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POVZETEK
Diplomsko delo obravnava področje kakovosti izdelkov in izvajanja storitev ter
posledično zadovoljevanje pričakovanj porabnikov. Spoznanja iz teorije sem primerjala
z dejavnostmi v konkretnem podjetju – v podjetju Tondach Slovenija d.o.o. Med
ključnimi odjemalci podjetja sem izvedla anketo, s katero sem želela ugotoviti stopnjo
njihovega zadovoljstva in v zaključku predlagala nekatere ukrepe, s katerimi bi lahko v
podjetju Tondach povečali zadovoljstvo svojih odjemalcev.
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SUMMARY
The diploma thesis deals with the quality of products and implementation of
services, and as a consequence with how the consumers expectations are fulfilled. The
theoretical knowledge has been compared with the activities in the chosen enterpriseTondach Slovenija d.o.o. The Inquiry among their leading customers has been
performed, that has been intended to establish the degree of their satisfaction. At the end
some measures were suggested to improve the satisfaction of the enterprise Tondach
customers.
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1 UVOD
1.1 Opredelitev področja in opis problema
Definicija marketinga pravi, da proizvodna podjetja in mnoga druga podjetja živijo
od prodaje izdelkov blaga oziroma storitev. V tržnem gospodarstvu odločajo o kritju
potreb kupci, oziroma porabniki. Na trgu kjer se srečujeta ponudba in povpraševanje
določenega izdelka se kaže uspešnost podjetja. Vsako podjetje si želi, da bi bilo
prepoznavno na trgu in da bi imelo čim več odjemalcev, kar bi jim omogočalo čim
boljše poslovanje. Ker pa se vedno znova pojavljajo novi in konkurenčni proizvodi, se
mora podjetje boriti za svoj obstoj in za uresničitev zastavljenih ciljev.
Za podjetja, ki želijo ohraniti svojo konkurenčno prednost v visoko tekmovalnem
tržnem okolju, je nujno poznavanje in razumevanje porabnikov ter poznavanje procesa
odločanja. Vedeti morajo, ne samo kaj, ampak tudi kako, zakaj, kje porabniki kupujejo
ter kdo in kako uporablja izdelke, kaj se zgodi z izdelki po uporabi itd.
Marketing ni iskanje ali celo siljenje nekoga da kupi to, kar pač podjetje izdeluje.
Zato je uspešno vodenje podjetja danes odvisno od upoštevanja vsakega vidika
poslovanja – izdelka, oglaševanja, ponakupnega servisa…., vse s ciljem, da čim bolje
zadovoljimo porabnikove potrebe. S pritiskom danes ni mogoče ničesar več doseči niti
v lastnem podjetju niti pri stalnih kupcih, kaj šele pri novih, popolnoma
nezainteresiranih, z informacijami prenasičenih sodobnih kupcih. Današnji porabnik
ima vsako obliko reklame za poskus manipulacije, zato odklanja vsako ponudbo, pa naj
bo dobra ali slaba.
V diplomski nalogi obravnavam problem s področja marketinga, oziroma
natančneje pomen in ugotavljanje zadovoljstva porabnikov. Ta problem postaja danes
vedno bolj vreden pozornosti in podrobnejše obdelave, saj ponudniki teh storitev vedno
bolj ugotavljajo, da (ne)zadovoljstvo njihovih porabnikov ni le enostavna funkcija cene,
ampak je odvisna od mnogih dejavnikov, ki so povrh vsega še močno prepleteni in
težko določljivi, delujejo pa tako na zavedni kot tudi na nezavedni ravni. Zato je
problem zadovoljstva porabnikov kompleksen koncept, sestavljen iz enako zahtevnih
podproblemov, od samega ugotavljanja stopnje (ne)zadovoljstva, njenega merjenja in
konstantnega spremljanja, do iskanja rešitev za zagotavljanje zadovoljstva, njegovega
vzdrževanja in seveda stalnega povečanja.
Za obstoj vsakega podjetja je najpomembnejše, da na čim hitrejši način pride do
odjemalcev, kar pa jim bo uspelo le s sprotnimi raziskavami tržišča, pri čem je potrebno
upoštevati potrebe potrošnikov. Porabniki želijo dobiti z izdelki in storitvami kakovost
in vrednost. Še posebej zaradi tuje konkurence so postale zahteve o kakovosti strateško
odločilne za vzdrževanje konkurenčne prednosti. Porabniki upoštevajo pri sklepanju o
kakovosti blagovno znamko, ceno in celo lastne ocene o tem, koliko sredstev je bilo
vloženih v oglaševanje novega izdelka. Porabniki imajo torej vrsto potreb, zahtev in
pričakovanj. Podjetje, ki mu v večini primerov uspe zadovoljiti večino potreb svojih
porabnikov, je kakovostno podjetje.
Podjetje Tondach Slovenija d.o.o. ima pomemben tržni delež na slovenskem trgu na
področju proizvodnje in prodaje predvsem strešne kritine bobrovec. Podjetje je uspešno
poslovalo skoraj v vsem času svojega obstoja. Glede na razvoj in različne potrebe in
okuse kupcev, pa vendarle mora razmišljati, kako izboljšati, dopolniti in izpolniti tako
tehnološko, kakor tudi vizualno svoj uveljavljeni izdelek. Opekarna Tondach je vodilni
proizvajalec in ponudnik opečne kritine na slovenskem trgu, kar pa lahko vzdržujejo le
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z izbrano ponudbo kakovostnih izdelkov in vrhunskim, pred ter poprodajnim servisom.
Zato so se odločili, da temeljito posodobijo opekarno in jo usposobijo za izdelavo
najbolj kakovostnih izdelkov. Zadovoljstvo strank je najvišje načelo podjetniškega
delovanja, zato so se v opekarni leta 2003 odločili pristopiti k izgradnji celovitega
sistema kakovosti po ISO 9001:2000. Z njim vpeljujejo kakovosten način razmišljanja
na vsako delovno mesto, pridobitev certifikata pa je predvsem naslednji korak k
doseganju poslovne odličnosti podjetja.
V Tondachu že 4 leta načrtno, organizirano in aktivneje kot v preteklosti spremljajo
zadovoljstvo ključnih porabnikov tako na domačem kot na tujih trgih. Na podlagi
dobljenih rezultatov, torej boljšega poznavanja porabnikov, njihovih potreb in želja,
sprejemajo ukrepe, ki predstavljajo osnovo za izboljševanje ponudbe in poslovnih
odnosov, kar omogoča tako ohranjanje obstoječih porabnikov kot pridobivanje novih.
Raziskave kažejo, da podjetja, ki kontinuirano spremljajo in merijo zadovoljstvo
odjemalcev in nato na podlagi ugotovljenih dejstev ukrepajo, beležijo boljši poslovni
rezultat, ustvarijo zaupanje pri odjemalcih in tako pridobijo na ugledu, kot podjetja, ki
porabnikom ne posvečajo zadostne pozornosti. Kontinuirano spremljanje pričakovanj,
želja, pritožb odjemalcev, vodstvu podjetja omogoči, da se osredotoči na kritična
področja in sprejme korektivne ukrepe s ciljem izboljšanja in s tem večanja zadovoljstva
odjemalcev.
Diplomsko delo je razdeljeno na teoretičen in praktičen del. Uvodno poglavje
zajema opredelitev področja in opis problema, namen in cilje naloge.
V prvem poglavju sem opisala opredelitev zadovoljstva porabnikov, kaj sploh
porabniki pričakujejo od izdelka ali storitve, nakupno vedenje porabnikov, povezava
med zadovoljstvom in zvestobo, nezadovoljstvo porabnikov, metode spremljanja in
merjenja porabnikovega zadovoljstva, raziskovanje zadovoljstva porabnikov.
Drugo poglavje zajema različne opredelitve kakovosti izdelkov in storitev,
zaznavanje kakovosti, dimenzije kakovosti, opisuje odnos med kakovostjo in ceno
izdelkov, nazadnje pa je predstavljeno še celovito upravljanje kakovosti.
Tretja, bistvena sestavina diplomskega dela je praktičen del, ki se nanaša na
merjenje zadovoljstva porabnikov s ponudbo opekarniških izdelkov podjetja Tondach.
Najprej sem predstavila podjetje, nato je opisana metodologija in predvidene
predpostavke ter rezultati anketiranja odjemalcev, na osnovi pridobljenih odgovorov.
Podatki so prikazani grafično in z razlagami. Na koncu tega poglavja pa sem preverila
zastavljene hipoteze.
V zadnjem poglavju so podane še ugotovitve iz mojega zornega kota ter predlogi
izboljšav, namenjeni podjetju.
1.2 Namen, cilji naloge
Področje zadovoljstva odjemalcev je danes zelo aktualno. Zaradi vse večje tekme
med podjetji je nujno potrebno, da v organizaciji ugotovijo kako njihova ponudba
vpliva na zadovoljstvo svojih porabnikov in kje so odstopanja, da pričakovanja
porabnikov niso presežena. Le preseženo pričakovanje je ključ do konkurenčne
prednosti in naj bi bil cilj vseh zaposlenih v podjetju.
Bistvo naloge je ugotoviti pričakovanja odjemalcev ter iskanje novih, boljših
načinov in poti za zagotavljanje čim večjega zadovoljstva porabnikov. Namen
diplomske naloge je dobiti vsebinske informacije o odnosu odjemalcev do izdelkov,
informacije o dojemanju storitev in odnosu s podjetjem Tondach ter njihovi percepciji
podjetja kot blagovne znamke. V diplomski nalogi želim izpostaviti pomen in vlogo
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zadovoljstva porabnikov za uspešno poslovanje podjetja. S pomočjo raziskave bom nato
lahko ugotovila kakšne so potrebe posameznih odjemalcev in na kakšen način se da
ponudba izboljšati, da bo ustrezala tem potrebam. Pri tem bom upoštevala
nasvete/pritožbe poslovnih partnerjev.
Cilj mojega diplomskega dela je na osnovi kvantitativne raziskave ugotoviti
zadovoljstvo odjemalcev s ponudbo opekarniških izdelkov podjetja Tondach Slovenija
d.o.o. in na tej podlagi posredovati podjetju ugotovitve ter zaključke analize za rabo pri
nadaljnjem poslovanju.
Ugotovitve, izhajajoče iz raziskave, naj bi podjetju pokazale želeno in s tem tudi
neželeno smer bodočega delovanja ter področja poslovanja, ki se jim bo treba bolj ali
drugim manj posvetiti, da se bodo tako čim bolj približali cilju vsakega udeleženca v
poslovnem svetu – čim bolj zadovoljnim in zvestim porabnikom. Na podlagi
ugotovljene stopnje zadovoljstva bodo v opekarni lažje sprejeli strateške usmeritve, si
zadali nove smernice za prihodnost in na ta način skušali doseči čim večjo stopnjo
zvestobe svojih porabnikov.
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2 ZADOVOLJSTVO PORABNIKOV
2.1 Opredelitev zadovoljstva porabnikov
Porabnik je oseba, ki ima možnost, se pravi sredstva in sposobnost za nakup in ki
kupuje izdelke in storitve. Kupuje z namenom zadovoljiti osebne ali skupne potrebe.
Porabniki se bodo odločili za tisti izdelek ali storitev, ki bo kar najbolje izpolnil njihove
individualne zahteve, potrebe ter pričakovanja. Za nakup se bodo odločali na podlagi
lastnega zaznavanja vrednosti. Zato ni prav nič čudno, da podjetja, ki zdaj zmagujejo,
kar najbolje zadovoljijo, pravzaprav razveselijo svoje ciljne odjemalce. V današnjem
času namenjajo podjetja veliko pozornosti zadovoljstvu svojih strank. Podjetja se
zavedajo, da se porabniki ne bodo prilagajali, ampak da se bodo morala podjetja
prilagoditi njim – zadovoljstvo porabnika mora biti eden izmed ciljev podjetja. (Damjan
in Možina 1995, 27).
Usmerjenost k porabnikom temelji na osvojitvi in uporabi marketinškega koncepta,
kar se odraža na štirih področjih (Mumel 1999, 17):
1. Uspeh katerega koli podjetja je odvisen predvsem od porabnika in od tega, kar je
ta pripravljen sprejeti in plačati.
2. Podjetje se mora zavedati, kaj trg želi, še preden je izdelek izdelan.
3. Podjetje mora želje porabnikov neprestano spremljati in meriti, da lahko skozi
razvoj izdelkov obdrži prednost pred tekmeci.
4. Vodstvo podjetja mora združiti vse elemente marketinškega spleta v enoten
strateški načrt, ki temelji na poznavanju vedenja porabnikov.
Kaplan in Norton ugotavljata, da usmerjajo podjetja svojo pozornost navzven, proti
strankam. Glede poslanstva in izjav ponavadi izražajo cilj, da bi »dosegli vodilni
položaj pri zagotavljanju vrednosti svojim strankam« in da bi bili zanje »dobavitelj
številka ena«. Vendar to ni vedno mogoče. Podjetja usmerjajo vse svoje zaposlene v
zadovoljevanje potreb strank, oblikovati in dobavljati morajo izdelke in storitve, ki jih
porabniki cenijo, če želijo dosegati dolgoročno finančno uspešnost (Kaplan in Norton
2000, 73).
Kaplan in Norton navajata, da lahko neko podjetje pričakuje vnovičen nakup s
strani svojih strank le takrat, kadar te ocenijo svoj nakup za povsem ali pa izredno
zadovoljiv. V novejših raziskavah so ugotovili, da samo doseganje primernih rezultatov
na področju zadovoljstva strank ni dovolj za doseganje visoke stopnje zvestobe, za
ohranjanje strank in visoko dobičkonosnost (2000, 80).
Avtorji različno opredeljujejo zadovoljstvo:
● Kotler (1996, 40) opredeljuje zadovoljstvo kot stopnjo človekovega počutja, ki je
posledica primerjave med zaznanim delovanjem izdelka ali rezultatom in osebnimi
pričakovanji;
● Oliver (1996, 13) definira zadovoljstvo kot odziv porabnika na izpolnitev (točka,
ko je nečesa dovolj – zadovoljujejo izdelki oziroma storitve, ki pripeljejo do te
točke) oziroma je ocena, da so lastnosti izdelka ali storitve zagotovile prijetno raven
izpolnitve. Pravi, da je zadovoljstvo z vidika posameznika zaželjeno končno stanje
porabe, ki potrjuje njegovo zmožnost odločanja in predstavlja nasprotje negativnim
posledicam slabih odločitev;
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● Pivka (2000, 77) pa pravi, da je zadovoljstvo porabnikov izraženo s stopnjo, do
katere organizacija izpolnjuje ali presega pričakovanja in zahteve porabnika;
● Fornell (1992, 6-21) navaja v svojem članku v skladu s teorijo racionalnih
pričakovanj, da je zadovoljstvo odvisno od pričakovanj in zaznanih rezultatov, ki
nanj pozitivno vplivajo. Zadovoljstvo vpliva še na zavezanost, ki je odvisna še od
dobrega glasu in ovir za zamenjavo (transakcijskih stroškov, stroškov učenja, čustev
in tveganja). V nadaljevanju ugotavlja, da zavezani porabniki niso nujno zadovoljni,
zadovoljni porabniki pa so praviloma zavezani. Dokazuje, da lahko zadovoljstvo
vpliva na povečanje tržnega deleža ponudnika, kar pa lahko vodi k večji
dobičkonosnosti.
Cats-Baril predava, da postajajo zveste stranke vedno bolj dobičkonosne za
podjetje. Potrebno pa je povečevati tudi vrednost izdelka za porabnika – z izboljšanjem
kakovosti ob enaki ceni ali pa z znižanjem cene ob enaki kakovosti. Osredotočanje na
večjo učinkovitost v podjetju in skrb za zmanjševanje stroškov bistveno pripomore k
povečanju vrednosti izdelka za porabnika. Kakovost izdelkov vedno bolj narašča,
medtem ko se cene zanjo znižujejo. Razumeti moramo, katere so značilnosti izdelka, ki
ga najbolje prodajajo. Čedalje več se govori o kakovosti in ne velikosti tržnih deležev,
saj se skozi kakovost kaže zvestoba odjemalcev. Podjetja se v današnjem času
preusmerjajo od finančnih kazalcev h kazalcem, ki merijo porabnikovo zadovoljstvo.
Napredovanje in izboljšanje je potrebno primerjati s konkurenti na trgu, ne pa s svojim
poslovanjem v preteklih letih (Dobovišek 2001, 43).
2.1.1 Vplivi na zadovoljstvo porabnikov
Na odločanje porabnikov vplivajo zadovoljstvo porabnikov, zaznana kakovost
storitve, zaznana vrednost, zaupanje in zavezanost. Te splošne ocene naj bi povzemale
znanje in izkušnje porabnikov glede določenega podjetja in usmerjale njihova dejanja v
prihodnosti. Garbarinova in Johnson (1999, 71) se v svojem članku, ko napovedujeta
vedenje porabnikov, osredotočata na tri dejavnike: zadovoljstvo, zaupanje in
zavezanost. Njuna domneva je, da jih lahko določimo posamezno in da se med seboj
različno povezujejo pri različnih tipih porabnikov:
•

•

•

splošno ali kumulativno zadovoljstvo je splošna ocena, ki temelji na celotni
izkušnji ob nakupu in potrošnji nekega izdelka ali storitve v določenem času. To
zadovoljstvo se loči od transakcijsko-specifičnega, ki je ocena, ki jo porabnik
postavi takoj po nakupu ali poslovanju s podjetjem. Je kumulativni dejavnik, ki
združuje zadovoljstvo z določenim izdelkom ali storitvami ter zadovoljstvo z
različnimi značilnostmi podjetja, na primer s fizičnimi prostori;
zaupanje je bistvena sestavina za uspešen odnos in je definirano kot
»pripravljenost, da se zanesemo na partnerja, ki mu zaupamo«. Preučujemo
zaupanje v podjetje (ne v prodajalca), ki ga predstavlja zaupanje porabnikov v
kakovost in zanesljivost storitev, ki so na voljo. Psihološke prednosti, ki jih ima
zaupanje v podjetje, so pomembnejše kot dodatne storitve ali socialne ugodnosti;
zavezanost naj bi imela tri sestavine: instrumentalna zavezanost v obliki
investicije, vedenjska, opisana kot uspešna zavezanost in časovna dimenzija, ki
nakazuje, da odnos poteka nekaj časa (Garbarino in Johnson 1999, 71).
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2.2 Pričakovanja porabnikov
Danes se podjetja srečujejo z najmočnejšo konkurenco doslej, ki postaja vse hujša.
Podjetja so lahko bolj konkurenčna, če se usmerijo od izdelka in prodaje k porabniku in
trženju. Porabniki na trgih izbirajo med široko ponudbo izdelkov in storitev. Na teh
trgih morajo prodajalci ponuditi sprejemljivo kakovosten izdelek, če ne gre kupec takoj
h konkurenci. Danes so porabniki veliko bolj izobraženi in zahtevni. Pričakovanja
odjemalcev glede kakovosti so se močno dvignila, razlog za to pa so odlični izdelovalci
(Toyota, Sony) in trgovci (Nordstrom). Organizacija je uspešna v primeru, da se v
podjetju vsi oddelki in zaposleni združijo ter izoblikujejo in izpeljejo konkurenčno
superioren sistem, ki se osredotoča na porabnika ter mu posreduje vrednost. Primer: Mc
Donald's, kamor ljudje prihajajo zaradi sistema, ki ponuja po celem svetu enako visok
standard, ki ga imenujejo: kakovost, storitev, čistoča in vrednost. Podjetje je lahko
učinkovito le, če se poveže z dobavitelji, lastniki franšiz, uslužbenci in drugimi, da
potem skupaj izročijo izredno visoko vrednost kupcem (Kotler 1996, 36).
Danes lahko porabniki izbirajo med mnogimi izdelki, blagovnimi znamkami in
dobavitelji. Porabniki znajo oceniti, katera ponudba jim bo prinesla največ vrednosti, pri
čemer upoštevajo omejeno znanje, stroške iskanja izdelka, dohodek in mobilnost.
Ustvarijo si vrednostna pričakovanja in ravnajo skladno s temi pričakovanji. Na ta način
ugotovijo, ali je ponudba resnično izpolnila njihovo pričakovanje v zvezi z vrednostjo,
vse to pa potem vpliva na njihovo zadovoljstvo in možni ponovni nakup (Kotler 1996,
37).
Pričakovanja nastanejo na osnovi porabnikovih preteklih nakupovalnih izkušenj,
nakupov prijateljev in znancev, sporočil in obljub tržnikov ter konkurence. Če tržniki
dvignejo porabnikova pričakovanja previsoko, bo ta verjetno razočaran. Po drugi strani
pa drži, da podjetje, ki postavi pričakovanja prenizko, ne pritegne dovolj porabnikov,
čeravno zadovolji tiste, ki pri njih kupujejo. Kotler definira stopnjo zadovoljstva kot
funkcijo razlike med zaznanim delovanjem in pričakovanji. Porabnik lahko doživi eno
izmed treh stopenj zadovoljstva. Če izdelek ne dosega pričakovanj, je porabnik
nezadovoljen. Če izdelek ustreza pričakovanjem, je porabnik zadovoljen. Če je izdelek
presegel pričakovanja, potem je porabnik izredno zadovoljen, vesel in navdušen.
Nekaterim trenutno najboljšim podjetjem je uspelo uskladiti pričakovanja in uspešnost,
njihov glavni cilj pa je popolno zadovoljstvo porabnikov. Primer: Honda pravi v svojem
oglasu, da je razlog za zadovoljstvo njihovih porabnikov v tem, da oni niso. Dejstvo je,
da veliko zadovoljstvo ali veselje ustvari čustveno pripadnost blagovni znamki, to pa
zagotovi visoko stopnjo porabnikove zvestobe (Kotler 1996, 40).
2.3 Nakupno vedenje porabnikov
V sodobnem tržnem okolju prihaja do vse večjih pritiskov, zaradi katerih podjetja
in prodajalci želijo ohraniti ali si pridobiti konkurenčno prednost, ter dosegati optimalne
prodajne rezultate. Zato je še kako pomembno, da poznajo in povsem razumejo
porabnike, njihov proces odločanja, ter njihovo nakupno odločanje, da lahko bistveno
vplivajo na porabnika in na njegove nakupne odločitve. Dobro poznavanje nakupnega
vedenja porabnika je eden temeljnih ključev do uspeha. Vedenje porabnika je del
njegovega splošnega vedenja. Je vedenje, ki ga porabniki izkazujejo pri iskanju,
vrednotenju, nakupu, uporabi in opustitvi izdelkov in storitev oziroma idej, za katere
pričakujejo, da bodo v procesu menjave zadovoljili njihove želje in potrebe. Lahko pa bi
vedenje porabnika opredelili kot proces, ki zajema fizične in duševne aktivnosti, s
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pomočjo katerih porabnik išče odgovore na vprašanja zakaj, kdaj, kaj, kje, kako in od
koga kupiti blago ali storitev (Lorbek 1997, 119).
Na nepredvidljivem trgu postaja tudi porabnik vse težavnejši. Nezaupljiv je, ne
dovoli si več vsega. Hoče vedeti kaj je v hrani, ne mara manipuliranja, je občutljiv,
izkušen in predvsem že velikokrat prevaran. To je trda lupina navzven, navznoter je
drugačen, tam je negotov ter išče smisel in smer. Porabniki si danes želijo partnerstva,
ne le v družini, temveč tudi v poslovnem svetu in vas bo poslušal le, če z njim
vzpostavite pristen odnos- z zaupanjem, zanesljivostjo in prijateljstvom. Vsekakor ga je
potrebno nenehno opazovati. Svojo naklonjenost, poglede in navade hitro menjava, kar
moramo pravočasno spoznati (Geoffroy 1996, 34).
Ko se porabnik odloča za nakup, preuči različne ponudbe in se ne odloči samo na
podlagi samega izdelka ali storitve, ampak ga zanimata še imidž podjetja in zaposleni.
Vse te determinante predstavljajo skupno vrednost v očeh porabnika. Vse bolj pa so
pomembne tudi spremljajoče storitve kot so dobava, usposabljanje delavcev in
vzdrževanje. Skupne stroške v očeh porabnika pa sestavljajo cena v denarju, porabljen
čas, porabljena energija in psihični napor. Porabnik torej preuči več različnih ponudb in
oceni, katero podjetje mu nudi večjo celotno vrednost ter se šele nato odloči za nakup
(Kotler 1996, 37-38).
Lastnosti, pomembne pri izbiranju, kot so cena, velikost, barva, lahko porabniki
lažje ocenijo, druge, kot so kakovost, zanesljivost ali koristnost za zdravje, pa težje. V
nejasnih situacijah porabniki najpogosteje uporabijo ceno in znamko kot nadomestilo za
merilo kakovosti. Da bi se izognili takim nadomestnim kriterijem, manj znane ali
cenejše znamke oglašajo rezultate slepih primerjav izdelkov (Mumel 1999, 167).
V razmerah, ko imajo porabniki nizek življenjski standard, je njihovo vedenje
pogojeno z zadovoljevanjem osnovnih potreb. Vendar danes za zadovoljevanje
osnovnih potreb ne porabimo več vsega dohodka, temveč vse večji del dohodka
namenjamo zadovoljevanju »višjih« potreb. Zato je vedenje porabnikov vse manj
določeno z ekonomskimi razlogi, vse bolj pa z drugimi neekonomskimi dejavniki
(navade, običaji, stališča, motivi …), katere je težje raziskovati in predvidevati (Mumel
1999, 19).
Ali se posamezna faza procesa odločanja pojavi in kako intenzivno se pojavi, je
odvisno od situacije. Včasih gredo porabniki skozi zapleteni proces odločanja, kar pa
zahteva veliko časa in energije. Veliko pogosteje pa je proces odločanja poenostavljen
in krajši in tako zahteva manj energije in časa za sprejetje odločitve. Rezultat procesa
odločanja je nakup ali nenakup izdelka, zato ta proces moramo obravnavati posebej
pozorno. V sklopu procesa odločanja govorimo tudi o ponakupnem vedenju, ki vedno
bolj prihaja v središče pozornosti. Pomembno je zlasti z vidika doseganja ponovnih
nakupov oziroma zvestobe porabnikov. Po nakupu izdelka bo porabnik občutil neko
stopnjo zadovoljstva ali nezadovoljstva. Porabnikovo zadovoljstvo je odvisno od
stopnje prekrivanja pričakovane in zaznane kakovosti izdelka ter bo vplivalo na njegovo
kasnejše vedenje. Če bo porabnik po nakupu zadovoljen, je možnost, da bo spet kupil
enak izdelek, večja (Mumel 1999, 170).
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2.3.1 Model zadovoljstva porabnika
Slika 1: Model zadovoljstva porabnika

KAKOVOST
IN
PRIČAKOVANJA

→

PORABNIKOVO
ZADOVOLJSTVO

→

PONOVNI
NAKUP

Vir: Anderson, Fornell 1994, 247

Model (Slika 1) na enostaven, vendar dovolj nazoren način prikazuje vse ključne
elemente zadovoljstva porabnikov. Narejen je v skladu s predpostavkami teorije
(ne)potrditve pričakovanj in predpostavlja, da je zadovoljstvo rezultat preteklih in
sedanjih izkušenj. Pričakovanja se oblikujejo na osnovi preteklih doživetij, ki jih
porabnik primerja s sedanjimi v zvezi s kakovostjo ali delovanjem določenega izdelka
oziroma storitve. Ta model pa ima tudi to prednost, da omenja posledice, ki jih
povzročata zadovoljstvo ali nezadovoljstvo porabnika. Pričakujemo lahko, da se bo tisti,
ki je zadovoljen, odločil za pozitivna priporočila od ust do ust, odločil se bo za ponovni
nakup in ostal podjetju zvest na daljši rok, če ga bo podjetje s svojimi pravilnimi
akcijami prepričalo v to (Anderson, Fornell 1994, 247).
2.4 Zadovoljstvo porabnikov in njihova zvestoba
Visoka raven zadovoljstva krepi zvestobo dejanskih porabnikov in ugled podjetja,
zmanjšuje cenovno elastičnost, ščiti pred vdorom konkurence, zmanjšuje stroške bodoče
menjave in lajša privabljanje novih porabnikov. Porabniki se med seboj ločijo glede na
njihove različne značilnosti in od vsakega porabnika posebej je odvisno, ali bo ostal
zvest določeni blagovni znamki ali ne. Na to njihovo odločitev vplivajo najrazličnejši
dejavniki, najpomembnejše pa je seveda to, ali so bili v preteklosti s to blagovno
znamko resnično zadovoljni. Porabniki, ki smo jih razveselili so namreč boljši
oglaševalci, kot vsi plačani oglasi v javnih občilih (Kotler 1996, 21).
Kotler (1996, 21) pravi, da zadovoljna stranka:
•
•
•
•
•
•

kupi več in ostane zvesta dalj časa,
kupuje tudi izdelke, ki jih podjetje na novo uvaja ali izboljšuje,
hvali podjetje in njihove izdelke,
ne opazi niti drugih blagovnih znamk niti oglaševanja tekmecev in se manj ozira
na ceno,
podjetju posreduje svoja opažanja in zamisli o izdelku,
streči rednemu porabniku je ceneje, kot streči novemu, saj so vsi posli že več ali
manj utečeni.

Damjan in Možina (1999, 144) opredeljujeta zvestobo kot eno od človekovih
čustev, ki pomeni pripadnost neki ideji, človeku in predmetu. Zvestoba blagovni znamki
je ena od vrst pripadnosti, zapletena kot vsa človekova čustva in občutja. Zvestoba je
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navadno posledica zadovoljstva porabnika oz. sposobnosti proizvajalcev, da odkrijejo in
zadovoljijo porabnikove želje in potrebe. Razvija se na podlagi vplivov, ki jih ne
moremo otipati in izmeriti. Zvestoba porabnikov blagovni znamki je tudi osnova za
trdnost podjetja in velikansko neoprijemljivo bogastvo. Študije so pokazale, da imajo
podjetja, ki imajo večji tržni delež, večji krog bolj zvestih porabnikov in s tem večjo
možnost, za nadaljnji razvoj (Schiffman 1991, 216). Porabniki pa se z zvestobo
določeni blagovni znamki izognejo tveganju, ki so mu izpostavljeni, ko kupujejo novo
ali nepreizkušeno blagovno znamko (Damjan in Možina 1999, 144).
Pri zvestobi ni vedno nujno, da skušamo ustvariti zvestega porabnika. Na splošno
moramo težiti k povečevanju vsesplošne koristi za podjetje. V posameznih primerih
lahko dosežemo večji dobiček, če z enakimi finančnimi sredstvi spremenimo
neuporabnike v občasne uporabnike, kakor če ta sredstva porabimo za poskus
spremembe občasnih porabnikov v zveste porabnike (Mumel 1999, 169).
2.4.1 Pristopi, s katerimi porabniku posredujemo zadovoljstvo
Podjetja so odločena, da bodo razvila tesnejše vezi in pridobila zvestobo svojih
končnih porabnikov. V preteklosti podjetij ni kaj dosti skrbelo, ali so zadovoljila svoje
porabnike ali ne in verjamejo, da bo vedno dovolj porabnikov, ki bodo nadomestili tiste,
ki bodo odpadli. Kar je dražje, kot če bi podjetje obdržalo svoje porabnike. Metoda, s
katero ustvarimo visoko stopnjo porabnikovega zadovoljstva, se imenuje trženje, ki
temelji na odnosih (Kotler 1996, 46).
Poznamo tri pristope k izgradnji vrednosti za porabnika (Kotler 1996, 48):
1. Prvi se nanaša na dodajanje finančnih koristi odnosom s porabnikom. Letalske
družbe na primer sponzorirajo posebne programe, namenjene tistim, ki pogosto
letijo na njihovih linijah. Hoteli se posebej potrudijo za svoje stalne goste.
Supermarketi bodo ponudili finančne spodbude stalnim strankam. S temi
nagradnimi programi si pridobimo prednost pri porabnikih, vendar nas pri tem
tekmeci z lahkoto posnemajo. Take spodbude ne uspejo vedno na dolgi rok
diferencirati ponudbe podjetja.
2. Drugi pristop doda poleg finančnih tudi osebne (družabne) koristi. Zaposleni v
podjetju skušajo učvrstiti osebne vezi s porabniki in izvedeti kaj več o njihovih
osebnih potrebah in željah ter individualizirati in prilagoditi svoje storitve
porabniku. Svoje stranke spremenijo v kliente, katerim strežejo individualno in
za njih izberejo posebne strokovnjake.
3. Tretji način je, da osebnim in finančnim koristim dodamo še strukturne vezi.
Podjetje npr. oskrbi porabnika s posebno opremo ali računalniško povezavo, ki
mu pomaga pri vodenju naročil, zalogah itd.
2.4.2 Vplivi na zvestobo blagovni znamki
Na zvestobo blagovni znamki vplivajo naslednje značilnosti porabnika (Damjan in
Možina, 1999, 146):
•

Demografske značilnosti vsebujejo starost, zaposlitev, dohodek in izobrazbo. To
so lastnosti, ki so znane, porabnik se jih zaveda in zato jih lahko ugotovimo brez
velikih težav. Mlajši generaciji pomeni zvestoba blagovni znamki način
življenja in samopotrjevanja, starejši pa obliko varnosti in tradicije. Dohodek,
izobrazba in poklic so ponavadi v veliki medsebojni odvisnosti in jih lahko
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•

•

povežemo v socialni status, ki prikazuje navade, okus, življenjski slog in osebne
vrednote.
Sociološke značilnosti porabnika so odvisne od socialnega okolja, v katerem se
nahaja. Na osnovi izobrazbe, zaposlenosti in dohodka lahko oblikujemo socialne
razrede. Ponavadi najdejo porabniki zgled pri drugih, zato se odločijo za isto ali
podobno blagovno znamko in ji ostajajo zvesti.
Psihološke značilnosti: ljudje, ki jim je tveganje tuje, bodo verjetno bolj zvesti
določeni blagovni znamki, da bodo zmanjšali tveganje.

Tudi značilnosti izdelka vplivajo na zvestobo določeni blagovni znamki. Razdelimo
jih na (Damjan in Možina 1999, 147):
•
•

•

Vrsta izdelka vpliva na to, ali bodo porabniki sploh opazili blagovno znamko in
tako naredili prvi korak v smeri nadaljnje zvestobe. Porabniki so najbolj zvesti
blagovnim znamkam alkoholnih pijač in cigaret.
Vpletenost porabnika v nakup pomeni, da že majhna vpletenost v nakup lahko
predstavlja visoko stopnjo zvestobe določeni preizkušeni blagovni znamki. Za
takšne nakupe porabniki ne porabijo veliko časa od takrat, ko začutijo potrebo in
se ne ukvarjajo toliko z blagovno znamko.
Konkurenca podobnih blagovnih znamk zmanjšuje zvestobo določeni blagovni
znamki, saj večja izbira na trgu pomeni večjo skušnjavo za porabnika. Zato
imajo posamezna podjetja na trgu več blagovnih znamk. Primer je podjetje
Wrigley, ki ima 2 močni blagovni znamki žvečilnih gumijev Orbit in Wrigley.

2.5 Nezadovoljstvo porabnikov
V današnjem času podjetja vedno težje zadovoljujejo pričakovanja porabnikov. Na
trgu je močna konkurenca in vsak udeleženec želi ponuditi boljši izdelek, kot ga
ponujajo drugi. Podjetja se zavedajo, da ne morejo zadovoljiti potreb in pričakovanj
vseh porabnikov. Takšne situacije so neizogibne, posledica pa je nezadovoljen
porabnik. Menim, da je vsaka njegova pritožba ali kritika za podjetje velikega pomena,
saj lahko zaposleni na tak način najhitreje pridobijo informacije o zadovoljstvu ali
nezadovoljstvu porabnikov in tako lahko hitro ukrepajo v primeru kakršnih koli težav.
Zadovoljstvo porabnikov je manjše v panogah, kjer je za porabnika zelo drago, če
želi zamenjati dobavitelja. Prisiljeni so kupovati od njih celo, če niso zadovoljni. V
industrijskih panogah, ki so odvisne od ponovnih nakupov, je običajno zadovoljstvo
porabnikov večje. Zadovoljstvo porabnikov se lahko zmanjša tudi z večanjem tržnega
deleža podjetja. To se zgodi, ko pritegne porabnike, ki imajo različne zahteve za nakup
dokaj homogenega izdelka (Kotler 1996, 41).
O načinih obnašanja razočaranega porabnika je bilo opravljenih več raziskav. Lele
in Sheth (Vavra 1992, 127) sta razočarane porabnike razdelila v pet skupin:
•
•

nezadovoljni porabnik tiho trpi: porabnik ne pokaže jasnih znakov
nezadovoljstva, vendar je zmanjšano njegovo zaupanje v podjetje. V primeru
prihodnjih nakupov bo pričakoval možnost pogostih napak;
nezadovoljni porabnik odide h konkurenci: podjetje spozna, da je izgubilo
stranko, vendar pogosto ne pozna pravih razlogov za njen odhod;
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•
•
•

nezadovoljni porabnik pove o svojem razočaranju prijateljem, sosedom:
negativne informacije o podjetju se širijo tudi med druge ljudi, zato lahko
podjetje izgubi še več porabnikov – tudi tiste, ki jih dosežejo takšne informacije;
nezadovoljni porabnik se obrne na tretjo osebo: ta možnost je z vidika podjetja
najslabša, ker lahko vodi do sodnih tožb, preiskav in povečuje negativno
publiciteto;
nezadovoljni porabnik se obrne na podjetje: ta možnost je za podjetje najboljša,
ker mu omogoča, da opredeli problem, odpravi napake in ponovno pridobi
porabnikovo zaupanje.

Reakcije na negativno vrednotenje izbire so: zamenjava znamke izdelka, prodajalne
ali opozarjanje prijateljev. Tržnik mora na splošno opogumiti porabnika, da svoje
pritožbe sporoči v podjetje, in nikamor drugam, saj se s tem zniža čustveni naboj, ki se
je pojavil kot posledica nezadovoljstva. Na ta način se zniža tudi potreba, da bi
porabniki svoje nezadovoljstvo sporočali znancem. Ta opozorila hkrati dajejo podjetju
priložnost za spremembe. Na žalost se samo majhen del porabnikov pritožuje, kar lahko
povečamo z uvedbo pritožb po telefonu. Boljše je, če pritožbe sprejema za to
usposobljen posameznik. Po procesu vrednotenja izdelka in pritoževanja imajo
porabniki neko stopnjo motivacije za ponovno izbiro. Ta se lahko giblje od določene
stopnje pripadnosti znamki, pa vse do močne težnje po izogibanju določeni znamki
(Mumel 1999, 169).
Veliko tržnikov je zaskrbljenih, ker narašča trend menjanja blagovnih znamk.
Menjava blagovnih znamk je način, kako potrošnik izrazi svoje nezadovoljstvo do
blagovne znamke. Razlogov za tako obnašanje je več, med njimi pa so lahko
naveličanje ali nezadovoljstvo z določeno blagovno znamko, vedno večje število novih
znamk na trgu, vse večje število nadomestnih izdelkov, ki izpodrivajo stare izdelke,
promocijske prodaje, nekaterim porabnikom pa se zdi tudi cena previsoka (Damjan in
Možina 1999, 145).
Tudi avtorja Kline in Ule (1996, 250) sta se ukvarjala z reakcijami nezadovoljnih
porabnikov in jih podobno kot Vavra razvrstila v pet skupin. Na porabnikovo odločitev,
ali se bo pritožil ali ne, vpliva več dejavnikov (Ule in Kline 1996, 250):
•
•
•
•
•

stopnja nezadovoljstva (pri manjšem nezadovoljstvu se morda ni vredno
pritožiti, toda bolj ko nezadovoljstvo narašča, večja je možnost, da se bo
porabnik pritožil);
pomembnost (če gre za nezadovoljstvo z izdelki ali storitvami, ki so za
porabnika pomembnejši, je večja možnost pritožbe);
stroški/koristi pritožbe (večja je verjetnost pritožbe, če bo porabnik zaznal
visoke pričakovane koristi in nizke pričakovane stroške);
osebne lastnosti (verjetnejše so pritožbe bolj izobraženih ljudi, tistih, ki imajo
več časa in podobno);
pripisovanje krivde (kadar porabnik pripisuje vzrok za težave ponudniku).

Porabnik, kateremu je podjetje ugodno rešilo njegovo pritožbo, zelo pogosto
prenese svojo izkušnjo drugim potencialnim porabnikom. Oddelek za reševanje pritožb,
ki bo učinkovito in odgovorno reševal pritožbe, odkrival in popravljal napake, ki
povzročajo težave, bo pridobil ugled, poleg tega pa so ekonomski učinki takega procesa
dvojni:
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1. odpravijo se osnovni vzroki, ki povzročajo težave in nezadovoljstvo, s tem se
povečuje kakovost izdelkov in storitev, ki povečujejo prodajo;
2. skupni stroški reševanja ugovorov in pritožb se zmanjšujejo, kar je posledica
njihovega zmanjševanja (Toman in Putanec 1994, 17-18).
Grubiša (2002, 18) meni, da se podjetja ne zavedajo, da je v primeru pritožb zanje
idealna situacija, ko lahko brez kakršnih koli naložb in denarja pokažejo svoje prednosti
celo pred največjimi in najboljšimi konkurenti – lahko se dokažejo na področju, ki je
ključno za porabnika – v odnosu do njega. Torej so lahko neprijetne situacije, če niso
prepogoste in značilne samo za to podjetje, tudi nekakšne priložnosti.
Šubičeva (2002, 78) pravi, da so zadovoljni in zvesti porabniki cilj vsakega
podjetja, čigar ugled se lahko zmanjša v primeru težav. Te pritožbe razočaranih
porabnikov so praviloma neprijetne, posebno takrat, ko se oseba, odgovorna za sprejem
pritožb (največkrat je to prodajno osebje), vede brezbrižno ali pa celo napadalno.
Porabnikovo zaupanje v podjetje se lahko toliko zmanjša, da bo raje kupoval
konkurenčne izdelke. Več kot sto let stara Gandhijeva misel je še vedno standard v
poslovanju s porabniki:
»Stranka je najpomembnejši obiskovalec naših prostorov. Ni odvisna od nas,
mi smo odvisni od nje. Ne moti našega dela, pač pa je povod zanj. Ni tujka, je del
nas samih. S tem, da ji služimo, ji ne delamo usluge – ona jo dela nam. Ponuja nam
priložnost, da ji služimo.«
2.6 Metode spremljanja in merjenja porabnikovega zadovoljstva
Podjetja morajo spremljati in meriti porabnikovo zadovoljstvo, kajti le tako vedo,
ali so ti zadovoljni. Če niso, morajo ugotoviti vzrok za to in potem začeti razmišljati,
kako popraviti svoje napake in doseči zastavljene cilje.
Merjenje je podjetju v pomoč pri (Horovitz in Jurgens Panak 1997, 167):
•
•
•
•
•
•
•

povečanju zavesti o kakovosti storitev,
spremljanju lastnega položaja glede na določene referenčne točke,
preizkušanju homogenosti,
prepoznavanju pomanjkljivosti in prednosti,
usmerjanju prizadevanj,
spremljanju napredka,
količinskem izražanju dosežkov.

Orodja, ki jih ima podjetje na voljo za merjenje porabnikovega zadovoljstva, so
lahko enostavna ali prefinjena. V nadaljevanju navajam metode, katere uporabljajo
podjetja za merjenje zadovoljstva (Kotler 1996, 41).
2.6.1 Sistem pritožb in predlogov
Organizacije, ki so usmerjene k porabnikom bodo poenostavile sistem, po katerem
lahko porabniki dajejo pripombe ali pa se pritožijo. Restavracije in hoteli imajo obrazce,
na katere stranke napišejo, kaj jim je všeč in kaj ne, bolnišnice pa lahko namestijo
omarice za pripombe na hodnikih ter priskrbijo lističe, na katere pacienti napišejo
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pripombe. Tak pretok informacij omogoča podjetju hitrejše reševanje problemov in jim
hkrati prinaša veliko novih idej.
2.6.2 Ankete o zadovoljstvu kupcev
Uvedba sistema pritožb in pripomb je premalo, če si podjetje želi ustvariti popolno
sliko o zadovoljstvu svojih porabnikov. Študije kažejo, da so porabniki nezadovoljni z
enim od vsakih štirih nakupov, vendar se manj kot 5% resnično pritoži, saj se jim zdi,
da ne bodo uspeli oz. da so pritožbe nespametne. Porabniki običajno raje kupijo manj
ali zamenjajo dobavitelja, vendar podjetje na ta način po nepotrebnem izgubi stranko.
Odzivna podjetja merijo stopnjo porabnikovega zadovoljstva neposredno z občasnimi
anketami. Naključno izbranim porabnikom pošiljajo vprašalnike in jim telefonirajo z
namenom, da bi ugotovili, kaj si mislijo o različnih vidikih delovanja podjetja ter
kakšna so mnenja porabnikov o delovanju tekmecev.
2.6.3 Namišljeno nakupovanje
Pri tej metodi najamemo ljudi, ki kupujejo izdelke našega podjetja in konkurence
ter se pretvarjajo, da so potencialni porabniki, nato pa nam poročajo o dobrih in slabih
izkušnjah. Ti namišljeni porabniki lahko tudi ugotavljajo, kako dobro se prodajalci
znajdejo v določeni situaciji s tem da sprožajo konflikte. Podobna metoda je tudi
telefonsko poizvedovanje, ko vodilni delavec telefonira v lastno podjetje, postavlja
vprašanja in se pritožuje, da ugotovi, kako se osebje odziva in vodi telefonske
razgovore.
2.6.4 Analiza izgubljenih kupcev
Podjetja bi morala vzpostaviti stik s porabniki, da bi izvedela kaj je vzrok, da
stranke ne kupujejo več pri njih oz. so zamenjali dobavitelja, (ali je cena previsoka,
izdelki nezanesljivi, pomanjkljiva storitev). Izredno pomembno je, da vzpostavimo stik
s tistimi, ki pri nas ne kupujejo več.
2.7 Raziskovanje zadovoljstva porabnikov
Potreba po boljšem poznavanju porabnikov in njihovega obnašanja se pojavi v
trenutku, ko sta na trgu vsaj dva izdelka, ki lahko zadovoljita isto potrebo ter imajo
porabniki možnost izbire. Raziskovanje se ponavadi začne s proučevanjem
demografskih, socialnih in antropoloških značilnosti porabnikov in se kasneje nadaljuje
še s proučevanjem njihovih psiholoških značilnosti (Mumel 1999, 19).
Porabniki so prva in glavna skrb podjetij, zato je pomembno, da raziskujejo njihovo
zadovoljstvo. Potrebno je vložiti mnogo truda, da pridobijo vsakega porabnika, zato se
podjetja zavedajo, da morajo skrbeti tudi za to, da ga obdržijo. Zvest porabnik pa je
ponavadi samo tisti, ki je s podjetjem zelo zadovoljen, kajti v množici istovrstne
ponudbe lahko enostavno odide h konkurenci. Z raziskovanjem želimo ugotoviti
zakonitosti, ki so pomembne za podjetje in porabnika, da bi bila bolj uspešna in
zadovoljna. Če podjetje nima podatkov o porabnikih, se lahko pri različnih odločitvah
prenagli, se slabo, nepopolno ali pa napačno odloči. S čim več podatki razpolaga, tem
lažje in kakovostnejše se odloči (Damjan in Možina 1999, 232).
Uspešna podjetja namenijo ogromna finančna sredstva za raziskave zadovoljstva
svojih strank, kajti le zadovoljni porabniki so zvesti porabniki. Trženjski managerji
ponavadi naročijo formalne raziskave določenih problemov in priložnosti, saj sami
nimajo časa ali za to niso usposobljeni. Trženjsko raziskavo sestavlja sistematično
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načrtovanje, zbiranje in analiza podatkov, ki se nanašajo na določene za podjetje
pomembne trženjske razmere, na koncu pa se poroča o rezultatih. Podjetja morajo že
vnaprej opredeliti višino finančnih sredstev, namenjenih za trženjsko raziskovanje, saj
to ogromno stane. Pri tem razmišljajo, kakšne in kako kakovostne informacije bodo za
to dobili. Večja podjetja se odločijo za specializirana podjetja, ki se ukvarjajo s tržnimi
raziskavami in imajo ustrezna znanja s področja statistike, trženja, računalništva,
psihologije in podobno. Manjša podjetja pa lahko te raziskave opravljajo sama, ali pa jih
za njih opravljajo študenti ali predavatelji na domači univerzi, lahko pa za raziskovanje
tudi najamejo posebno podjetje. Večina velikih družb pa ima lastne oddelke za trženjske
raziskave (Kotler 1996, 130-131).
Schiffman in Kanuk (1997) pravita, da je raziskovanje vedenja porabnikov
raziskovanje tega, kako le ti sprejemajo odločitve za porabo razpoložljivih virov (denar,
čas, napor) v situacijah, relevantnih za porabo. Vključuje raziskovanje tega, kaj, zakaj,
kdaj, kje, kako pogosto kupujejo posamezne izdelke. Raziskovanje vedenja porabnikov
se ukvarja tudi z načini uporabe izdelkov, ki jih porabniki kupujejo, in z vrednotenjem
izdelkov po nakupu ter kako se obnašajo do že porabljenih izdelkov. Ali jih po uporabi
shranijo, zavržejo, prodajo, posodijo? Odgovor na to vprašanje je tržnikom zanimiv, saj
morajo prilagoditi proizvodnjo temu, kako pogosto porabniki kupujejo nadomestilo. To
pa je pomembno tudi za družbo v celoti, saj omejeni viri silijo v ponovno vrednotenje
izdelkov in storitev, prevelika količina odpadkov pa predstavlja velik problem za okolje
(Mumel 1999, 20).
Pomembna je vloga, ki jo ima vedenje nas samih kot porabnikov v življenju.
Pomemben del našega življenja preživimo na nakupih. Velik del časa pa porabimo še
dodatno, ko o izdelkih in storitvah razmišljamo, se o njih pogovarjamo s prijatelji ali o
njih poslušamo v občilih. Razen tega izdelki, ki jih izbiramo, in način, na katerega jih
uporabljamo, v pomembni meri vplivajo na način našega vsakodnevnega življenja. Že ti
razlogi so dovolj, da opravičijo naše zanimanje za raziskovanje vedenja porabnikov
(Mumel 1999, 23).
Schiffman in Kanuk (1997) pravita, da je raziskovanje vedenja porabnikov
pomembno za (Mumel 1999, 24):
•

porabnike (ti želijo spoznati dejavnike, ki vplivajo na njihove nakupne
odločitve),
• študente (da razumejo notranje in zunanje dejavnike, ki vplivajo na vedenje
porabnikov),
• znanstvenike (te zanima razumevanje vsakega vidika človekovega vedenja)
• tržnike (da lahko izberejo boljše strateške marketinške odločitve na podlagi tega,
kako in zakaj posamezniki sprejemajo nakupne odločitve; tržniki, ki razumejo
vedenje porabnikov, so v veliki prednosti pred ostalimi).
Znanja, pridobljena z raziskovanjem vedenja porabnikov lahko uporabimo za :
upravljanje marketinga, izobraževanje porabnikov, razvoj marketinškega spleta,
segmentacija, pozicioniranje in diferenciranje izdelka, analizo okolja (Mumel 1999,
26).
Faze procesa raziskave (Damjan in Možina 1999, 235):
•
•

izhodišča (definirajo potrebe po informacijah, namen in cilj raziskave),
načrtovanje proračuna,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

izbor virov informacij,
izbor metod zbiranja informacij,
načrtovanje vzorca,
sestavljanje vprašalnika,
pilotna raziskava, pretestiranje vprašalnika,
inštrukcija in trening anketarjev,
kontrola podatkov,
šifriranje in vnos podatkov,
analiza, interpretacija in prezentacija rezultatov.
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3 KAKOVOST IZDELKOV IN STORITEV
3.1 Opredelitev kakovosti
Kakovost izdelkov in storitev je vse bolj odločujoč faktor, ki vpliva na uspešnost
gospodarjenja in dobro ime vsake organizacije. Pred vsako organizacijo se postavlja vse
pomembnejše vprašanje in izziv, kako doseči ustrezno kakovost ter kako izboljševati
kakovost izdelkov ali storitev, da bodo še konkurenčni na tržišču in s tem pripomogli k
uspešnosti gospodarjenja organizacije. Izdelek ali storitev bosta kvalitetna, če bosta
imela tako sestavo in popolnost lastnosti, da bosta zadovoljevala tistega, ki bo izdelek
uporabljal, saj je porabnik končni razsodnik o kakovosti vsakega izdelka ali storitve
(Marolt 1994, 1).
Zadovoljstvo ni isto kot kakovost. Prvič, porabniki potrebujejo izkušnje z
izdelkom, da lahko ugotovijo, v kolikšni meri so zadovoljni z njim. Nasprotno pa lahko
zaznajo kakovost brez preteklih izkušenj. Drugič, zadovoljstvo porabnikov je odvisno
od vrednosti, kjer je ta razmerje med kakovostjo, povezano s ceno ali ugodnostmi, ki jih
je porabnik deležen, ter stroški za izdelek. Torej je zadovoljstvo porabnikov odvisno
tudi od cene, medtem ko za kakovost izdelka ali storitve na splošno to ne velja. Tretjič,
kakovost vežemo na porabnikovo trenutno doživljanje izdelka ali storitve, medtem ko
zadovoljstvo porabnikov temelji na trenutnih, preteklih kot tudi prihodnjih ali
pričakovanih izkušnjah (Anderson, Fornell in Lehmann 1994, 54-55).
Tehnološki razvoj in vedno bolj zapleteni izdelki prinašajo vedno večje zahteve in s
tem tudi vedno večji obseg nalog zagotavljanja kakovosti v organizacijah. Bistvo
konkurenčne prednosti sodobnih podjetij tako predstavljajo zahteve porabnikov, kot so
visoka kakovost, visok tehnični nivo izdelkov ter upoštevanje rokov dobave. Kakovost
izdelkov in storitev postaja eden vedno pomembnejših strateških dejavnikov in hkrati
tudi najpomembnejša naloga managementa, ki najbolj vpliva na uspeh organizacije
(Šostar 2000, 21).
Porabniki želijo dobiti z izdelki in storitvami kakovost in vrednost. Še posebej
zaradi tuje konkurence so postale zahteve o kakovosti strateško odločilne za
vzdrževanje konkurenčne prednosti. Porabniki upoštevajo pri sklepanju o kakovosti
blagovno znamko, ceno in celo lastne ocene o tem, koliko sredstev je bilo vloženih v
oglaševanje novega izdelka. Vse to kot tudi garancije izdelkov in poprodajna pisma
uporabljajo podjetja pri svojih strankah za pomoč pri razumevanju tveganja in pri
pomirjanju, da so sprejeli pametne nakupne odločitve (Solomon, Bamossy in Askegaard
1999, 256).
Obstaja več različnih definicij kakovosti:
Po Kotlerju so kakovost izdelka ali storitve, zadovoljstvo porabnikov in dobiček
podjetja med seboj tesno povezani. Višja stopnja kakovosti se odraža v večjem
zadovoljstvu porabnikov in obenem podpira višje cene in pogosto nižje stroške. (Kotler
1996, 56).
Ameriški ekonomist opredeljuje kakovost kot skladnost z zahtevami, pri čemer
nasprotuje uporabi nadomestnih izrazov, kot je npr. blišč. Pravi, da kakovost dosežemo
s preventivo / preprečevanjem ter da je standard za kakovost »nič napak« (Crosby 1991,
182).
Ocena kakovosti je pravilna le, ko jo izrazi uporabnik, nepomembna je ocena
proizvajalca o kakovosti lastnih izdelkov. Kakovost izdelka ali storitve opredelimo kot
zbir značilnosti trženja, razvijanja, proizvodnje in vzdrževanja, skozi katere bo izdelek
ali storitev v uporabi uresničil pričakovanja porabnika (Feigenbaum 1991, 7).
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Definicija kakovosti, ki jo predlaga Ameriška skupnost za nadzor kakovosti
(American Society for Quality Control – ASQC) je naslednja (Šostar 2000, 7):
"Kakovost je skupek značilnosti in značilnih vrednosti nekega izdelka ali
storitve glede na njegovo primernost in izpolnjevanje točno določenih in
predpostavljenih potreb."
Christian Gronroos loči dve vrsti kakovosti: tehnično (kaj je izročeno) in
funkcionalno (kako je izročeno). Verjame, da sta na primer izgled in vedenje natakarja
kritična za zaznavanje kakovosti storitve v restavraciji (Damjan in Možina 1999, 135).
Montgomery definira kakovost kot stopnjo, do katere izdelek zadovoljuje
uporabnikove zahteve. Loči dva tipa kakovosti (Damjan in Možina 1999, 135):
٠ kakovost oblikovanja, ki se nanaša na to, v kolikšni meri ima izdelek ali storitev
željene lastnosti (primer: avtomobil s pomično streho, centralnim zaklepanjem itd.
ima boljšo kakovost oblikovanja kot avtomobil brez teh lastnosti),
٠ kakovost prilagajanja.
Razumevanje besede kakovost se je skozi zgodovino spreminjalo, gre torej za
dinamično kategorijo, ki jo je treba nenehno spremljati in preverjati. Lahko tudi rečemo,
da mora kakovost storitve ali izdelka pri dogovorjeni ceni ustrezati ugotovljenim
pričakovanjem naročnika ter dokumentiranim zahtevam s strani dobavitelja. Dobavitelji
morajo uvesti sistem kakovosti, ki ga dokažejo s certifikatom kakovosti, če želijo
dokazati svoje sposobnosti. Definicije kakovosti so osredotočene predvsem na
porabnika, kateri imajo vrsto potreb, zahtev in pričakovanj. Kakovostno je tisto
podjetje, ki mu v večini primerov uspe zadovoljiti večino potreb svojih kupcev (Kotler
1996, 56).
3.2 Zaznavanje kakovosti
Iz preteklih izkušenj izhaja, da ljudje običajno vidijo tisto, kar pričakujejo, da bodo
videli. V marketinškem smislu to pomeni, da ljudje težimo k temu, da zaznavamo
izdelke in njihove značilnosti v skladu s svojimi pričakovanji. Če nam kdo priporoči
izdelek kot izredno kakovosten, ga bomo verjetno tudi ocenjevali bolj z vidika
kakovosti kot pa oblike. Posamezniki težijo k temu, da interpretirajo dražljaje skladno s
svojimi pričakovanji. Porabniki prav tako pogosto vrednotijo znane in dražje znamke
izdelkov kot bolj kakovostne od manj znanih znamk, ne glede na dejansko kakovost
(Mumel 1999, 67).
Porabniki pogosto presojajo kakovost izdelka na osnovi različnih ključnih
informacij, ki jih povezujejo z izdelkom. Izdelek in njegovi deli (embalaža, vsebina,
fizične značilnosti) so primarni (intrinzični) dražljaji. Sekundarni (ekstrinzični) dražljaji
pa vsebujejo tržna sporočila, s katerimi podjetja vplivajo na vedenje porabnikov ter
predstavljajo izdelek skozi besede, slike ali simbolizem oz. skozi druge dražljaje
povezane z izdelkom (cena, prodajalna, prodajno osebje). Porabniki pogosto ocenjujejo
kakovost na temelju dejavnikov, ki so zunaj samega izdelka, po njegovi ceni, imidžu
prodajalne, ali imidžu izdelovalca, kar je posledica pomanjkanja izkušenj z izdelkom
(Mumel 1999, 75).
Fornell (1996, 15-16) je s sodelavci ugotovil, da na zadovoljstvo porabnikov bolj
vpliva kakovost kot pa cena ali vrednost, pri opredeljevanju zadovoljstva, pa je
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prilagajanje porabnikom bolj pomembno kot zanesljivost ponudnikov. Poleg tega pa
uporabljajo porabniki pri ocenjevanju zadovoljstva še druge vrste primerjav. Prvotno so
uporabljali samo pričakovanja o tem, kakšni bodo rezultati uporabe izdelka ali storitve,
kasneje pa so se pojavili še drugi standardi: potrebe, vrednost, konkurenčni izdelki ali
storitve, druge kategorije izdelkov ali storitev, obljube ponudnikov in norme v panogi
(Oliver 1996, 66-91).
3.3 Dimenzije kakovosti
Izdelke in storitve običajno opisujemo z več karakteristikami oz. v več dimenzijah.
Porabnikove zahteve in želje proučujemo z namenom, da bi pripravili obsežen seznam
vseh dimenzij kakovosti, ki opisujejo neko storitev ali izdelek.
Podjetje bo lahko razvilo merila za merjenje dimenzij, le z njihovim celovitim
poznavanjem. Znanstveniki so razvili 10 dimenzij, ki naj bi jih imela storitev, nato pa
so poskusi merjenja teh dimenzij pokazali, da porabniki lahko razlikujejo le med petimi
(Damjan in Možina 1999, 137-138):
•
•
•
•
•

urejenost oz. fizični dokazi (tangibility),
zanesljivost (reliability),
odzivnost (responsiveness),
zagotavljanje (assurance),
vživljanje (emphaty).

Dimenzije kakovosti in pomen vsake izmed njih so nazorno prikazani v Tabeli 1.
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Tabela 1: Dimenzije kakovosti
5 KRITERIJEV

10 KRITERIJEV

UREJENOST

Urejenost

ZANESLJIVOST

Zanesljivost

ODZIVNOST

Odzivnost

ZAGOTAVLJANJE

Pristojnost
Vljudnost

Zaupanje / Vrednost
Varnost
VŽIVLJANJE

Dostopnost

Komunikativnost
Razumevanje porabnikov

POMEN
Izgled fizičnega okolja, opreme,
naprav,
zaposlenih
in
komunikacijskih naprav
Sposobnost, da obljubljene
storitve izvedemo zanesljivo in
točno
Pripravljenost
pomagati
porabnikom in jim zagotoviti
takojšnje storitve
Posedovanje
zahtevanega
znanja in usposobljenosti za
opravljanje storitev.
Ljubeznivost,
spoštovanje,
upoštevanje porabnikov in
prijaznost zaposlenih, ki imajo
neposredne stike s porabniki.
Vrednost
zaupanja,
prepričljivost, poštenost storitev
in ljudi, ki jih nudijo.
Odsotnost nevarnosti, tveganja
ali dvomov.
Dostopnost storitev in možnosti
stikov
(tako
fizično,
komunikacijsko, storitveno; tudi
dostopnost vodilnih oseb, če je
potrebno).
Sprotno
informiranje
porabnikov v jeziku, ki ga
razumejo in mu prisluhnejo.
Prizadevanje, da bi poznali
porabnike in njihove potrebe

Vir: Kavčič & Smole: Pot do kakovostne storitve, 1994 (Povzeto po Damjan in Možina 1999,
139)

3.4 Odnos med ceno in kakovostjo
Porabnik se ponavadi zanaša na ceno kot na pokazatelja kakovosti izdelka. Zaradi
takega odnosa nekateri izdelovalci precenjujejo svoje izdelke, da bi dajali vtis zelo
kakovostnih izdelkov. Odnose v kategoriji izdelkov (kamor spada naš izdelek) je
potrebno preverjati sproti. Tak odnos se namreč lahko poruši, če porabniki začutijo, da
izdelovalci ceno ne glede na kakovost preveč dvigujejo. Kadar imajo porabniki malo
drugih informacij ali pa imajo malo zaupanja v lastno zmožnost ocenjevanja po drugih
merilih, potem uporabljajo ceno kot nadomestni pokazatelj. Nasprotno pa cena izgubi
veljavo pri izbiri izdelka, če so izkušnje z izdelkom velike ali pa je znamka poznana.
Izkušnje z znamko izdelka tako pogosto prevladajo v primerjavi s ceno kot primarnim
kriterijem pri izbiri znamke. Porabniki, ki uporabljajo ceno kot pokazatelj kakovosti
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izdelka, počnejo to zato, ker verjamejo, da obstaja razlika v kakovosti, zato tudi kažejo
nagnjenost k izbiranju dražjih izdelkov v primerjavi z ostalimi porabniki. Porabniki
upoštevajo pri izbiri izdelka poleg cene in imidža prodajalne (prodajana z dobro izbiro,
z izdelki visoke kakovosti, s prijaznim osebjem) tudi imidž proizvajalca. Proizvajalci, ki
imajo na splošno pozitivni imidž, opažajo, da so tudi njihovi izdelki sprejeti boljše kot
izdelki proizvajalcev, ki imajo negativni ali nevtralni imidž. Za ustvarjanje ugodnega
imidža ima pomembno vlogo tudi oglaševanje, katero je najučinkovitejše, če
promoviramo izdelek skupaj s proizvajalcem (Mumel 1999, 76).
3.5 Celovito upravljanje kakovosti – TQM (Total Quality Management)
Danes je glavna naloga vodilnih delavcev v podjetju izboljšati kakovost izdelkov in
storitev. Porabniki niso več zadovoljni s povprečno kakovostjo. Na uspeh in ugled
podjetja ne vpliva samo to, ali le-to proizvaja kakovostne ali nekakovostne izdelke, pač
pa je to odvisno še od mnogih drugih dejavnikov. Podjetjem danes ne ostane nič
drugega, kot da se odločijo za celovito obvladovanje kakovosti (TQM-total quality
management), če želijo ostati v tekmi in če želijo imeti dobiček. Kakovost je skupek
lastnosti in značilnosti izdelka oz. storitve, ki vplivajo na njegovo sposobnost, da
zadovolji izražene ali neznane potrebe. Prodajalec izroči kakovost vsakič, ko njegov
izdelek in storitev izpolnita ali pa celo prekašata porabnikova pričakovanja. Samo
kakovost, ki izpolni pričakovanja ne zadošča, tisto, kar šteje pri končni analizi je
kakovost, ki jo določi trg (Kotler 1996, 54).
Celovito obvladovanje kakovosti predstavlja miselno revolucijo vodenja, ki daje
prednost kakovosti, dobiček pa postavlja kot dolgoročni cilj. TQM je proces, katerega
cilj je nenehno izboljševanje poslovnih procesov v podjetju, kar na daljši rok vodi
podjetje v odličnost. Kakovost izdelka ne sme biti prepuščena naključju, ampak mora
biti cilj prizadevanj vseh, ki so vključeni v poslovanje podjetja (Šostar 2000, 5).
Ključni pristop za zagotavljanje porabnikovega zadovoljstva in dobičkonosnosti
podjetja je le celovito obvladovanje kakovosti. Organizacije morajo razumeti, koliko
kakovosti porabniki pričakujejo in kako zaznajo kakovost. Podjetja se morajo potruditi,
da ponudijo malo več kakovosti kot njihovi tekmeci, zato potrebujejo predanost vseh
zaposlenih, celovito upravljanje in vodenje, pa tudi sisteme merjenja in nagrajevanja
(Kotler 59).
Pivka (2000, 48) opredeljuje celovito upravljanje kakovosti kot trajen proces, ki
zahteva pripadnost in obvezo najvišjega vodstva in vseh v organizaciji, stalno
izboljševanje kakovosti izdelkov ali storitev, zadovoljevanje zahtev in pričakovanj
porabnikov ter doseganje pričakovanih poslovnih rezultatov. Podjetja morajo dosegati
tako kakovost ves čas, v stalnem razvojnem ciklu, da si s tem zagotovijo višjo
produktivnost, inovacije, nove funkcije itd. za primerljivo ceno.
Kakovost je mogoče odločilno izboljšati le s celovitim obvladovanjem kakovosti,
torej s preventivnim delovanjem, ne pa le z odkrivanjem napak in izmeta. To je uspešno
le, če se vanj vključijo vsi zaposleni, ne le za nadziranje kakovosti postavljena služba.
Lažje presojamo kakovost izdelka kot storitev. Izdelek je mogoče preskusiti, otipati, ga
videti, je torej nek predmet. Storitve pa so ponavadi neotipljive, trenutne, večkrat tudi
nemerljive, saj gre za neko dejanje. Kakovost je nasploh razlika med zaznavami
porabnika in med njihovimi pričakovanji (Tavčar 1999, 103).
V podjetju, ki je usmerjeno h kakovosti, ima trženjski management dve
odgovornosti. Prvič, trženje sodeluje pri formulaciji takih strategij in politike, ki bodo
pripeljale podjetje do cilja s pomočjo odličnosti, ki jo prinaša celovita kakovost. Drugič,
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poleg kakovostne proizvodnje mora tudi trženje biti kakovostno. Vsaka trženjska
dejavnost (trženjske raziskave, usposabljanje prodajnega osebja, oglaševanje, streženje
porabniku) mora doseči visok standard. Tržniki morajo igrati številne pomembne vloge
in pomagati svojemu podjetju, da opredeli in izroči visokokakovostne izdelke in storitve
ciljnim porabnikom (Kotler 1996, 54).
Zagotavljanje kakovosti v organizaciji torej obsega vse planirane in sistematične
dejavnosti, potrebne za pridobitev primernega zaupanja, da bo proizvod oziroma
storitev izpolnjeval predpisane zahteve. Zagotavljanje kakovosti ni samo tehnična
dejavnost, temveč je to sistem, ki presega okvir proizvodnih procesov in prodira v vse
funkcije organizacije. V organizaciji to pomeni od samega začetka tržnih raziskav do
servisiranja proizvodov v uporabi (Marolt 1994, 10).
Šostar pravi, da organizacija poteka zagotavljanja kakovosti mora vsebovati ustrezne
elemente kroga kakovosti. Kot je razvidno iz Slike 2, se posamezne faze managementa
kakovosti prekrivajo ter so med seboj mrežno povezane. Razporeditev elementov kaže
povezavo posameznih nalog. Management kakovosti zajema vse aktivnosti v podjetju in
določa cilje, ki se nanašajo na kakovost. Obvladovanje kakovosti je sistem, ki presega
okvir proizvodnih procesov in prodira v vse funkcije organizacije. Načrtovanje
kakovosti tako obsega celoten življenjski cikel izdelkov, kar pomeni, vse od izraženih
zahtev potencialnih kupcev, preko zasnove, razvoja in proizvodnje izdelka do končne
uporabe (Šostar 2000, 25).
Slika 2: Krog kakovosti

Vir: Šostar 2000, 25
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4 MERJENJE ZADOVOLJSTVA ODJEMALCEV V PODJETJU
TONDACH SLOVENIJA, Proizvodnja opečne kritine d.o.o.
4.1 Predstavitev podjetja
Leta 1999 je prišlo do strateškega povezovanja med podjetjem Križevske opekarne
in avstrijskim koncernom Tondach Gleinstätten AG, ki je 100% lastnik podjetja
Tondach Slovenija d.o.o. V letu 1999 se je izvedla strateška preusmeritev proizvodnega
programa in sicer v proizvodnjo izključno strešnega programa. Zaradi tega se je
opravilo obsežno organizacijsko-tehnološko in kadrovsko prestrukturiranje podjetja in
maja leta 2000 po izvedeni modernizaciji je bil opravljen zagon proizvodnje.
Tehnološki proces je posodobljen in se izvaja z računalniško vodeno delno robotizirano
proizvodnjo, z 11 kasetnim načinom žganja proizvodnega asortimana.
Z velikim kapitalskim vložkom koncerna Tondach, v višini 6.5 milijonov EUR se je
v letu 1999 pričela proizvodnja z eno najsodobnejših proizvodnih linij za vlečeno
opečno kritino v Evropi. Odlikuje jo popolna avtomatizirana, računalniško vodena
linija, ki ob kvalitetni surovini - glini, zagotavlja maksimalno kvaliteto končnega
izdelka. Specializirani so za površinsko obdelavo kritine (engobiranje in glaziranje), ki
vedno bolj dobiva svoje mesto na domačem in tujem trgu.
Slovenski proizvodni program opekarne je na bazi vlečenega strešnika. Glavni
artikel je strešna opeka bobrovec, ki se proizvaja v različnih oblikah, ter v različnih
engobah in glazurah. Zaloga gline na zemljiščih, ki jih imajo v lasti, je tolikšna, da
zagotavlja nemoteno proizvodnjo, pri sedanjih zmogljivostih, naslednjih 25 let. Pester
izbor kritin Tondach zadovoljuje tako kupce individualne gradnje, investitorje gradnje
za trg, a tudi zahtevne arhitekturne izzive. Tondach se dokazuje tudi z inovativnostjo.
Ponudbo strešnikov s pomičnim letvanjem je dopolnil še z enim proizvodom. Poleg
strešnikov Mulde Verschiebe in Landdach Verschiebe je na trgu od junija 2005 tudi
strešnik Sulm Verschiebe.
Glavnino proizvodnega programa prodajo na področju Slovenije, nekaj pa se ga
izvozi na tržišče Hrvaške, Avstrije in Madžarske v skladu s politiko prodaje koncerna.
V sklopu tehnološke posodobitve leta 1999-2000 je bilo izvedeno tudi kadrovsko
prestrukturiranje ter se je kadrovska struktura zaposlenih občutno dvignila. V zadnjem
obdobju je opekarna veliko vložila na izobraževanju zaposlenih, predvsem na
usposabljanje za vodenje tehnološko zahtevne proizvodnje. Zaposlenih je 98 delavcev.
Več kot 70 odstotkov izdelkov opekarne je prodanih preko poslovnih partnerjev.
Zato je težko priti do seznama končnih kupcev. Prodaja preko trgovin pa prinaša tudi
nekatere prednosti, saj tako dobijo plačilo takoj v celoti. Ker ima podjetje malo
direktnih kupcev, se tudi ne soočajo z morebitnimi neplačniki.
Tondach postaja vodilni ponudnik strešne kritine pri nas. Lani so dosegli kar 29%
tržni delež. Letna proizvodnja dosega 18 milijonov kosov od tega 17,5 milijona
strešnikov in 0,5 milijona dodatnih elementov. Proizvodnja strešnikov v kosih od leta
2000-2004 je prikazana v Prilogi 5.
Rast prodaje v prihodnje bo predvsem na račun povečevanja povpraševanja po
opečnih kritinah, kar je posledica padanja povpraševanja po betonskih kritinah. Za leto
2006 ima Tondach na našem trgu zanimive načrte. Želijo povečati prodajo izdelkov
linije krajnih elementov in poseči na področje streh z nižjim naklonom. Okoli 30
milijonov m2 teh streh v Sloveniji prekrivajo azbestne kritine, ki se bodo v prihodnjih
letih menjavale. To predstavlja velik potencial za prodajo.
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V opekarni pa vzpodbujajo tudi druženje zaposlenih izven delovnega mesta in v ta
namen so ustanovili rekreativno kolesarsko društvo Tondach v katerem je že preko 50
zaposlenih.
Poslanstvo: Podjetje se je odzvalo odzivom trga po doseganju višjih standardov
kakovosti strešnikov kakor tudi storitev in s ponudbo novih vrst proizvodov, s ciljem po
zagotovitvi ustreznega tržnega deleža na tržišču.
Vizija: Delujemo za to, da bi bili uspešni in s tem izpolnjevali pričakovanja
lastnika, zaposlenih in tudi družbe. Želimo ustvariti dobiček, ter s tem razvoj podjetja v
smislu širjenja ponudbe palete proizvodov in količinske prodaje, za zaposlene pa
zagotoviti primerne nagrade ter možnost napredovanja. Zahteve naših strank so osnova
našega delovanja. Zato so vse naše misli in dejanja orientirane k tem zahtevam. Vse
naše aktivnosti od dostave, svetovanja, proizvodnje, logistike prilagajamo temu, da bi za
naše stranke bili z vidika storitev in kvalitete priznani kot vodilni partner.
Načela politike kakovosti:
•
•
•
•
•
•
•

Zadovoljnost stranke je za nas najvišje načelo našega podjetniškega delovanja.
Visoki standardi kakovosti naših proizvodov in storitev so najpomembnejša
osnova za dolgoročni in dobičkonosni razvoj našega podjetja.
S kakovostjo strešnih in opečnih proizvodov želimo doseči vodilni položaj pri
strankah.
Zagotovitev nespremenljivo visoke kakovosti naše celotne palete je naša stalna
naloga.
Kakovost zaposlenih je odločilna pri naši konkurenčnosti.
Od naših dobaviteljev in kooperantov pričakujemo, da z nami delijo naša
prizadevanja za doseganje kakovosti.
S povezovanjem naših poslovnih partnerjev z našo politiko kakovosti si
zagotavljamo, da njihova paleta proizvodov in storitev odgovarja našemu nivoju
kakovosti.

Osnovni cilj družbe Tondach, na področju kakovosti je nenehna rast izboljševanja
kakovosti izdelkov in storitev, kar lahko dosežejo le z doslednim spoštovanjem
poslovnika kakovosti po ISO standardu 9001:2000 ter z vključevanjem vseh procesov in
poslovnih funkcij in vsakega zaposlenega v sprejet sistem vodenja kakovosti, ter s tem
omogočimo njegovo učinkovito delovanje.
Cilji kakovosti:
● Tržiti izdelke in storitve, kjer pomeni – blagovna znamka Tondach- takšno kakovost,
kot jo pričakuje kupec, in s tem doseči:
- usklajenost z zahtevami kupca in njegovo zaupanje
- prepoznavanje in izpolnjevanje posebnosti in latentnih pričakovanj kupcev
- zanesljivost proizvodnje in servisa
- večanje zadovoljstva kupcev.
● Z nenehnim nadzorom, merjenjem, in izboljševanjem procesov povečati učinkovitost
podjetja
● Povečanje sposobnosti virov podjetja za podporo doseganju ciljev
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Identifikacija glavnih procesov v podjetju:
٠ naročila kupcev; vsa organizacija in poslovanje izhaja iz fikcije, da so naročila
kupcev predpogoj njenega delovanja;
٠ pridobivanje gline; se izvaja v glinokopu, ki je lociran neposredno ob opekarni.
٠ nabava materialov in storitev; za sam proizvodni proces v funkciji izdelave izdelkov
je potrebno nabaviti določene materiale oz. opraviti storitve.
٠ predelava gline; s pomočjo bagerja nakladalca se glina vnaša v dodajalec, ki glino
enakomerno dozira v kolesni mlin, ki glino zdrobi in iztisne skozi sita. Nato se glina
vodi po tekočih trakih najprej v grobi mlin, nato pa še v fini mlin, kjer se glina
zdrobi. Potem se glina deponira v bazenu za odležavanje gline, kjer počiva do 3 tedne.
٠ proizvodnja izdelkov; glina se iz bazena po končanem odležavanju transportira v
krožni dodajalec, kjer se glina s pomočjo pare primerno navlaži, zmeša, stisne skozi
sita in enakomerno dozira v mešalec gline in nato v vakuumsko komoro stiskalnice.
Ustnik na koncu polžne stiskalnice da obliko neskončnemu traku iztisnjene gline,
rezalni aparat pa razreže trak na potrebno dolžino.
٠ naklad, sušenje in engobiranje; Izdelki se nato s pomočjo vakuumskih prijemalk
preložijo na kovinske palete in odpeljejo v sušilnice; v komornih sušilnicah se surovi
strešniki posušijo v 24 urah. Topel zrak za sušenje se dovaja iz tunelske peči, režim
sušenja se uravnava ročno. Po sušenju se vodijo izdelki, ki so predvideni za
engobiranje skozi komoro v kateri se s pomočjo centrifugalne naprave nanaša barva.
٠ žganje; suhi izdelki se s pomočjo robotov zložijo v kasete, te pa na tunelski vagon, ki
v fazi žganja potuje skozi peč. Čas žganja je 26,4 h na temperaturi 1020 °C, kot
gorivo pa se uporablja zemeljski plin.
٠ embaliranje in skladiščenje; po žganju se izdelki s pomočjo robota dvignejo iz
kaset, ter se po traku vodijo na pakiranje. Pred zlaganjem strešnikov v pakete po 10
kosov, se opravi kontrola kvalitete strešnikov. Paketi se avtomatsko zložijo na palete,
ki se še dodatno poleg povezovanja embalirajo v Termo skrčljive vreče. Viličar na
koncu odpelje palete na skladišče gotovih izdelkov.
٠prodaja; se vrši v skladu s prodajno politiko;
٠vodenje vseh virov, kadrov; za obvladovanje vseh procesov je potrebno zagotoviti
vire in ustrezno usposobiti kadre.
4.2 Merjenje zadovoljstva odjemalcev v opekarni Tondach
Kot je bilo povedano uvodoma želim osvetliti problem zadovoljstva porabnikov s
ponudbo izdelkov podjetja Tondach Slovenija d.o.o. Namen raziskave je torej prispevek
k spoznavanju, razumevanju in s tem tudi k zadovoljivemu reševanju problema
zadovoljstva porabnikov pri sodelovanju s podjetjem Tondach Slovenija d.o.o..
Oblikovala sem štiri trditve na osnovi lastnega poznavanja podjetja in njihovih
izdelkov, katere sem preverjala z raziskavo:
H1 : Celovitost ponudbe opekarne ima največji vpliv pri izbiri podjetja Tondach kot
poslovnega partnerja.
H2 : Kakovost izdelkov in storitev opekarne glede na pričakovanja odjemalcev je visoko
ocenjena.
H3 : Zaposleni v podjetju Tondach strokovno opravljajo svoje delo.
H4 : Promocija podjetja Tondach je slabo ocenjena.
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V svojem diplomskem delu bom predstavila merjenje zadovoljstva odjemalcev s
ponudbo opekarniških izdelkov. V podjetju se že ves čas trudijo, da bi čim bolje
zadovoljili svoje porabnike in da bi bila njihova blagovna znamka dobro poznana v
Sloveniji in v drugih državah, kamor izvažajo svoje izdelke. Pri raziskovanju sem se
omejila na slovenske porabnike, kajti moje raziskovanje je potekalo s pomočjo
anketiranja. Da lahko podjetje uspešno upravlja svojo blagovno znamko, mora
preverjati, ali so porabniki zadovoljni z njihovimi izdelki in podjetjem kot celoto – ali
ustrezajo njihovim željam in pričakovanjem.
V Tondachu ugotavljajo to že nekaj let – za trgovske posrednike in za končne
porabnike. Njihovi največji trgovski posredniki so: Merkur, Top Dom, Mercator…
Zadovoljstvo trgovskih posrednikov merijo enkrat letno s pomočjo anket, ki jih pošljejo
svojim glavnim porabnikom. Vedno ocenjujejo zadovoljstvo za preteklo leto. V letu
2005 so poslali anketne vprašalnike 103 porabnikom, kjer so bile vključene delniške
družbe, trgovine, inženiringi, samostojni podjetniki, delovne organizacije in direktni
kupci. Vrnjenih in izpolnjenih so dobili le 67 vprašalnikov, torej je stopnja odzivnosti
65 odstotna.
4.2.1 Predvidene omejitve, metode raziskovanja
Namen raziskave je bil dobiti vsebinske informacije o odnosu odjemalcev do
izdelkov, informacije o dojemanju storitev in odnosu s podjetjem ter njihovi percepciji
podjetja kot blagovne znamke. Zbrane informacije bodo podjetju v pomoč pri
nadaljnjem učinkovitem upravljanju z blagovno znamko Tondach.
Omejitve:
1. Glavno omejitev pri raziskavi povzroča dejstvo, da zaradi nerazvitosti
internetnega poslovanja ni lahko pridobiti elektronskih naslovov ključnih
odjemalcev, zato ne bo možno obravnavati večjega vzorca porabnikov, ki bi
mogoče odražal še natančnejšo sliko situacije in verodostojnejše izsledke na
področju, ki ga preučujem.
2. Iz seznama E-mail naslovov (iz baze kupcev opekarne) ni razvidno ali gre za
odjemalce ali končne kupce, zato ne vem natančnega števila poslanih
vprašalnikov, ki se je nanašal le na odjemalce opekarne Tondach. Vprašalnik je
bil namreč poslan vsem iz seznama.
3. Pri anketiranju sem naletela na težave, ko sem želela obravnavati 3 največje
odjemalce opekarne : Merkur, Mercator, TopDom. Težave so se pojavile, ko mi
na Merkurju niso želeli posredovati E-mail naslovov svojih poslovalnic, zato je
bilo manj sodelujočih (le toliko, kolikor sem jih sama našla na internetu). Pri
Mercatorju sem sicer dobila E-mail naslove njihovih poslovalnic, vendar žal v
podjetju nimajo povezave z internetom, ampak imajo samo e-pošto, zato žal niso
mogli odgovarjati na vprašanja. Zato sem pri anketiranju uporabila večji krog
odjemalcev, kot je bilo uvodoma predvideno.
4. V izbranem podjetju nisem naletela na nikakršne omejitve glede dostopnosti do
njihovega internega gradiva, poslovnih skrivnosti in podobno.
5. Ni nobenega zagotovila, da bodo potencialni odjemalci vprašalnik tudi izpolnili.
6. Velika možnost manjkajočih in nepopolnih odgovorov.
Kot metodo zbiranja informacij sem izbrala anketiranje, katerega sem izvedla preko
interneta s pomočjo vprašalnika. Največja prednost takega načina pridobivanja
podatkov je, da se na ta način da v kratkem času in z majhnimi stroški zajeti večji
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vzorec ljudi, ki geografsko pokrivajo zelo široko področje. Prednosti so tudi anonimnost
in izključitev neposrednega vpliva spraševalcev na vprašane.
Od oblikovanja vprašalnika je odvisno, kako kakovostne informacije bomo dobili.
Uporabila sem jasna, kratka in pretežno zaprta vprašanja. Uporabljala sem enostavne
besede ter se izogibala pristranskim vprašanjem. Vprašalniku sem pripravila uvod, v
katerem sem na kratko opisala namen raziskave, anketirance prosila za pomoč pri
izpolnjevanju vprašalnika (v tem primeru kliknejo na internetno povezavo, kjer se
prikaže vprašalnik, katerega izpolnijo, glasujejo ter si potem ogledajo rezultate) ter se že
vnaprej zahvalila za sodelovanje. Anketirance je po mojem mnenju pritegnilo tudi
dejstvo, da si lahko takoj ogledajo tudi rezultate vprašalnika, kar je le redko mogoče.
Anketo pa so popestrile tudi različne zabavne animacije.
Upoštevati pa moramo tudi slabosti te vrste anketiranja, da bo odziv morebiti slab.
Nevzorčna napaka se lahko pojavi, če je izpolnjenih manj vprašalnikov, kot smo
pričakovali, čemur pravimo napaka izpada. Ni nobenega zagotovila, da bodo potencialni
odjemalci vprašalnik tudi izpolnili.
Vprašalnik je bil sestavljen iz več različnih vprašanj. Pri zaprtih vprašanjih so
morali anketiranci označiti ustrezen odgovor. Pri tem so izbirali med več različnimi
odgovori oz. le med dvema (dihotomna vprašanja). Pri vprašanjih, kjer je bilo potrebno
oceniti nek dejavnik, so se anketiranci morali opredeliti na ordinalni lestvici od 1 do 5
(kjer je 1 pomenila nezadostno oceno, 5 pa odlično oceno). V tem delu je bila
uporabljena Likertova ocenjevalna lestvica, ki sodi med posredne lestvice za merjenje
stališč. Gre za izjavo, s katero vprašani izrazi stopnjo strinjanja ali nestrinjanja v zvezi z
obravnavano zadevo. Nato so sledila še odprta vprašanja, katera so dopuščala možnost,
da so vprašani vpisali lasten odgovor.
Prvi del vprašanj v anketi se je nanašal na dosedanje zadovoljstvo pri sodelovanju
odjemalcev s podjetjem Tondach Slovenija d.o.o. Nato sem postavila vprašanja, ki se
nanašajo na promocijska orodja opekarne ter na spletno stran podjetja. Sledile so
trditve, kjer so vprašani ocenjevali osebje podjetja ter reševanje reklamacij. Nato so
anketiranci primerjali opekarno s konkurenčnimi podjetji ter na koncu podali še
priporočila oz. pripombe, katere bi lahko pripomogle k še boljšemu sodelovanju s
podjetjem Tondach. V zadnjem delu pa so me zanimale demografske karakteristike
vprašanih: starost, izobrazba, regija, e-mail naslov, spletna stran njihovega podjetja.
Vprašalnik o zadovoljstvu porabnikov je priložen v Prilogi 1. Samo anketiranje je
potekalo od 09.01.2006 do 31. 01.2006. Pri svojem raziskovanju sem uporabila vzorec
500 odjemalcev opekarne iz različnih slovenskih regij. E-Mail naslove sem dobila iz
baze kupcev podjetja Tondach. Izpolnjenih je bilo 75 vprašalnikov, kar pomeni, da je
udeležba 15 %.
Z anketiranjem dobljeni podatki so bili računalniško obdelani v programu, ki ga je
izdelal moj fant, ki se v prostem času ukvarja s programiranjem.
4.2.2 Ugotovitve raziskave zadovoljstva odjemalcev
Značilnosti vzorca glede starosti, izobrazbe, regije, e-mail naslovov, spletne strani
njihovega podjetja, so obrazložene v nadaljevanju besedila, grafično pa prikazane v
Prilogi 3.
Pri anketiranju so bile vključene različne izobrazbene strukture. Največ porabnikov
ima končano srednjo šolo ali manj (49%), sledijo tisti z univerzitetno ali več (19%),
visoko šolo (17%), in višjo šolo (15%).
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Anketni vprašalniki so bili posredovani v različne slovenske regije. Največji del
odjemalcev je iz osrednjeslovenske regije (30%), sledijo tisti, ki spadajo v gorenjsko
(18%), pomursko (17%), savinjsko (13%), podravsko (6%), goriško (6%), koroško
(3%), zasavsko (3%), notranjsko- kraško (3%), in jugovzhodno Slovenijo (1%).
Sodelovali so porabniki različnih starosti. Največ jih je bilo starih od 26 do 35 let
(31%), sledi starost 36 do 45 let (30%), nato 46 do 55 let (20%), nad 56 let (13%),
najmanj pa jih je bilo starih do 25 let (6%).
Elektronskih naslovov ne bom posebej analizirala, saj so jih anketiranci morali
vpisati le zato, da so tja prejeli zahvalo za sodelovanje ter kratko misel, ki se nahaja v
Prilogi 2.
Naj omenim še nekaj trgovskih posrednikov, ki so sodelovali v anketi: Merkur,
Sam, Top Dom, Sgp Tehnik, Mercator, Era, Kurivogorica, Luknja, Gp- Radlje…
Sledijo rezultati raziskave zaprtih vprašanj, kjer so morali anketiranci označiti
ustrezen odgovor. Podatki so prikazani grafično in z razlagami. Vsak graf pa je
obrazložen tudi s številkami in odstotki.
Graf 1: Čas sodelovanja z opekarno Tondach

Čas sodelovanja
47

št. odgovorov

50
40
30
20
10

5

7

9

7

2

3

4

5

0

0
1

6

leta

47 (63%) odjemalcev s podjetjem Tondach sodeluje že 6 let, se pravi že od začetka
delovanja podjetja, 9 (12%) 4 leta, 7 (9%) 3 leta, 7 (9%) 5 let ter 5 (7%) 2 leti.
V podjetju Tondach svoje poslovne partnerje povezujejo s svojo politiko kakovosti
ter si s tem zagotavljajo, da njihova paleta proizvodov in storitev odgovarja njihovemu
nivoju kakovosti. Rast prodaje od leta 2000-2005 je grafično prikazana v Prilogi 4.
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Graf 2: Dejavniki izbire poslovnega partnerja
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29 (39%) odjemalcev meni, da ima največji vpliv pri izbiri opekarne Tondach kot
poslovnega partnerja celovitost ponudbe, 28 (37%) jih pravi, da je pomembna kakovost
izdelkov in storitev, 8 (11%) ugodne cene, 5 (7%) hitrost izvajanja storitev, 5 (7%)
drugo:
• izražene zahteve naših naročnikov,
• ker pač ni zadosti konkurence v tem cenovnem razredu,
• kritina je že določena s projektom
• trendi pri prodaji opečnih streh, ki so v porastu
Graf 3: Uporaba interneta v službi
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74 (97%) odjemalcev v službi uporablja internet, le 2 (3%) pa ne.
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Graf 4: Ogled spletne strani opekarne: www.tondach.si
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42 (55%) anketirancev si je na spletni strani opekarne ogledalo le tisto, kar jih je
zanimalo, 21 (28%) si je stran podrobno ogledalo, 8 (11%) si je stran površno ogledalo
in 5 (7%) si še ni ogledalo spletne strani opekarne Tondach.
Graf 5: Največkrat rabljeni podatki o podjetju Tondach na spletni strani
opekarne
Podatki na spletni strani opekarne
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43 (61%) odjemalcev najbolj zanimajo podatki o izdelkih, ki se nahajajo na spletni
strani podjetja, 14 (20%) najbolj zanimajo ceniki, 8 (11%) informacije, 3 (4%) drugo
(tehnični podatki oz. informacije; eni menijo, da so to vprašanja za končne potrošnike),
2 (3%) si najpogosteje ogledajo novice in obvestila, nobenega (0%) pa ne zanimajo
podatki o prodajni mreži opekarne.
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Graf 6: Cene izdelkov opekarne v primerjavi s konkurenčnimi
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62 (82%) anketirancev meni, da so cene izdelkov opekarne Tondach na približno
enaki ravni v primerjavi s konkurenčnimi, 9 (12%) jih pravi, da so cene višje od ostalih
ponudnikov ter 5 (7%) je prepričanih, da so cene izdelkov opekarne nižje od ostalih
ponudnikov.
Podjetje mora poleg kvalitetnih izdelkov nuditi tudi ugodne plačilne pogoje,
dobavne roke, konkurenčne cene, saj so to glavni pogoji za pridobivanje odjemalcev.
Opekarna Tondach ima avtomatizirano, robotizirano in računalniško vodeno izdelavo
strešnikov iz vlečene gline, kar zagotavlja višjo kakovost proizvodnje po nižji ceni.
Sledijo rezultati vprašanj, kjer je bilo potrebno oceniti različne dejavnike od 1-5.
Rezultati so prikazani grafično, vsak graf pa je obrazložen tudi s številkami in odstotki.
Najprej je naveden odgovor, ki ga je podalo največ anketirancev. Nato sledi odgovor, ki
ga je podalo najmanj anketirancev. Nato je navedena še povprečna ocena. Na koncu pa
sledi še graf vseh povprečnih ocen posameznih dejavnikov.
Graf 7: Ocena dosedanjega sodelovanja z opekarno Tondach
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44 (59%) odjemalcev ocenjuje, da je dosedanje sodelovanje s podjetjem Tondach
prav dobro, 21 (28%) odlično, 8 (11%) dobro, 1 (1%) zadostno, nobeden pa
dosedanjega sodelovanja s podjetjem ne ocenjuje z nezadostno oceno. Povprečna ocena
dosedanjega sodelovanja znaša 4,148.
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Zahteve strank so osnovnega pomena pri poslovanju podjetja Tondach. Vse
aktivnosti opekarne od dostave, svetovanja, proizvodnje, logistike, prilagajajo temu, da
bi za svoje stranke bili z vidika storitev in kvalitete priznani kot vodilni partner. Visoki
standardi kakovosti njihovih proizvodov in storitev so najpomembnejša osnova za
dolgoročni in dobičkonosni razvoj podjetja. Pri poslovnih partnerjih uživajo veliko
zaupanje in presegajo običajni kupoprodajni odnos, saj se zavedajo, da so dolgoročno
medsebojno odvisni.
Graf 8: Ocena celovitosti ponudbe opečnih izdelkov opekarne
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41 (55%) odjemalcev ocenjuje, da je celovitost ponudbe opečnih izdelkov
opekarne, glede na njihova pričakovanja prav dobra, torej se strinjajo s trditvijo. 27
(36%) se jih popolnoma strinja s trditvijo ter celovitost ponudbe ocenjujejo z odlično
oceno, 6 (8%) jih je neopredeljenih, saj so ocenili z dobro oceno, 1 (1%) je ocenil
nezadostno, nobeden (0%) pa ni ocenil z zadostno oceno. Povprečna ocena celovitosti
ponudbe znaša 4,24.
Opekarna ponuja kakovostne izdelke z dolgoletno tradicijo, ki so naravni
(sestavljeni iz zraka, zemlje, vode, ognja) ter prijazni okolju, odporni proti vplivom
okolja (mraz, toča, uv- žarki, kisline, negorljiv…), z življenjsko dobo do 100 let. Opečni
strešniki so vsestransko uporabni:
•
•
•
•
•

Za obnove in sanacije.
Primeren za vsak okus in optimalen za različne arhitekturne stile, od kmečke
hiše do gradu, od enodružinske hiše do velikih poslovnih objektov.
Široka paleta proizvodov zagotavlja veliko možnost izbire.
Bogata paleta barv omogoča individualno oblikovanje (poleg standardne rdeče
barve kritine, kot jo ima glina po žganju, jih lahko engobirajo v 13 različnih
barvah in 6 glazurah).
Dvojne čelne in stranske zareze pri stiskanih strešnikih zagotavljajo zelo dobro
in kvalitetno prekrivanje kar onemogoča vdor vode, snega in prahu.

Poleg kakovostnih izdelkov pa opekarna ponuja tudi razne storitve: tehnično
svetovanje, izračun materiala, dostava materiala. V podjetju imajo tudi veliko akcij, kar
pripomore k še večjemu zadovoljstvu porabnikov. V primeru morebitnih reklamacij pa
se porabniki lahko obrnejo na tehničnega predstavnika opekarne.
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Graf 9: Ocena skladnosti izvajanja dogovorov v zvezi z naročili
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34 (49%) odjemalcev se strinja s trditvijo, da se dogovori v zvezi z naročili izvajajo
prav dobro, 28 (40%) se jih popolnoma strinja s trditvijo ter jo ocenjujejo z odlično
oceno, 6 (9%) jih je neopredeljenih in ocenjujejo z dobro oceno, 1 (1%) nezadostno, 1
(1%) pa trditvi pripisuje zadostno oceno. Povprečna ocena izvajanja dogovorov v zvezi
z naročili znaša 4,24.
Graf 10: Ocena kakovosti izdelkov in storitev opekarne
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38 (50%) odjemalcev pripisuje kakovosti izdelkov in storitev podjetja Tondach
prav dobro oceno, 27 (36%) odlično, 9 (12%) dobro, 1 (1%) nezadostno ter 1 (1%)
zadostno oceno. Povprečna ocena kakovosti izdelkov in storitev znaša 4,171.
Podjetje Tondach je ena redkih opekarn v severovzhodni Sloveniji, ki svoje
proizvode izdeluje iz 100% naravne surovine (gline). Zaradi tega so njihovi izdelki
iskani na trgih ter poznani po dobri kakovosti. Leta 1999 se je v opekarni pričela
proizvodnja z eno najsodobnejših proizvodnih linij za vlečeno opečno kritino v Evropi.
Odlikuje jo popolna avtomatizirana, računalniško vodena linija, ki ob kvalitetni surovini
- glini, zagotavlja maksimalno kvaliteto končnega izdelka.
Standard SIST ISO 9001:2000 izhaja iz odnosa odjemalec – organizacija in podaja
zahteve za tiste aktivnosti, ki jih morajo izvajati, da bi zanesljivo izpolnili potrebe in
zahteve odjemalcev po kakovostnem izdelku. Sistem kakovosti po zahtevah standardov
ne naredi izdelkov boljših, ampak naredi procese bolj zanesljive, kar omogoča zaupanje
porabnikov. Namen prej omenjenega standarda je pomagati podjetjem pri iskanju in
uvajanju izboljšav, ki se odražajo v večji uspešnosti, boljši učinkovitosti ter
preprečevanju napak. Pridobitev certifikata SIST ISO 9001:2000 je za opekarno obveza,
da bodo v prihodnosti še odgovorneje poslovali v skladu s slovenskimi in
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mednarodnimi standardi in predpisi ter tudi v bodoče strokovno opravljali naloge za
uresničitev zastavljenih ciljev tako za odjemalce, kot tudi zaposlene. Za njih kakovost ni
le tehnična kategorija, ampak jo razumejo kot zadovoljstvo odjemalcev, še več, kot
zadovoljstvo vseh zainteresiranih strani, tako v organizaciji, v družbi ter okolju.
Ocena posameznih promocijskih orodij
Graf 11: Ocena predstavitve na internetu
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34 (45%) anketirancev pripisuje predstavitvi na internetu prav dobro oceno, 26
(34%) jih pravi, da je odlična, 14 (18%) dobra, 2 (3%) zadostna, nobeden (0%) pa je ni
ocenil z nezadostno oceno. Povprečna ocena predstavitve na internetu znaša 4,105.
Graf 12: Ocena promocije preko lastnih promocijskih materialov (kape,
majice, letaki, prospekti, ceniki, informacije)
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27 (36%) odjemalcev pripisuje promociji preko lastnih promocijskih materialov
dobro oceno, 24 (32%) prav dobro, 11 (15%) odlično, 9 (12%) zadostno ter 4 (5%)
nezadostno oceno. Povprečna ocena promocije preko lastnih promocijskih materialov
znaša 3,386.
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Graf 13: Ocena promocije v javnih sredstvih obveščanja (časopis, radio, tv)
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33 (44%) odjemalcev pripisuje promociji v javnih sredstvih obveščanja dobro
oceno, 27 (36%) prav dobro, 9 (12%) odlično, 5 (7%) zadostno in 1 (1%) nezadostno
oceno. Povprečna ocena promocije v javnih sredstvih obveščanja znaša 3,5.
Graf 14: Ocena promocije opekarne Tondach na sejmih, konferencah,
predstavitvah, šolanjih
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31 (41%) anketirancev meni, da si promocija opekarne na sejmih, konferencah,
predstavitvah, šolanjih zasluži prav dobro oceno, 30 (40%) odlično, 11 (15%) dobro, 2
(3%) zadostno in 1 (1%) nezadostno oceno. Povprečna ocena promocije na sejmih,
konferencah, predstavitvah, šolanjih znaša 4,16.
Ocena osebja v podjetju
Graf 15: Ocena osebja v opekarni Tondach, da strokovno opravlja svoje delo
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37 (50%) odjemalcev se popolnoma strinja s trditvijo, da osebje v opekarni
Tondach strokovno opravlja svoje delo ter mu pripisuje odlično oceno, 29 (39%) se
strinja s trditvijo, saj so ocenili s prav dobro oceno , 6 (8%) ocenjuje z dobro, 2 (3%) se
ne strinja in jih ocenjuje z zadostno, nobeden (0%) pa ni dela osebja ocenil z nezadostno
oceno. Povprečna ocena trditve, da osebje v opekarni strokovno opravlja svoje delo
znaša 4,364.
Graf 16: Ocena osebja v opekarni, da je vedno na razpolago
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33 (44%) anketirancev se strinja s trditvijo, da je osebje v opekarni vedno na
razpolago in jim pripisuje prav dobro oceno, 26 (35%) se popolnoma strinja s trditvijo
ter jih ocenjuje z odlično oceno, 13 (17%) dobro, 2 (3%) zadostno ter 1 (1%) se sploh
ne strinja s trditvijo, zato jih ocenjuje z nezadostno oceno. Povprečna ocena trditve, da
je osebje v opekarni vedno na razpolago znaša 4,08.
Graf 17: Ocena osebja v opekarni, da se hitro odziva na povpraševanja
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32 (43%) odjemalcev ocenjuje trditev, da se osebje v opekarni hitro odziva na
povpraševanja, z prav dobro oceno, 31 (41%) se popolnoma strinja s trditvijo in jo
ocenjuje z odlično oceno, 8 (11%) z dobro, 3 (4%) z zadostno, 1 (1%) pa se sploh ne
strinja in ji pripisuje nezadostno oceno. Povprečna ocena trditve, da se osebje v
opekarni hitro odziva na povpraševanja znaša 4,186.
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Graf 18: Ocena osebja v opekarni, da podaja točne informacije
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36 (49%) anketirancev ocenjuje trditev, da osebje v opekarni podaja točne
informacije, z prav dobro oceno, 28 (38%) z odlično, 9 (12%) z dobro, 1 (1%) z
nezadostno, nobeden (0%) pa trditve ne ocenjuje z zadostno oceno. Povprečna ocena
trditve, da osebje v opekarni podaja točne informacije znaša 4,621.
Porabniki poleg solidnega strokovnega znanja posebej cenijo tudi prijaznost,
zanesljivost in simpatičnost osebja. Te lastnosti pa prodajalci lahko izžarevajo le, če
vedo, da v podjetju cenijo njih in njihovo delo, in da tam vlada vzdušje, ki ne izključuje
veselja nad življenjem, temveč ga upošteva kot bistven predpogoj za uspešno delo.
Zaposleni v podjetju poslujejo v skladu s prodajno politiko.
Ocena reševanja pritožb in reklamacij
Graf 19: Ocena hitrosti reševanja pritožb in reklamacij
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29 (41%) odjemalcev ocenjuje hitrost reševanja pritožb in reklamacij z prav dobro
oceno, 18 (25%) z dobro, 18 (25%) z odlično, 6 (8%) z zadostno, nobeden (0%) pa ne
ocenjuje z nezadostno oceno. Povprečna ocena hitrosti reševanja pritožb in reklamacij
znaša 3,83.
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Graf 20: Ocena korektnosti reševanja pritožb in reklamacij
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28 (40%) anketirancev ocenjuje korektnost reševanja pritožb in reklamacij z prav
dobro oceno, 22 (31%) z odlično, 15 (21%) z dobro, 3 (4%) z zadostno in 2 (3%) z
nezadostno oceno. Povprečna ocena korektnosti reševanja pritožb in reklamacij znaša
3,93.
Graf 21: Ocena načina rešitve pritožb in reklamacij
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34 (49%) odjemalcev ocenjuje, da je način rešitve pritožb in reklamacij prav dober,
17 (25%) odličen, 15 (22%) dober, 2 (3%) zadosten, 1 (1%) pa se sploh ne strinja z
rešitvijo in mu pripisuje nezadostno oceno. Povprečna ocena načina rešitve pritožb in
reklamacij znaša 3,93.
V raziskavah ugotavljajo, da pritožbeni postopki (več kot polovica) sprožijo le še
večje nezadovoljstvo strank. Zato podjetja pri obravnavanju pritožb ne smejo pozabiti
naslednjega (Šubic 2002, 78):
•
•
•
•
•

vedno morajo pazljivo poslušati povratne informacije svojih strank in se nanje
pravilno odzvati;
pri pridobivanju izgubljenega zaupanja stranke je najpomembnejše izboljšanje
storitev;
zaradi omejenega števila strank mora vsako podjetje skrbeti, da z vsako stranko
vzpostavi zaupen odnos, ki je usmerjen v prihodnost;
z uporabo najboljših tehnik za obvladovanje pritožb lahko podjetje spremeni
svoj odnos do strank in njihov odnos do podjetja;
zelo nezadovoljne stranke mora obravnavati kot izziv.
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Nezadovoljni porabniki so za vsako podjetje izrednega pomena, kajti od njih se
lahko naučijo še veliko več kot od zadovoljnih strank. Podjetja morajo že vnaprej
izdelati načrt, kako se je potrebno odzivati na pritožbe porabnikov.
Graf 22: Povprečne ocene posameznih dejavnikov
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Povprečna ocena vseh povprečnih ocen posameznih dejavnikov pa znaša 4,06. Na
podlagi tega lahko sklepamo, da so odjemalci v povprečju zadovoljni s ponudbo
opekarne Tondach.
Sledi analiza odgovorov na odprta vprašanja, s katerimi sem želela ugotoviti, ali
anketirani sodelujejo še s kakšno drugo Tondachu sorodno blagovno znamko in s čim v
zvezi z opekarno so še posebej zadovoljni ali nezadovoljni. Odprta vprašanja sem
postavila zato, da niso imeli anketirani že vnaprej nanizanih odgovorov, ampak so se
morali sami spomniti, kaj jih v zvezi z opekarno najbolj moti ali s čim so zelo
zadovoljni.
Graf 23: Sodelovanje odjemalcev s konkurenčnimi opekarnami
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48 (69%) anketirancev sodeluje tudi z drugimi opekarnami, 22 (31%) pa jih
sodeluje le s podjetjem Tondach.
Podvprašanje pri odgovoru DA: Katera?
Tabela 2: Konkurenčne blagovne znamke
KONKURENČNA PODJETJA
VRSTA IZDELKA
Bramac strešni sistemi d.o.o. – Škocjan
betonska kritina
Creaton- Nemčija;
opečna kritina
Goriške opekarne d.d.
opečna (zid, strop, pred. stene, strehe)
Wienerberger Ormož d.d.
opečna (zidna)
Nelskamp- Nemčija
opečne in betonske kritine
Bogener - Nemčija
opečne kritine
Cotto possagno- Italija
opečna kritina
Esal d.o.o. - Anhovo
kritine iz vlaknocementa
Trimo d.d.- Trebnje
pocinkana/aluminijasta pločevina
Gerard- generalni uvoznik Lesnina inženiring d.d. Lj.
jekleni strešniki

Graf 24: Konkurenčne blagovne znamke
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Odjemalci menijo, da bi spletne strani opekarne Tondach lahko izboljšali oz. spremenili
z:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Internetno prodajo.
Sprotnim ažuriranjem cenikov.
Več akcij.
Razen cen težko kaj.
Nisem se poglobil v to problematiko.
Trenutno je vse ok.
Več referenčnih objektov za različne vrste in barve kritine.
Vse o k, preglednost, sprotno ažuriranje cenikov, nimam pripomb.
Primerjave med ostalimi vrstami kritine.

39

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ker po večini o Tondachu vse vem, mi to kar je zadošča. Na to vprašanje bodo
kompetentneje odgovorili tisti, ki opekarne ne poznajo dovolj.
Cenik.
Btb (business to business).
Ničesar, stran je nazorno izdelana.
Le tako naprej.
Dotična razlaga garancije, življenjske dobe izdelkov.
Nikoli se nisem toliko poglobil; ponavadi pogledaš kar te zanima.
Za moje službene potrebe sem zaenkrat našla vse kar sem iskala.
Nič.

Priporočila in pripombe, ki bi lahko pripomogle k še boljšemu sodelovanju med
opekarno Tondach in odjemalci:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spoštovani! Podjetje Tondach uvrščam med najprofesionalnejša podjetja v naši
državi. Kadar sem jih poklicala so mi bili vedno na razpolago, njihovi odgovori
so popolni in hitri. Posebno bi še pohvalila g Kalamarja. Ne vem, kaj bi se dalo
še izboljšati.
Vsem skupaj en lep pozdrav.
Več osebnih kontaktov.
Izboljšati program za izračune, očistiti ga trojancev.
Zelo me moti vaša konkurenca iz sosednje Avstrije (za isti izdelek TONDACH,
dobiš dosti boljše pogoje, glej ceno, rabat in dostavo).
Sprotno in stalno obveščanje o izdelkih, cenah, novostih, novih tehnoloških
dognanjih in pristopih uporabe.
Sem zadovoljen.
Dobava blaga v manjših količinah.
Glede na promet bi morali dobiti boljše pogoje in rabate.
Ni.
Da bi bila možna dostava izdelkov, tudi v manjših količinah po ugodnih cenah.
Priporočilo- redno pošiljanje prospektnih materialov, sem namreč energetski
svetovalec.
Pogostejši obiski potnika, zadolženega za moje področje.
Nimam pripomb. :)
Tam kjer sem ocenil z oceno 3 bi bil v njihovem položaju bolj pozoren.
Še nižje cene.
Hitrejše reševanje reklamacij.
Letni rezultati in obojestransko zadovoljstvo pri prodaji proizvodov, sta merilo
za še bolj uspešno sodelovanje med podjetji tudi v prihodnosti, zato mora
Tondach razmišljati o zadovoljstvu svojih kupcev in ne le o količinski rasti
prodaje, ki je trenutno odraz rasti trga opečne kritine. V primeru, da se trendi
obrnejo v nasprotno smer, bo zelo pomembno dolgoročno sodelovanje
partnerjev.
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4.2.3 Preverjanje zastavljenih hipotez
H1 : Predpostavka, da ima celovitost ponudbe opekarne največji vpliv pri izbiri
podjetja Tondach kot poslovnega partnerja, se potrdi, saj se s to trditvijo strinja največ
odjemalcev (39%). Anketiranci so zadovoljni s ponudbo opekarne Tondach, kar
dokazuje tudi povprečna ocena celovitosti ponudbe, ki znaša 4,24. Podjetje Tondach
ima kar pestro ponudbo kakovostnih izdelkov z dolgoletno tradicijo, ki so naravni in
prijazni okolju ter so vsestransko uporabni. Poleg tega pa opekarna ponuja tudi razne
storitve (tehnično svetovanje, izračun materiala, dostava materiala), katere še dodatno
pripomorejo k večjemu zadovoljstvu porabnikov.
H2 : Predpostavka, da je kakovost izdelkov in storitev opekarne glede na
pričakovanja odjemalcev visoko ocenjena, se potrdi, saj je polovica anketirancev temu
dejavniku pripisala prav dobro oceno, povprečna ocena pa znaša 4,17. Izdelki podjetja
Tondach so poznani po dobri kakovosti in iskani na trgih. Proizvodno linijo za vlečeno
opečno kritino odlikuje popolna avtomatizirana, računalniško vodena linija, ki ob
kvalitetni surovini - glini, zagotavlja maksimalno kvaliteto končnega izdelka. Standard
SIST ISO 9001:2000 izhaja iz odnosa odjemalec – organizacija in podaja zahteve za
tiste aktivnosti, ki jih morajo izvajati, da bi zanesljivo izpolnili potrebe in zahteve
odjemalcev po kakovostnem izdelku. Kakovost v opekarni Tondach razumejo kot
zadovoljstvo odjemalcev, še več, kot zadovoljstvo vseh zainteresiranih strani, tako v
organizaciji, v družbi ter okolju.
H3 : Predpostavka, da zaposleni v podjetju Tondach strokovno opravljajo svoje
delo, se potrdi, saj se kar polovica anketirancev popolnoma strinja s trditvijo ter so ji
namenili odlično oceno. Povprečna ocena te trditve znaša 4,36. Odjemalci so najbolj
zadovoljni z delom osebja v opekarni, saj so tem kriterijem namenili najvišje ocene,
povprečna ocena osebja pa znaša 4,31. Tako lahko sklepamo, da ima podjetje Tondach
sposobne zaposlene, ki podajajo točne informacije in so vedno na razpolago ter
strokovno opravljajo svoje delo.
H4 : Predpostavka, da je promocija podjetja Tondach slabo ocenjena, se lahko delno
potrdi, saj povprečna ocena promocijskih orodij znaša 3,78. Najslabša ocena 3,38 je bila
namenjena promociji preko lastnih promocijskih materialov. Po mojem mnenju je tak
rezultat posledica tega, da si anketiranci napačno predstavljajo takšno vrsto promocije,
katere namen je večja prepoznavnost blagovne znamke Tondach. To pa ne pomeni, da
bodo ta material dobili vsi odjemalci. Slabo oceno promocije v javnih sredstvih
obveščanja pa morda lahko pripišemo temu, da ni več TV reklame. Blagovna znamka
Tondach je zelo prepoznavna na slovenskem trgu, s pomočjo katere opekarna dosega
odlične rezultate, zato po mojem mnenju ne potrebuje dodatnega oglaševanja, vendar pa
v podjetju pravijo, da bodo v kratkem spet oglaševali na televizijskih zaslonih.
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5 PREDLOGI ZA DOSEGANJE VIŠJE STOPNJE ZADOVOLJSTVA
5.1 Predlogi za povečanje prodaje in izboljšanje zadovoljstva porabnikov
Podjetje Tondach je največja opekarna v severovzhodnem delu Slovenije, iz katere
že sedaj prihajajo strešniki, ki praktično pokrivajo vsak peti objekt v Sloveniji. Lani do
konca novembra, so na področju Slovenije prodali za milijon kvadratnih metrov
strešnikov, kar pomeni 29% tržni delež.
Vodilni delavci v podjetju izpolnjujejo svojo zavezanost za doseganje zadovoljstva
kupcev s stalnimi izboljšavami, participativnim vodenjem in skupinskim delom, ki
zagotavlja popolno vključenost vseh zaposlenih. Ta prijem družbe zagotavlja trajno
zavezanost za kakovost ob stalno naraščajočih zahtevah trga po kakovosti pri
izpolnjevanju zahtev, potreb in pričakovanja kupcev.
Ugotovitve, izhajajoče iz raziskave, naj bi podjetju Tondach Slovenija d.o.o.
pokazale želeno in s tem tudi nezaželeno smer bodočega delovanja ter področja
poslovanja, ki se jim bo treba bolj ali manj posvetiti, da se bodo tako približali cilju
vsakega udeleženca v poslovnem svetu- čimbolj zadovoljnim in zvestim porabnikom.
Na podlagi analize ankete je bilo ugotovljeno, da možnosti za izboljšanje zadovoljstva
odjemalcev vsekakor obstajajo.
Presenetljiv se mi zdi slab odziv odjemalcev na anketo, saj je bil moj namen doseči
ravno nasprotno. Anketiranje preko interneta ima to prednost, da lahko zajamemo večji
vzorec ljudi, ki geografsko pokrivajo zelo široko področje. Verjetno vprašalnik ni bil
dostavljen na prave naslove ali pa ljudje še vedno ne zaupajo elektronskemu poslovanju
v primerjavi z anketiranjem preko pošte. Mogoče pa je vzrok slabega odziva tudi
prevelika izpostavljenost odgovorov, glede na to, da so rezultate lahko spremljali vsi
anketiranci.
V podjetju Tondach nameravajo spremeniti spletno stran podjetja, pri čemer jim
bodo koristili tudi nasveti anketirancev. Anketiranci si namreč želijo bolj pregledno
spletno stran, sprotno ažuriranje cenikov ter internetno prodajo. Prehod na elektronsko
poslovanje namreč organizacijam omogoča preprostejše komuniciranje po internetu in
intranetih, udeležbo na svetovnem trgu, obravnavanje zaposlenih in odjemalcev po
meri, hitro odzivnost. V prihodnosti bodo uspešna le podjetja, ki se odzivajo 4x hitreje
kot konkurenca- pri reklamacijah, naročilih, dobavah in drugih storitvah, ki prihranijo
čas. Ta napredna podjetja tudi trikrat hitreje rastejo od konkurenčnih. Prehod na
elektronsko poslovanje lahko povzroči povečevanje zaznane vrednosti izdelkov oz.
storitev teh organizacij pa tudi zadovoljstva zaposlenih in odjemalcev.
Trženjske raziskave bi jim lahko opravljali tudi študenti, kar bi jim prihranilo
veliko truda, časa ter stroškov. Tako bi lahko zajeli večji vzorec anketirancev ter zajeli
širše področje.
Priporočam pa tudi uvajanje raznih nagradnih iger na internetni strani za tiste, ki bi
izpolnili vprašalnik o zadovoljstvu porabnikov. To bi bila dobra stimulacija za
porabnike, na tak način pa bi pridobili tudi mnogo odgovorov. Z elektronskim medijem
lahko merijo, kako so zaposleni in odjemalci zadovoljni s ponudbo organizacije
nasploh, hkrati pa je tudi poslovanje na spletnih straneh organizacije lahko predmet
merjenja zadovoljstva odjemalcev.
Na spletni strani podjetja Tondach bi lahko imeli tudi primerjavo z ostalimi vrstami
kritin (glede materialov, barv, cen). Porabniki bi se na ta način lažje odločili za pravo
kritino za svoj dom.
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V podjetju so ustanovili rekreativno društvo kolesarjev Tondach za zaposlene, kar
se mi zdi imenitna ideja. Menim pa, da bi nekaj podobnega morali pripraviti tudi za
svoje poslovne partnerje (mogoče kako zabavno prireditev, vsaj enkrat letno ali kakšen
turnir), saj bi na ta način bili še bolj povezani ter zadovoljni.
Raziskovanje določenega problema je smiselno, če podjetje rezultate natančno
preuči. Upam, da bodo moje ugotovitve podjetju v pomoč pri njegovem nadaljnjem
poslovanju.

43

6 ZAKLJUČEK
Na trgu obstaja močna konkurenca domačih in tujih podjetij, ki skušajo pridobiti
čim več porabnikov. Konkurirajo izdelki priznanih blagovnih znamk in cenejši izdelki,
ki prihajajo iz manj razvitih držav. Zato je danes za podjetja bistveno spremljanje
porabnikov – kaj želijo, potrebujejo in kako so zadovoljni ali nezadovoljni s ponujenimi
izdelki in storitvami. V opekarni Tondach se zavedajo, da je iskanje novih porabnikov
težko in drago opravilo, zato se trudijo, da bi obdržali čim več starih in da bi ti postali
zvesti podjetju. To pa se zgodi le, če so porabniki zadovoljni ali zelo zadovoljni s
podjetjem. Torej je potrebno nameniti veliko pozornosti odnosu s porabniki in vedno
bolj izboljševati svoje izdelke in storitve ter ugotavljati zadovoljstvo, da se morebitne
težave rešijo čim prej in na čim bolj ugoden način za podjetje in porabnika.
Podjetje prihodnosti mora biti usposobljeno za spremembe in za to, da pravočasno
vključi v svoje strategije spodbude po novih trendih. Ob današnji pestrosti ponudbe
porabnik pogosto ne more več oceniti, kateri izdelek je boljši in kateri slabši. Porabnik
je z informacijami tako preobremenjen, da je treba ubrati nova pota, če hočemo priti do
njega. Ta preinformirani, v svojem miselnem svetu pa osamljeni porabnik misli, da ve
vse, in zato ne ve več veliko. Poslušal vas bo le, če z njim vzpostavite pristen odnos- z
zaupanjem, zanesljivostjo in prijateljstvom.
Podjetje Tondach Slovenija d.o.o. postaja vodilni ponudnik strešne kritine pri nas,
saj povpraševanje po opečnih kritinah vedno bolj narašča. Opekarna od vstopa na
slovenski trg, leta 1998 nastopa v vlogi proizvajalca, prodajalca, svetovalca in
sogovornika. Prodajni rezultati in lepe reference to potrjujejo. Dosežen rezultat, 1 mio
m2 prodanih kritin Tondach so dokaz, da opečna kritina ostaja vodilna v tržnem deležu
med kritinami na trgu Slovenije. Varovanje narave je tudi pri Tondachu na prvem mestu
– samo naravni elementi – zrak, zemlja, ogenj, voda – tvorijo osnovo za nastanek vsake
Tondach-ove opeke. Glavni cilj opekarne je nenehno osredotočanje na doseganje
zadovoljstva kupcev. Doseči ga nameravajo s preseganjem kupčevih zahtev, stalnim in
sistematičnim merjenjem zadovoljstva kupcev ter izvajanjem korektivnih ukrepov.
Podjetje vidi svojo vizijo tudi v prihodnje predvsem v intenzivnem razvoju, nadaljnjem
posodabljanju tehnologije, izobraževanju zaposlenih, ki so predpogoj za doseganje
vrhunske kakovosti njihovih izdelkov.
V svojem diplomskem delu sem raziskovala zadovoljstvo odjemalcev s ponudbo
opekarniških izdelkov podjetja Tondach. Ugotovila sem, da so anketiranci najbolj
zadovoljni z delom osebja v opekarni. Osebje podaja točne informacije in strokovno
opravlja svoje delo, zato so tem kriterijem namenili najvišje povprečne ocene.
Odjemalci so zelo zadovoljni tudi z izvajanjem dogovorov v zvezi z naročili ter s
celovitostjo ponudbe opekarniških izdelkov, katera ima tudi največji vpliv pri izbiri
opekarne Tondach kot poslovnega partnerja. Anketiranci so namenili najnižje
povprečne ocene promociji preko lastnih promocijskih materialov ter promociji v javnih
sredstvih obveščanja. Ostale povprečne ocene pa se nahajajo nekje vmes. Glede cene
izdelkov opekarne, pa odjemalci menijo, da so na približno enaki ravni v primerjavi z
drugimi ponudniki. Stopnja zadovoljstva, glede na povprečne ocene je 4, kar pomeni, da
so odjemalci v povprečju zadovoljni s poslovanjem podjetja Tondach.
Njihovi največji konkurenti po mojih podatkih so: Bramac, Creaton, Goriške
opekarne; priporočam pa, da podjetje naredi podrobno raziskavo svoje konkurence, s
katero lahko pridobi zelo koristne informacije. V nadaljevanju so imeli odjemalci
možnost izraziti svoja mnenja o tem, s čim so v zvezi z opekarno zelo zadovoljni in kaj
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jih moti. Ti odgovori bodo gotovo pripomogli k izboljšanju poslovanja – takšne
informacije morajo biti za podjetje dobrodošle.
Tudi sama sem navedla nekaj predlogov. Podjetju bi predlagala bolj pregledno
spletno stran, internetno prodajo, primerjavo z ostalimi vrstami kritin in vprašalnik o
zadovoljstvu porabnikov na spletni strani podjetja. Gotovo bi morali na večjem
verjetnostnem vzorcu pogosteje ugotavljati zadovoljstvo porabnikov (kakšne raziskave
bi jim lahko opravljali tudi študentje) in tako pridobljene informacije preučiti in prenesti
v poslovanje.
Menim, da sem z anketiranjem pridobila koristne informacije, ki bodo koristile
podjetju pri poslovanju v prihodnosti. Zavedam pa se, da so bile pri pisanju
diplomskega dela prisotne določene omejitve, ki jih je bilo potrebno upoštevati.
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7.2 Viri
Moje seminarske naloge v podjetju Tondach.
Interno gradivo podjetja Tondach Slovenija, Proizvodnja opečne kritine d.o.o.
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Priloga 1: Anketni vprašalnik
Spoštovani !
S soglasjem podjetja Tondach Slovenija d.o.o. se ob pripravi diplomske naloge
z naslovom: "Zadovoljstvo porabnikov s ponudbo opekarniških izdelkov",
obračam na vas s prošnjo, da mi izpolnite anketni vprašalnik in mi s svojimi
odgovori pomagate pri obdelavi teme.
Če me sprašujete zakaj sem izbrala opekarno Tondach? Živim namreč v
neposredni bližini podjetja, tudi člani naše družine so zaposleni v podjetju in če
hočem realno oceniti dejansko stanje, potrebujem vašo neprecenljivo pomoč. Zelo
vam bom hvaležna. Anketa je anonimna, vzela vam bo le 5 minut vašega časa.
Odgovoriti je potrebno na 13 vprašanj, zanima pa me le vaše zadovoljstvo pri
sodelovanju z opekarno Tondach .
Kot zanimivost naj vam zaupam, da si lahko takoj, ko izpolnite anketo tudi
ogledate rezultate vprašalnika (ti se nahajajo na koncu ankete), spremljate pa jih
lahko tudi po koncu glasovanja. Če ste pripravljeni sodelovati prosim kliknite
na to povezavo : http://www.slomatrix.net:100/anketa-tondach
Če ta pošta slučajno ni namenjena vam, hvala za vašo pozornost!
Zahvaljujem se za vaše sodelovanje in vam še naprej želim prijeten dan.
Študentka Visoke šole za management v Kopru
Lp, Maja Mertuk
ANKETNI VPRAŠALNIK

Sem študentka Visoke šole za management v Kopru in pišem diplomsko nalogo z
naslovom:"Zadovoljstvo porabnikov s ponudbo opekarniških izdelkov" pri podjetju
Tondach Slovenija d.o.o.
Prosim vas, da odgovorite na vsa spodaj navedena vprašanja. Večina vprašanj je
zaprtega tipa, kar pomeni, da dopuščajo le en odgovor. Pri vprašanjih, kjer je
potrebno oceniti nek dejavnik, je možno pripisati oceno od 1 do 5.
NAVODILO:Za vsako vrstico označite številko, ki najbolj ustreza vašemu odgovoru:
1 pomeni nezadostno, 2 zadostno, 3 dobro, 4 prav dobro in 5 pomeni odlično oceno
Ostala vprašanja so odprtega tipa, kar dopušča možnost vašega lastnega odgovora.
Ko odgovorite na vsa vprašanja, prosim pritisnite tipko glasuj.
1.Koliko let že sodelujete z opekarno Tondach d.o.o.?
1 leto
2 leti
3 leta
4 leta
5 let
6 let
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2.Ocenite naslednje dejavnike:

Dosedanje sodelovanje z opekarno Tondach:
1

2

3

4

5

Celovitost ponudbe opečnih izdelkov opekarne Tondach glede na vaša pričakovanja:
1

2

3

4

5

Izvajanja dogovorov v zvezi z naročili:
1

2

3

4

5

Kakovost izdelkov in storitev(tehnično svetovanje,izračun materiala,dostava materiala) podjetja Tondach:
1

2

3

4

5

3. Kateri izmed spodaj naštetih elementov ima največji vpliv pri izbiri
opekarne Tondach kot poslovnega partnerja?
Kakovost izdelkov in storitev
Celovitost ponudbe

Hitrost izvajanja storitev
Ugodne cene
Ugodna geografska lega
Drugo

4.Ocenite promocijska orodja opekarne Tondach:

Predstavitev na internetu
1

2

3

4

5

Promocija preko lastnih promocijskih materialov (kape, majice, letaki, prospekti, ceniki,
informacije)
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1

2

3

4

5

Promocija v javnih sredstvih obveščanja (časopis, radio, tv)
1

2

3

4

5

Promocija na sejmih, konferencah, predstavitvah, šolanjih;
1

2

3

4

5

5.Ali v svoji službi uporabljate internet?
DA
NE

6.Ali ste si že ogledali spletno stran opekarne Tondach: www.tondach.si
DA, podrobno
DA, vendar le tisto, kar me je zanimalo
DA, zelo površno
NE
(V primeru,da je odgovor NE, preidite na 9.vprašanje)

7.Kateri od spodaj naštetih podatkov o podjetju, ki se nahajajo na spletni
strani opekarne Tondach, vas najbolj zanimajo?
O Izdelkih
Ceniki
Prodajna mreža
Informacije
Novice in obvestila
Drugo

8.Kaj bi želeli, da na spletnih straneh opekarne Tondach izboljšamo?
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9.Osebje v podjetju:

Strokovno opravlja svoje delo
1

2

3

4

5

4

5

Vedno na razpolago
1

2

3

Se hitro odziva na povpraševanja
1

2

3

4

5

Podaja točne informacije
1

2

3

4

5

10.Kako bi ocenili reševanje pritožb in reklamacij?

Hitrost reševanja
1

2

3

4

5

3

4

5

3

4

5

Korektnost reševanja
1

2

Način rešitve
1

2

11.Ali sodelujete tudi s katero drugo opekarno?
DA Katera?

NE

12.Cene izdelkov opekarne v primerjavi z ostalimi so:
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Nižje od ostalih ponudnikov

Na približno enaki ravni

Višje od ostalih ponudnikov

13.Vesela bi bila vaših priporočil in pripomb, ki bi lahko pripomogla k še
boljšemu sodelovanju med opekarno Tondach in vašim podjetjem.

Na koncu še prosim vpišite vaše podatke.
Izobrazba:
Regija:
Starost:
Vaš Email :
Spletna stran vašega podjetja:
http://

Glasuj

Pregled rezultatov ankete
1.Koliko let že sodelujete z opekarno Tondach d.o.o.?

Prikaži
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www.SLOMATRIX.net

Priloga 2: Zahvala
Zahvaljujem se za vaše sodelovanje pri anketiranju in vam želim še veliko
uspeha pri nadaljnjem poslovanju z opekarno Tondach Slovenija d.o.o. Lep
pozdrav, Maja Mertuk.
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Priloga 3: Grafični prikazi značilnosti vzorca anketirancev
Izobrazbena struktura
14
Srednja šola ali manj
35

Višja šola
Visoka šola
Univerza

12
11

Regijska struktura
Pomurska
4

2

Podravska

12
4

13

Koroška
2

Savinjska
Zasavska
Jugovzhodna Slovenija

9

Osrednjeslovenska

1 2

22

Gorenjska
Notranjsko- kraška
Goriška

Starostna struktura
4

9

Do 25
22

14

26-35
36-45
46-55
nad 56

21
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Priloga 4: Rast prodaje
Prodaja dom ači trg 2000 - 2005 v m 2
1.200.000
980.000

1.000.000

1.030.000

870.000
780.000

800.000

680.000
600.000

600.000
400.000
200.000
2000

2001

2002

2003

2004

2005 ocena

Priloga 5: Proizvodnja v kosih

18000000
16.458.571
15.437.634

16000000
14.705.385
14000000

14.853.903

12.834.183

12000000
10000000
8000000
6000000
4000000
2000000
2000

2001

2002

0
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