

 

Raspondentka Eva Perčič (Eva Perčič, intervju z avtorico, 29. marec 2012), je opozorila na 

resničnost in verodostojnost tržnega komuniciranja ki je priložnost za podjetje, da pridobi 

iskren stik s svojimi odjemalci ali pride do novih idej:  

Ljudje danes ločijo med zavajanjem in dejstvi. Če podaš ljudem osnovna dejstva, bodo ta bolj 

verodostojna, se lahko odvijajo nove debate, na katerih nastajajo nove iztočnice, iskrene ideje na 

osnovi mnenja ljudstva. Marketing mora danes biti iskren in to je to, kar bi morale početi vse 

blagovne znamke … Tukaj tudi pride do PR., kateremu se da zaupati. Neresnične in nekorektne 

stvari danes tako ali tako pridejo na dan preko spleta. Preko spletnih debat, lahko ti s primerom 

dobre prakse (nasveti, pomoč, mnenja; primer banke in napake v IT sistemu), ustvariš realen in 

seveda verodostojen PR. Lahko deluješ kot oseba in kot del podjetja, kar je bolj učinkovito. Če 

imaš ti iskreno idejo, ki velja kot glas ljudstva, je to najboljše vodilo. Potrebna je tudi 

samokritika, saj reakcija ljudstva je jasna in ti da jasne iztočnice. 

Drugače pa sta o indiferentnosti potrošnika razmišljala mag. Melita Rebič (Rebič Melita 

intervju z avtorico, 11. december 2013.): »Potrošnik večkrat ne reagira in je indiferenten,« 

ter respondentka Petra Smuk : »Ne bi bilo nobene reakcije, ker potrošniki ne dojemajo 

»pranja možganov« in sledijo trendom.« (Petra Smuk, intervju z avtorico, 2.  februar.2013)  

 Zanimalo nas je ali bi morda spremenjeni odnos do potrošništva in tržne komunikacije 

zahteval tudi tržne raziskave, ki omogočajo globlji pogled v psihologijo nakupovanja za 

odkrivanje trendov, zadovoljevanje želje po estetiki, bolj osebni stil?  

Respondenti so imeli različna mnenja, enotni pa so si bili v tem, da bi bil globlji pogled v 

psihologijo oz razumevanje potrošnika potreben. Opozarjali so, da je tu potrebno upoštevati 

še mnoga dodatne dejstva, kot so okolje in pogoji tržne komunikacije, ki zahtevajo 

predvsem poznavanje trenutnega stanja na samem trgu in posledično, reakcije kupcev na to 

stanje, ter da se morajo vloge potrošnikov, zavedati ne le ponudniki, pač pa tudi potrošniki 

sami in se naučiti z njo živeti. Tako je respondentka Eva Perčič (Eva Perčič, intervju z 

avtorico, 29. marec 2012), zelo zanimivo razmišljala o vlogi potrošnika, ki se bi je morali 

ljudje bolj zavedati Zdi se ji smiselno, da že pred podjetjem, ki ponuja nek izdelek, vsak 

posameznik pri sebi pozna svojo psihološko (in pa tudi praktično) plat potrošništva. S tem je 

podala zanimiv primer deljene ekonomije: »Danes se ljudje ne učijo, kako postati potrošnik. 

Ne razumem za kaj to ne spada v splošno izobrazbo, saj ti to bistveno izboljša kakovost 

življenja« … »Ker so naravni viri omejeni (bistvo ekonomije), je deljena ekonomija, logična 

ekonomija. V letu 2000 so se ljudje začeli lotevati novih načinov deljene ekonomije, 

povezovanja.« 
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Da bo sprememba znatna, vendar ne le na področju razumevanja psihologije potrošništva 

temveč v metodah, ki bodo prinašale njihove rezultate (preko spleta, mobilnikov), je npr. 

opozoril respondent Fabio Martins (Fabio Martins, intervju z avtorjem, 2. september. 2012) 

in dodal: »… izogibajte se jih na svoj način …« 

Predvsem, pa je še pred poznavanjem psihološke plati potrebno upoštevati stanje na trgu, 

njegove pogoje ter konkretno stanje prodaje določene ponudbe, preko katere lahko izvemo 

najbolj optimalne podatke. Pomembno je torej, da podjetje s svojo ponudbo reagira na svoje 

okolje, si temu primerno postavi realen cilj, informacije o tem pa mi ponuja trg sam. Šele na 

tej podlagi je smiselno kakršnokoli globlje razumevanje:  

»Še vedno bo najboljša metoda testiranje na resničnem trgu. Verjetno pa bodo tudi ostale 

metode napredovale,« (Aleš Lisac, intervju z avtorjem, 8.2. 2012.) oz. kot na praktične 

primeru opiše mag. Igor Pavlin (Igor Pavlin, intervju z avtorjem, 10. april 2012):  

Npr. moj primer je bil čevljarska industrija. Šli smo v tovarno Peko in smo pogledali, kako se 

delajo čevlji na različnih trgih. No, oni so imeli designerje tam, kjer se je zadeva proizvajala, 

(zelo dolgo nazaj)….Kako je ta tržna raziskava potekala …Oni so naredili npr. šest variant 

nekega modela, ga začeli lansirati v trgovine in tisti model, ki je dobil največ odziva, so pričeli 

delati v 3 izmenah. In če se je model prijel, so se morali hitro odzvati … V Etiopiji je bilo tam 

podjetje Ambasa shoe factory .. .Tisti ki je izrezoval podplate, je moral paziti na normo in to, da 

je zajel čim več uporabnega usnja, hkrati pa čim manj zavrženega usnja. Človek, ki naj bi to 

počel, je spal. Največja težava ni bila v proizvodnji … temveč, da v Etiopiji lepe Etiopijke ne 

nosijo čevljev, sploh pa ne z visokimi petami. Bilo je treba propagirati splošno nošnjo čevljev! 

Čeprav so se že takrat mlade ženske oblačile trendovsko. Vse je odvisno od konkretnega okolja. 

 Do zanimanja o morebitni uporabi tržnih raziskav, ki posegajo globlje v psihološko 

ozadje nakupovanja in do želje po razumevanju nezavednih vplivov na iracionalno 

vedenje pri našem nakupovanju smo prišli tudi na osnovi zelo pogostih razprav o tej 

tematiki v javnosti, kjer pa je bil predmet zanimanja predvsem etična plat tega pristopa. 

Tako smo želeli pridobiti tudi mnenja naših respondentov o etični plati uporabe metod 

(kot so npr. NLP,nevro marketing, ki naj bi omogočale pogled v globljo resnico našega 

iracionalnega vedenja pri nakupovanju). 

Respondenti so imeli tu zelo podobna mnenja. Večina je menila, da je uporaba takšnih 

metod sporna, ali pa je njihova spornost odvisna od namena te uporabe, poleg tega pa se 

nekateri od njih sprašujejo o smiselnosti oz. efektivnosti rezultatov tovrstnih metod. Nekaj 

od njih razmišljanje razširi še na etično vprašanje o relativnosti izjav, kaj je in kaj ni sporno 

v branži kot je trženje. Kot primer navajamo mnenje Boštjana Tadela, ki pravi, da v 

nekaterih primerih v igri tovrstnih metod sodelujeta tako ponudnik kot odjemalec (Boštjan 

Tadel, Intervju z avtorjem, 7. februar 2012): 

Prikrite strategije naj npr., bi bile prepovedane. Relativno je, kaj je prikrito. Npr, tisti filmi 

Cocacole...bili so na nek način prikriti. To pa, da v nekaterih trgovinah lepo diši, pa ni prikrito. 
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Očitno nam paše ... Potrošniki smo prostovoljno ... Verjetno je etično dejstvo, da so strani 

transparentne, ne vidne, ampak, kje je pa ta meja, da je nekaj neetično, pa je težko reči. 

Podobno miselnost s kančkom cinizma poda respondentka Petra Smuk (Petra Smuk, intervju 

z avtorico, 2. februar.2013), ki opozarja, da je vprašanje predvsem v uporabnosti takšnih 

pristopov: »To je verjetno zelo spolzek teren. Moram pa reči, da gre pri nevro marketingu 

predvsem za potrditev nekih zdravorazumskih predvidevanj ... tukaj ni bilo nekih radikalnih 

spoznanj, da bi kaj novega izvedli...« 

Prisotnost dvoma o efektivnosti oz. smiselnosti rezultatov tovrstnih raziskav je opazna pri 

več respondentih, tako se te tematike dotakne doc. dr. Miro Kline že v prvem vprašanju, o 

njej pa razmišlja tudi respondent Fabio Martins (Fabio Martins, intervju z avtorjem, 2. 

september. 2012.): Nevro znanost je najboljša, a »muhasta«. Ko pogledaš globlje in skušaš 

razumeti, podatke, ki jih je podal fMRI sistem, se to večinoma pokaže v interpretaciji, kaj se 

dogaja, brez razlage zakaj. Zato se jaz bolj nagibam k biometričnim raziskavam (eye 

tracking), ki so bolj detajlne s podobnimi odgovori. 

Glede področja etičnosti pa so vsi mnenja, da je ta relativna in odvisna predvsem od namena 

raziskave kot to npr. navaja mag. Aleš Lisac (Aleš Lisac, intervju z avtorjem, 8.2. 2012.): 

Kakršen koli marketing je sporen, če se uporablja za napačen cilj. Recimo, če farmacevti sto 

tisoče ljudi navadijo na določeno zdravilo, ki bi ga v resnici sploh ne bi smeli jemati, potem 

to ni etično. Če z nevro marketingom pomagamo alkoholikom, da začnejo piti manj, je to ok. 

Glede etičnosti same uporabe teh metod, pa respondenti vidijo še dodatne težave, Eva Perčič 

(Eva Perčič, intervju z avtorico, 29. marec 2012.), tako npr. opozarja na vprašljivost teh 

raziskav predvsem s stališča, kdo jih izvaja, Strokovna podkovanost naj bi imela močan 

vpliv na odnos, namen in s tem tudi na končno metodologijo raziskave:  

Mi raziskovalci v marketingu imamo ti. ICC / Esomar kodeks ... dovoljuje, da se raziskave loti 

npr. nekdo, ki je po stroki ekonomist ... pomembno je, da to počnejo profili, ki razumejo čustva 

ljudi in te potenciale pretvorijo v modele ... Ker težava nekaterih sodobnih podjetij je, da imajo 

zaposleno strukturo ljudi, pravnike, ekonomiste,...ki izvajajo le varčevalne ukrepe. Ima 

strukturo poslovanja, ki je ne- fleksibilna in stara ... potrebuješ nekaj svežega, ki deluje drugače 

... Profili, ki predstavljajo neko možnost poštene ekonomije. Težava Esomar kodeksa je, da je 

sestavljen s strani strukture ekonomistov, ker oni gledajo na ljudi kot potrošnike.« kar se tiče 

nevro marketinga, ... da si želiš, kot raziskovalec uporabiti takšne tehnike, se zdi sporno. Ti 

moraš respondentu povedati, kaj z njim počneš. Kar se tiče pa npr. metode NLP, je ta nujno 

potrebna za terapevtske namene ... Tu vidim težava ... spuščati na raven terapije ljudi, ki za to 

niso usposobljeni...npr ekonomisti. Težava je v zlorabi, teh licenc vsak ne bi smel dobiti. 

Psihiatri terapevtsko šolani ... in od ... tu pa se konča. 

Mag. Igor Pavlin, (Igor Pavlin, intervju z avtorjem, 10. april 2012) takole razširi 

razmišljanje o temi:  
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Mislim da je treba drugače predstaviti težavo … ni le težava tržna raziskava … težava 

finančnega sistema, multinacionalk, ki na nekaterih mestih popolnoma podjarmijo tudi politično 

sfero … Ena firma obvladuje vse, in če se pojavi nekaj, kar ji bo nasprotovalo, se lahko zaneti 

tudi vojno … Važno je, da gre pri tržnih raziskavah za iskanje bistvenega človeškega motiva, 

namesto tistega manipulativnega. Na koncu koncev, skrajnost v trženju je; mi vam bomo 

povedali, kaj rabite. 

 

Tudi Fabio Martins (Fabio Martins, intervju z avtorjem, 2. september. 2012) doda svoj 

pogled na moralo oz. etičnost takšnih metod:  

Kot profesor filozofije zunaj področja tržnih raziskav imam močan pogled na pomen morale in 

etike oglaševanja. Naš marketing bazira na konceptu Freuda, na področju nezavednih potreb. 

Zame je moralen. Morala v svojem osnovnem pomenu je ustrezanje obstoječim pravilom in 

kodeksom človeštva. Oglaševanje, ki se spušča v področje podzavesti posameznika, je sprejeta 

metoda komuniciranja, ki vodi v odkrivanje tega, kar ljudje potrebujejo. Nekaterim se zdi, da se 

s tem dejanjem sega predaleč; igrati se s čustvi in emocijami, da bi se prodalo stvari, ki mogoče 

tudi niso najboljše zate. Industrija s tobačnimi izdelki, alkoholom, mesom, perutnino, ribami, so 

krasen prime. Družba se je zelo očitno pričela boriti proti tem in povečala meje komunikacije 

teh industrij. Mnogokrat smo priča primerom, ko se podjetja zavedajo nevarnosti svojih 

izdelkov (še posebej tobak in alkohol), pa jim njihova etika dopušča z nadaljevanje propagiranja 

za nakup izdelkov, ki lahko povzročijo, trpljenje, bolečino in smrt. 

 

 Zanimal nas je tudi ožji pogled v stroko modne industrije, oz. ali bodo ljudje v 

prihodnosti manj sledili trendom in bodo čutili željo po bolj osebni ponudbi in stilu? 

S tem mišljenjem se respondenti v večini niso strinjali. Kot razlog za to so navedli predvsem 

željo po posnemanju, ugajanju in pripadanju, kot čustva ki so povezana z modno industrijo. 

Kljub temu pa je čutiti razmišljanje v smeri, da bo moda vse bolj individualna, saj je večina 

mnenja, da bo v prihodnosti čutiti močen pomen personalizacije in individualizacije, kar se 

bo odražalo tudi v tej stroki in njenih raziskavah. Prav tako dopuščajo, da je želja po 

izražanju lepote, nekaj pozitivnega in daleč od nepotrebnega, veča pa se tudi potreba po 

lasnem presojanju in izogibanju dvojnim merilom ter zavajanju oglaševanja. 

Zanimivo iztočnico je dala respondentka Eva Perčič (Eva Perčič, intervju z avtorico, 29. 

marec 2012), ki je mnenja, da postaja zmožnost lastne presoje in nevodljivost trend tudi v 

blagovnih znamkah, saj predstavlja možnost samostojnega, kreativnega razmišljanja in 

samozavest: »Obstaja pojav simbolne ne-potrošnje, s tem, ko si ne-potrošnik in imaš svoj 

status, svojo osebnost, nisi odvisen od statusnih simbolov, oz. jih ne rabiš. Primer Cameron 

Diaz, ki poleg designerske oblekice nosi plastično zapestnico za otroke ... npr. da si nekaj 

sam narediš ... to so tisti ljudje, ki ustvarjajo trend …« 

Tako pa z drugačnimi argumenti svoje popolno nestrinjanje pojasni Aleš Lisac (Aleš Lisac, 

intervju z avtorjem, 8. 2. 2012), z sledenjem svojim vzornikom: »Ne. ljudje bodo vedno 

želeli nositi tisto, kar nosijo njihovi mnenjski voditelji.« Respondent Fabio Martins se ne 
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strinjanja s to trditvijo, čeprav naj bi bila moda ena najbolj vodljivih panog (Fabio Martins, 

intervju z avtorjem, 2. september. 2012):  

Popolnoma se ne strinjam. Moda je industrija, katere kupci so najbolj podvrženi manipulaciji. 

Dokaz je cena, ki so jo mnogi pripravljeni odšteti za izdelke iz kože mrtvih sesalcev (npr. 

usnjene torbice), ko na nanje postaviš etiketo blagovne znamke. Poglejte na ogromne zneske, ki 

so zapravljeni za takšne izdelke, namesto da bi se s tem gradile šole ali bolnišnice … vsi dokazi 

nakazujejo na dejstvo, da bolj kot čas teče naprej, bolj si ljudje želijo izgledati lepi in modni. 

Vendar dodaja: Moja naivna plat si želi, da bi ti pogledi pomagali modni industriji, da postane 

bolj človekoljubna. Razen tega, človekova osnovna potreba, porabiti trud, čas in denar za 

njegov izgled, je jasen znak osebne evolucije; te osebne bazične potrebe so sprejete, spoznane in 

se tako lahko ljudje posvetijo svojim potrebam, kot so umetnost, poezija in lepota. Kdo se nebi 

strinjal z dejstvom, da je bolje porabiti milijon dolarjev za modo, kakor za vojno? 

Toda Urška Draž (Urška Draž, intervju z avtorico, 17. januar 21013) je mnenja, da je 

sledenje lastnemu okusu v modni industriji »To bi bilo edino pravilno,« tu pa lahko dodamo 

nadaljnje razmišljanje respondentke Barbare Pugerčič (Barbara Pungerčič, intervju z 

avtorico, 21. januar 2013) :  

Ker konec koncev - kako pa lahko definiramo lastni okus? Moda nam na nek način omogoča, da 

smo del neke družbe, da ji pripadamo ... in ta pripadnost marsikomu ustreza. Bodo pa verjetno v 

prihodnosti posamezniki v večji meri sooblikovali trende..... Hkrati pa je tudi izbira po lastnem 

okusu še vedno uokvirjena v nek družbeni okvir, torej med možnosti, ki jih posameznik sploh 

ima na trgu.  

 

Poleg tega je to odvisno od posameznika oz. njegovega značaja razmišlja doc. dr. Miro 

Kline (Miro Kline, intervju z avtorjem, 3. april. 2012):  

Težko je reči, ker ima vsak svojo mejo. Eni imajo popolno, drugi jo pa nimajo čisto nič. Ker 

vzame vse tisto, kar mu nek trend sicer narekuje. Drug pa se aktivno upira temu in temu načelno 

noče slediti. Imamo vse manj in manj kontrole nad tem, koliko imamo svobode, svobodnega 

prostora. Ampak, seveda, to je spet odvisno od posameznega človeka. Ali se bo on odločil, da 

bo samosvoj, pa hkrati član skupine, ne da se izloči iz skupine, ... ker če si izločen, imaš spet 

drug težava, drugo skrajnost ...Ta je lahko avtonomna. Vendar, glede na vse pritiske, ki se nanj 

vršijo iz vseh koncev, pa je to lahko modna industrija, mediji ali drugi člani skupine, kateri 

pripada, pa zagotovo ga tišči vse manjši in manjši del te samostojnosti, kjer se lahko svobodno 

izraza, svoje potrebe udejanja z nakupi ali pa ... delegira drugim ... ampak pristaja na takšne in 

drugačne kompromise … Težko bi v procentih rekel, koliko je tega, ampak sigurno, manj je 

individualnega. Ocenil bi da je 60% diktiranega, ostalo je individualni del. Za osebno znamko je 

potreben pogum. Eni hočejo biti takšni kot drugi, da se lahko skrijejo v množici ... Skrije se v 

"uniformo«, da pokaže pripadnost neki skupini. Če ima želje, da bi bil nekdo, pa to ni, z oblačili 

lahko pokaže to navzven. Vprašanje je, če lahko vse ljudi spravimo na drugo stran, ... mi lahko 

zagotovo to premaknemo, ... samo kako hitro gre individualizacija v to smer ... ta 

individualizacija je tukaj, tako ali drugače. Poleg tega, pa je tu še ti. »volonteer simplicity« … 

Mogoče pa bomo v prihodnosti imeli le tunike, tako kot vitezi ... šalim se ... zakaj tako 

kompliciramo? Pri oblačilih ... hočeš navzven povedati, kar se ti na znotraj dogaja, ker to ali ne 
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znaš povedati z besedami ali ne upaš ... vendar ta trend je lahko v zelo velikem nasprotju s tem, 

da bi zelo komplicirali. Mogoče bo vsak imel svoj grb, ki bo pripovedoval o njem njegovemu 

statusu, rodbini ... ne rabimo več ostalih stvari, kot npr grbi pri vitezih. -simbolna govorica, ki 

bo vse to sporočala, ki je mnogo bolj učinkovita kot nekaj kosov oblačila. Tako si jaz 

predstavljam, da bomo do tega prišli. Lahko celo čip, ki ga bomo imeli vgrajen kot živali, pa 

nam bodo lahko sledili, ipd. ... potem bo lahko ta koda tako rekoč povedala vse in ne bo več 

potrebe, da bi na drug način. Oblačilo bi služilo za zakrivanje in obrambo pred mrazom. Ni to 

tako zelo daleč, če to imajo že živali, lahko da bomo v 10-12 letih že mi to imeli. Če bodo vsi to 

lahko odčitali na svojih I- pad-ih I- phon-ih itd, potem ne rabim jaz drugega.( ..Šalim se ... 

hočem vnesti protitezo, da ni to vse potrebno). 

Respondenti so odgovarjali tudi na vprašanje o praktičnih možnostih, kako izraziti lasten 

stil, oz. o možnosti širšega (ponovnega) razvoja izdelave unikatnih izdelkov (npr. oblačil po 

meri). Boštjan Tadel (Boštjan Tadel, Intervju z avtorjem,7. februar 2012): »... ampak 

vprašanje je, ali je to cenovno izvedljivo ... ali je cenovni trg sposoben to plačati. Ali nekdo, 

ki je kupil 5 majic po 5 evrov, pripravljen dati 600evrov za obleko?« 

Doc. Dr. Miro (Miro Kline, intervju z avtorjem, 3. april. 2012): 

Potreben je velik obrat. Če pogledava tam Azijo, so ti krojači ves čas dejavni in stvari napravijo 

čez noč .... Vsi kupujejo konfekcijo. Zdaj pa, doseči obrat, bi trajalo nekaj časa, preden bi se 

ljudje navadili to. Tudi jaz sem pri blagovni znamki Mura predlagal, da bi delali srajce, moške, 

po merah ... ker komu je prav konfekcija 10%, ostalim mere niso idealne. Bila bi idealna 

zgodba, vendar se niti približno ni prijela. To so razumeli v Nemčiji, kjer poslovneži vsi to 

naročajo. 

Možnost za personalizacijo je torej odprta, vprašanje ostaja predvsem koliko je volje 

posameznikov in možnosti trga. Respondent mag. Igor Pavlin (Igor Pavlin, intervju z 

avtorjem, 10. april 2012) pa poleg tega še opozarja na možnost svobodnega odločanja, ki jo 

omogoča trg. Presonalizacijo vidi tudi v priložnosti za odločanje med pravo, neškodljivo 

ponudbo in tisto, ki svojo obliko spreminja s ciljem dobička, ne glede na to ali je resnično 

dobra, koristna ali ne:  

Jaz sem  tudi na svojem področju (franšizing) odločil, da sem skeptičen do določenih škodljivim 

izdelkov, ki se v moji stroki - franšizingu prodajajo … McDonald, je kot odgovor na to, takoj 

začel na internetu svetovalno kampanjo, kako postati zdrav … hkrati so pa rekli … če mi danes 

začnemo, oz. jutri, prodajati »zdravo hrano« …npr namesto mesa več veganskih proizvodov, … 

smo že poizkusili, to je del naše raziskave … ljudje imajo našo hrano radi prav zaradi tega ker je 

taka kot je. Mi moramo naprej s programom, ki ga imamo, ampak hkrati ljudi izobraževati 

…Tako Mc Donald vodi izobraževalno službo za zdravo prehrano. 

 Z razumevanjem potreb kot namenom tržne raziskave, smo želeli poseči globlje v modno 

industrijo. Če želimo priti do temeljnega razloga, zakaj ljudje posegamo po izdelkih v 

modni industriji, je najbolje najti izvor te potrebe, zato nas je zanimalo mnenje 
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respondentov ali je vrednotenje estetike v modni industriji večinoma vodeno preko trženja 

in ustreznih tržnih pristopov ali pa sloni na prosti izbiri posameznika in družbe? 

Pri odgovoru so si bili vprašani večinoma enotni, da gre za velik vpliv trženja, ki preko 

najrazličnejših kanalov (medijev, socialnih omrežij) sugerirajo to, kar naj bi se dobro 

prodajalo, kot estetsko oz, vsem všečno, čemur sledimo iz različnih socioloških psiholoških 

razlogov. Vendar se mnogim pojavlja tudi pomislek ali smo ljudje res vselej samo preprosta 

bitja, ki delujejo na osnovi izpolnjevanja svojih elementarnih potreb? Te so sicer zelo 

različnih oblik in vzrokov, vendar na koncu koncev izhajajo iz nas samih. Tako je npr. 

respondent Boštjan Tadel (Boštjan Tadel, Intervju z avtorjem,7. februar 2012) takole 

razmišljal: »Človek je človek. Novega človeka se ne da izumit. Poizkušali so v 20 stoletju, pa 

imamo razne religije. Človek, kot človek, pa ima zelo elementarne potrebe … Maslow-a 

hierarhija je zelo enostavna in drži. Potrebe se niso spremenile v 1000 letih. Načini 

zadovoljevanja so se zelo spremenili, radikalno, samo potrebe so iste.« 

Čemur se npr. s podobnim, na osnovi izkušenj pridobljenim, mnenjem pridružuje tudi Urška 

Draž (Urška Draž, intervju z avtorico, 17. januar 21013): »Po mojih izkušnja je lepota še 

vedno v očeh kupca.« Barbara Pungerčič (Barbara Pungerčič, intervju z avtorico, 21. januar 

2013) sicer navaja odnos do estetike kot nek družben konstrukt, ki je posledica marketinških 

pristopov, vendar opozarja na to, da smo na koncu le mi tisti, ki ga izberemo oz imamo 

možnost lastnega odločanja: . 

»Odvisno, na kaj točno se to vrednotenje nanaša. Rekla bi, da je do neke mere družbeni 

konstrukt, ki je posledica tržnih pristopov ipd…,posameznik pa ima vendarle prosto izbiro in 

danes tudi možnost, da izrazi svoje mnenje.« V lastni presoji o tem, kar nam je všeč, pa npr. 

doc. dr. Miro Kline (Miro Kline, intervju z avtorjem, 3. april. 2012) vidi težava oz. dvomi o 

tem ali imamo kot družba še voljo ali pogum odločati o presoji sami in o tem razvije 

zanimivo razmišljanje: 

 Nastane tudi nov težava ... npr ta, da ljudje nismo vajeni več o sebi odločati. To je tudi velika 

ovira. Ljudje so navajeni, da odločajo nekateri tam gori, nekje v New Yorku, Londonu, namesto 

njih ... Zdaj bo posameznik težko postal samostojen, da bo zbral te informacije, in da bo npr. 

prišel h krojaču in sam izbiral ... na osnovi skice ... hm ... tveganje bo moral prevzeti sam nase 

... za to je potreben pogum. Tu je treba hudo elaboracijo, veliko dozo samozavesti. To bo 

peklensko breme. Ne bo moral niti hitro to kupit ... potreben bo čas, za odločitev … 

Nadomestilo za to je blagovna znamka ali trgovina. 

 

Posledice takšnega obnašanja pa npr. Igor Pavlin vidi predvsem kot nesvobodo posameznika 

in manjšo možnost, da bi upošteval lasten okus in bil v vseh primerih sprejet v družbi (Igor 

Pavlin, intervju z avtorjem, 10. april 2012.):  

Izdelki, s katerimi se otroci igrajo, morajo biti tipski, če ne, je lahko otrok izključen iz družbe. 

Vse le z enim namenom, da raste profit določenim podjetjem … gre izven namena osnovnih 

potreb … teh, ki iz človeka napravijo človeka … V angleškem študiju so rekli; Greed not Need 

drives the world. Jaz sem moral argumentirati, da so potrebe pomembnejše od požrešnosti, ali 
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definirati kje je ta meja. Prišli smo do zaključka, čim bolj gre navzgor v pojmu »imeti« so želje 

vedno bolj nemogoče. Požrešnost ne pozna meja. Sistem kapitalizma ustvarja namišljene 

potrebe in jih predstavlja kot osnovne … Ko sem navezal stik z mladino v Afriki in daljnih 

državah, je zanimivo, kako vse te vrednote, ki jih promovira ta globaliziran kapitalizem, 

postanejo iste, ne glede, kje so. Imajo pa zelo drugačen odnos do življenja kot mi … več je 

uživaštva … ta ni koncentriran na vikende in počitnice kot je pri nas. Meja med kraljestvom 

svobode in kraljestvom nuje, je še vedno bolj na strani kraljestva svobode … Mi smo 

individualizirani posamezniki, preko katerih se lahko manipulira preko določenih medijev. 

Važno je, da gre pri tržnih raziskavah za iskanje bistvenega človeškega motiva, namesto tistega 

manipulativnega. Na koncu koncev, skrajnost v marketingu je; mi vam bomo povedali, kaj 

rabite.. 

 

Gre torej za pomanjkanje poguma v družbi, kar se posledično pozna v masovni sledljivosti 

trendom in splošnemu okusu tržne ponudbe. Bolj je ta masovna, posplošena in agresivna, 

bolj se vseeno čuti želja posameznikov po osebnem izražanju, po bolj segmentirani, lastnim 

potrebam/okusu primerni ponudbi. Trg pa se odziva predvsem z ozko segmentacijo in 

personalizacjo blagovnih znamk ter temu primernimi tržnimi raziskavami. Fabio Martins 

(Fabio Martins, intervju z avtorjem, 2. september. 2012):  

 

Ponudniki dobrin se pri oglaševanju nanašajo na vse, kar bi omogočalo njihov dober obstoj, ko 

se trudijo povezati z njihovo ciljno skupino. Kar hočem reči je to, da posel mode, ni tako razvit 

kot bi si kdo predstavljal in je mnogo odločitev narejenih na osnovi spontanega občutka in ne na 

osnovi podatkov … Bolj kot se podjetja trudijo »inovirati«, ožji postaja ta segment. Vzemite za 

primer njihove izdelke. Na začetku je nekdo imel idejo proizvajati šampon, kar se pozneje 

segmentira na šampone in balzame. Pozneje se pojavi še več izdelkov za lase in v nekaterih 

državah obstaja šest ali več izdelkov, ki jih lokalni potrošniki smatrajo koristne za njihovo 

zdravje, lepoto in nego las. Nekatere znamke šamponov imajo celo okoli 13 posameznih variant 

izdelka … Konec koncev, bomo živeli v kulturi, kjer je vse narejeno po meri-okusu 

posameznika, da zadovolji tvoje edinstvene, individualne potrebe. Na tej točki se strinjam, da 

bodo tržne raziskave začele ustvarjati potrebe, vendar ne prej. 

 Pa vendar, če pogledamo globlje v segment trga mode, obstajajo velike razlike v 

percepciji blagovnih znamk, možno je, da je razlog za to skrit v odnosu do odjemalca in 

ugotavljanju njegovih potreb, lahko pa iščemo razlog v odnosu oz. percepciji, ki jo ima 

potrošnik do določene blagovne znamke, zato nas je zanimalo, kaj naj bi, po mnenju 

respondentov, bil glavni razlog, da je posameznik pripravljen odšteti več denarja za isti 

izdelek, ki pa ima uveljavljeno blagovno znamko? 

Večina respondentov je iskala razloge v povečanju samozavesti oz izboljšanju samopodobe 

ter dodajala zaupanje v kakovost. Tako npr. respondentka Melita Rebič meni, da gre za 

zaupanje v kakovost in nek nadstandard, čemur respondentka Urška Draž (Urška Draž, 

intervju z avtorico, 17. januar 21013) dodaja besedo, »misli«, ki doda razlagi malce 

dvoumen pomen: »Misli, da s tem kupuje kakovost.« Razmišljanje bi lahko stopnjevali z 
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odgovorom respondenta Aleša Lisca (Aleš Lisac, intervju z avtorjem, 8.2. 2012), ki poleg 

zaupanja dodaja še: »Notranje zadovoljstvo, nečimrnost, dokazovanje statusa v družbi.« 

Temu mnenju, da gre poleg zaupanja, ki ga kot garancija podaja blagovna znamka, še za 

dokazovanje statusa v družbi, se pridružuje še respondentka Barbara Pungerčič (Barbara 

Pungerčič, intervju z avtorico, 21. januar 2013) : ki dodaja: »Seveda pa je znamka lahko tudi 

statusni simbol, ki je včasih vreden nekaj evrov več.« Da igra pri percepciji blagovne 

znamke veliko vlogo samozavest posameznika, je mnenja tudi respondent Fabio Martins, ki 

navaja, da je samozavest ključna in predpogoj za svobodno odločanje pri izbiri in odnosu do 

blagovnih znamk (Fabio Martins, intervju z avtorjem, 2. september 2012.):  

Samozavest! Ko je nekdo samozavesten in ve, kaj hoče, bo kupil karkoli, celo slab izdelek ne 

uveljavljene blagovne znamke. Predstavljam si, da je veliko samozavesti narobe razlagane ali 

napačne, vendar nisem ta, ki bi lahko sodil. Najboljši primer, ki ga lahko dam, je dekle, ki ne 

potrebuje lik Brada Pitta, da se poroči z moškim, ki ga hoče. Ko si samozavesten in res veš, kaj 

hočeš ne potrebuješ – ne opaziš uveljavljenih blagovnih znamk. 

 To, da postajajo tudi ljudje blagovne znamke in ne samo izdelki, je zelo očitno in se 

odraža tudi v uporabi socialnih omrežij, kjer si posameznik s svojim profilom, s svojo 

virtualno podobo in virtualnimi stališči oblikuje neke vrste lastno, osebno blagovno 

znamko. Ker pa je o tej tematiki zaslediti mnogo razprav in aktualnih debat, ki močno 

posegajo tudi na področje tržnih raziskav v modni industriji, tudi mi nismo mogli mimo 

vprašanja o socialnih omrežjih oz. Kako močno / kakšno vlogo bo po mnenju 

respondentov, v prihodnosti imela uporaba socialnih omrežij na odkrivanje potrošnikovih 

potreb in v kolikšni meri se že sedaj ta lahko uporabljajo za namen tržnih raziskav? 

Večina respondentov je enotnega mnenja, da uporaba socialnih omrežij ima in bo imela 

bistven vpliv na tržne raziskave in tržno komuniciranje, kjer bo vedno bolj možno 

komunicirati segmentirano in ciljno usmerjeno, poleg tega pa uporaba socialnih omrežij 

ponuja konkretne in ciljne informacije tako o odjemalcu kot o izdelku. Kljub temu pa je 

večina respondentov vseeno poudarja, da se nanje kljub prednostim ni mogoče objektivno 

zanašati. Opozarjajo na vprašanje verodostojnosti obnašanja porabnika spleta in/oz. 

njegovega virtualnega obnašanja v primerjavi s resničnim življenjem. Respondentka Urška 

Draž, to področje vidi kot najenostavnejši in najpreprostejši način oglaševanja: »To je 

najcenejši in najenostavnejši način oglaševanja..« (Urška Draž, intervju z avtorico, 17. 

januar 21013)  

Eva Perčič (Eva Perčič, intervju z avtorico, 29. marec 2012) vidi veliko priložnost v 

metodah, kot je npr. netografija, ki omogočajo pridobivanje zelo pestrega in globokega 

spektra podatkov preko uporabe socialnih omrežij:  
Tu slediš spletnim debatam. Te so bile npr. že ustvarjene pred spletom 02, ko so najbolj spretni 

bili lahko aktivni participatorji spletnih skupin na spletu. Danes pa tega nobenemu ni težava 

izvesti; npr. Facebook, spletna stran … različne metode …

 in si lahko z mnogimi deliš mnenja, izkušnje. Netografija je v bistvu okno v realni 
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svet potrošnika. Ni več trenda, da se ljudje na spletu pogovarjajo le o računalniških igricah, 

pogovarjajo se o vsem. In potlej. ti kot raziskovalec, ti pa imaš svoje lastne variante, ki se ti 

zdijo pomembne. 

Fabio Martins se strinja, da je in bi lahko v prihodnosti bila ta vloga še večja, vendar 

opozarja, da je lahko zelo slabo učinkovita, v kolikor npr. uporabnik ne pozna pravega 

načina segmentiranja in targentiranja ciljne skupine (Fabio Martins, intervju z avtorjem, 2. 

september. 2012):  

So velika, ogromna, vendar so vselej lahko neuporabna. Velika moč socialnih omrežij, prihaja 

iz sposobnosti targetirati posameznike na zelo fokusiran način. Če imaš tako natančno predstavo 

o svojih odjemalcih; njihovo starost, njihove navade, njihov prihodek, njihov način življenja, … 

- več detajlov poznaš, bolje je! Bolj kot poznaš svojo ciljno skupino, bolj efektivna so socialna 

omrežja. Tudi obratno rečeno; bolj nejasno - ohlapno raziskuješ svoje največje odjemalce veš 

denarja bo zapravljenega na tem načinu oglaševanja.«  

Pomembnost uporabe socialnih omrežij tako npr. (Barbara Pungerčič, intervju z avtorico, 

21. januar 2013) Pungerčič opisuje kot sedanjo in prihodnjo priložnost za odkrivanje 

kupčevih potreb: »Socialna omrežja so že danes odlično orodje za odkrivanje potrošnikovih 

potreb, hkrati pa lahko pomagajo tudi pri preverjanju všečnosti nekega izdelka ipd. Verjetno 

se bodo tudi socialna omrežja v prihodnosti še razvijala ...« Vendar, prav tako dodaja: 

»gotovo pa bomo priča tudi kakšnim novostim, o katerih danes še ne govorimo.« Boštjan 

Tadel (Boštjan Tadel, Intervju z avtorjem,7. februar 2012) pa opozarja da splet ni le edini vir 

raziskovanja in komunikacije s ciljno skupino in obstajajo tudi druge oblike, ki so mnogo 

bolj življenjske in v svoji pristnosti približane ljudem in s tem v prihodnosti morda tudi bolj 

efektivne:  

To je samo orodje. Ostalo je sigurno še kaj … V Ameriki t.i. »tea Parties«, so se začeti dogajati 

okoli speakerjev v radiu ... pri nas pa npr. stand-up komedijanti. To je čisto nekaj novega, kanal 

je pa star! … Potreba je ključna, le vedeti je treba, da se nič radikalno ne spreminja, najti je 

treba bolj svežo, zanimivejšo, atraktivnejšo, cenejšo alternativo. Kaj pa je bila moda drugega? 

To je to.  

Mnenju o tem, da je to orodje sicer zelo uporabno, vendar ne v vseh pogledih, se pridružuje 

tudi Aleš Lisac (Aleš Lisac, intervju z avtorjem, 8.2. 2012): »Koristno orodje, vendar ne 

zveličavno.« Podrobneje pa je to mnenje razložil Miro Kline (Miro Kline, intervju z 

avtorjem, 3. april. 2012), ki težava vidi predvsem v nerealnem obnašanju in komunikaciji 

posameznika na spletu. Opozarja, da je »jaz«, ki ga ima posameznik, zaradi večjih možnosti, 

da se prikaže samo v želeni luči, še toliko bolj nerealen in je črpanje takih podatkov, lahko 

posledično bolj zavajajoče kot preprosto odgovarjanje na vprašanja. Bolj kot v sami spletni 

komunikaciji vidi možnost v sledenju obnašanja na spletu:  

... da bi nam splet tri, štiri ... dal dovolj izčrpnih informacijo, kar lahko nadomesti raziskavo"... 

Nisem čisto prepričan, ker obnašanje preko spleta ni enako tistemu v realnem življenju. Ker to 
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je še vedno svet, ki je v veliki meri umišljen. In ljudje se, seveda, v ta svet mnogo bolj z 

veseljem zatekajo, ker je bistveno bolj enostaven kot realen. Bi pa izpostavil tisti del spleta, če 

bo, ko bo ... da bodo gledali predvsem to, kako se posameznik vede, ... ne v komunikaciji, ker ta 

je še vedno nerealna, - lahko rečeš kar ti paše in tu je veliko sprenevedanja in prikazovanja v 

lepši luči kot je on dejansko sam, ... ki si prikazuje en svoj idealni jaz, tako kot si predstavlja do 

ga bodo drugi videli … in smo spet pri tem fenomenu, ko je treba dvojno stvari obrnit, da 

vidimo, kako sploh ljudje govorijo, .... Se bo pa vedno več informacij preneslo, ko se bo 

nakupovanje dejansko preselilo na splet. Dejansko bomo sledili realiziran nakup. Ne samo, kaj 

si bo ogledoval, govoril, temveč kaj bo naredil... Mi torej rabimo ta vedenjski vidik, in če se bo 

to na spletu dalo gledati, bo super. In potem bomo to lahko povezali s tem, kar ljudje všečkajo 

in tem kar dejansko kupijo. Tako bomo mogoče prišli do uporabnega orodja. Samo npr. 

netografska raziskava, oz, to, kar potegnem iz blogov, komentarjev in tega ... ojoj, to je daleč od 

realnosti in moraš biti zelo spreten, spet psihoanalitični pogled na to, da lahko to zadevo okoli 

obrneš. In jaz pravim, to je čisto fiktiven svet, na katerega se ni čisto za nanašati. Te pristopi so 

seveda zelo poceni in zelo priročni, vendar, jaz bi rekel le za preliminaren pogled, potem pa 

rabimo še veliko operacij. ...S čipsom in Cocacolo v roki je sveta vladar, v resnici je pa revček, 

ranljiv upogljiv, ponižen, tam pa zgleda da je »car« ...brez veze ... daleč od resnice. Mi bi morali 

znati napovedat, kako se bo vedel in to preverit. »data mining« in »tekst mining«, sta še naprej 

od netogafije, ta je še vedno na roko narejena, kar je še vedno velika slabost. So pa pri »data in 

tekst mining-u« blazno kompleksni algoritmi, so pa velike težave z blazno velikimi količinami, 

znatno večje količine podatkov lahko obdelajo kot netografi, ki niso sposobni to obdelati na 

roko. Ampak, tukaj po algoritmu pride nekaj ven, ampak noben ne zna tega interpretirati. Jaz 

sem to nekajkrat prodal, pa sem videl, da je to čista tombola. Je pa res, da umetna inteligenca bo 

počasi to zmogla, da bo sama zmožna izvesti neko interpretacijo. Da bo sistem sam sebe 

učil/izpopolnjeval. Tudi psihiater mora imeti več seans, več ponovitev, da lahko nekaj sklepa. 

Ne da se to narediti tako površno. Na srečo temu ni tako in upam da nikoli ne bo tako. Potem 

bodo stroji pametnejši od nas in nas ne bodo več rabili. ...moramo ostati skrivnostni, tako smo 

lahko neprecenljivi. 

 Prav tako kot s socialnimi omrežji pa se v povezavi s tržnimi raziskavami vedno 

pogosteje srečujemo s segmentacijo odjemalcev, ki naj bi omogočala bolj ciljno 

usmerjeno komunikacijo z njimi, večjo in bolj ciljno usmerjeno presonalizacijo blagovne 

znamke, vizualne in druge komunikacije znamke ter boljše poznavanje določene ciljne 

skupine in njenega življenjskega sloga. segmente za različne potrebe. Govorimo torej o 

segmentiranju odjemalca in ponudbe, ter posledično o uvrščanju izdelkov in tržnih 

modelov. Zato nas je zanimalo mnenje respondetov o tem, Kako močno / kakšno vlogo bo 

v prihodnosti imelo pozicioniranje izdelkov in motivacijska segmentacija potrošnikov? 

Njun vpliv je jasno opisal respondent Miro Kline (Miro Kline, intervju z avtorjem, 3. 

april. 2012):  
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Če se jaz spomnim na Nesbitta
12 

 in njegove napovedi trendov za prihodnost po letu 2000, je 

tam jasno zapisano, da gre v globalizacijo in hkrati v personalizacijo. 

Se pravi, ta trend je zagotovo prisoten. To je absolutno, ker človek je socialno bitje ampak ne 

mora vso socialnost žrtvovati za skupnost. Mora postati posameznik, ker drugače on negira 

samega sebe. Tako totalno podrejanje vodi celo v fašizem. 

Boštjan Tadel (Boštjan Tadel, Intervju z avtorjem,7. februar 2012) meni, da je zaradi tega 

objektivna tudi realnost sama: »Kar se tiče segmentacije odjemalcev ... gotovo je perspektiva 

v tem ... Do neke mere, se s socialnimi omrežji to celo dogaja ... absolutno obstaja neko 

segmentiranje, zato je objektivna realnost ...«  

Mnenju, da je personalizacija ključna in je posledično zato tudi zelo pogosta uporaba njenih 

orodij npr. pozicioniranja, se pridružuje tudi Aleš Lisac (Aleš Lisac, intervju z avtorjem, 8.2. 

2012): »Pozicioniranje je bilo in vedno bo ključno.,« Presonalizacijo, na osnovi svojih 

izkušenj, vidi prav v povezavi z modno industrijo: »Moda je fenomen za sebe … večji del 

mojih študentov se ukvarja s tem … že v osnovnem algoritmu njihovega razmišljanja, je, da 

je prihodnost v personalizaciji.« Respondent Fabio Martins (Fabio Martins, intervju z 

avtorjem, 2. september. 2012), pa npr. opozarja na pomembnost znanja pri uporabi tega 

orodja oz. nevarnost obratnega učinka, če se tega lotimo nepremišljeno: »To dejavnost 

vidim, kot »nuno zlo;« če mi omogoča svobodno prepričanje, se ne bom glasno pritoževal 

glede tega. Če je narejeno korektno, je močno motivacijsko sredstvo za lokalne odjemalce. 

Kljub temu, pa se z zunanjo ponudbo na ta način zlahka razjezi odjemalce.« 

7.3.2     Povzetek mnenj intervjuvancev 

Respondenti so večinoma mnenja, da je za učinkovit pristop k tržnim raziskavam potrebna 

uporaba različnih orodij, ki so lahko tako kvalitativne kot kvantitativne narave. Njihova 

izbira je odvisna predvsem od samega namena, kakšne informacije želi podjetje pridobiti. V 

modi naj bi sicer bila zelo dobrodošla uporaba kvalitativnih metod, ki omogočajo golobji 

pogled v razumevanje odjemalca, vendar je bistvenega pomena, kakšna je ciljna populacija 

in njen končni namen (pridobivanje zgolj informacij o trgu ali razumevanje percepcije 

odjemalca, hitra rast podjetja ali izoblikovanje močne blagovne znamke).  

Še pomembnejša od izbire metodologije raziskave je ideja o potrebi, ki igra ključno vlogo. 

Nekaterim uspeva do nje priti brez tržnih raziskav, saj jim dober občutek za estetiko, 

intuicija in ljubezen do dela omogočata ključ do uspeha. Tu govorimo zgolj o sposobnosti, 

ki je nad  strategijo. Ugotavljanje potreb in raziskovanje bi na intelektualni ravni morda 

takšni intuiciji lahko tudi škodilo oz jo ohromilo, zato je dobro sprva premisliti ali po tržni 

                                                 
12

 Jane McKay-Nesbitt, Raj Manchanda, Robert Smith in Bruce Huhmann so leta 2010 napisali 

napisali delo z naslovom Effects of age, need for cognition, and affective intensity on advertising 

effectiveness (McKay-Nesbitt idr. 2010). 
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raziskavi sploh poseči, če je že sam občutek tistega, ki blagovno znamko vodi, dovolj 

učinkovit.  

V tem primeru bi kakršna koli analiza podatkov onemogočila delovanje na osnovi emocij, ki 

so lahko ključ do uspeha, najti primerno idejo, oz. pomanjkanje na trgu, ter ga zapolniti na 

kreativen način. Ker pa do te ideje vsi ne pridejo zlahka, v večini primerov uporabljajo 

podatke, ki pa morajo biti pravi. V mnogih primerih, pa je prav pomanjkanje podatkov ali 

njihova neustreznost razlog, da do te ideje oz. informacije ne pridejo. Kateri so ti podatki, 

oz. na kakšen način, s katerimi metodami jih pridobivamo, pa je seveda odvisno od samega 

cilja, ki ga določeno podjetje ima, npr. ali le kratkoročen zaslužek in hitra rast ali pa 

inovativna ideja, kreativno ustvarjanje, ujeto v percepcije blagovne znamke, ki ima s svojimi 

odjemalci dolgoročen odnos. Takšen cilj je v tej industriji zelo smiseln, če upoštevamo 

dejstvo, da se modni trendi menjajo, stil pa ostaja (v nasprotnem primeru bi morda govorili 

le o konfekciji in ne o modni industriji). Zato pa je dobro poseči po metodah, ki bodo 

omogočale čim bolj pristne in realne podatke o odjemalcu, njegovem življenjskem slogu, 

željah, potrebah in kulturi.  

Respondenti so omenjali »novejše« in preprosteje metode, kot so coolhunting, netografija, ki 

omogočajo konkretno in neposredno sodelovanje ciljne skupine ter je tako populacija, ki jo 

raziskujemo, tudi raziskovalec oz. v praksi podkovan vir podatkov. Omenjali pa so tudi 

klasične, npr. intervjuji in fokusne skupine, predvsem pa takšne, ki bi omogočale čim bolj 

resnične podatke in s tem ustvarile odjemalcu ustrezno ponudbo. Izpostavili so nedelovanje 

obratnega načina, kjer je ponudba lahko neustrezna ali celo odjemalcu škodljiva, 

povpraševanje pa umetno ustvarjeno na osnovi zavajanja, pri čemer se uporabljajo 

raziskave, ki se ukvarjajo s področjem iracionalnega mišljenja. Za preiskave kot so npr. 

nevro marketing in NLP, so respondenti izrazili dvom o njihovi funkcionalnosti oz. sploh 

potrebi po tako kompleksni metodi. Saj poti do odgovorov na to, zakaj kupujemo in zakaj bi 

kupovali, omogočajo preprostejši pristopi, npr. le konkreten pogled na trg, kako se določen 

izdelek obnese v praksi, t.j. na trgu. Ker pa delovanje modne industrije zahteva sklepanje za 

naprej in je iz že realne prodaje težko sklepati na prihodnjo, ki je lahko popolnoma 

drugačna, so za to primerni eksperimenti oz. testni trgi (npr. po-up stores). V določeni meri 

pa nam tovrstne podatke, lahko da tudi splet, ki omogoča širši razvoj segmentacije za bolj 

ciljno in personalizirano ponudbo. Potreba po takšne vrste ponudbi bi bila lahko tudi 

posledica današnje masovne in hitre ponudbe mode, vendar je večina respondentov mnenja, 

da ta še ni dosegla svojega vrha oz. je še daleč, čeprav so očitno že opazne spremembe v to 

smer in posledice, ki so nastale z nasičenostjo ponudbe današnjega časa. Ta se odraža 

predvsem v hitrem spreminjanju oblike trženja, tanki meji med percepcijo trženja in 

blagovne znamke, v potrebi po kupcu bolj prijaznih in osebnejših pristopih in 

personalizaciji, ter segmentaciji, kar se kaže tudi na področju tržnih raziskav. Kot možnost 

bolj fokusiranega pridobivanja informacij o respondentu naj bi v široki meri služil splet, kar 

pa ima poleg prednosti tudi slabosti, ki se kažejo v pomanjkanju avtentičnosti pri izražanju 
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mnenja posameznikov, kar je treba upoštevati pri raziskavah o ciljni skupini oz. doseganju 

relevantnosti teh podatkov. Tako se reakcija potrošnika na nasičeno ponudbo kaže kot neke 

vrste imunost oz. zmožnost ločevanja med dejstvi in sugeriranjem, oz. zmožnost ustvarjanja 

selekcije pri zaznavanju za nas koristnih in nekoristnih informacij. Vendar pa se je, sicer v 

manjši meri, pri naših respondentih pojavilo tudi skeptično mnenje o zmožnosti 

samostojnega reagiranja in zato še vedno veliki dovzetnosti za sugeriranje tržne 

komunikacije potrošnika. Prav zaradi nagibanja k personalizaciji bi bil potreben globlji 

pogled v psihologijo oz razumevanje potrošnika. Vendar je potrebno upoštevati še mnoga 

dodatna dejstva, kot so okolje in pogoji tržne komunikacije, ter poznavanje trenutnega trga 

in, posledično, reakcije kupcev na ponudbo. Tu je smiselno upoštevati, da še pred podjetjem, 

ki ponuja nek izdelek, vsak posameznik pri sebi pozna svojo psihološko (in pa tudi 

praktično) plat potrošništva ter s tem morda pridobi ideje o samostojni in manj odvisni vlogi 

odjemalca (npr. deljena ekonomija). Ali je za ugotavljanje globljega razloga za neko potrebo 

smiselna vsaka pot, oz. ali je uporaba metod kot so npr. NLP in nevro marketing sploh 

smiselna? Respondenti so razmišljali zelo podobno. Uporaba takšnih metod je sporna, ali pa 

je njihova spornost odvisna od namena te uporabe, poleg tega, pa se pojavi vprašanje, o 

smiselnosti oz. efektivnosti rezultatov tovrstnih metod. Sicer pa je meja med spornim in 

nespornim v trženju lahko zelo ohlapna, vendar je tudi privrženost k posnemanju, ugajanju 

in pripadanju na strani odjemalca in njegovih čustev, ki jih ima do te industrije. Večina 

respondentov je menila, da bo moda bolj individualna, saj je po njihovem mnenju v 

prihodnosti čutiti željo po individualnem izražanju, vendar ta ne bo pretirana, saj je za 

popolno individualizacijo potrebna visoka stopnja samozavesti in poguma. Vseeno pa so 

menja, da se v modni industriji potreba po personalizaciji in individualizaciji povečuje, kar 

se odraža tudi pri raziskavah. V kolikor se kaže v svoji prvinski in osebni obliki je želja po 

izražanju lepote velika vrednota, prav tako je zelo pozitivna potreba po lastnem presojanju 

in izogibanju dvojnim merilom ter odpor do zavajanja pri oglaševanju. Večina respondentov 

je tudi enotnega mnenja, da uporaba socialnih omrežij ima in bo imela bistven vpliv na tržno 

komuniciranje in tržne raziskave, predvsem zaradi bolj segmentirane in ciljno usmerjene 

komunikacije ter konkretnejše informacije tako o odjemalcu kot o izdelku. Vendar pa se na 

tovrstne tržne raziskave ni dobro brezpogojno zanašati, saj se pojavlja vprašanje o 

verodostojnosti obnašanja porabnika spleta in/oz. njegovega virtualnega obnašanja. Poleg 

tržnega informiranja preko spleta pa je njegova prednost tudi ciljno usmerjena ponudba 

(virtualna in fizična), kar se v povezavi s tržnimi raziskavami, odraža v segmentaciji 

ponudbe in odjemalcev. Ta naj bi omogočala bolj ciljno usmerjeno komunikacijo z njimi, 

večjo in bolj ciljno usmerjeno personalizacijo blagovne znamke z njeno vizualno 

komunikacijo, poznavanjem ciljne skupine, njenega življenjskega sloga ter tržnih pristopov 

kot je pozicioniranje izdelkov itd.. Da je tako ponudba kot sam odjemalec segmentiran glede 

na svojo potrebo in dovzetnost, pa se odraža že pri mnogih tržnih strategijah in tudi pri sami 

ponudbi, kjer so izdelki očitno razdeljeni v različne segmente za različne potrebe. 

 



 

 

122 

 

8     MOŽNOST NADALJNJIH RAZISKAV 

Rezultati naše raziskave, pričajo o redki uporabi in poznavanju novejših metod tržnih 

raziskav ali primernih marketinških strategij, predvsem tistih, ki omogočajo neposredno 

sodelovanje s ciljno skupino. Glede na stanje tržne komunikacije današnjega časa, kjer smo 

priča intenzivni marketinški komunikaciji, ki z željo vpliva na vse možne čute ciljne skupine 

in se pojavlja na skorajda vseh možnih področjih našega zaznavanja, ugotavljamo, da se 

preko porabnika čedalje bolj kaže potreba po bolj pristnih, verodostojnih in kreativnih 

informacijah o določeni ponudbi. Za pridobitev informacije o potrebi in podajanje 

informacij o ponudbi je torej interakcija končnega odjemalca skorajda neizbežna. Zaradi 

tega se tržne raziskave pri svojem cilju spoznavanja potreb odjemalca tesno združujejo s 

svojo tržno komunikacijo. V mnogih primerih, se tržne raziskave ne izvajajo več ločeno od 

marketinških aktivnosti in so zaradi močnega, neposrednega sodelovanja z odjemalcem del 

njih, saj ravno sodelovanje odjemalca, pri aktivnostih podjetja pove največ o njem samem. 

Sklepamo lahko torej na spremembe tako pri tržnih raziskavah, kot tudi pri obliki trženja. 

Rezultati naše raziskave pa  kažejo na pogosto nepoznavanje novejših in tem spremembam 

prilagojenih metod raziskav in tržnih strategij. Za trdnejši sklep o tem, katere metode so 

najbolj primerne za dejavnost modne industrije in razlike o efektivnosti in naravi rezultatov 

med uporabo teh metod tržnih raziskav, je morda smiselno upoštevati še dodaten čas, ki bo 

omogočal njihovo širše spoznavanje in uporabo. 

Tu pa ne moremo tudi mimo vprašanja o tem, kako daleč bodo podjetja posegala po osebni 

interakciji odjemalca za svojo tržno komunikacijo. Ali bo šlo zgolj za idejno in kreativno 

sodelovanje ali bo prišlo celo do točke, kjer bomo oglas mi sami, s svojim priporočilom 

drugim uporabnikom (med uporabniško svetovanje). Tu pa se spet soočimo z vprašanjem 

etičnosti, verodostojnosti oz. nevarnosti zlorabe.  

V prihodnosti, bi se torej raziskava lahko osredotočila na primerjavo in merjenje efektivnosti 

med določenimi pristopi in metodologijami tistih tržnih raziskav, ki bolj intenzivno vpletajo 

svojega končnega odjemalca v dejavnost podjetja ter v razmislek o mejah, ki se jih ne sme 

prestopiti, da ta dejavnost ne preide v zlorabo in zavajanje. 
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9     SKLEP 

Moda je dejavnik, ki je vključen v vse dele našega bivanja, dojemanja, izkazovanja tako 

samega sebe kot tudi družbe, časa in kulture. Zato ji lahko določimo tri segmente, ki so 

glavni graditelji njenega obstoja. To so sociološki, psihološki in tržni. Sociološki vidik se 

odraža predvsem v družbi, ki z določenimi trendi izraža duha trenutnega časa, psihološki 

vidik se nanaša zgolj na posameznikovo osebnost in njen odnos do samega sebe, družbe, 

statusa v njej ter dojemanja estetike, tržni pa predvsem na trženje mode kot industrije, kar se 

udejanja v obliki blagovnih znamk, katerih percepcija odjemalca je spet pogojena z ostalima 

dvema dejavnikoma. Zato je pri delovanju v modni industriji pomembno upoštevati vse tri 

dejavnike, predvsem na področju tržnih raziskav. Čeprav že samo ime označuje njihov 

poglavitni namen, t.j. raziskovanje tržnega dela, lahko te brez upoštevanja socioloških in 

psiholoških vidikov in pomembne povezanosti vseh treh dejavnikov dajejo pomanjkljive ali 

celo zavajajoče rezultate. Trg v največji in najbolj pomembni meri sestavljajo odjemalci, 

zato je smiselno uporabiti tržno raziskavo, ki bo omogočala odkrivati njihove želje, potrebe, 

lastnosti, stil, okus in življenjski slog. Brez tega znanja tržna raziskava torej ne zaobseže 

vseh potrebnih informacij. Seveda obstajajo tudi primeri, kjer predstavniki modnih 

blagovnih znamk ne potrebujejo nikakršnih dodatnih informacij, saj jim že sama notranja 

intuicija in empatija do odjemalca ter kreativnost dajeta dovolj podatkov za ustvarjanje 

izdelka, všečnega ciljni skupini in bi vsaka dodatna informacija predstavljala za to vrsto 

intuicije le moteči člen. V teh primerih tržna raziskava vsekakor ni potrebna oz. je lahko 

celo zavajajoča. Če pa so zaradi obsega in narave poslovanja ter širine ciljne skupine 

potrebni dodatni podatki, je vsekakor primerno, da ti ne temeljijo le na osnovi tržnih analiz, 

ki prikazujejo samo padec ali dvig realizacije, ampak omogočajo še dodaten, širši vpogled in 

predvsem možnost spoznavanj ter razumevanje odjemalca, duha časa ter družbe, ki ga 

pogojuje. Poleg tega je potrebno upoštevati tudi časovni vidik mode, ki je usmerjena v 

prihodnost, zato nam rezultati preteklega poslovanja z lahko ponujajo zavajajoče podatke. 

Da je spreminjanje mode odvisno od kulture in časa, v katerem je, opažamo tudi v sedanjem 

času, ko se v masovni ponudbi izdelkov in tržne komunikacije, ki sta posledica globalizacije 

in internacionalnega trga, čuti težnja po spremembah na različnih področjih, predvsem pa v 

modi. Tržne raziskave v modni industriji imajo tako lahko mnogo različnih metodoloških 

pristopov, ki omogočajo globlje spoznavanje in razumevanje odjemalcev ter njihovega 

okusa. V raziskovalnem delu smo odkrivali različne metode, od klasičnih pristopov do 

novejših, manj poznanih oz uporabljenih, pa tudi takšne, ki pri spoznavanju svojih 

odjemalcev posegajo globoko v njihovo intimno zaznavanje in s takšnim načinom vzbujajo 

pri mnogih pomisleke zaradi nevarnosti njihove zlorabe za manipulacijo in zavajanje. 

Vsekakor je v modni industriji smiselna uporaba kombinacije kvantitativnih metod, ki nam 

podajajo osnovne in skorajda nujne smernice za ugotavljanje trenutnega stanja poslovanja in 

osnovnega načrtovanja pri poslovanju kot tudi kvalitativnih, predvsem tistih, ki nam bodo 

pokazale čim bolj efektivne in predvsem resnične podatke o odjemalcu ter percepciji naše 

ponudbe. S tem se strinja tudi večina naših intervjuvancev, ki pa je tudi mnenja, da je 
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konkretno metodologijo tržne raziskave potrebno prilagoditi specifičnosti oz. potrebi. Vsaka 

od raziskovalnih metod ima lahko svoje prednosti ali slabosti, zato je smiselno poznavanje 

njihovega čim večjega obsega ter razpoložljivih možnosti njihove uporabe. Sporne pa so 

zanje tiste metodologije, ki bodo s svojimi rezultati služile napačnemu namenu, t.j. 

zavajanju in ustvarjanju napačnih oz. ne-potrebnih potreb odjemalcev, namesto da bi jih 

namenili resničnim pristnim življenjskim potrebam. Zaradi časa, v katerem živimo, so 

metodologije raziskav dobile nove razsežnosti, ki delujejo skupaj z marketinškimi pristopi. 

Tu postaja čedalje pomembnejši splet, kjer mnogo podjetij črpa veliko informacij o 

obstoječem in potencialnem odjemalcu. Kljub njegovi moči, pa se mnogim poraja vprašanje 

o pristnosti in resničnosti podatkov, saj predstavlja splet nek drug, virtualni del našega 

življenja, ki ni nujno isti ali je celo samo podoben resničnemu. Vprašanje resničnosti pa se 

pojavi tudi v vsaki tržni raziskavi. Seveda so najbolj efektivne tiste, ki omogočajo najbolj 

neposreden odziv odjemalca, zato so poleg npr. fokusnih skupin zelo zanimive tudi metode, 

ki omogočajo neposreden prenos informacij s trga (npr. »pop-up stores«, »quick respond«), 

oz. neposredno interakcijo odjemalca (npr. »Coolhunting«) ali črpanje povratnih informacij 

preko pristopa so-ustvarjanja odjemalca (ko – kreacije, »crowdsourcing«). 

Kljub temu, da dajejo dokaj velik pomen tržnim raziskavam, podjetja v praksi v večinoma 

ne poznajo vseh možnih načinov raziskav in njihovih metodologij. Več kot polovica se jih 

loteva redkeje kot enkrat letno, vendar jih uporablja večkrat v letu le malo manj. Pri tem jih 

večina segmentira svoje uporabnike. Poleg osnovne analize podatkov črpajo podatke še iz 

drugih metod, pri čemur je dobra polovica tistih, ki uporablja le kvalitativne metode oz. 

zgolj analizo prodaje ali analizo prodaje v kombinaciji z klasično metodo anketiranja. V isti 

meri kot klasične anketne vprašalnike uporabljajo informacije, ki jih prejmejo preko spleta 

oz. aktivnosti preko socialnih omrežij, v manjši meri pa tudi podatke preko metod fokusnih 

skupin, »crowdsourcing-a«, »coolhunting-a« in drugih metod. 

 Na osnovi dosedanje uporabe tržnih raziskav jih največ pogreša resničnost odgovorov in v 

le malo manjši meri globlje razumevanje odjemalca ter lažje inoviranje. Pogrešajo tudi 

dejavnike, ki jim omogočajo vodila za lažje segmentiranje in pozicioniranje. Obstaja pa tudi 

določena majhna skupina podjetij, ki dodatnih informacij, razen osnovnih rezultatov, 

prodaje ne potrebujejo.  

Tako lahko na osnovi raziskav, razpoložljive literature, mnenj strokovnjakov in stanja 

praktične uporabe tržnih raziskav v podjetjih sklepamo na predpostavljeno hipotezo, da je za 

mnoga podjetja, ki se pri svoji uporabi soočajo z dejavnostjo modne industrije, smiselna 

uporaba tistih tržnih metod, ki bi poleg osnovnih informacij o prodaji in realizaciji, podajale 

še dodatne in čim bolj efektivne možnosti za spoznavanje svojega odjemalca, njegovih 

potreb, želja, okusa in življenjskega sloga. Poleg tega pa omogočajo resničnost in pristnost 

podatkov in služijo namenu ugajanja odjemalcu in ne zavajanju ter ustvarjanju lažnih potreb. 

Ne moremo pa trditi da so te metode tudi bolj preproste, hitre ali enostavne, saj se njihova 

oblika in način izvajanja prilagajata in spreminjata glede na potrebe uporabnika, poleg tega 
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bi bila za tak sklep potrebna dodatna raziskava, ki bi omogočala podrobnejše poznavanje 

izvajanja tovrstnih metod v praksi. Ker smo pri izvajanju tega raziskovalnega dela naleteli 

na (za zadaj) pogosto nepoznavanje novejših metodologij in pristopov pri tržnih raziskavah 

(npr. Coolhunting, »crowdsourcing«, »Pop-up« trgovine) in so te v praksi še vedno bolj 

redko preizkušene, bi bile za čisto objektiven sklep potrebne še dodatne raziskave. 
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PRILOGE 

Priloga 1     Preglednica rezultatov anketnih vprašanj  

Priloga 2     Osnovna predloga vprašalnika
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Osnovni vprašalnik za intervju 

 

 Kateri pristopi tržnih raziskav so po vašem mnenju naj učinkovitejši za 
optimalno odkrivanje odjemalčevih potreb v modni industriji (kvantitativni, 
kvalitativni, kombinacija obeh in metodologija ...) ? 

 

 Kakšna je / bi bila reakcija sodobnega potrošnika na prenasičenost tržnega 
komuniciranja in ponudbe? 

 

 Se bodo z morebitno spremembo spremenile tudi metode tržnih raziskav, ki 
zahtevajo globlji pogled v psihologijo nakupovanja za odkrivanje trendov, 

zadovoljevanje želje po estetiki, bolj osebnega stila?  
 

 Kakšen je vaš odnos do moralnega / etičnega vprašanja oglaševanja, ki vpliva 
na nezavedno? 

 

 Bi se strinjali s trditvijo, da tudi pri nakupovanju modnih izdelkov ljudje v 

prihodnosti ne bodo tako vodljivi (preko marketinške komunikacije) in bodo 
bolj zaupali lastnemu okusu (okusu družbe) kot trendom, ki jih narekuje moda? 

 

 Je po vašem mnenju vrednotenje estetike v modni industriji večinoma vodeno 
na podlagi trženja in ustreznih tržnih pristopov ali v večini le sloni na prosti 
izbiri posameznika? 

 

 

 Kaj naj bi, po vašem mnenju, bil glavni razlog, da je posameznik pripravljen 

odšteti več denarja za isti izdelek, ki pa ima uveljavljeno blagovno znamko? 

 

 Kako močno / kakšno vlogo bo po vašem mnenju, v prihodnosti imela uporaba 
socialnih omrežij na odkrivanje potrošnikovih potreb in v kolikšni meri se že 
sedaj lahko ta uporabljajo za namen tržnih raziskav? 

 

 

 Kako močno / kakšno vlogo bo v prihodnosti imelo pozicioniranje izdelkov in 
motivacijska segmentacija potrošnikov? 
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