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III 

POVZETEK 

Namen diplomskega dela je predstaviti, kako lahko določeno obdobje nakupov vpliva na 

nakupovalne navade prebivalcev Kopra in širše okolice. Pod drobnogled je bilo vzeto obdobje 

zimskih razprodaj 2012 v poslovalnici Zara Koper. V teoretičnem delu, razdeljenem na dve 

poglavji, je opredeljeno vedenje odjemalcev ter dejavniki, ki vplivajo na njihove nakupne 

odločitve, v nadaljevanju pa še merila zadovoljstva in dejavniki, ki oblikujejo zvestobo 

odjemalcev. Sledi kratka predstavitev podjetja Inditex, poslovalnice Zara Koper ter kako 

lokacija, urejenost trgovine in njihovi zaposleni vplivajo na odjemalce. V empiričnem delu je 

predstavljen vpliv dejavnikov, zaradi katerih se prebivalci odločijo za nakup v obravnavani 

trgovini. Ključna ugotovitev raziskave je, da je ponudba glavni vzrok, da se kupec odloči za 

večkratni obisk prodajalne. Odnos zaposlenih do kupcev pa prodajalni zagotovi njihovo 

zvestobo. 

Ključne besede: modni artikli, odjemalci, zadovoljstvo, Zara Koper, zimske razprodaje, 

zvestoba. 

SUMMARY 

The purpose of this diploma thesis is to present how certain period of purchases affects the 

purchasing habits of Koper’s population and its surroundings. The period of winter sales 2012 

at the Zara store in Koper has been examined in details. In the theoretical part, divided into 

two sections, customers’ behaviour and the factors that influence their purchasing decisions 

are defined and afterwards the satisfaction criteria and the factors that create customers’ 

loyalty. A brief presentation of the company Inditex, Zara Koper store follows; and the effects 

of the location, the tidiness of the store and the employees on the customers. The influence of 

the factors that make people decide to buy in this store is presented in the empirical part of the 

work. A key finding of the research is that the offer is the main reason for a buyer’s decision 

to visit a store many times. The employees’ attitude towards the customers ensures their 

loyalty to the store. 

Keywords: fashion items, customers, customer satisfaction, Zara Koper, winter sales, loyalty. 
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1 UVOD 

Čeprav je danes dokazano, da na večino prodajnih uspehov vplivajo psihološki dejavniki, je v 

prodaji še vedno zelo cenjena logika in razumsko razmišljanje. Sprašujemo se, ali klasična 

reklama ne dokazuje iz dneva v dan, da prihaja do pravih uspehov z neprestanim 

nagovarjanjem podzavesti? Naši možgani so kot naprava, ki zna zelo povezano in zapleteno 

misliti in delovati. Toda samo 10 % možganov uporabljamo zavestno, 90 % vseh dejanj pa 

poteka podzavestno (Geffroy 1996, 104). 

Zato ni čudno, da modna industrija danes pomembno vpliva na ljudi, njihovo podzavest, 

kulturo, obnašanje ipd. Tega se zavedajo tudi modne hiše velikih blagovnih znamk, zato se, če 

je le mogoče, širijo na trge, na katerih še niso prisotne. Tudi konkurenca se zaostruje, prav 

tako narašča število modnih artiklov, ki lahko odjemalce pošteno zmedejo. Znano je, da se 

moda z vsako sezono spremeni, vendar večina odjemalcev svojega sloga oblačenja ni 

pripravljena menjati tako pogosto. Raje ustvarijo svoj lasten slog oblačenja in mu ostajajo 

zvesti. Seveda v modi ne gre brez izjem. Veča se krog ljudi, ki so dovzetnejši za spremembe 

ter tako bolj naklonjeni najnovejšim modnim smernicam. V današnjem času, času recesije, pa 

pridejo do izraza izdelki, ki so kakovostni, vendar ponujeni po zmerni ceni. Ljudje so 

pripravljeni odšteti več denarja za tiste izdelke, ki dolgoročno vplivajo na njihovo počutje in 

zdravje (npr. čevlji za udobno hojo, podložena bunda, ki ščiti proti mrazu …). Veliko bolj pa 

postanejo razsodni, ko pride do nakupa stvari, ki vplivajo le na njihovo zunanjo podobo. Na 

njihove nakupne navade torej vplivajo številni dejavniki. Na kupca modnih blagovnih artiklov 

lahko na primer v psihološkem smislu vpliva datum, ko prejme plačo. V obdobju pred 

omenjenim datumom je pri nakupih v trgovini zaznati nekakšno zatišje, torej upad prodaje. 

Takrat ljudje samo pogledujejo in pomerjajo izdelke ter skrbijo za to, da so na tekočem o 

novostih na trgu. Takoj, ko se mesec prevesi v drugo polovico, pa je moč opaziti, da se obisk 

trgovin z modnimi izdelki poveča. Iz tega lahko sklepamo, da v veliki meri tudi manj 

pomembne, postranske stvari vplivajo na nakupovalne navade odjemalcev. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Glavna teza raziskave je bila, kako točno določeno obdobje nakupov vpliva na nakupovalne 

navade prebivalcev Kopra in širše okolice. Osredotočili smo se konkretno na obdobje zimskih 

razprodaj v poslovalnici Zara Koper, na podjetje in njihove zaposlene. Zanimalo nas je, v 

kakšni meri vse to vpliva na odjemalce in njihovo kupno moč. S pomočjo podrobne statistične 

analize dejavnikov smo prišli do podatkov, ki so nam na koncu nudili osnovo za oblikovanje 

predlogov za izboljšanje poslovanja prodajalne. Preverjali smo naslednje hipoteze: 

 H1: Na zvestobo strank poslovalnice Zara Koper vplivajo lokacija, urejenost trgovine 

in odnos zaposlenih do odjemalcev. 

 H2: Prebivalci Kopra in širše okolice v času trajanja razprodaj porabijo za nakup 

oblačil več denarja kot med letom. 
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 H3: Večina ljudi ni seznanjena s podatkom, kdaj se zimske razprodaje dejansko 

začnejo. 

1.2 Namen in cilji diplomske naloge  

Namen diplomske naloge je bil analizirati dejavnike, ki vplivajo na nakupovalne navade 

prebivalcev na področju moških modnih artiklov v trgovini z oblačili. Opredelili smo sodobne 

izzive (zvestoba in zadovoljstvo), povezane s tematiko nakupovalnih navad potrošnikov, 

konkretno na področju oblačil, in ugotovitve povezali s konkretnimi predlogi za izboljšanje 

poslovanja izbranega podjetja. 

Želeli smo raziskati, kakšne so nakupovalne navade prebivalcev Kopra in širše okolice v 

trgovini z oblačili Zara Koper, in sicer na moškem oddelku, ter kako obdobje zimskih 

razprodaj vpliva na nakupne namere odjemalcev. Preučili smo literaturo s tega področja in 

opredelili glavne pojme, povezane s to tematiko. Glavni cilj naloge je bil predlagati možnosti 

za izboljšave na obravnavanem področju. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev diplomske naloge  

Vsebina diplomske naloge je razdeljena na dva dela – teoretični in empirični del. V 

teoretičnem delu diplomske naloge smo v raziskavi uporabili deskriptivno metodo opisa 

pojavov in metod, kavzalno metodo ter metode analize dokumentacije. Pripravili smo pregled 

domače in tuje strokovne literature s področja nakupovalnih navad potrošnikov. Ta del 

diplomske naloge je razdeljen na dve glavni poglavji, ki zajemata vedenje prebivalcev oz. 

odjemalcev ter dejavnike, ki vplivajo na njihove nakupne odločitve, v nadaljevanju pa še 

merila zadovoljstva in dejavnike, ki oblikujejo zvestobo odjemalcev. Temu sledi kratka 

predstavitev podjetja Inditex, poslovalnice Zara Koper ter kako lokacija, urejenost trgovine in 

njihovi zaposleni vplivajo na odjemalce. 

V empiričnem delu smo z metodo osebnega anketiranja raziskali stopnjo kupčevega 

zadovoljstva z urejenostjo trgovine, njeno ponudbo in prodajnim osebjem. Za obdelavo 

podatkov smo uporabili metodo opisne statistike. Z njo smo ustvarili pregleden opis 

pridobljenih podatkov o prebivalcih Kopra in njihovih nakupovalnih navadah. Torej smo 

preučili vpliv dejavnikov, zaradi katerih se prebivalci odločijo za nakup v obravnavani 

trgovini. Za lažjo predstavljivost smo vse ponazorili s pomočjo grafov ter s statističnimi 

povzetki. 

V zadnjem delu smo podali mnenja, ki bodo lahko prodajalni v pomoč pri vzpostavitvi še 

boljših in trdnejših odnosov s potrošniki. Poleg tega smo oblikovali končne predloge, ki bodo 

vodstvu prodajalne pomagali pri snovanju ukrepov za večje zadovoljstvo njihovih 

potrošnikov. 



3 

Kot vire smo uporabili monografsko gradivo, strokovne članke in empirične raziskave 

različnih domačih in tujih avtorjev. Podatke in druge potrebne informacije smo pridobili iz 

obravnavanega podjetja; te smo pregledno celovito in smiselno uredili. Podatke in informacije 

potrošnikov smo zbrali z uporabo metode anketiranja, torej z anketnimi vprašalniki, med 

vodilnimi sodelavci v izbrani organizaciji in med njihovimi odjemalci. Kavzalna metoda nam 

je pomagala pri iskanju vzorčnih zvez za trenutne razmere. 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Predpostavljali smo, da se dejavniki, ki vplivajo na nakupovalne navade potrošnikov, 

razlikujejo od dejavnikov, ki vplivajo na nakupe običajnih dnevnih potrebščin. Upoštevati je 

bilo treba tudi subjektivno plat potrošnikov, pomemben pa je tudi odnos med prodajalci in 

strankami, iz katerega se postopoma razvije zvestoba do prodajalne. V današnjem času se 

konkurenca zaostruje; brez prilagajanja oz. brez uvajanja novih proizvodov organizacija 

postane manj učinkovita in s tem manj uspešna, saj posledično izgubi pomemben del 

potrošnikov. 

Omejitve, s katerimi smo se srečali pri obravnavanju problema, smo pričakovali pri 

zagotavljanju primerne strukture vzorca anketirancev, kar je bila podlaga za razumevanje 

empiričnega dela naloge ter njenih zaključkov. Omejitev predstavlja tudi, da smo podrobno 

analizirali dejavnike, ki vplivajo na nakupovalne navade prebivalcev na področju moških 

modnih artiklov v trgovini z oblačili, ki jih ne moremo posploševati s celotnim prebivalstvom. 

Ostale omejitve pa so bile zlasti: dostop literature s tega področja in dostopnost virov ter 

informacij iz organizacije (nismo uporabili poslovnih skrivnosti). Omejili smo se tudi na eno 

samo prodajno enoto obravnavane organizacije ter anketirance geografsko omejili, saj so v 

anketi sodelovali le posamezniki z območja Kopra in njegove okolice, ki nakupujejo v 

obravnavani prodajalni. Omeniti je treba še časovno omejitev, saj smo se omejili na 

proučevanje nakupnih navad kupcev le v času trajanja zimskih razprodaj v letu 2012. 
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2 NAKUPNO OBNAŠANJE ODJEMALCEV 

Danes so kupci nezaupljivi, ne dovolijo, da jim skuša prodajalec prodati čisto vsak artikel. 

Hočejo vedeti sestavine določenega izdelka, ne marajo manipuliranja, so občutljivi, izkušeni, 

predvsem pa so že bili prevarani. Skoraj nič več ne verjamejo in s pomočjo interneta ter 

ostalih medijev vedo vse več. Tudi na obljube ne dajo nič. Navzven sicer imajo trdo lupino, 

so sunkoviti, brezobzirni, trdi v pogajanjih in nedostopni, vendar navznoter so drugačni – 

negotovi, iščejo smisel in smer (Geffroy 1996, 34). Kupci so torej bolj zahtevni, bolj razvajeni 

in bolj izobraženi kot kdajkoli prej. Na drugi strani so pa možnosti, ki so jim na razpolago, 

vedno širše in širše, tudi izbire imajo vedno več (Musek Lešnik 2008, 11). 

2.1 Opredelitev pojma odjemalci 

Potrošniki so vedno nagnjeni sledenju novostim na trgu, vendar pa nezadostno sledenje lahko 

usodno vpliva na prepoznavnost posameznika, ki kaj da na svojo identiteto. Prav vpliv mode 

je v družbi povzročil velika razhajanja v odnosu med materialno kulturo in družbeno 

pripadnostjo. Ni več povsem jasno, kdo je kdo v smislu statusne pripadnosti. Nižji sloji so 

tako dobri v imitacijskih sposobnostih drugih identitet, ki so vse boljše in nevzdržne. Njihov 

učinek je, da so tako zelo postali podobni višjim slojem, da je ločevanje skorajda nemogoče 

(Kurdija 2000, 102). Prav potrošniška praksa pokaže, kaj je temeljna oblika uveljavljanja in 

prakticiranja mode. Kosi oblačil so njeni elementarni označevalci, ki ne prenašajo 

sporočilnosti zgolj družbenemu okolju, ampak tudi vsakemu posamezniku vzbujajo občutek 

izpolnitve svoje identitetne želje. Torej potrošne dobrine, v tem primeru kosi oblačil, ne 

nakazujejo zgolj določene oblike in zvrsti kulture znotraj določene družbe, ampak v 

potrošniku utrjujejo tudi prepričanje, da so te novonastale kulturne oblike naravno stanje 

stvari. Zelo zanimiv je primer retro kulture ali oziranja nazaj k preteklim oblikam. Nekateri 

ljudje identiteto oblikujejo na osnovi že preživetih kulturnih, estetskih, potrošniških obrazcev, 

pogosto celo polpreteklih mod, ki so se v današnjem času ponovno uveljavile oz. postale 

nekakšna zahteva diskurza post-moderne. Vsemu sledi skupni imenovalec, tj. poskus 

oživljanja preteklih fascinacij, ki se jih poskuša prenesti v sedanjost in ponovno podoživljati 

(Kurdija 2000, 103–104). 

V zgodovini potrošnje po tradiciji obstaja nek mit, ki pravi, da so proizvodi, ki so namenjeni 

potrošnikom popularnih oz. komercialnih praks (tu so mišljeni proizvodi popularne kulture), v 

osnovi manj vredni. Z njimi potrošniki zadovoljijo le nizke estetske potrebe, saj gre v veliki 

meri za proizvode, namenjene množični potrošnji, kar daje negativen predznak takemu 

proizvodu (Hebidge 1993 v Kurdija 2000, 78). Več študij sodobnih potrošniških stilov v 

okviru omenjenega pristopa kaže, kako so prav potrošniki na ravni množičnih kultur, 

subkultur, mode ipd. lahko predstavniki »kritičnega občinstva« v sferi potrošnje. Subkulture 

celo temeljijo na predpostavki zanikanja in upora svojevrstnim praksam, čeprav nedvoumno 

pripadajo določenim skupinam množičnih kultur in njenega trga. Tovrstne študije kažejo, da 
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sodobni potrošnik ni zgolj manipulirana lutka, marveč refleksiven, kritičen subjekt (Hebidge 

1988 v Kurdija 2000, 79). Definiran je kot oseba, ki ima možnosti (vire in sposobnosti) za 

nakup dobrin, ki jih ponuja trg, z namenom zadovoljiti osebne in skupne (npr. družinske) 

potrebe (Damjan in Možina 1999, 27). 

2.2 Vedenje odjemalcev 

Trgovine se že vrsto let trudijo z veliko množico preizkušenih strategij vplivati na nakupno 

vedenje potrošnikov ter jih tako privabiti k trošenju več denarja. V skupino teh strategij 

spadajo predvsem veliki popusti, ugodni krediti, zvito oglaševanje, kartice zvestobe in 

umetniške izložbe z lepo razvrščenimi izdelki. Potrošniki pa, naivni in zaupljivi, so lahke 

tarče za trgovine, ki vplivajo nanje. Končni rezultat tega je, da imajo trgovine rekordne 

dobičke, v veliki meri tudi nadzorujejo vedenje odjemalcev, medtem ko se oni mučijo z 

rekordnimi dolgovi (Quain 2002, 53). Vedenje je v začetni točki pri vseh potrošnikih 

podobno. Pri prvem stiku s trgovino jim ni povsem jasno, kaj bodo dobili, imajo pa določena 

pričakovanja. Ta so odvisna od številnih dejavnikov: od oglasnih sporočil podjetja, 

odjemalčevih dotedanjih izkušenj s podobnimi storitvami, pričakovanih cen, od tega, kar je 

potrošnik o podjetju zvedel od prijateljev in iz medijev, od lastnih možnosti opravljanja 

istovrstnih storitev ter podzavestnih ciljev (Horovitz in Jurgens Panak 1997, 17). Od tistih 

strank, ki so imele pozitivno izkušnjo, je pričakovati, da se bodo še vrnile v upanju, da bodo 

zanje poskrbeli vsakokrat enako dobro. Pričakujejo enako kakovost storitev v treh pogledih: 

ob vsakem obisku, v poslovalnicah na različnih lokacijah in od vsakega zaposlenega v 

podjetju (Horovitz in Jurgens Panak 1997, 19). 

Dandanes so potrošniki z vseh strani obkroženi z informacijami ter imajo večjo možnost 

izbire, kar vpliva na njihovo vedenje in na spreminjanje njihovih vedenjskih vzorcev. Postaja 

jasno, da potrošniki niso več »samoumevni«, ampak postajajo ključni vir, za katerega se 

morajo podjetja še kako boriti. V tem »hitrem« svetu in v okoliščinah, v katerih živimo, je 

poznavanje in razumevanje vedenja potrošnikov nujno ne le za uspešnost, temveč v večini 

primerov sploh zato, da podjetje lahko preživi (Musek Lešnik 2008, 42). Vendar če se 

postavimo v kožo podjetij, je za njih vedno težje, saj se kupci vedejo zelo različno. Nekateri 

so zelo racionalni in premišljeno iščejo informacije o prednostih in slabostih ter ceni artikla, 

preračunavajo in se posvetujejo, drugi se odločajo impulzivno, ali jim je blago všeč ali ne, ali 

pa tudi sprejmejo namig prodajalca oz. svetovalca. Vedenje odjemalcev pred in med nakupom 

ter po njem lahko prikažemo kot proces z več stopnjami, ki so razvrščene v zaporedje 

(Dovžan 1997, 35): 

 občutenje potrebe, 

 prednakupna aktivnost, ki vključuje zavedanje potrebe, iskanje informacije o izdelkih, 

vrednotenje alternativ in izbiro izdelka; 

 odločitev o nakupu, 
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 uporaba izdelka, 

 ponakupno počutje. 

Poleg poznavanja procesa nakupnega vedenja ni odveč, da znajo podjetja razdeliti kupce tudi 

glede na njihov vsakdanji način vedenja. Vsekakor pa se morajo izogibati razvrščanju kupcev 

v kategorije, saj so najnovejše raziskave med prodajalci pokazale, da znajo delitve kupcev 

negativno vplivati na prodajo, s tem pa bi le zapravljali čas, ki bi ga lahko porabili za 

pomembnejše naloge. Dovžan (1997, 26–27) je tako kupce po načinu vedenja razdelil v štiri 

osnovne skupine: 

 Izrazni kupci/sodelavci. To so uspešni poslovneži, menedžerji in profesionalci. Stvari 

posplošujejo, podrobnosti jih ne zanimajo. Ves svoj čas in trud usmerijo za navezovanje 

stikov s pomembnimi ljudmi. Predvsem pa uživajo v razkazovanju svojih uspehov, ki so 

jih dosegli v poslovnem in osebnem življenju. Če želijo neko stvar kupiti, jih najbolj 

navduši, če je vizualno prikazana, v živo. 

 Aktivni kupci/vodje. To so osebe, ki so na najvišjih položajih v podjetjih in ustanovah, so 

hitri, uspešni pri opravljanju delovnih nalog, so samozavestni. Zelo so predani svojemu 

delu, ki ga opravljajo. Navezovanju stikov s prodajalci ne dajejo velikega pomena. 

Zanimajo jih le prednosti in koristi izdelkov v primerjavi s stroški nabave. 

 Analitični kupci/misleci. Te osebe so zaposlene pretežno v tehničnih, analitičnih, 

finančnih in informacijskih dejavnostih. V prodajnem procesu so najpomembnejši detajli, 

dejstva in dokazi. Vsako dano ponudbo primerjajo s konkurenco. Če se odločijo za 

nakup, jih mora pred tem prodajalec dobro prepričati s številnimi trdnimi dokazi o 

prednostih in koristih ponujenega izdelka. Odločajo se počasi, zato je kupoprodajni 

proces daljši. 

 Prijazni kupci/usklajeni. To so pretežno strokovnjaki kadrovskih služb in svetovalci. 

Delo jim ni prioriteta v življenju. Niso naklonjeni tveganju, potrebujejo varnost in 

stabilnost. So tradicionalisti, previdneži in težko prenašajo spremembe. Pri njihovem 

nakupnem vedenju je v ospredju stopnja navezovanja stikov s prodajalcem, zato morajo ti 

z njimi navezati prijateljske, osebne stike. Da se za nakup dejansko odločijo, je za njih 

najpomembnejše mnenje kupcev, ki izdelek že uporabljajo. 

Vedenjski vzorci se od potrošnika do potrošnika razlikujejo. Že sama vsebina, oblika in način 

potrošnje so v veliki meri odvisni od količine kulturnega kapitala. Kultiviran potrošnik zato ni 

le tisti, ki troši za prave stvari, ampak je predvsem tisti, ki troši na pravi način. V ospredju ni 

poznavanje navad in oblik družbene imenitnosti, gre predvsem za izobrazbo, ki je ključna za 

potrditev nekakšne usposobljenosti posameznika kot kultiviranega potrošnika (Kurdija 2000, 

91). Zaslediti je mogoče, da ima tudi moda pomemben vpliv na potrošnika. Po eni strani 

omogoča posamezniku razviti občutek pripadnosti določeni družbeni skupini, po drugi strani 

pa daje možnost drugačnosti, nasprotovanje vsakdanjim izbiram, izpolnjevanju osebnih želja 

ter izkazovanju individualnosti. Moda, kot pravi Simmel (1998 v Kurdija 2000, 99–100), »je 

posebna oblika med številnimi življenjskimi oblikami, s katero v enotnem delovanju 
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združujemo težnjo po socialnem izenačevanju s težnjo po individualni različnosti in 

spremembam.«  

Vedenje odjemalcev gre v nekaterih primerih celo v tako skrajnost, da samo trošenje ni več v 

ospredju, ampak gre bolj za iskanje lastne identifikacije v poplavi prestižnih znamk. Z 

modnimi znamkami oblačil je tako kot z znamkami prestižnih avtomobilov. Torej, kaj pomeni 

imeti avtomobil znamke Porsche? Falk (1994 v Kurdija 2000, 63) pravi, da ne gre zgolj za 

potrjevanje družbenega statusa ali identitete, ki kaže na to, da si takšen avtomobil nekdo lahko 

privošči, temveč za neko pomembnejše dejstvo, ki se danes v družbi odraža v smislu »on 

pripada tistim, ki imajo porscheja«. Zatorej imeti v lasti porscheja sproža celotno verigo 

identitetnih specifik, ki so domnevno značilne za lastnike tovrstnih avtomobilov. Potrošništvo 

v tem smislu postane ključno sredstvo modernega razlikovanja in identifikacije. Potrošnja 

torej ne temelji na potrošnji realnih objektov, marveč na izbiri Znamke (Kurdija 2000, 63). 

2.3 Proces nakupnega odločanja 

Nakupni proces je z odjemalčevega stališča tesno povezan s procesom odločanja, lahko bi 

rekli, da gre za nekakšno reševanje problemov. Pri procesu odločanja so tako v ospredju 

predvsem premišljena, zavestna dejanja, s katerimi potrošnik zadovolji svoje lastne potrebe. 

Nakupni proces z vidika reševanja problemov pa zajema vse možne načine zadovoljevanja 

potreb in številne motivacijske ter druge dejavnike. Damjan in Možina (1999, 29) sta celoten 

nakup tako razdelila na pet stopenj: 

 prepoznavanje potrebe – potrošnik zazna razliko med lastno željo in dejansko situacijo, 

ki je tako velika, da sproži proces motivacije oz. odločanja; 

 iskanje informacij – potrošnik išče informacije predvsem po svojem spominu in pridobiva 

relevantne informacije iz okolja; 

 ocenjevanje alternativ – potrošnik ocenjuje možnosti, kakšne koristi mu nakup prinese, in 

izbira najboljšo ponudbo; 

 nakup – potrošnik pridobi izbrano alternativo ali sprejemljivo zamenjavo, če je to 

potrebno; 

 rezultat (ponakupno vedenje) – potrošnik po uporabi izdelka ocenjuje, v kolikšni meri 

izbrana alternativa zadovoljuje njegove potrebe in pričakovanja. 

Kar pa danes žene potrošnika v nakupni proces, je želja. Ta velja za enega najpomembnejših 

dejavnikov v novi dobi potrošnje. Zgodovinski subjekt potrošnje postane želeni subjekt. 

Večine dobrin sploh ne potrebuje, marveč si jih želi. Želja torej ni vezana na konkreten 

objekt, ampak predstavlja osnovni modus komunikacije med objektom in subjektom (Kurdija 

2000, 116). Dejansko ljudje velikokrat kupujejo izdelke in storitve zato, da bi se zabavali, 

spodbudili fantazijo, čustva in občutke, torej brez kakršnekoli potrebe. Takšno vrsto 

nakupovanja lahko razdelimo v dve vrsti nakupovanj (Mumel 2001, 22): 

 impulzivno (nepremišljeno, naglo) nakupovanje in 
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 nakupovanje zaradi iskanja različnosti, ko porabnik zamenja znamko, da bi znižal stopnjo 

naveličanosti in dosegel spodbudo. 

Predhodno na odločitev o nakupu vpliva tudi vrednotenje pozitivnih in negativnih elementov 

izdelkov. Ne glede na to, kateri elementi prevladujejo, prihaja do njihovega križanja. V točki, 

kjer se ti elementi sekajo, pride do odgovora, ali kupec izdelek dejansko kupi ali se je nakupu 

bolje izogniti. Kupec, ki se odloči za nakup, se zavestno izpostavi tveganju, saj proizvoda 

pred tem še ni preizkusil oz. uporabil, ne pozna njegove kakovosti, zanesljivosti itd. Zato mu 

pridejo še kako prav različni nasveti, podatki, informacije, ki mu olajšajo nakupno odločitev. 

(Dovžan 1997, 36) Včasih kupci ne zanemarijo niti informacij, ki se nanašajo na povezanost 

med podjetjem in stvarmi, ki so jim pomembne v življenju. Na primer podjetje, ki s svojimi 

odločitvami posega na področje humanitarnosti, donatorstva, splošne družbene odgovornosti, 

vpliva na kupca, enako tudi vrednote, ki jih podjetje izraža z besedami ali dejanji. Pri tem je 

pomembno, da kupec vsa ta ravnanja podjetja poveže z resničnimi načeli podjetja, ne pa z 

vtisom, da podjetje z njim skrbi zgolj za svojo lastno javno podobo (Barnes 2003 v Musek 

Lešnik 2008, 115). Zato so velika dejanja, načela in vrednote podjetja učinkovita samo takrat, 

ko enako zgodbo »pripovedujejo« tudi vsakdanja dejanja podjetja in njegovih ljudi. 

2.4 Dejavniki vpliva na nakupno vedenje 

Predpostavka sodobnega potrošništva izhaja iz tega, da s sodobnim potrošnikom manipulirajo 

proizvajalci, svetovalci, trgovci. Ker se vsi zavedajo, da na koncu šteje le dobiček podjetja, bi 

lahko rekli, da poštenega odnosa do potrošnikov ni. Je zgolj ideja, kako jim čim hitreje 

izpuliti denar. Manipulacija naj bi potekala na več ravneh, od izkoriščanja kupčeve slabosti, 

ko je ta dobesedno zaveden in se ne more upreti mikavnim ponudbam, čeprav niso vedno 

ugodne, pa vse do namernega zavajanja o pomenu in vrednosti določenega blaga (Kurdija 

2000, 126). Zato so ljudje naravnani tako, da slišijo, kar vidijo. Sicer ne morejo videti 

prodajalčeve storitve, ampak jo presojajo po tistem, kar uspejo videti. Bolj kot prodajalcu 

verjamejo lastnim očem, to pomeni, da veliko bolj zaupajo lastnim očem kakor prodajalčevim 

besedam (Beckwith 2003, 211). Posledično današnji potrošniki večino nakupov opravijo 

nepremišljeno, impulzivno. Poleg prijateljev, družine ter oglaševalcev in vzornikov na nakupe 

vplivajo tudi čustva, trenutno stanje in razpoloženje. Na kratko bi lahko dejali, da vsi ti 

dejavniki skupaj tvorijo celovit model vedenja potrošnikov, ki odraža tako zaznave kot 

čustvene vidike potrošnikovega odločanja (Schiffman in Lazar Kanuk 2007, 15). 

Trgovanje ima že od nekdaj socialno komponento. Če je včasih vaška tržnica veljala za borzo 

informacij, to danes velja za velike nakupovalne centre. Drži, da ti predstavljajo kraj 

srečevanj in spovedovanj z nekakšno povezovalno vlogo (Geffroy 1996, 195). Potočnik 

(2001b, 114) je opredelil pet glavnih dejavnikov kupčeve izbire prodajalne, po katerih se v 

veliki večini ravnajo tudi nakupovalni centri in hipermarketi: 
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 udobnost – lahek dostop, minimalni čas vožnje ali pešačenje do prodajalne, brezplačno 

parkirišče in hitro ter enostavno informiranje (oglaševanje, izložbe, letaki, kuponi itd.); 

 ponudba izdelkov – velika širina in globina ponudbe, kakovostna različnost izdelkov, 

stoodstotna razpoložljivost izdelkov ter komercialne, tehnične in finančne storitve; 

 cena/vrednost – ugodno razmerje med ceno in vrednostjo (koristnostjo) ter vsak dan 

najnižja cena nekaterih izdelkov; 

 plačilo – možnost alternativnih oblik plačila (gotovina, bančne kartice, darilni bon idr.); 

 zanesljivost – hitra dobava izdelkov, vzdrževanje in popravila ter možna zamenjava. 

Tudi okolje vpliva na nakupno vedenje posameznikov, saj jih lahko prisili v nakup, ne da bi 

najprej oblikovali pozitivna čustva ali prepričanja do izdelka oz. storitve. V tem primeru 

potrošnik ne gre nujno skozi faze logičnega odločanja, ampak se odloči na osnovi čustev. 

Vedenje je rezultat neposrednega vpliva dejavnikov okolja na porabnikovo odločanje (na 

primer ugodna ponudba, kulturne norme, fizično okolje, ekonomski pritisk ipd.) (Mumel 

2001, 33). 

Potrošniki lahko dandanes pridobijo informacije o najrazličnejših izdelkih lažje kot kdaj koli 

prej. Opisi in komentarji prejšnjih kupcev o izdelkih, o katerih razmišljajo, da bi jih kupili, v 

veliki meri vplivajo na njihovo nakupno vedenje. Lahko kliknejo le gumb za primerjavo 

značilnosti različnih modelov izdelka na spletnih straneh podjetja, preberejo kakšen spletni 

dnevnik (blog) ali preletijo spletni forum, namenjen potrošnikom. Zato morajo biti tržniki še 

posebej pazljivi, da znajo postaviti meje svojih promocijskih sporočil in predvidevati, da 

odjemalci vedo vse o svojih nakupovalnih zmožnostih (Schiffman in Lazar Kanuk 2007, 12). 

Zavedati se morajo, da ljudje skoraj ničesar več ne kupijo, ne da bi koga vprašali: Ali poznaš 

koga, ki prodaja to in to? Komaj se še zanesejo na reklamo, obljube prodajalcev, televizijske 

spote in vsakršne obljube. Osebno omrežje je veliko zanesljivejše. Predstavlja nekakšen most, 

ki povezuje kupce in informacije (Geffroy 1996, 195). 

Na stopnjo porabnikove vpletenosti v nakup vpliva tudi zanimanje (interes), ki ga izzove 

dražljaj. Zaradi dražljajev pa pridejo do izraza različne ravni osebne pomembnosti, ki so 

posledica dražljaja iz izdelka, sporočila, ki ga odjemalec prejme, ali iz značilnosti situacije, v 

kateri se znajde. Na primer, če izdelek postane dražji, socialno viden in rizičen za nakup, je 

bolj verjetno, da bo odjemalčeva vpletenost v nakup porasla (Mumel 2001, 33). Porabniki se 

želijo le izogniti tveganju, tj. negotovosti, ki jo doživljajo, kadar ne morejo predvideti 

posledic lastnih nakupnih odločitev. Torej, že samo minimalno zaznavanje tveganja vpliva na 

nakupno strategijo, ne glede na to, ali obstaja zasnova zanj ali ne. Tveganje, ki ga odjemalci 

ne zaznajo, čeprav obstaja, ne bo vplivalo na njihovo vedenje (Mumel 2001, 77). 

Na nakupno vedenje vpliva še en pomemben dejavnik, tj. gospodinjstvo, ki je širši pojem kot 

družina. Zajema celotno skupnost vseh ljudi, ki živijo v skupnem gospodinjstvu, čeprav niso 

poročeni. Nakupno vedenje take skupnosti se odvija po enakih načelih kakor nakupno vedenje 
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družine, zato se raje uporablja pojem gospodinjstvo namesto pojma družina (Mumel 2001, 

152). Pri odločanju v gospodinjstvu so lahko različni družinski člani udeleženi pri odločanju v 

različnih fazah procesa odločanja. Če sprejema odločitve posameznik, vrednoti vse lastnosti 

posameznega nakupa sam; pri odločanju v družini pa lahko različni člani neposredno vplivajo 

na nakupne odločitve (Mumel 2001, 156). Zato družina, v številnih raziskavah, sodi med 

najpomembnejše skupine, ki vplivajo na potrošnika. Pri večini družinskih nakupov sodelujeta 

običajno oba, mož in žena, včasih tudi otroci in drugi člani družine, to je t. i. »razširjena 

družina«. Malo je takšnih nakupov, četudi se tičejo izrazito moških in ženskih predmetov, kjer 

se ne bi vsaj delno čutil vpliv nasprotnega spola. Pomembnejše odločitve so sprejete 

vzajemno, pri čemer prihajajo, odvisno od izdelka, do izraza posamezne lastnosti partnerjev: 

znanje, izkušnje, spretnost ravnanja, sposobnost kalkulacije, presoje, prednosti 

(pomanjkljivosti) idr. (Damjan in Možina 1999, 115). Če mož kupuje jakno, bo pri nakupu 

sodelovala vsa družina, če je tisti trenutek prisotna v trgovini. Mož se bo pri nakupu posvečal 

predvsem udobnosti jakne ter njeni funkcionalnosti (koliko žepov ima, za kakšne namene jo 

bo oblekel), žena predvsem modelu, njeni barvi ter na katere hlače jo bo kombiniral, otroci pa 

bodo podali le postransko mnenje, ali lepo stoji ali ne. 

2.5 Delitev kupcev glede na nakupovalne navade 

Navezovanje stikov prodajalcev s kupci zahteva, da presežejo ljubiteljsko raven ravnanja v 

prodajnih procesih, kot je vljudno pozdravljanje, prijazno kramljanje, ločevanje posebnih 

želja pri izbiri blaga, drobna darilca ob koncu leta itd., ter da se lotijo prodaje temeljito, 

strokovno in z zaupanjem. Prodajalec ne samo pomaga kupcu pri izbiri najprimernejšega 

blaga, cene, kakovosti, vzorca, novosti ipd., temveč mu predvsem pomaga, da občuti lastno 

pomembnost (Dovžan 1997, 23). Nakupovalne navade se razlikujejo od kupca do kupca, na to 

vplivajo vedno novi trendi nakupovanja. Težko bi točno opredelili, koliko različnih skupin, 

glede na nakupovalne navade kupcev, obstaja. Doboviškova (2007, 42–43) je kupce razdelila

glede na njihove nakupne odzive na marketinške aktivnosti podjetja, kot so cenovna 

občutljivost, zadovoljstvo in zvestoba. Torej vse nakupovalne navade temeljijo na kupčevem 

zaznavanju vrednosti, ki jo ima zanj ponudba posameznega podjetja. Glede na različne 

potrebe kupcev in njihovo pripravljenost plačila za dragocen čas in prizadevanja, ki jih 

prodajalci vlagajo v prodajni proces, so ti razdeljeni v tri skupine (Dobovišek 2007, 42–43): 

 Kupci, ki dajejo prednost intrinzični (notranji) vrednosti. Vrednost ponudbe podjetja 

vidijo izključno v izdelku ali storitvi. Pri nakupu se osredotočajo le na stroškovne 

elemente vrednosti, izdelek ali storitev pa jemljejo kot blago, ki je zlahka nadomestljivo s 

konkurenčno ponudbo. Ne želijo si nič drugega kot ugodno ceno izdelka in lahek dostop 

do njega. S prodajalcem se največkrat pogajata le o ceni in drugih pogojih nakupa. 

Drugače je prodajna funkcija v njihovih očeh razvrednotena, saj je zanje vsa vrednost v 

izdelku. Gre za transakcijsko prodajo, kjer je odnos med kupcem in prodajalcem pogosto 

nesmiseln, saj kupec dobro ve, kaj hoče. 
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 Kupci, ki dajejo prednost ekstrinzični (zunanji) vrednosti. Vrednost zanje ni le v izdelku, 

temveč v načinu, kako lahko izdelek uporabijo, oz. v podpori in rešitvah pri njegovi 

uporabi. Med nakupom zelo cenijo nasvete in pomoč prodajalcev in ni jim odveč 

preživeti časa z njimi v iskanju rešitev, ki bodo prilagojene njihovim potrebam. Gre za 

svetovalno prodajo, kjer si kupci želijo prodajalčevega razumevanja njihovih potreb in so 

pripravljeni s prodajalci zgraditi odnos. Za prizadevanja prodajalcev so pripravljeni tudi 

plačati. 

 Kupci, ki najbolj cenijo strateško vrednost, si pri nakupu želijo več, kot jim lahko ponudi 

izdelek, in več, kot jim lahko ponudi svetovanje prodajalcev. Podjetja kot kupci gredo 

celo do te skrajnosti, da so pripravljeni radikalno spremeniti svojo organizacijo in celo 

strategijo, da bi dobili največ, kar je mogoče dobiti iz odnosa z izbranim dobaviteljem. 

Nova ustvarjena vrednost temelji na odnosu enakopravnih partnerjev, ki sodelovanje 

povežeta na veliko širšem področju, kot je prodajna funkcija. 

Vse tri tipe kupcev lahko ponazorimo s prispodobo (glej sliko 1). Lahko bi rekli, da si prvi tip

kupcev želi pri nakupu čim večji kos pogače za čim manj denarja; prizadeva si za čim manjše 

stroške. Drugi tip želi kupiti velik kos pogače, ki ponuja velike oz. dodatne koristi, in je zanje 

pripravljen tudi plačati ter ustvarjeno vrednost deliti s prodajalcem oz. njegovim podjetjem. 

Tretji tip pa želi veliko več, kot lahko najde v pogači; prizadeva si za vrednost. 

 

 

Slika 1: Ustvarjanje vrednostnih strategij in porazdelitev kupcev 

Vir: Dobovišek 2007, 44. 
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3 ZADOVOLJSTVO ODJEMALCEV 

Zadovoljstvo stranke bi lahko opredelili kot vrzel med tistim, kar stranka pričakuje, in tistim, 

kar dejansko dobi. Razočara jo tista storitev, ki ne dosega njenih pričakovanj, torej večja ko je 

vrzel, večje je razočaranje (Beckwith 2003, 245). Lahko pa podjetja zelo neposredno vplivajo 

na zadovoljstvo in zvestobo odjemalcev: s sistematičnimi in načrtnimi strategijami ju lahko 

gojijo, spodbujajo, vzdržujejo, gradijo, ohranjajo in pospešujejo; z neetičnimi in ciničnimi 

ravnanji pa ju prav tako lahko hitro izgubijo (Musek Lešnik 2008, 12). Zato se podjetja 

zavedajo, da zadovoljstvo ni zagotovilo, da se bo stranka vračala. Zadovoljstvo ni isto kot 

zvestoba in zadovoljen kupec še ni zvest kupec. Z rezervo je treba vzeti, da bo lahko zvest 

samo kupec, ki je zadovoljen, vendar to še ne pomeni, da bo vsak zadovoljen kupec tudi zvest 

in se bo vračal (Musek Lešnik 2008, 18). Da bi prepričali zadovoljne kupce k nadaljnjim 

obiskom trgovine, mora biti komunikacija z njimi prepričljiva, individualna in usmerjena, da 

lahko podjetje načrtno ugotovi njihove potrebe. Torej nič prodajalčevega samogovora, temveč 

dvogovor s kupcem in takojšnje povratno informiranje zaposlenim, ki prihajajo v neposreden 

stik s kupci (Geffroy 1996, 94–95). 

3.1 Opredelitev zadovoljstva 

Odjemalci so dandanes spremenili način zadovoljevanja svojih osnovnih potreb. Na primer 

pri zadovoljevanju potrebe ogrevanja telesa s primernim oblačilom ni več pomembno le, kako 

to ogreje človeka, ampak tudi iz kakšnega materiala je oblačilo, kakšne barve in kroja je itd. 

Včasih je kupcem celo bolj pomembno, kakšen vtis bo oblačilo naredilo na druge ali kako 

dobro se bo ujemalo z njihovo samopodobo. Torej morajo oblačila (in tudi mnogi drugi 

izdelki) poleg osnovne (primarne) potrebe zadovoljiti še druge (sekundarne) potrebe (Mumel 

2001, 20). 

3.2 Stopnja zadovoljstva 

Stopnja zadovoljstva se razlikuje od potrošnika do potrošnika. Veliko je odvisno od rezultata 

opravljenega nakupa. Ali se je končal po pričakovanjih ali pa potrošnik ni dobil tistega, kar je 

želel. Številni strokovnjaki različno porazdelijo stopnje zadovoljstva potrošnikov, Stauss in 

Neuhaus (1997 v Musek Lešnik 2008, 88–89) sta tako oblikovala pet različnih stopenj 

zadovoljstva potrošnikov:

 Zadovoljen zahteven potrošnik. Gre za aktivne potrošnike, ki jih zaznamujejo pozitivna 

čustva in optimizem. Na osnovi preteklih izkušenj imajo visoka pričakovanja; 

pripravljeni so vztrajati. Vendar ker njihova pričakovanja naraščajo, je nadaljnja zvestoba 

močno odvisna od zmožnosti podjetja, da jih uresniči. 
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 Zadovoljen stabilen potrošnik. Ti potrošniki so sicer zelo zahtevni, vendar pasivni. 

Njihova pozitivna čustva do podjetja zaznamuje vztrajnost in zaupanje v odnos. Želijo, da 

stvari ostanejo takšne, kot so, zato so pripravljeni vztrajati v odnosu. 

 Zadovoljen obupan potrošnik. Tudi ti potrošniki so zadovoljni, vendar ne, ker bi se 

uresničila njihova visoka pričakovanja, ampak ker se zavedajo, da je nerealno pričakovati 

več. Njihovo vedenje je pasivno, ne trudijo se za izboljšanje situacije in odnosa.

 Nezadovoljen stabilen potrošnik. Gre za potrošnike, ki so nezadovoljni s podjetjem, 

vendar ne ukrepajo aktivno niti ne razmišljajo o spremembah (odhodu). Njihov odnos do 

podjetja označujejo negativna čustva in prepričanje, da se pričakovanja tudi v prihodnosti 

ne bodo uresničila.  

 Nezadovoljen zahteven potrošnik. Gre za potrošnike, ki so nezadovoljni s podjetjem, 

vendar aktivni. Njihov odnos do podjetja vodijo negativna čustva, prepričanje, da se 

pričakovanja tudi v prihodnosti ne bodo uresničila, in odločitev za odhod drugam je blizu. 

Če želi podjetje za odjemalce napraviti strategije, ki jih bo oblikovalo na osnovi svojega 

poslovanja in tržnih odnosov, je dobro, da razume njihovo nakupno obnašanje. Pri tem jim 

lahko pomaga delitev potrošnikov v štiri skupine (slika 2), ki se navezujejo na odnos med 

stopnjo zadovoljstva, stopnjo zvestobe in načinom odzivanja kupcev (Jones in Sasser 1995, 

11–12): 

 Teroristi – so najslabša skupina za podjetje. Prenehajo z vsemi nakupi, kar je še slabše, je 

to, da zaradi negativne izkušnje naokoli širijo jezo in nezadovoljstvo. Podjetje, tudi če se 

trudi, negativne izkušnje ne more popraviti. Lahko jo le obrne sebi v prid in skuša 

ugotoviti razloge za odhod. 

 Apostoli – so nasprotje teroristov. To so kupci, ki si jih želijo vsa podjetja. Z dobljenim 

izdelkom ali storitvijo so zadovoljni, vsa pričakovanja so bila uresničena, zato tudi širijo 

svoje navdušenje. Podjetju so zvesti, njihovo zadovoljstvo, ki je vidno, pa privablja tudi 

druge kupce. 

 Plačanci (podkupljivci) – so za podjetje zelo dragi kupci. Kljub temu, da so zadovoljni 

od njih ni pričakovati, da bodo zvesti. Gredo tja, kjer so nizke cene, kjer zadovoljijo svoje 

modne muhe ali pa si preprosto le zaželijo menjave prodajalne. Od vseh skupin so 

plačanci tisti, ki prvi pobegnejo h konkurentu (zaradi ugodnejše ponudbe). 

 Talci – so »ujetniki« v eni in isti prodajalni, ker nimajo druge izbire. Tako kot na 

plačance mora biti podjetje pozorno tudi na njih, saj bodo ob prvi ugodni ponudbi 

konkurentov najverjetneje pobegnili k njim. Posledično ti kupci večinoma postanejo 

teroristi, saj začnejo širiti slab glas o prodajalni. 
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Slika 2: Odnos med stopnjo zadovoljstva in stopnjo zvestobe v prostoru različnih 
potrošnikov 

Vir: Musek Lešnik 2008, 87. 

3.3 Pomen odjemalčevega zadovoljstva 

Že ena sama izkušnja različno vpliva na zadovoljstvo odjemalcev. Nakup nekega izdelka v 

trgovini lahko sproži zadovoljstvo z izdelkom in tudi s prodajalno ali storitvijo. Po 

opravljenem nakupu se oblikuje »celovito« zadovoljstvo, ki se nanaša na izkušnjo v celoti. 

Musek Lešnik (2008, 27) navaja številne dejavnike, ki poleg »predmeta« nakupa vplivajo na 

pomen zadovoljstva odjemalcev: 

 priročnost in udobnost nakupa (lokacija, dostopnost prodajalne; oddaljenost od doma, 

službe, običajne poti; obratovalni čas, parkirna mesta idr.), 

 odnos (pozornost, prijaznost, pripravljenost pomagati, pripravljenost odgovarjati na 

morebitna vprašanja, odnos do morebitnih odjemalčevih težav, skrb za različne 

odjemalčeve želje in potrebe, znanje in strokovnost osebja, reševanje problemov idr.), 

 kakovost storitev v prodajalni (profesionalen pristop, strokovno svetovanje, korekten 

pristop k obravnavanju pritožb, zadostno število blagajn in veliko število blagajniških 

pultov, zadostna hitrost obravnave, hitrost postopka na blagajni, možnost plačevanja z 

različnimi plačilnimi sredstvi in na različne načine idr.), 

 vrsta in kakovost drugega blaga oz. storitev (izdelki oz. storitve, ki jih potrošnik ne 

potrebuje, vendar pride v stik z njimi: izdelki na prodajnih policah, oglasni materiali idr.),

 dopolnilne in promocijske storitve (predstavitve izdelkov, akcijske ponudbe, degustacije, 

dodatna ponudba, otroške igralnice, varovanje otrok v času nakupa, prireditve pred 

prodajalno in v njej idr.), 

 cenovne strategije (politika oblikovanja cen, relativna primerljivost cen s cenami pri 

konkurenci, jasnost in preglednost cen, obstoj in vsebina programov zvestobe idr.), 

 videz (zunanji videz prodajalne ali poslovalnice, urejeno prodajno okolje, urejenost 

zaposlenih, dovolj prostora med prodajnimi policami, razporeditev izdelkov, preglednost 

cen, izstopanje izdelkov v akcijah idr.), 
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 fizični dejavniki (osvetlitev, prostornost, prezračenost, barvno ozadje, glasbeno ozadje, 

vzdušje v prodajalni idr.). 

Če prodajalne in zaposleni zgoraj navedene dejavnike v celoti »izpolnijo«, potem lahko 

podjetje upravičeno pričakuje pozitivne posledice zadovoljstva potrošnikov. Med te 

največkrat sodijo (Musek Lešnik 2008, 24): 

 vračanje potrošnikov, 

 razvijanje zvestobe potrošnikov, 

 priporočanje in pripovedovanje drugim, 

 povečevanje ugleda in pridobivanje javne podobe podjetja, 

 znižanje stroškov pridobivanja novih potrošnikov, 

 pripravljenost kupiti ali plačati več, 

 večjo »odpornost« potrošnikov na pritiske in ponudbe drugih, konkurenčnih podjetij, 

 znižanje prodajnih stroškov, 

 skrajšanje prodajnega procesa, 

 zmanjšanje števila pritožb in reklamacij, 

 povečanje denarnih tokov, 

 delničarsko vrednost, 

 zvišanje dobička. 

Vsekakor zadovoljstvo sodi med tiste najbolj zaželene rezultate odnosa med podjetjem in 

odjemalcem, z nezadovoljstvom pa je drugače. Občutek nezadovoljstva je za odjemalca 

neprijeten. Za podjetje to lahko pomeni rahljanje odnosa z odjemalcem, ki posledično in v 

večini primerov usodno vpliva na predčasno prekinitev le-tega (Musek Lešnik 2008, 32–33). 

Zato različni strokovnjaki proučujejo situacije, v katerih se znajdejo podjetja, ko jih kupec 

zamenja s konkurenco. Osredotočajo se na posledice, ki jih takšni kupci povzročijo, in med 

drugim navajajo podatke, ki pravijo, da (Musek Lešnik 2008, 16): 

 povprečno podjetje letno izgubi skoraj 20 % potrošnikov, glavni razlog za njihov odhod 

drugam pa je prav nezadovoljstvo, 

 se lahko več kot 90 % potrošnikov, ki so bili zelo nezadovoljni z izkušnjo (storitvijo, 

izdelkom, odnosom), nikoli ne vrne, 

 zelo nezadovoljen potrošnik v povprečju o svoji izkušnji spregovori osmim do 16 drugim 

ljudem (s pomočjo internetnih forumov lahko ta številka vrtoglavo zraste), medtem ko 

tudi najbolj zadovoljen potrošnik razdeli izkušnjo v povprečju le petim do šestim ljudem, 

 so lahko, odvisno od področja in dejavnosti, stroški za pridobivanje novega potrošnika 4- 

do 6-krat (ali celo večkrat) večji od stroškov ponovne prodaje obstoječemu potrošniku, 

 ima lahko zmanjšanje števila potrošnikov, ki »prebegnejo« drugam, le za 2 % podoben 

ekonomski učinek kot znižanje stroškov za 10 %, 

 lahko zmanjšanje števila potrošnikov, ki »prebegnejo« drugam, le za 5 % vpliva na 25 do 

85 % (po nekaterih podatkih tudi do 125 %) višji dobiček. 
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3.4 Zvestoba odjemalcev 

Na splošno imajo odjemalci določena pričakovanja, ko pride do izpolnitve njihovih potreb z 

nakupom določenega izdelka. Če bo izdelek te potrebe dejansko zadovoljil, bodo nakup 

smatrali za uspešen in se bodo najverjetneje še vrnili. Drugače se bo pojavilo nezadovoljstvo 

in s tem bo ogrožena tudi nadaljnja zvestoba podjetju (Mumel 2001, 169). Razvoj zvestobe v 

odnosu potrošnika do podjetja pa ne poteka nič drugače kot razvoj zvestobe v kateremkoli 

drugem odnosu. Zvestoba se ne pojavi iznenada, ampak se razvije postopoma skozi proces, v 

katerem se vzporedno s pozitivnimi izkušnjami vztrajno krepi potrošnikovo zaupanje in 

pozitivna stališča do podjetja. S poglabljanjem zvestobe se krepi tudi potrošnikov odpor na 

konkurenčne ponudbe. Bolj ko je potrošnik navezan na podjetje in bolj ko je trdna ta 

navezanost, težje ga bo kdorkoli prepričal, da odide drugam (Musek Lešnik 2008, 73–74). 

Poleg tega pa se potrošnik zaveda, da dandanes zvestoba prinaša tudi njemu pomembne 

ugodnosti v odnosu do podjetja (Musek Lešnik 2008, 53): 

 prihranek v času, 

 prihranek v trudu, 

 manjšo stopnjo tveganja. 

Številna podjetja nudijo potrošnikom najrazličnejše programe zvestobe (klub zvestobe, kartica 

zvestih nakupov, kartica zaupanja itd.), večina teh pa so predvsem denarne nagrade. V bistvu 

ponujajo popuste – in popusti so zadnja stvar, ki ustvarja zvestobo med potrošniki. Kupci, ki 

kupujejo izdelke in storitve zgolj zaradi popustov, bodo prenehali s tem takoj, ko bodo drugje 

našli ugodnejšo ceno. Zato se morajo podjetja zavedati, da je za ustvarjanje dolgotrajne 

zvestobe treba vzpostavljati pristne odnose s strankami, ki ne temeljijo samo na finančnih 

spodbudah, ampak predvsem na čustvih, zaupanju in partnerstvu (Butscher 2002 v Musek 

Lešnik 2008, 22). 

Podjetja skušajo zadržati odjemalce na različne načine, da še naprej ostanejo zvesti podjetju, 

zato večina od njih zelo rada uporablja dve strategiji. Po navadi skušajo odjemalce prepričati, 

da se jim splača ostati, ali obratno, da se jim ne splača oditi drugam. Prva strategija temelji na 

spodbujanju pozitivne čustvene naravnanosti odjemalcev. V prvi vrsti se osredotočajo na 

njihovo zadovoljstvo; podjetje jim zagotavlja takšne izkušnje, da odjemalci ne bodo čutili 

potrebe po odhodu drugam. Druga strategija pa je usmerjena v to, da podjetje postavlja ovire, 

ki potrošnikom otežijo odhod drugam in jih na nek način silijo k vztrajanju v odnosu. Čeprav 

se zdi drugi pristop bolj preprost, je pozitivna motivacija s spodbujanjem s psihološkega 

vidika bolj učinkovita od negativne s preprečevanjem (Musek Lešnik 2008, 57–58). 

Odjemalci pa niso zvesti le podjetju, ampak se zvestoba pojavlja v različnih oblikah, vendar 

tega ne opazimo zaradi posploševanja (Musek Lešnik 2008, 60): 

 zvestoba znamki, 

 zvestoba prodajalni, 
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 zvestoba podjetju, 

 zvestoba ponudniku storitev, 

 zvestoba osebi v podjetju. 

Skupno vsem je le prepletanje čustvenih in vedenjskih vidikov zvestobe. Vendar kljub temu 

med njimi obstaja pomembna razlika. Zvestoba znamki je odvisna od odjemalčevih zaznav in 

doživetij ob znamki ter njenih atributih, še posebno identiteti. Pri zvestobi prodajalni, 

ponudniku storitev in osebi v podjetju pa se vključi še druga dimenzija – kakovost odnosa. Tu 

niso v ospredju zgolj vrednote, čustva in vedenje, ki jih sprožajo zaznane lastnosti trgovine ali 

storitve, ampak tudi posledice medosebnega odnosa. Če povzamemo – več ko je v odnosu 

med podjetjem in potrošnikom stika, bolj je kakovost pomembna za odjemalčevo zvestobo 

(Musek Lešnik 2008, 60). 
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4 PREDSTAVITEV POSLOVALNICE ZARA 

V nadaljevanju bomo predstavili podjetje Inditex, trgovsko verigo Zara ter poslovalnico Zara 

Koper, za katero smo tudi analizirati dejavnike, ki vplivajo na nakupovalne navade 

prebivalcev na področju moških modnih artiklov v trgovini z oblačili. 

4.1 Inditex 

Inditex (Industria de Diseño Textil) velja za največje podjetje v svetovni tekstilni industriji. 

Danes ima več kot 5.500 trgovin na 85 trgih po vsem svetu. Zara je njegova največja 

blagovna znamka, poleg nje pa ima v lasti tudi Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, 

Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterqüe in Tempe. Inditex obsega tudi več kot sto podjetij, 

ki se ukvarjajo s številnimi dejavnostmi, kot so oblikovanje tekstilnega blaga in modnih 

oblačil, ter z njihovo proizvodnjo in distribucijo. Njihov edinstven model upravljanja, ki 

temelji na inovativnosti in prilagodljivosti ter viziji mode, je omogočil hitro in učinkovito 

mednarodno širitev zmogljivosti v okviru svojih poslovnih konceptov (Inditex, Press Dossier 

2012, 4). 

Zgodovina podjetja sega v leto 1975, ko je bila otvoritev prve trgovine Zara v La Coruñi 

(Španija), kjer je bil Inditex ustanovljen in kjer je še danes sedež podjetja. Inditexove trgovine 

so locirane v vseh večjih svetovnih mestih, v večini primerov pa se nahajajo v največjih 

nakupovalnih središčih in ulicah. Od 23. maja 2001 se Inditex nahaja tudi na španski borzi, 

kar je povzročilo veliko zanimanja med vlagatelji po vsem svetu. Podjetje je v zadnjih letih 

dramatično zraslo in tako v letu 2011 doseglo 13.793 milijonov evrov konsolidiranega 

prometa in 1.932 milijonov evrov čistega dobička. 31. januarja 2012 je bilo v podjetju 

zaposlenih 109.512 ljudi po vsem svetu (Inditex, Press Dossier 2012, 5). 

Inditex je razvil čisto svoj poslovni model, za katerega je značilna visoka stopnja vertikalne 

integracije. To pomeni, da je vključen v vse faze modnega procesa: od oblikovanja, 

proizvodnje in logistike do distribucije izdelkov. Fleksibilnost tega modela podjetju omogoča, 

da se prilagodi spremembam, ki se pojavljajo vsako sezono, ter tako hitro odreagira, ko je 

treba poslati nov izdelek v trgovine v najkrajšem možnem času. Torej se uspeh Inditexove 

kolekcije odraža v sposobnosti zaposlenih, da opazijo in se prilagodijo hitro spreminjajočim 

se modnim trendom na trgu ter nenehnemu oblikovanju novih artiklov, s katerimi zadovoljijo 

želje strank. Inditexova ustvarjalna ekipa za vsako sezono v celoti razvije blagovne izdelke za 

določeno trgovsko verigo (leta 2011 jih je bilo več kot 30.000). Več kot 300 oblikovalcev 

(samo 200 jih oblikuje za Zaro) črpa svoj glavni navdih iz prevladujočih trendov v modni 

industriji pa tudi od kupcev, seveda s pomočjo povratnih informacij, prejetih iz trgovin 

(Inditex, Press Dossier 2012, 7). 
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Vsi artikli – ne glede na to, kje so bili izdelani – so dostavljeni do distribucijskih središč, od 

koder so istočasno poslani v trgovine po vsem svetu dvakrat tedensko. Pošiljke vedno 

vsebujejo nove sloge, saj s tem zagotovijo, da se kolekcija neprestano osvežuje in posodablja. 

Celoten logistični sistem pa temelji na računalniškem programu, ki so ga razvili znotraj 

podjetja. Sistem zagotavlja, da je pretečeni čas od takrat, ko naročila prejmejo distribucijski 

centri, do trenutka, ko je blago dostavljeno v trgovino, v povprečju le 24 ur za evropske trge 

in ne več kot 48 ur za ameriške in 72 ur za azijske trge. Vendar pa za Inditex velja, da 

trgovina ni končna točka procesa, ampak je šele začetek. Trgovina tako predstavlja nekakšno 

vlogo posrednika za zbiranje informacij o trgu, za pošiljanje povratnih informacij 

oblikovalskim skupinam in za poročanje o trendih, ki jih zahtevajo stranke (Inditex, Press 

Dossier 2012, 8). 

Vse trgovine pa niso v lasti Inditexa. Na manjših oz. kulturno različnih trgih je Inditex razvil 

svojo mrežo trgovin s franšiznimi pogodbami z vodilnimi lokalnimi maloprodajnimi podjetji. 

Ob koncu leta 2011 je imel 673 franšiznih trgovin od skupno 5.527. Glavna značilnost 

njegovega franšiznega modela je popolna samostojnost franšiznih trgovin z lastnim 

upravljanjem trgovin v smislu proizvoda, ravnanja z ljudmi pri delu, izobraževanja 

zaposlenih, urejanja izložb, notranjega oblikovanja, optimizacije logistike itd. (Inditex, Press 

Dossier 2012, 9). 

4.2 Zara 

Čeprav trgovska veriga Zara na prvi pogled deluje precej globalno, se kljub njenemu širjenju 

prilagaja lokalnim trgom. Svojo prvo trgovino je odprla leta 1975 v La Coruñi (Španija). Zdaj 

deluje na 85 trgih z mrežo več kot 1.600 trgovin na najboljših lokacijah v vseh večjih mestih. 

Njena mednarodna prisotnost kaže, da nacionalne meje niso ovira za širjenje modne kulture 

(Inditex, Press Dossier 2012, 14). 

4.2.1 Trgovska veriga Zara 

Z ustvarjalno ekipo več kot 200 delavcev je proces oblikovanja modnih artiklov za Zaro tesno 

povezan s širšo javnostjo. (Inditex, Press Dossier 2012, 14) Cilj Zare je približati modo 

množicam, in sicer s ponudbo zadnjih modnih trendov srednjega kakovostnega razreda po 

dostopnih cenah. Kar dela razliko med Zarinim poslovnim modelom in njeno konkurenco, je 

čas, pretečen od ideje do postavitve artikla v trgovino, ter to, da trgovina predstavlja vir 

informacij (Lopez in Fan 2009, 3). Zara je odličen primer »hitre mode« (fast fashion), ko je 

lahko popolnoma nov kos oblačila zasnovan, izdelan in dostavljen v trgovino v manj kot štirih 

tednih. Spremembe obstoječega kosa oblačila lahko postavijo na ogled v manj kot dveh 

tednih, kar je precej hitrejše od konkurence (The Economist 2005). 
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Prav z vertikalno integracijo dejavnosti (projektiranje, proizvodnja, logistika in prodaja v 

lastnih prodajalnah) Zara ohranja prožnost in hitrost za prilagajanje trgu. Za njen model je 

značilno nenehno posodabljanje kolekcije: nova oblačila prihajajo v trgovine dvakrat 

tedensko. Posebno pozornost pa namenja tudi oblikovanju svojih trgovin, izložb in notranji 

postavitvi (Inditex, Press Dossier 2012, 14). Zara z majhnimi, vendar pogostimi pošiljkami 

naredi zalogo proizvodov svežo in redko. S tem stranke prepriča, da večkrat obiščejo trgovino 

in raziščejo, kaj je novega ter kaj je dobro kupiti takoj, saj jutri tega artikla, ki so ga iskali, 

lahko ne bo več. Kar 40 % vseh kosov oblačil se neprestano menjuje, ostalih 60 % pa je 

stalnih. Z dostavo blaga dvakrat tedensko v trgovinah obnavljajo zalogo artiklov, poleg tega 

pa dobijo tudi nekaj novih kosov oblačil, zaradi katerih se kupci vedno znova vračajo. Zari je 

uspelo, da jo kupci obiščejo v povprečju 17-krat na leto, medtem ko je povprečje obiskov 

njene konkurence le trikrat na leto (Pearson 2011, 1). V primerjavi z drugimi podjetji z 

oblačili, ki za oglaševanje namenijo 3–4 % letnih sredstev od prodaje, Zara porabi le 0,3 %, 

pa še to gre za krepitev lastne identitete kot prodajalca nizkocenovnih oblačil – visoke mode 

(Pearson 2011, 2). 

Približno 90 % trgovin Zara je v lasti podjetja, ostale pa so franšizne trgovine ali pa v skupni 

lasti neodvisnih podjetij (joint venture). Stranke, ki vstopajo v trgovino Zara v Londonu, 

Parizu, New Yorku ali Rio de Janeiru, se znajdejo v istem okolju – prostori so pretežno beli, 

moderni in prostorni, dobro osvetljeni, na vsakem koraku pa so postavljena ogledala (Pearson 

2011, 2). 

Danes živimo v obdobju, ko potrošniki zapravijo manj denarja za oblačila – svoj razpoložljivi 

dohodek raje porabijo na področju zdravstvenega varstva, elektronike, izobraževanja ter za 

potovanja in prosti čas. Poleg tega pa jim je sedaj na voljo še široka ponudba poceni izdelkov. 

Pri Zari se zavedajo, da je ujeti potencialnega kupca, ki se lahko izmuzne v vsakem trenutku, 

pomembneje kot kdajkoli prej, saj je le na ta način možno uspeti s prebojem na trg oblačil 

(Pearson 2011, 1). V konkurenčnem okolju je Zara dokazala, da podrobno uravnavanje 

dobavne verige ni več strateško orodje, temveč nuja. S tem uspe zagotoviti trajnostno 

konkurenčno razlikovanje in pozicioniranje na eni strani ter povečanje zmogljivosti, 

zmanjšanja zalog in poslovnih odhodkov na drugi strani (Pearson 2011, 2). 

4.2.2 Predstavitev poslovalnice Zara Koper 

Poslovalnica Zara Koper je ena od petih trgovin Zara v Sloveniji, dve sta v Ljubljani (v 

središču mesta in v nakupovalnem središču BTC), po ena pa v Mariboru in Celju. Nahaja se v 

nakupovalnem centru Planet Tuš Koper, njena otvoritev pa je bila 31. marca 2010. Prostorsko 

je razdeljena na tri oddelke – ženski, moški ter otroški oddelek, ki skupaj po površini merijo 

847 m
2
 (več kot polovico trgovine zavzema ženski oddelek – 488 m

2
). 
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Za trgovine Zara je značilno, da so delovna mesta razporejena zelo racionalno v skladu z 

njeno politiko dela. Vsak oddelek ima svojega »managerja« oz. vodjo ter pomočnika vodje. V 

večini primerov je vodja ženskega oddelka tudi vodja celotne trgovine, saj ženski oddelek 

predstavlja več kot 50 % celotne razporeditve po oddelkih. Poleg tega pa ima vsak oddelek še 

svojega »merchandiserja« oz. osebo, ki je zadolžena za notranjo podobo oddelka. Enkrat na 

teden se tako popolnoma preuredi notranjost posameznega oddelka, se ga »osveži«, da ima 

kupec občutek, kot da je prišla čisto nova kolekcija oblačil. Za skladišče ter blagovne artikle, 

ki dvakrat tedensko prispejo iz Španije, skrbi vodja skladišča. Trgovina ima zaposlene še 

blagajnike ter vsak oddelek ima točno določeno število svetovalcev, ki predstavljajo prvi stik 

s stranko. 

Vsako leto da Zara na trg dve kolekciji – jesen/zima in pomlad/poletje. Po koncu vsake 

kolekcije sledi sezonsko znižanje cen artiklov. Razprodaja kolekcije jesen/zima se začne 

januarja in traja predvidoma do konca februarja, medtem ko se razprodaja kolekcije 

pomlad/poletje začne julija in traja vse do začetka septembra. Prav zaradi »hitre mode« Zara 

modne proizvode obravnava kot minljive in jim daje življenjsko dobo od tri do štiri tedne. 

Večina potrošnikov na Obali jih sicer še vedno dojema kot dolgotrajne, saj mislijo, da bo nek 

artikel tudi po več mesecev v trgovini. Vendar z vedno bolj pogostimi obiski poslovalnice 

ugotavljajo, da se celotna kolekcija iz tedna v teden spreminja in artikli dobesedno 

»izginjajo«. 

Če je značilno, da nekatere Zare po svetu zbirajo informacije glede trendov na osnovi odzivov 

kupcev, pa za poslovalnico Zaro Koper to načeloma ne velja. Tukaj vodje oddelkov dvakrat 

tedensko preko posebnih dlančnikov – Casiopea (tj. naprava za nadzor zalog) – na sedež 

podjetja pošljejo naročila, ki nato štejejo kot preference strank pa tudi kot neke vrste poročila. 

V naročilu vidijo, katere stvari se zelo dobro prodajajo, in te z naslednjo pošiljko že prispejo v 

trgovino. Pozitivna stran takšnega naročanja je, da se na ta način ne kopičijo dodatne zaloge 

artiklov v skladišču. 
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5 VPLIV PRODAJNEGA OKOLJA NA NAKUPNE ODLOČITVE V TRGOVINI 

ZARA 

Na svetu ni podjetja, ki ne bi trdilo, da na vedenje, zadovoljstvo ali zvestobo odjemalcev v 

veliki meri vpliva prodajno okolje. Tako kot v ostalih Zara trgovinah v Sloveniji, tudi v Zari 

Koper kot ključ za uspešno delovanje izpostavljajo tri poglavitne dejavnike, na katere 

moramo biti še posebej pozorni; ti so lokacija, zunanja in notranja urejenost prodajalne ter 

prodajno osebje (odnos zaposlenih do kupcev). 

5.1 Lokacija 

Ko gre za odprtje nove trgovine Zara, je eno poglavitnejših vprašanj, kje se bo ta nahajala. 

Tradicija je, da se nove poslovalnice odpirajo v središčih mest, na najbolj prometnih in z 

ljudmi najbolj obleganih ulicah. Ker pa se je v zadnjih letih povečal trend gradnje 

nakupovalnih centrov, vedno več poslovalnic umestijo v te mogočne in potrošnikom prijazne 

objekte. Zavedajo se, da v visoko konkurenčnem okolju že majhna razlika v lokaciji 

pomembno vpliva na tržni delež in dobičkonosnost poslovanja, saj je prav lokacija tista, ki v 

večini primerov opredeljuje število kupcev, ki bodo obiskali prodajalno (Potočnik 2001b, 

163). Upoštevati morajo dejavnike, ki vplivajo na promet poslovalnice, kot so dostopnost in 

privlačnost prodajalne, lokacija konkurenčnih in drugih nekonkurenčnih prodajaln ter 

družbenih institucij (Potočnik 2001b, 169). Za poslovalnico Zara Koper so se tako odločili, da 

se bo nahajala v največjem nakupovalnem centru (Planet Tuš Koper) v jugozahodnem delu 

Slovenije, pomemben vpliv na to odločitev pa je imela tudi bližina hrvaških in italijanskih 

potrošnikov. Točno so vedeli, da bo prodaja v prodajalni Zara Koper večja, če bo locirana v 

nakupovalnem centru, saj je ta sestavljen iz močnega trgovskega jedra, iz česar lahko 

sklepamo, da Zarine odjemalce k nakupovanju pritegneta večja širina in globina ponudbe, 

večja cenovna konkurenca in ponudba različnih storitev (gostinske, bančne, servisne ipd.) 

(Potočnik 2001b, 166). 

Predvsem pridejo do izraza potrošnikovi kriteriji izbire prodajalne, ki so situacijski in se s 

časom spreminjajo. Najpomembnejša kriterija izbire sta v zadnjem času postala kriterija 

kakovosti in priročnosti lokacije. Zmanjšuje pa se pomen kriterija nizkih cen, vendar se prav 

pomen tega kriterija poveča, kriterij udobnosti pa zmanjša, če se povečajo razlike v ceni 

(Potočnik 2001b, 114). Pri izbiri prodajalne je odločilno tudi to, kje odjemalci prebivajo. 

Tisti, ki živijo zunaj mestnih središč (prebivalci iz zaledja, Hrvaške in Italije), naj bi se 

odločali za nakupe v primestnem nakupovalnem centru. Pri nakupih v središču mesta imajo v 

mislih le tekanje od prodajalne do prodajalne, torej je treba premagati določeno razdaljo in si 

vzeti čas. Zastavljajo se tudi vprašanja, kako priti tja, kje parkirati, v katero prodajalno 

najprej, kaj bo s kosilom ipd. (Damjan in Možina 1999, 123). Kupci, ki se odpravijo po 

nakupih v poslovalnico Zara Koper teh težav nimajo, saj jim sodoben nakupovalni center nudi 

vse to in še več. 
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5.2 Zunanja in notranja urejenost prodajalne 

Trgovska veriga Zara je mojster v tem, da svoje prodajalne predstavlja v najboljši možni luči. 

Pri tem skušajo držati raven, ko se stranke počutijo udobno kot doma. Prizadevajo si, da bi 

trgovine priskrbele prijateljsko storitev, da se zgodaj odpirajo in pozno zapirajo, in to sedem 

dni v tednu. Na trenutke se zdi, da njihove stranke to dojemajo v smislu, da bodo vedno tam, 

ko jih bodo potrebovali (Quain 2002, 64). 

Največ pozornosti namenijo zunanjemu in notranjemu videzu trgovine. To velja tudi za 

poslovalnico Zara Koper. Pomembno vlogo igrajo izložbe pred vhodom v trgovino, saj 

delujejo kot oglaševalsko sredstvo najnovejših modnih artiklov. V izložbah je opaziti vzorce 

artiklov, ki so prodajno privlačni, zanimivi in časovno skladni s prodajno sezono. Pri njih 

vsekakor velja, da je urejena izložba najcenejša in najpomembnejša oblika informiranja 

odjemalcev, vzporedno s tem pa tudi pospešuje prodajo (Potočnik 2001a, 115). Kot je za 

notranjo urejenost značilno, je prostor dobro osvetljen, do izraza pridejo obleke ter tako 

odpravijo vse ovire med oblačili in strankami, te pa se počutijo dobrodošle in nimajo občutka, 

da morajo hiteti (Inditex, Press Dossier 2012, 9). Notranjost prodajalne torej vpliva na 

nakupovalno vedenje Zarinih strank. Zato zaposleni upoštevajo, da se stranke odzivajo na 

splošen videz prodajalne, vzdušje v njej, razporeditev izdelkov ter prostorsko ureditev 

posameznih oddelkov (ženski, moški in otroški oddelek). Našteti dejavniki ne vplivajo samo 

na odločanje kupcev v prodajalni, ampak tudi na njihovo dolgoročno naravnanost. Prodajalna 

je oblikovana tako, da jih opogumlja, da vstopijo, in s tem zmanjšajo njihov psihološki odpor, 

da se začnejo zanimati za razstavljene artikle. Če je stranka sproščena, si vzame čas za ogled 

celotne kolekcije in se nato morebiti odloči za nakup. Z nakupom pa zaposleni pridobijo vse 

koristne informacije za prilagajanje modne kolekcije po okusu kupca (Potočnik 2001b, 296). 

Potreba po samostojnosti potrošnikov je dandanes postala samoumevna in se je najbolj 

izrazila pri nakupovanju npr. pohištva in modnega blaga. Pri teh nakupih je prodajno okolje 

tisto, ki na potrošniku pusti pozitiven vtis in ga prodajno pritegne. S tem je povezan tudi 

občutek zadovoljstva, ki je posledica izkušnje, ki pozitivno vpliva na počutje potrošnika v 

prodajalni in izpolnjuje njegova pričakovanja ali jih presega (Musek Lešnik 2008, 26). 

5.3 Prodajo osebje 

Pogajalska moč na trgu se je nezadržno prevesila na stran odjemalcev, saj ima v času, v 

katerem živimo, odjemalec na voljo vse več možnosti, izdelki in storitve pa si postajajo vse 

bolj podobni. V trgovinah Zara se zavedajo, da če želijo pridobiti nove stranke in jih zadržati, 

jim morajo znati ponuditi veliko močnejšo izkušnjo od samega izdelka. Izčrpen vir zanjo 

lahko stranka najde v interakciji z zaposlenimi, s katerimi prihaja v stik. Med njimi so 

svetovalci pogosto med prvimi, v nekaterih primerih tudi edini, ki jih stranka sreča 

(Dobovišek 2007, 13). In ti zaposleni, ki so v stiku s stranko in ki največ pripomorejo k 
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njenemu zadovoljstvu, so pogosto v organizacijski strukturi podjetja nižje uvrščeni, vendar 

modno zelo dobro podučeni. Danes ni vse le pozdrav, umirjenost, uglajen govor in nasmeh, 

ampak tudi postrežba in zadovoljitev vseh potreb kupca. Zarine stranke navadno ne srečujejo 

direktorjev podjetij, temveč prav zaposlene, kot so svetovalci, stilisti, blagajniki pa tudi vodje 

posameznih oddelkov (Dobovišek 2007, 153). Vodstvo je sicer blizu zaposlenim, saj je v Zari 

Koper in v drugih poslovalnicah vodstvo tudi fizično navzoče – redno obiskuje poslovalnice 

in se pogovarja z zaposlenimi, da bi ugotovili, kako gre, ter da skupaj rešujejo spremljajoče 

težave. 
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6 ANKETNI VPRAŠALNIK IN RAZISKAVA DEJAVNIKOV ZVESTOBE 

V tem delu bomo predstavili konkreten raziskovalni problem ter kakšen je namen raziskave, 

na katerem ta temelji. V raziskavo smo vključili potrošnike moških modnih oblačil. S tem 

vzorcem smo skušali ugotoviti, kakšne so njihove nakupovalne navade v času zimskih 

razprodaj. V nadaljevanju bomo predstavili tri hipoteze, ki so bile ključne za našo raziskavo, 

predstavili vprašalnik, kako smo se lotili izvedbe raziskave in analize rezultatov ter statistično 

opredelili vsako vprašanje, zastavljeno v anketi. Na koncu bomo hipoteze tudi potrdili oz. 

ovrgli ter podali svoje ugotovitve, ki bodo lahko v pomoč prodajalni pri vzpostavitvi še 

boljših in trdnejših odnosov s potrošniki. 

6.1 Namen in opredelitev raziskave 

V času razprodaj se obiskanost trgovin z modnimi oblačili poveča. Vsi nakupovalni centri so 

polni potrošnikov, ki stremijo k cenejšim nakupom. Skupno vsem pa je, da jih premaga 

radovednost, po kako ugodni ceni lahko nek artikel kupijo. Povsod jih oblegajo reklamni 

panoji, ki dobesedno silijo iz izložb trgovin. Ponudba je ogromna, prav tako tudi konkurenca. 

In prav vsi se borijo za zvestobo svojih strank, da bodo po končanih razprodajah še kdaj zašle 

v njihovo prodajalno. Za nobeno stranko, ki prestopi prag trgovine, se ne da ugotoviti, ali se 

bo tudi vrnila. Ne moremo se tudi zanašati na ponudbo in ugodnosti, ki jih trgovina lahko 

nudi. Res je, da je Zara znana po tem, da hitro menjuje artikle in lahko se zgodi, da 

določenega kosa oblačila že naslednji teden ne bo več v trgovini. Zato so stranke na nek način 

primorane v večkratni obisk prodajalne. Vendar pa dodano vrednost, ki se odraža v očeh 

stranke, predstavljajo urejenost prodajalne, profesionalen odnos prodajnega osebja, v 

nekaterih primerih pa tudi lokacija prodajalne.  

Vse Zare v Sloveniji uporabljajo isti pristop k strankam. Tako prodajno osebje kot vodje 

skušajo oblikovati prijeten odnos s strankami, ki temelji na pozornosti in profesionalnosti. To 

pomeni, da se morajo vsi zaposleni spoznati na prodajne artikle, predvsem pa na trenutne 

modne trende, tako po svetu kot v Sloveniji. Danes ni dovolj le, da prodajalec ve, kje v 

trgovini so določeni artikli, ampak kako jih modno stilsko približati stranki, da jih bo 

brezskrbno nosila ter da se bo odločila za ponoven obisk prodajalne, tudi zaradi dobre 

izkušnje. Naš namen raziskave je bil ugotoviti, kakšne so nakupovalne navade prebivalcev 

Kopra in širše okolice na moškem oddelku trgovine z oblačili Zara Koper ter kako obdobje 

zimskih razprodaj vpliva na nakupne namere odjemalcev. 

6.2 Raziskovalne hipoteze 

Glede na glavno tezo raziskave – kako točno določeno obdobje nakupov vpliva na 

nakupovalne navade prebivalcev Kopra in širše okolice – smo se odločili, da bomo preverjali 

tri ključne raziskovalne hipoteze: 
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 H1: na zvestobo strank poslovalnice Zara Koper vplivajo lokacija, urejenost trgovine in 

odnos zaposlenih do odjemalcev. Pri tej hipotezi predvidevamo, da stranke, ki so 

zadovoljne z lokacijo, urejenostjo trgovine in z odnosom zaposlenih do odjemalcev, 

veliko raje obiščejo trgovino ter posledično tudi opravijo nakup. Navsezadnje ostanejo 

zvesti prodajalni. 

 H2: prebivalci Kopra in širše okolice v času trajanja razprodaj porabijo za nakup oblačil 

več denarja kot med letom. S to hipotezo želimo ugotoviti, koliko dejansko ljudem 

pomenijo razprodaje in nižje cene modnih artiklov. Ali jih razprodaje res silijo k večjemu 

zapravljanju denarja in posledično k pogostejšim obiskom trgovine, saj je takrat 

obiskanost poslovalnice Zara Koper večja.

 H3: večina ljudi ni seznanjena s podatkom, kdaj se zimske razprodaje dejansko začnejo. 

Menimo, da le redki vedo, kateri je tisti dan, ko se zimske razprodaje dejansko začnejo. 

Večina jih izve ali iz različnih medijev ali od drugih ljudi, npr. od prijateljev. 

6.3 Oblikovanje anketnega vprašalnika 

Anketni vprašalnik smo najprej testirali na zaposlenih na moškem oddelku Zare Koper. Želeli 

smo ugotoviti, ali smo katera od vprašanj zastavili dvoumno. Po odzivih sodeč, je bil 

vprašalnik razumljivo in jasno zastavljen, tako da smo lahko začeli z raziskavo za diplomsko 

nalogo. 

Ker je bil anketni vprašalnik namenjen strankam po tem, ko so opravile nakup oz. so samo 

pregledale ponudbo artiklov, smo upoštevali, da mora biti vprašalnik pregleden, enostaven, 

hitro rešljiv, tako da strankam ob odhodu iz trgovine ni vzel veliko časa. Uporabili smo zaprti 

tip anketnega vprašalnika, vprašanja so bila že vnaprej pripravljena. Le pri zadnjih treh 

vprašanjih smo uporabili Likertov tip lestvice, s katero so lahko vprašani izrazili svoje mnenje 

od zelo pomembnega do povsem nepomembnega. Za odprti tip vprašalnika se nismo odločili, 

ker so takšni odgovori največkrat nepremišljeni ali pa anketiranec takšna vprašanja, po lastnih 

izkušnjah, izpusti. Imeli smo tudi velik vzorec samo moške populacije, ki jo je načeloma težje 

prepričati v reševanje ankete. Drugače bi bilo, če bi vzorec vključeval še žensko populacijo. 

Anketni vprašalnik je tako sestavljen iz desetih vprašanj, na koncu smo dodali še dve 

demografski vprašanji (starost in izobrazba). Začne se s preprostimi vprašanji, saj smo želeli, 

da stranke ne bi odvrnili od reševanja anketnega vprašalnika. Proti koncu so si sledila 

vprašanja, ki so pomembna za potrditev oz. ovržbo ključnih hipotez raziskave. 

6.4 Izvedba raziskave ter analiza rezultatov 

Ko je bil anketni vprašalnik sestavljen, smo lahko začeli z osebnim anketiranjem, s katerim 

smo raziskali stopnjo kupčevega zadovoljstva z urejenostjo trgovine, njeno ponudbo in 
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prodajnim osebjem. Želeli smo dobiti pregleden opis podatkov o prebivalcih Kopra in okolice 

ter o njihovih nakupovalnih navadah med zimskimi razprodajami. 

Raziskavo smo opravljali izključno na moškem oddelku prodajalne Zara Koper med 

obdobjem zimskih razprodaj (od 4. februarja 2012 do 9. marca 2012). Za vzorec proučevanja 

smo izbrali sto naključnih oseb moškega spola, ki so dejansko opravili nakup oz. obiskali 

trgovino Zara Koper med razprodajami. Anketo smo izvajali večinoma v popoldanskem času, 

ko je obiskanost trgovine največja, saj smo menili, da bomo tako najhitreje opravili raziskavo. 

Ker je bil anketni vprašalnik sestavljen samo iz enostavnih in preglednih vprašanj, anketiranci 

niso potrebovali naše pomoči pri reševanju. Na koncu smo samo preverili, ali so vsi odgovori 

obkroženi, saj smo želeli, da je izpolnjevanje pravilno in korektno. Končne podatke, 

pridobljene z anketiranjem, smo obdelali v programu Microsoft Excel 2007. Za obdelavo 

podatkov smo uporabili metodo opisne statistike. 

6.5 Analiza rezultatov anketnega vprašalnika 

Za lažjo predstavljivost končnih ugotovitev raziskave smo najprej predstavili demografske 

podatke, in sicer starostno ter izobrazbeno strukturo anketirancev, temu pa sledi še analiza 

odgovorov na posamezna vprašanja. Vse skupaj smo ponazorili z grafi ter s statističnimi 

povzetki. 

6.5.1 Demografski podatki 

Starostna struktura anketirancev 

S slike 3 lahko razberemo, da so bili v raziskavo vključeni vsi starostni razredi. Največje 

število anketirancev se je uvrstilo v razred od 21 do 30 let (39 %). Temu, z nekaj odstotki 

manj, sledi razred od 31 do 40 let (31 %). Nato si sledita dva razreda z nižjim, vendar 

podobnim številom udeležbe v raziskavi, od 41 do 50 let (14 %) ter razred do 20 let (12 %). 

Zanemarljivo število anketirancev je zastopalo razreda od 51 do 60 let (3 %) ter nad 60 let (le 

1 %). Iz podatkov lahko sklepamo, da so najnovejšim modnim trendom najbolj naklonjeni 

ljudje med 21. in 40. letom. To je torej tisti delež ljudi, ki najpogosteje obiskuje in nakupuje v 

trgovini Zara Koper med zimskimi razprodajami. Večina že ima svoj lastni dohodek, prednost 

pred ostalimi pa vidimo v tehnološki osveščenosti teh potrošnikov, saj se dandanes z večino 

modnih trendov seznanijo prav prek elektronskih medijev (modni spletni dnevniki). 

Anketiranci do 20 let so še nesamostojni in odvisni od svojih staršev ter se tako redkeje 

odločajo za nakupe, medtem ko je moškim nad 51 let bolj kot lep videz pomembna udobnost 

nošenja oblačil, ki niso nujno modna. 
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Slika 3: Starostna struktura anketirancev 

Izobrazba anketirancev 

Več kot četrtina anketirancev ima visokošolsko izobrazbo (27 %), nato jim sledijo tisti, ki 

imajo srednješolsko (22 %) in višješolsko izobrazbo (21 %). 

 

Slika 4: Izobrazba anketirancev 

Nekoliko zaostajajo anketiranci z magisterijem ali doktoratom (13 %), tem pa sledijo 

anketiranci s poklicno izobrazbo (11 %). Na koncu so se znašli tisti, ki imajo le 
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osnovnošolsko izobrazbo (6 %). Razlog, da so vprašani s srednješolsko, višješolsko in 

visokošolsko izobrazbo (vsi skupaj predstavljajo 70 %) tako naklonjeni razprodajam in s tem 

nakupovanju, je verjetno to, da so od vseh najbolj na tekočem z modnimi trendi. Za moški 

oddelek trgovine Zara ti tudi predstavljajo ciljno skupino njihovih glavnih potrošnikov. 

6.5.2 Analiza posameznih vsebinskih vprašanj 

Pogostost nakupa na moškem oddelku trgovine Zara Koper 

Anketo smo začeli z najbolj preprostim vprašanjem, saj nas je zanimalo, kako pogosto stranke 

sploh nakupujejo v poslovalnici tekom celega leta. Ali tudi Zari Koper uspeva glavni moto 

Zarine uspešnosti, ki je, da stranke nevede prisili v večkratni obisk njenih trgovin in s tem 

posledično tudi v nakup? 

Več kot tretjina vprašanih opravi nakup enkrat na mesec (38 %). Kar 18 % anketirancev 

opravi nakup zelo pogosto, torej večkrat na mesec. Iz tega lahko razberemo, da več kot 

polovica vprašanih opravi nakup vsaj enkrat na mesec, če ne celo večkrat. Temu sledi, da so 

obiski še pogostejši od nakupov, kar pa je tudi namen trgovine Zara Koper. Vendar pa ni 

zanemarljiv niti podatek, da slaba tretjina vprašanih nakup opravi redkeje, enkrat na dva 

meseca (30 %).  

 

Slika 5: Pogostost nakupa na moškem oddelku trgovine Zara Koper 

Le 14 % pa skoraj nikoli ne opravi nakupa, manj kot trikrat na leto. Glede na vso konkurenco 

modnih artiklov je poslovalnica Zara Koper zelo dobro obiskana. K temu verjetno veliko 
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pripomore tudi to, da se nahaja v nakupovalnem centru, saj v trgovino zaidejo tudi potrošniki, 

ki drugače sploh ne bi. 

Zadovoljstvo anketirancev s ponudbo 

Poleg pogostosti opravljenih nakupov nas je zanimalo tudi mnenje anketirancev, kako so 

zadovoljni s ponudbo moških modnih artiklov v Zari Koper. Kot vemo, mora biti dandanes 

ponudba zelo razgibana in pestra, da se lahko zadovolji kar se da največje število odjemalcev, 

kajti v nasprotnem primeru nas lahko konkurenca prehiti ter prevzame ključni delež strank, ki 

ustvarjajo promet v trgovini. 

Kar 44 % vprašanih je s ponudbo modnih artiklov zelo zadovoljnih. To vsekakor pomeni, da 

Zari uspeva slediti modnim trendom ter da neprenehoma osvežuje in dopolnjuje ponudbo. Za 

38 % anketirancev je ponudba zadovoljiva, 17 % vprašanih pa meni, da bi lahko bila ponudba 

še boljša. V prvi vrsti gre za tiste stranke, ki nakupujejo uveljavljene modne znamke in cene 

artiklov niso v ospredju, ampak bolj ekstravagantnost in drugačnost. Zanemarljiv pa je 

podatek, da le 1 % odjemalcev ni zadovoljen s ponudbo moških modnih artiklov. 

 

Slika 6: Zadovoljstvo anketirancev s ponudbo 

Pogostost ogleda spletne strani blagovne znamke Zara 

Trgovina Zara večino promocije svojih modnih artiklov opravi z lastno spletno stranjo. Na 

njej lahko vidimo, kateri so trenutni modni trendi, poleg tega lahko služi tudi kot pomoč pri 

kombiniranju oblačil, obvešča pa nas tudi z novostmi, ki dvakrat tedensko prispejo v trgovino. 
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Zato nas je zanimalo, koliko so vprašani sploh seznanjeni s spletno stranjo. Slaba tretjina 

(30 %) jih je pritrdila, da so si že nekajkrat ogledali Zarino spletno stran, 27 % zelo poredko 

pogleda, le odstotek manj, torej 26 %, pa še nikoli ni bilo na tem spletnem naslovu. Večkrat 

pa si spletno stran ogleda 17 % anketiranih. 

 

Slika 7: Pogostost ogleda spletne strani blagovne znamke Zara 

Razlog nakupa na moškem oddelku trgovine Zara Koper 

Več razlogov je, ki vplivajo na strankin nakup, vendar smo se osredotočili na štiri najbolj 

smiselne, ki nam pomagajo pri raziskavi. Velika verjetnost je, da na strankino nakupovalno 

miselnost najbolj vplivata cena in kakovost izdelka, kajti velikokrat se zgodi, da nekega kosa 

oblačila sploh ne potrebujemo, pa ga vseeno kupimo, ker je cena nizka. Tudi kakovost artikla 

je povezana s ceno – če je kakovost dobra, je kupec pripravljen več odšteti za kos oblačila. 

Res pa je, da v času recesije ljudje vedno bolj pogledujejo po cenejših artiklih in posledično je 

kakovost teh slabša. 

Rezultati tega vprašanja so bili presenetljivi. Kar tretjina vprašanih (34 %) se za nakup odloči 

po ogledu ponudbe, cena in kakovost sta manj pomembni. Torej ponudba je tista, ki dela 

trgovino konkurenčno in tudi privablja nove kupce. To pomeni, da trgovina nosi veliko 

odgovornost, kaj lahko kupcu ponudi. Velik delež vprašanih (27 %) se za nakup določenega 

artikla odloči na osnovi impulza. Očitno obstajajo izdelki, ki kupca v trenutku premamijo, da 

jih kupi, pa čeprav jih ne potrebuje. V večini primerov so to kratke majice z različnimi 

potiski, s katerimi se stranke poistovetijo. Kakovost artiklov je pomembna 22 % 

anketirancem. Pri tem mislimo predvsem kakovost materialov. Pri usnjenih izdelkih je 

pomembno, da usnje ne razpada, pri določenih oblekah je zaželeno, da se ne mečkajo, tudi 
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podplati čevljev se morajo dobro držati obuvala. Gre za malenkosti, ki velikokrat pretehtajo, 

da se stranka sploh odloči za nakup. Samo 17 % vprašanih pa je odgovorilo, da je glavni 

razlog nakupa cena artikla. Kljub temu, da ima trgovina Zara Koper dostopne cene, lahko 

sklepamo, da je prav ponudba tista, ki veča število stalnih strank. 

 

Slika 8: Razlog nakupa na moškem oddelku trgovine Zara Koper 

Najbolj pogost medij, prek katerega stranka izve za zimske razprodaje 

Trgovci razprodaje oblačil oglašujejo na različne načine, v različnih medijih. Še preden se 

dejansko začnejo, so kupci oblegani z vseh strani. Poštni nabiralniki so polni reklam, med 

brskanjem po spletu se odpirajo utripajoča okenca z datumi ter številnimi akcijami itn. Čeprav 

je vse skupaj videti nadležno, pa so ljudje tega že vajeni. Zara ne uporablja nič od naštetega. 

Na svoji spletni strani se z začetkom razprodaj le izpiše »Sales«, da obvestijo tiste najbolj 

zveste stranke. Postalo je že samoumevno, da se zimske razprodaje začnejo povsod istočasno. 

Rezultati so pokazali, da dobra četrtina vprašanih (28 %) za razprodaje izve na spletu. To je 

nekako pričakovano, saj je največji odstotek strank moškega spola v Zari Koper star med 21 

in 40 let. Internet je del njihovega vsakdana, zato ni nobeno naključje, da prav tukaj izvedo za 

razprodaje. Nekaj manj vprašanih (23 %) za razprodaje izve iz reklamnih letakov, le dva 

odstotka manj (21 %) pa za njih izve po radiu. Radio je še vedno zelo poslušan medij, npr. v 

pisarni med delom in v avtu med vožnjo. Iz časopisov za razprodaje izve 17 % anketirancev. 

To je verjetno posledica brezplačnih časnikov, v katerih je poleg udarnih novic tudi veliko 

reklam. Le 11 % vprašanih pa za razprodaje izve po televiziji. 



33 

Slika 9: Najbolj pogost medij, prek katerega stranka izve za zimske razprodaje 

Zimske razprodaje se začnejo s prvim ponedeljkom v januarju 

Naslednjih pet vprašanj v anketi je bilo ključnih za našo raziskavo, saj smo na osnovi teh tudi 

potrdili oz. ovrgli hipoteze. Sodelujoči so na zadnja tri vprašanja odgovarjali po pomembnosti 

posameznega dejavnika, torej od zelo pomembnega do povsem nepomembnega. 

Vsi, ki jih zanimajo moda in modni artikli, vedo, da se zimske razprodaje začnejo januarja. 

Redki so pa tisti, ki vedo, kateri dan v mesecu označuje začetek razprodaj. To je vedno prvi 

ponedeljek v januarju. Predvidevali smo, da večina strank moškega spola tega ne ve, zato smo 

vprašanje umestili v anketni vprašalnik. 

Največji delež strank (35 %) zve za začetek razprodaj od drugih (prijatelji, sorodniki, mediji) 

in niso seznanjeni z natančnim datumom, ki določa otvoritev le-teh. Še vedno velik odstotek 

vprašanih (28 %) za razprodaje izve naključno. V našem primeru se Zara Koper nahaja v 

nakupovalnem centru in velika verjetnost je, da ko se človek odpravi po nakupih vsakdanjih 

dobrin, spotoma ugotovi, da so se začele razprodaje. Dobra petina anketiranih (21 %) ve za 

dan, ko se začnejo, medtem ko 16 % anketiranih sploh prvič sliši, da se razprodaje začnejo na 

točno določen dan v letu. 
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Slika 10: Zimske razprodaje se začnejo s prvim ponedeljkom v januarju 

Razlika v porabi denarja v času razprodaj in med letom 

V tem času, ko večina pazi na porabljeno količino denarja, se ljudje znajdejo v dilemi, ali naj 

neko stvar kupijo pred razprodajami ali naj počakajo nanjo ter jo kupijo po nižji ceni. Ker smo 

se osredotočili samo na moški spol, nas je predvsem zanimalo, kdaj moški porabijo več 

denarja in ali obdobje razprodaj sploh vpliva na njihovo potrošniško miselnost. 

 

Slika 11: Razlika v porabi denarja v času razprodaj in med letom 
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Iz odgovorov na to vprašanje je razvidno, da moški kupci v trgovini Zara Koper ne dajo 

velikega pomena sezonskim razprodajam. Kar 49 % vprašanih v času razprodaj porabi 

približno isto količino denarja kot v času redne prodaje. Skoraj tretjina anketirancev (32 %) 

med razprodajami porabi manj denarja kot med letom, kar pomeni, da nakupujejo takrat, ko 

nekaj potrebujejo, in se ne ozirajo na popuste. Le 19 % pa vedno porabi več denarja med 

razprodajami. Zaključimo lahko, da moški kupci ne dajejo velikega pomena sezonskim 

razprodajam.  

Pomembnost lokacije prodajalne Zara Koper 

Dandanes je težko opredeliti miselnost potrošnikov v smislu, kaj jim lokacija trgovine oz. 

trgovskega centra, kamor so namenjeni, sploh pomeni. Verjetno se končuje obdobje, ko so 

bili ljudje pripravljeni iti po nakupih v trgovine, ki so na različnih lokacijah, tudi dlje od 

doma. Profil sodobnega potrošnika si večina predstavlja kot osebo, ki mu je pomembno, da so 

vse trgovine na enem mestu ter da celoten nakup opravi v čim krajšem času. Za takšno 

razmišljanje so verjetno krivi prav veliki nakupovalni centri, katerih izgradnje so v porastu 

povsod po svetu. 

Prodajalna Zara Koper se nahaja v nakupovalnem centru Planet Tuš Koper. Lokacija je za 

Zarine odjemalce več kot primerna, saj lahko na enem mestu opravijo večino nakupov. S tega 

vidika nas je zanimalo, kako pomembna je lokacija prodajalne Zara Koper za moške kupce.  

 

Slika 12: Pomembnost lokacije prodajalne Zara Koper za anketirance 

Slaba tretjina (31 %) anketiranih meni, da lokacija za njih ni niti pomembna niti 

nepomembna. Za 27 % vprašanih je lokacija nepomembna in za 20 % povsem nepomembna. 
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Torej kar 78 % moških odjemalcev ne daje velikega pomena lokaciji prodajalne, ampak jih v 

obisk verjetno prepričajo druge stvari. Le za 15 % anketiranih je lokacija pomembna, za 7 % 

pa zelo pomembna. 

Pomembnost urejenosti prodajalne Zara Koper 

Že s prvim korakom v trgovino si kupec ustvari svoje subjektivno mnenje o prodajalni, zato je 

zelo pomembno, da je prodajalna urejena. To pomeni, da je čista, pospravljena, da so cene 

izpostavljene na vidnih mestih, da je razporeditev pohištva (mize, police) smiselna, saj morajo 

biti stranki vsi artikli vidni in dosegljivi. Poleg tega pa Zarine prodajalne dajejo tudi velik 

poudarek na izložbene vitrine in garderobo (da so pospravljene in čiste). Vse to spada pod 

urejenost, ki v veliki meri odloča tudi o nadaljnjih nakupih strank. 

Kot je s slike 13 razvidno, je za kar 44 % anketirancev urejenost prodajalne pomembna. Slaba 

četrtina (23 %) urejenosti ne daje večjega pomena, torej tem strankam ni niti pomembna niti 

nepomembna. Za 20 % vprašanih pa je urejenost prodajalne zelo pomembna. Le 8 % je 

odgovorilo, da je urejenost nepomembna, in 5 %, da je povsem nepomembna. Rezultati so 

vsekakor pokazatelj, da več kot polovica moških strank, ki prestopi prag Zare Koper, da velik 

pomen na urejenost prodajalne. 

 

Slika 13: Pomembnost urejenosti prodajalne Zara Koper za anketirance 

Pomembnost odnosa zaposlenih do kupcev v prodajalni Zara Koper

Z odnosom zaposlenih se pokaže, koliko je kupec dejansko pomemben za prodajalno. Bolj ko 

se mu nudi strokoven in prijazen odnos, hitreje ugotovi, da je zaželen. Prodajalec lahko že 
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samo z uvodnim pozdravom kupca prepriča, da se bo vsaj sprehodil po prodajalni mimo 

prodajnih artiklov, na koncu pa morda celo opravil nakup. Med izvajanjem ankete na moškem 

oddelku smo opazili, da je treba biti s kupci moškega spola še posebej previden in strokoven, 

sploh ker gre za prodajo modnih artiklov. Ženske ponavadi že vnaprej vedo, kaj želijo kupiti, 

medtem ko moški v večini primerov sploh ne vedo, da obstaja tako široka ponudba različnih 

kosov oblačil. Zaposleni v prodajalni morajo vedeti, kako zadovoljiti povpraševanje in 

potrebe odjemalcev, saj to vodi k njihovi večji zvestobi, ki postopoma pripelje do večjega 

dobička in pa konkurenčnosti na trgu. 

Že pogled na sliko 14 pokaže, da je večini strank v prodajalni Zara Koper odnos zaposlenih 

do kupcev pomemben. Za kar 39 % vprašanih je ta zelo pomemben, le 2 % manj (37 %) je 

odgovorilo, da je pomemben. Za 22 % pa je odnos zaposlenih do kupcev niti pomemben niti 

nepomemben. Zanemarljiv je podatek, da 1 % anketirancev odnos zaposleni–kupec smatra kot 

nepomemben in 1 % kot povsem nepomemben. 

 

Slika 14: Pomembnost odnosa zaposlenih do kupcev v prodajalni Zara Koper 

6.6 Preverjanje raziskovalnih hipotez 

Na osnovi analize odgovorov na zastavljena vprašanja smo oblikovali končne ugotovitve in 

podali predloge za morebitne izboljšave v poslovalnici Zara Koper (moški oddelek). Pet 

vprašanj je bilo ključnih pri preverjanju naslednjih zastavljenih hipotez. 
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H1: Na zvestobo strank poslovalnice Zara Koper vplivajo lokacija, urejenost trgovine in 

odnos zaposlenih do odjemalcev.  

S to hipotezo smo želeli dokazati, da je zvestoba strank odvisna od zadovoljstva z lokacijo, 

urejenostjo trgovine in z odnosom zaposlenih do odjemalcev. Predvidevali smo, da so to 

odločilni dejavniki, zakaj kupci raje obiščejo trgovino ter posledično tudi opravijo nakup. 

Predvsem nas je zanimalo, v kakšni meri so ti trije dejavniki pomembni strankam moškega 

oddelka Zare Koper. Pri vprašanju, kako pomembna je za stranke lokacija, smo ugotovili, da 

za 31 % anketiranih lokacija ni niti pomembna niti nepomembna. Za 27 % vprašanih je 

lokacija nepomembna in za 20 % povsem nepomembna. Torej kar 78 % moških kupcev ne 

pripisuje velikega pomena lokaciji prodajalne. Pri vprašanju, kako pomembna je urejenost 

trgovine, je za kar 44 % anketirancev urejenost prodajalne pomembna, za 20 % pa zelo 

pomembna. Slaba četrtina (23 %) vprašanih urejenosti ne daje večjega pomena, torej jim ni 

niti pomembna niti nepomembna. Iz tega sledi, da skoraj dvema tretjinama kupcev v trgovini 

Zara Koper urejenost prodajalne predstavlja pomemben dejavnik pri nadaljnjih nakupih. Še 

bolj kot lokacija in urejenost prodajalne je kupcem pomemben odnos zaposlenih do njih. Za 

kar 39 % vprašanih je ta zelo pomemben, za 37 % pa pomemben. Velik del (76 %) vprašanih 

torej na prvo mesto postavi odnos zaposleni–kupec, iz česar lahko sklepamo, da je to najbolj 

pomemben dejavnik zvestobe, na katerem očitno sloni celotna prodaja trgovine. 

Glede na zgornje ugotovitve, hipoteze ne moremo potrditi, saj sta, statistično gledano, za 

zvestobo strank moškega oddelka Zare Koper pomembna le urejenost prodajalne ter odnos 

zaposlenih do kupcev, medtem ko lokacija nima odločilnega pomena za nadaljnje nakupe in 

zvestobo strank. 

H2: Prebivalci Kopra in širše okolice v času trajanja razprodaj porabijo za nakup oblačil več 

denarja kot med letom. 

S to hipotezo smo predpostavljali, da kupce na moškem oddelku Zare Koper razprodaje in 

nižje cene modnih artiklov prisilijo v obisk prodajalne in nadaljnje nakupe. Iz lastnih izkušenj 

vemo, da se v času razprodaj dnevni obisk strank enormno poveča, s tem pa tudi promet, 

vendar so rezultati raziskave pokazali, da skoraj polovica (49 %) vprašanih med razprodajami 

in med letom porabi približno isto vsoto denarja. Presenetljiv je podatek, da kar 32 % 

anketirancev iz Kopra in širše okolice med letom porabi več denarja kot med razprodajami. 

To pomeni, da raje nakupujejo modne artikle sproti, iz novejše kolekcije, med razprodajami 

pa kupijo le kakšno malenkost, ki se jim zdi ugodna. 19 % anketiranih pa v času razprodaj 

zapravi več kot med letom. 

Zastavljeno hipotezo moramo tudi v tem primeru zavreči, saj so statistični rezultati pokazali, 

da razprodaje ne silijo k večjemu zapravljanju denarja in posledično k pogostejšim obiskom 
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poslovalnice Zara Koper. Sezonske razprodaje za moške kupce očitno niso tako pomembne 

kot za ženske, ampak večinoma nakupujejo takrat, ko nekaj dejansko potrebujejo. 

H3: Večina ljudi ni seznanjena s podatkom, kdaj se zimske razprodaje dejansko začnejo. 

To hipotezo smo postavili zato, ker nas je zanimalo, ali večina ljudi sploh ve, kdaj je začetek 

zimskih razprodaj. Predvidevajo, da nastopijo vzporedno z začetkom novega leta, le redki pa 

vedo, da je to vedno prvi ponedeljek v januarju. Večina jih izve ali iz različnih medijev ali od 

drugih ljudi. Tudi rezultati raziskave so to pokazali. Kar za 35 % anketiranih so glavni vir 

informacij prijatelji, sorodniki pa tudi mediji. Malo manj, 28 %, vprašanih za razprodaje izve 

naključno, 16 % pa sploh prvič sliši, da se razprodaje začnejo na natančno določen dan v letu. 

Samo dobra petina anketiranih (21 %) ve za točen dan začetka razprodaj. 

Ker kar 79 % vprašanih ne ve natančnega datuma začetka zimskih razprodaj, lahko hipotezo 

potrdimo. Za tako velik odstotek je verjetno krivo to, da danes trgovine različno začnejo s 

sezonskimi popusti. Pred razprodajami se namreč začnejo t. i. promocije, katerih začetek je že 

dva, ponekod pa tudi tri tedne pred uradnim začetkom zimskih razprodaj. 

6.7 Končne ugotovitve kot predlogi za izboljšavo 

Kljub konkurenci, ki je je deležna Zara Koper (moški oddelek), se pozna povečan obisk v 

času zimskih razprodaj. Vse trgovine so se danes primorane boriti za vsakega potrošnika 

posebej, za vzpostavitev boljših in trdnejših odnosov, in Zari Koper to dobro uspeva. Z 

raziskavo smo ugotovili, da več kot polovica vprašanih opravi nakup vsaj enkrat na mesec, če 

ne celo večkrat, iz česar lahko sklepamo, da so obiski še pogostejši od nakupov. Za to je po 

našem mnenju zaslužna tudi pogosta (dvakrat tedensko) osvežitev ponudbe z novimi artikli. 

Sicer je kar 44 % vprašanih zelo zadovoljnih s ponudbo, ki jo nudi Zara Koper na moškem 

oddelku, vendar pa ni zanemarljiv podatek, da je 38 % anketirancev le zadovoljnih s ponudbo. 

Menimo, da bi lahko ponudbo v Zari Koper obogatili s kakšnim artiklom iz visoke mode (t. i. 

artikli omejene izdaje), kot jih imajo prodajalne Zara v Ljubljani ali Mariboru, in tako 

zadovoljili še kakšnega kupca več, kar bi se dolgoročno vsekakor obrestovalo. 

Ugotovili smo tudi, da je ponudba tista, ki je kupcem najpomembnejša v primerjavi s ceno ali 

kakovostjo artikla. V anketi smo zastavili vprašanje, pri katerem so se vprašani morali 

odločiti, kateri dejavnik najbolj vpliva na njihov nakup na moškem oddelku v Zari Koper. 

Dobra tretjina (34 %) anketirancev se za nakup odloči po ogledu ponudbe, za 22 % je 

pomembna kakovost artiklov, medtem ko je samo 17 % vprašanih odgovorilo, da je glavni 

razlog nakupa cena artikla. To je torej še ena potrditev, da je ponudba tista, ki dela trgovino 

boljšo od konkurenčnih trgovin in privablja nove kupce, pa čeprav je znano, da Zara na 

splošno nudi artikle po dostopnih cenah. 



40 

Poleg ponudbe pa je zelo pomemben tudi odnos zaposlenih do kupcev. Ta je ključen pri 

pridobivanju njihove zvestobe. V našem primeru gre za moške stranke, pri katerih je treba biti 

še bolj dosleden in vztrajen. Velika korist in pridobitev za prodajalno Zara Koper bi bila, če bi 

se od časa do časa za zaposlene organizirala različna izobraževanja na temo odnosa 

zaposlenih do kupcev. V ospredje bi morali postaviti predvsem psihologijo potrošnikov, kako 

reagirati v določenih situacijah, saj ima prodajalec opravka z različnimi osebnostmi strank. 

Najpomembnejše pri odnosu do kupca je vprašanje, kako pridobiti njegovo zaupanje ter 

kasneje tudi zvestobo. Z odnosom zaposlenih stranka opazi, kako pomembna je za prodajalno. 

Rezultati ankete so pokazali, da je za 39 % vprašanih odnos zaposlenih do kupcev zelo 

pomemben, 37 % pa je odgovorilo, da je pomemben. Za 22 % odnos zaposlenih do kupcev ni 

niti pomemben niti nepomemben. Torej je dobrim trem četrtinam kupcev odnos zaposlenih do 

njih pomemben, med te pa spadajo verjetno tudi tisti, katerim velik dejavnik zvestobe do 

prodajalne predstavlja ponudba. 

Iz zgornjih ugotovitev lahko sklepamo, da je ponudba tista, ki kupce privablja na moški 

oddelek prodajalne Zara Koper, medtem ko je odnos zaposlenih do kupcev tisti, ki prodajalni 

ustvarja dodano vrednost, tj. zvestobo kupcev. 

Iste empirične raziskave bi se lahko lotili tudi v drugih Zarinih poslovalnicah, ki so v tujini. 

Vendar menimo, da posploševanje raziskav ni smiselno, sploh če bi na koncu želeli dobljene 

rezultate med seboj primerjati. Trgovine Zara so na različnih lokacijah, ponekod ljudje veliko 

bolj sledijo modi kot drugje. Tudi kultura in navade kupcev se zelo razlikujejo že od mesta do 

mesta, poleg tega ne smemo spregledati različnih podnebnih pasov – potrošniki na severu 

Evrope kupujejo drugačne modne artikle kot potrošniki na jugu Španije, kjer je podnebje bolj 

milo. Zaradi teh dejavnikov posploševanje ne pride najbolj v poštev, po drugi strani pa ne gre 

zanemariti dejstva, da bi se ob primerni obravnavi posplošitev lahko kljub temu veliko 

naučili. S pravšnjim pristopom bi poskušali vpeljati kakšno novost, ki bi povečala prodajo in 

posledično promet poslovalnice. 
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7 SKLEP 

Posamezno človeško življenje zajema različna življenjska obdobja, v katerih se človek 

spopada s številnimi neponovljivimi doživetji, z drugo besedo bi lahko rekli s prelomnicami. 

Prelomnica je, ko človek odrašča in odide študirat proč od doma ali se odseli od staršev ali s 

partnerjem dobi otroka. Za nekatere je prelomnica menjava službe ali okolja, ko se človek 

odseli v tujino, ali se upokoji, ali izgubi ljubljeno osebo. In tako kot gre človek skozi določena 

obdobja, bi povsem enako lahko trdili tudi za podjetja, ki delujejo na modnem področju in se 

ukvarjajo s prodajo modnih artiklov. Če se osredotočimo na eno poslovalnico, bi lahko tudi 

pri njej našli nekaj podobnosti z življenjskimi obdobji. Že na začetku, z otvoritvijo, se začne 

boj za potrošnike in prevlado nad konkurenco, ki je prisotna na istem trgu. Prelomnica je 

lahko, ko se poslovalnica znajde na naslovnici kakšnega pomembnejšega časopisa ali ko jo 

obišče desettisoči kupec. Ali pa ko zaradi zadovoljstva potrošnikov, kot rezultat uspešnega 

poslovanja, odpre dodatno poslovalnico le nekaj kilometrov stran od prve. Niso izključujoči 

niti negativni dogodki, kot je upad prodaje zaradi recesije, ki se pozna tudi pri nakupih in 

obiskanosti ter v dobičku podjetja, ali pa celo zaprtje poslovalnice in s tem odpustitev vseh 

zaposlenih. S to diplomsko nalogo smo empirično proučevali le kratko obdobje na moškem 

oddelku poslovalnice Zara Koper, in sicer zimske razprodaje, ki pa so za podjetja, prisotna v 

modni industriji, še kako pomembna. Razlog, zakaj so razprodaje tako izpostavljene, je 

predvsem to, da se takrat menja celotna kolekcija. Lahko bi rekli, da je moda pred leti 

diktirala, kako naj se ljudje oblačijo, danes pa je obratno. Podjetja se na vse možne načine 

trudijo zadovoljiti svoje stranke, da jih bodo čim pogosteje obiskovale in zapravile pri njih 

čim več denarja. V ta namen morajo podjetja slediti modnim trendom in tako neprestano 

osveževati kolekcijo. 

Prav razprodaje so tisto obdobje v letu, ko se obiskanost trgovin skokovito poveča, kar je bilo 

ključno, da smo se odločili to tudi statistično analizirati. Zanimalo nas je, v kakšni meri 

zimske razprodaje vplivajo na moške potrošnike in njihovo kupno moč. S pomočjo podrobne 

statistične analize dejavnikov smo zbrali podatke, ki so bili ključni, da smo potrdili oz. ovrgli 

zastavljene hipoteze ter podjetju podali nekaj ključnih predlogov za izboljšavo nadaljnjega 

poslovanja pred in med razprodajami. Naš cilj je bil, da na primeru zimskih razprodaj 

prikažemo, kako točno določeno obdobje nakupov vpliva na nakupovalne navade prebivalcev 

Kopra in širše okolice na področju moških modnih artiklov v trgovini z oblačili. Z opravljeno 

raziskavo smo s pomočjo anketnega vprašalnika prišli do ključnih ugotovitev. Vodilnim v 

Zari Koper vsekakor uspeva povečevati obiskanost poslovalnice, in to ne samo med 

razprodajami, ampak tudi med letom. Da obdržijo to raven, bodo morali še bolj popestriti 

ponudbo, npr. z izdelki iz visoke mode (omejena izdaja), saj je ponudba tista, ki odjemalce 

privabi k pogostejšim obiskom, in ne cena ali kakovost izdelkov. 

V okviru možnosti nadaljnjih raziskav se nam odpirajo številna nova vprašanja, kar nudi nove 

možnosti empiričnega proučevanja. Svoje delo bi lahko nadgradili v tej smeri, da bi izvedeno 
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raziskavo ponovili z večjim vzorcem moške populacije, pri tem pa bi upoštevali še hrvaške in 

italijanske kupce moškega spola, ki nakupujejo na moškem oddelku trgovine Zara Koper. Ti 

kupci niso zanemarljivi. Prišli bi do večplastnih ugotovitev, kakšno ponudbo in odnos 

zaposlenih do kupcev si želijo. Podjetje bi tudi spoznalo, ali mora več vlagati v znanje 

zaposlenih, tukaj mislimo predvsem na znanje tujih jezikov (hrvaški, italijanski, angleški 

jezik), in v poznavanje nakupovalnih navad, ki se od države do države razlikujejo. Poleg 

povečanja vzorca anketirancev bi si lahko umislili identično empirično raziskavo, le da bi jo 

ponovili čez določeno časovno obdobje. Ponovno bi anketirali sto kupcev moškega spola z 

istim anketnim vprašalnikom v času zimskih razprodaj, vendar tri leta kasneje (leta 2015). 

Podjetju bi obdobje treh let dalo vedeti, koliko so na nekem področju napredovali oz. 

nazadovali. 

Trgovine Zara in njej konkurenčne trgovine se med seboj razlikujejo po načinu poslovanja in 

organizacije, le njihovi končni cilji so si precej podobni. Kar dela trgovine Zara tako uspešne, 

je njihov model hitre mode, tj. da od ideje blagovnega izdelka do njegove postavitve na police 

trgovine minejo le štirje tedni. V času, v katerem živimo, je hitrost ključnega pomena. Cilj 

trgovin ni le pridobivanje novih kupcev, ampak način, kako jih zadržati, in tako trgovinam ne 

preostane drugega kot boriti se za vsako stranko posebej. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Anketni vprašalnik 

 





Priloga 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Sem Matej Malc, študent na Fakulteti za management v Kopru. Naprošam vas, da odgovorite 

na spodnjo anketo, ki bo pripomogla k boljši analizi nakupovalnih navad prebivalcev na 

področju modnih artiklov, in sicer v času zimskih razprodaj 2012. Anketa je popolnoma 

anonimna. Naprošam vas, da na spodnja vprašanja odgovarjate resno in iskreno. Hvala za 

vašo pomoč, trud in sodelovanje. 

1. Ste že kdaj kupovali v trgovini Zara Koper? (Obkrožite!) 

o Da, zelo pogosto (večkrat na mesec). 

o Da, pogosto (enkrat na mesec). 

o Redko (enkrat na dva meseca). 

o Skoraj nikoli (manj kot trikrat na leto). 

2. Kako ste zadovoljni s ponudbo trgovine? (Obkrožite!) 

o Nisem zadovoljen. 

o Ponudba bi bila lahko boljša. 

o Ponudba je zadovoljiva. 

o S ponudbo sem zelo zadovoljen. 

3. Ste si kdaj že ogledali spletno stran trgovine Zara, http://www.zara.com? (Obkrožite!) 

o Da, večkrat. 

o Da, nekajkrat. 

o Da, zelo poredko. 

o Ne, še nikoli. 

4. Na osnovi česa se običajno odločate za nakup? (Obkrožite!) 

o Na osnovi kakovosti artiklov. 

o Na osnovi cen artiklov. 

o Na osnovi ogleda ponudbe. 

o Na osnovi impulza. 

5. Kje ste zasledili, kdaj se zimske razprodaje 2012 dejansko začnejo? (Obkrožite!) 

o Na televiziji. 

o Na radiu. 

o V časopisih. 

o Na spletu. 

o Na reklamnih letakih. 

6. Ali veste, da se zimske razprodaje vedno začnejo s prvim ponedeljkom v januarju? 
(Obkrožite!) 

o Da, vem za ta datum. 

o Vedno zvem od drugih (prijatelji, sorodniki, mediji). 

o Naključno zvem za razprodaje. 

o Ne, ne vem, prvič slišim. 
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7. Ali v času trajanja razprodaj za nakup oblačil porabite več denarja kot med letom? 
(Obkrožite!) 

o Da, vedno. 

o Med razprodajami porabim približno isto količino denarja kot v času redne prodaje. 

o Ne, vedno porabim manj. 

8. Koliko je za vas pomembna lokacija prodajalne Zara Koper (bližina vašemu domu, službi)? 
(Obkrožite!) 

o Zelo pomembna. 

o Pomembna. 

o Niti pomembna/niti nepomembna. 

o Nepomembna. 

o Povsem nepomembna. 

9. Koliko je za vas pomembna urejenost prodajalne Zara Koper (čistoča, preglednost cen, 
prostorska ureditev)? (Obkrožite!) 

o Zelo pomembna. 

o Pomembna. 

o Niti pomembna/niti nepomembna. 

o Nepomembna. 

o Povsem nepomembna. 

10. Koliko je za vas pomemben odnos zaposlenih do kupcev v prodajalni Zara Koper 

(svetovanje, strokovnost, prijaznost)? (Obkrožite!) 

o Zelo pomemben. 

o Pomemben. 

o Niti pomemben/niti nepomemben. 

o Nepomemben. 

o Povsem nepomemben. 

Na koncu bi se vam rad zahvalil za vaš čas in vas prosil še za nekaj demografskih podatkov za 

lažjo obdelavo vaših odgovorov. 

11. Starost (Obkrožite!) 

o Do 20 let. 

o Od 21 do 30 let. 

o Od 31 do 40 let. 

o Od 41 do 50 let. 

o Od 51 do 60 let. 

o Nad 60 let. 

12. Izobrazba (Obkrožite!) 

o Osnovnošolska. 

o Poklicna izobrazba. 

o Srednješolska izobrazba. 

o Višješolska izobrazba. 

o Visokošolska izobrazba. 

o Magisterij, doktorat. 


