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POVZETEK 

Živimo v času, ko imamo na voljo veliko izbiro istovrstnih izdelkov. Trgovin je vse več, 

potrebe potrošnikov pa so velike. Podjetja iščejo različne načine, kako kupce privabiti prav v 

svojo prodajalno. Eno od orodij privabljanja kupcev je merchandising. Namen raziskave v 

diplomski nalogi je ugotoviti, kako merchandising vpliva na kupce. V teoretičnem delu so 

najprej predstavljeni vedenje potrošnikov ter njihove potrebe in želje. Sledi opredelitev 

merchandisinga z opisom njegove vloge v prodajalni. Na koncu prvega dela so obravnavani 

še zunanja in notranja podoba trgovine ter elementi, ki vplivajo na atmosfero pri 

nakupovanju. V empiričnem delu naloge so predstavljene ugotovitve raziskave o vplivu teh 

elementov na kupce in podani predlogi glede uvedbe nekaterih sprememb. 

Ključne besede: izdelek, trgovina, kupec, merchandising, atmosfera. 

SUMMARY 

Nowadays customers face the fact of plenty similar products, with the same characteristics. 

The number of stores is increasing as are the customer's needs. These are the reasons why 

retailers attempt to attract customers right into their stores. One of the main tools used by 

retailers is merchandising. The purpose of the thesis is to determine what impact does it have 

on customers. The thesis is divided into two parts. The first part is theoretical where I 

presented customers behavior, needs vs. desires, and buying itself. Then I defined what 

merchandising is and what role does it have. In the end I looked deeply into store's 

appearance, interior and exterior elements and its effect on store atmosphere. The second part 

consists on findings how these elements influence customers and if there are any 

improvements that could be implemented. 

Key words: product, store, customer, merchandising, store atmosphere. 

UDK: 658.8:339.138(043.2)





V 

ZAHVALA 

Zahvaljujem se mentorju doc. dr. Armandu Faganelu za strokovno pomoč in navodila pri 

pisanju diplomske naloge. 

Zahvaljujem se staršema, ki sta mi omogočila študij in me v tem času podpirala. 

Zahvaljujem se tudi fantu, ki me je med študijem prav tako podpiral in mi stal ob strani. 





VII 

VSEBINA 

1 Uvod .................................................................................................................................... 1 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča .................................. 1 

1.2 Namen in cilji diplomske naloge ............................................................................... 1 

1.3 Metode za doseganje ciljev diplomske naloge .......................................................... 2 

1.4 Predpostavke in omejitve diplomske naloge ............................................................. 2 

2 Vedenje potrošnikov ......................................................................................................... 3 

2.1 Potrebe in želje .......................................................................................................... 3 

2.2 Nakupni proces .......................................................................................................... 4 

2.2.1 Nakupni dejavniki .......................................................................................... 4 

2.2.2 Faze nakupnega procesa ................................................................................ 5 

2.3 Kupec in nakupovalec ................................................................................................ 8 

3 Opredelitev merchandisinga ............................................................................................ 9 

3.1 Definicija merchandisinga ......................................................................................... 9 

3.1.1 Raba merchandisinga ..................................................................................... 9 

3.1.2 Vloge in odgovornosti službe za merchandising ......................................... 10 

3.2 Vizualni merchandising ............................................................................................11 

3.2.1 Področja vizualnega merchandisinga ............................................................11 

3.2.2 Vloga in odgovornosti službe za vizualni merchandising ........................... 12 

4 Zunanja in notranja podoba trgovine ........................................................................... 13 

4.1 Zunanjost trgovine – izložba .................................................................................... 13 

4.2 Notranjost trgovine .................................................................................................. 13 

4.2.1 Oprema in razporeditev prodajnega prostora ............................................... 14 

4.2.2 Razvrščanje izdelkov v trgovini ................................................................... 14 

4.2.3 Atmosfera v trgovini .................................................................................... 20 

5 Empirična raziskava ....................................................................................................... 22 

5.1 Namen in cilj raziskave ........................................................................................... 22 

5.2 Raziskovalna metoda ............................................................................................... 22 

5.3 Načrt vzorčenja ........................................................................................................ 22 

5.4 Analiza podatkov ..................................................................................................... 22 

5.5 Rezultati raziskave in predstavitev ugotovitev ........................................................ 23 

5.5.1 Vzorec .......................................................................................................... 23 

5.5.2 Vpliv nekaterih dejavnikov na nakup .......................................................... 24 



VIII 

5.5.3 Ustreznost načina razstavitve oblačil ........................................................... 32 

5.5.4 Opaznost izložbe pred vstopom v trgovino ................................................. 37 

5.5.5 Trditve o izložbi ........................................................................................... 37 

5.5.6 Trditve o razstavljenih lutkah v trgovini ...................................................... 38 

5.5.7 Moteči dejavniki pri nakupovanju ............................................................... 38 

5.5.8 Opaznost razvrščenosti izdelkov po barvni paleti ....................................... 39 

5.5.9 Pomembnost razvrščenosti izdelkov po barvni paleti .................................. 40 

6 Sklep ................................................................................................................................. 41 

Literatura ................................................................................................................................ 43 

Priloge ...................................................................................................................................... 45 

 



IX 

PREGLEDNICE 

Preglednica 1: Pogostost ocen pomembnosti dejavnikov za nakup ....................................... 24 

Preglednica 2: Pogostost ocen pomembnosti načinov razstavitve oblačil ............................. 33 

Preglednica 3: Trditve o izložbi ............................................................................................. 37 

Preglednica 4: Trditve o razstavljenih lutkah v trgovini ........................................................ 38 

Preglednica 5: Moteči dejavniki pri nakupovanju .................................................................. 39 

SLIKE 

Slika 1: Primer razstavitve oblačil na cat walku .......................................................... 16 

Slika 2: Primer razstavitve oblačil na mizi .................................................................. 16 

Slika 3: Primer razstavitve oblačil na steni ................................................................. 17 

Slika 4: Primer razstavitve oblačil na sweetu .............................................................. 18 

Slika 5: Primer razstavitve čevljev .............................................................................. 18 

Slika 6: Primer prikazovanja torbic ............................................................................. 19 

Slika 7: Primer prikazovanja pasov ............................................................................. 19 

Slika 8: Struktura anketirancev po spolu ..................................................................... 23 

Slika 9: Starostna struktura anketirancev .................................................................... 23 

Slika 10: Status anketirancev ......................................................................................... 24 

Slika 11: Strokovnost prodajalca ................................................................................... 25 

Slika 12: Pozdrav ob vstopu v trgovino......................................................................... 26 

Slika 13: Dobro vzdušje ................................................................................................ 27 

Slika 14: Prijaznost osebja ............................................................................................. 27 

Slika 15: Ustrežljivost osebja ........................................................................................ 28 

Slika 16: Glasba ............................................................................................................. 29 

Slika 17: Vonj ................................................................................................................ 29 

Slika 18: Čistoča ............................................................................................................ 30 

Slika 19: Pohištvo .......................................................................................................... 31 

Slika 20: Uniforma zaposlenih ...................................................................................... 31 

Slika 21: Svetloba .......................................................................................................... 32 

Slika 22: Razstavitev oblačil na obešalniku .................................................................. 34 

Slika 23: Razstavitev oblačil na lutki ............................................................................ 34 

Slika 24: Razstavitev oblačil na sweetu ........................................................................ 35 

Slika 25: Razstavitev oblačil na polici .......................................................................... 36 

Slika 26: Razstavitev oblačil na mizi ............................................................................ 36 

Slika 27: Opaznost izložbe pred vstopom v trgovino .................................................... 37 

Slika 28: Opaznost razvrščenosti izdelkov po barvni paleti .......................................... 39 

Slika 29: Pomembnost razvrščenosti izdelkov po barvni paleti .................................... 40 

 





1 

1 UVOD 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

V današnjem času imamo na voljo veliko izbiro izdelkov različnih ponudnikov. Trgovin je 

vedno več, veliko se jih seli v trgovske nakupovalne centre, kjer so postavljene druga ob 

drugi. Zato trgovci iščejo različne načine, kako privabiti kupce in jim ponuditi razlog za vstop 

prav v njihovo trgovino. Managerji vedo, kako pomembno je oglaševanje. To mora biti tako 

privlačno, da z njim pridobimo obiskovalce. Sledi nakupni proces, pri katerem igra 

pomembno vlogo merchandising. Z njegovimi elementi poskrbimo, da je izdelek na pravem 

mestu, kjer ga bo potencialni kupec opazil in se zanj odločil. 

V literaturi zasledimo različna pojmovanja merchandisinga. V slovenščini ni pravega izraza 

zanj oz. tega pojma ni mogoče nadomestiti z eno samo besedo. Opredeljen je v treh različnih 

definicijah (Potočnik in Umek 2004, 198–199): 

- Gre za prodajno aktivnost prodajnih referentov proizvajalcev, trgovcev na debelo in na 

drobno ter preprodajalcev, katere namen je prikazati izdelke ali storitve v čim ugodnejši 

luči, da bi jih potrošniki izbrali in kupili. 

- Merchandising pomeni privlačno razporeditev izdelkov na policah prodajaln trgovskega 

podjetja, da bi čim več kupcev opazilo razliko v primerjavi z razporeditvami v 

prodajalnah konkurentov. 

- Pomeni načrtovanje nabave pravega izdelka ali storitve, v pravi količini in kakovosti, po 

ustrezni ceni in ob pravem času. 

Še veliko več razlag in definicij pa lahko zasledimo v tuji literaturi. Jackson in Shaw (2001) 

opredeljujeta merchandising kot celoten proces načrtovanja zalog, upravljanja in nadzora. 

Velikokrat se merchandising v maloprodajnih trgovinah zameša s pojmom vizualni 

merchandising, vendar je to področje, ki se ukvarja predvsem s predstavitvijo izdelkov že v 

izložbi in nadalje v trgovini. Opredelimo ga kot proces pospeševanja prodaje z izdelki, da 

ustvarijo pri potencialnih kupcih mentalno sliko, ki jih pritegne k nakupu (Bell in Ternus 

2006, 20). V diplomski nalogi se bomo dotaknili tudi te podzvrsti, saj se bomo navezovali 

predvsem na merchandising v trgovini s tekstilom, kjer je velik poudarek tudi na vizualnem 

merchandisingu. Vizualni merchandising zajema naslednje elemente: čistoča, vonj, glasba, 

uniforma, izložba, luči, barvna paleta in pohištvo. 

1.2 Namen in cilji diplomske naloge 

Namen diplomske naloge je proučiti uporabo in učinke merchandisinga in posameznih 

elementov v obravnavanem podjetju, da bi analizirali vpliv na nakupne odločitve kupcev. 
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Teoretični cilji diplomske naloge:  

- proučiti obstoječo literaturo in vire, ki se ukvarjajo s temo merchandisinga in vizualnega 

merchandisinga;  

- proučiti literaturo s področja vedenja potrošnikov. 

Empirični cilji diplomske naloge:  

- proučiti vpliv posameznih elementov merchandisinga na kupce v izbrani trgovini; 

- analizirati vplive merchandisinga na povečanje prodaje;  

- predlagati morebitne izboljšave merchandisinga v obravnavanem podjetju. 

1.3 Metode za doseganje ciljev diplomske naloge 

Za proučitev obstoječe literature in virov je bila uporabljena metoda kompilacije, s katero smo 

povezovali definicije in ugotovitve različnih avtorjev. Z metodo analize so bile pridobljene 

informacije o merchandisingu v dostopni literaturi, z metodo sinteze pa smo združevali 

miselne stvaritve različnih avtorjev v celoto. 

V empirični raziskavi smo uporabili metodo zbiranja podatkov, natančneje osebnega 

anketiranja. Anketirali smo več kot 100 ljudi, naključno izbranih v trgovini z oblačili; anketa 

je bila anonimna in uporabljena izključno za izdelavo diplomske naloge. Anketirali smo tako 

moške kot ženske, stare od 15 do 60 let, pri čemer status osebe ni bila omejitev. Vprašalnik je 

bil sestavljen iz demografskih vprašanj ter vprašanj glede zaznavanja uporabe merchandisinga 

v trgovini in njegovega vpliva na nakupne odločitve kupcev. Pridobljeni podatki so bili 

analizirani z enostavnimi statističnimi metodami, rezultati pa predstavljeni grafično in opisno. 

1.4 Predpostavke in omejitve diplomske naloge 

V diplomski nalogi smo izhajali iz naslednjih predpostavk: 

- predpostavljali smo, da bodo anketiranci pripravljeni na sodelovanje in anketiranje ter da 

bodo odgovarjali iskreno; 

- predpostavljali smo, da bo na razpolago dovolj primerne literature; 

- predpostavljali smo, da zanimivo urejena izložba pritegne kupce k temu, da si trgovino 

ogledajo tudi z notranje strani; 

- predpostavljali smo, da izdelki, ki so razvrščeni po barvni lestvici, na kupce vplivajo 

pozitivno in jih posledično pritegnejo k nakupu. 

Pri pisanju diplomske naloge smo se omejili predvsem na uporabo merchandisinga v izbrani 

prodajalni s tekstilom, zato posploševanje ni mogoče. 
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2 VEDENJE POTROŠNIKOV 

Pri nakupnem procesu je s prodajalčevega vidika uporabnik najpomembnejši element. 

Pomembno je, da se zavedamo njegovega vedenja, saj lahko le z njim izvedemo menjalni 

proces. Vedenje potrošnikov pomeni njihovo vedenje pri nakupovanju oz. iskanju izdelkov ali 

storitev, s katerimi želijo zadovoljiti svoje potrebe in želje. Danes se zadovoljevanje 

potrošnikovih potreb močno razlikuje od preteklosti. V tekstilni industriji se to kaže npr. v 

tem, da danes pri nakupu zimskega plašča ni pomembno le to, da je topel, ampak mora biti še 

moden, iz posebnih materialov in atraktiven za okolico (Mumel 1999, 17–21). 

Z ekonomskega vidika pa lahko vedenje potrošnikov opredelimo kot sprejemanje odločitev 

ob zadovoljevanju svojih potreb in želja z izdelki in storitvami, pri čemer imata pomembno 

vlogo dohodek potrošnika in cena izdelka ali storitve (Damjan in Možina 1998, 7). 

2.1 Potrebe in želje 

Ko govorimo o potrebi, mislimo na fiziološki ali psihološki primanjkljaj, ki ga je treba 

izravnati, da bi lahko ponovno vzpostavili ravnovesje z okoljem in lastnimi zahtevami 

(Mumel 1999, 90). 

Želje pa so plod domišljije in so sorazmerno neodvisne od situacije, v kateri se posameznik 

nahaja. Želja je le eden od možnih načinov zadovoljevanja potrebe (Mumel 1999, 91–92). 

Da v celoti razumemo potrošnika in njegovo vedenje, je pomembno spoznati motivacijo, ki 

usmerja in spodbuja dejavnost ljudi. Najpomembnejša motivacija so biološke potrebe. To so 

potrebe, ki so neposredno povezane s preživetjem. Ker pa človek ne hrepeni le po hrani, 

pijači, gibanju, počitku itd., potrebuje za osebno zadovoljstvo še več. Na drugem mestu so 

psihološke ali socialne potrebe, npr. po varnosti, ljubezni in samoizpopolnjevanju. Poznamo 

pa še t. i. sekundarne potrebe, ki nastopijo predvsem pri nakupovanju. To so pridobljene 

individualne potrebe, npr. navade in razvade, področja zanimanja in vrednostna usmerjenost 

(Malovrh in Valentinčič 1996, 43–46). 

Maslow je potrebe razdelil v pet kategorij (Mumel 1999, 97–98): 

- Fiziološke potrebe: gre za prvi in osnovni nivo potreb. Sem uvrščamo potrebo po vodi, 

hrani, zraku, zaščiti, oblačenju in spolnosti.  

- Potreba po varnosti: ta potreba se pojavi šele takrat, ko so zadovoljene fiziološke potrebe. 

Gre za to, da nam ne zadostuje zavedanje, da imamo hrano sedaj, temveč jo hočemo imeti 

zagotovljeno tudi v prihodnosti. 

- Socialne potrebe: sem sodijo ljubezen, naklonjenost, pripadnost in sprejetost. 

- Ego potrebe: če so te potrebe usmerjene navznoter, gre za npr. potrebo po 

samosprejemanju, samospoštovanju, če pa so usmerjene navzven, pa vključujejo med 

drugim potrebo po prestižu, ugledu, statusu. 
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- Potreba po samouresničevanju: ta potreba se ne pojavi pogosto, saj veliko ljudi ne 

zadovolji niti ego potreb. Sem uvrščamo predvsem potrebo po uresničitvi lastnih 

sposobnosti, potencialov. 

Pri zadovoljevanju posameznikovih potreb ima glavno vlogo kupna moč oz. standard 

posameznika. Ljudje z nizkimi dohodki se za nakup odločajo razumsko in kupujejo predvsem 

najnujnejše stvari. Pri oblačilih se to kaže predvsem v tem, da kupijo le nujna sezonska 

oblačila. Ljudje z visokimi dohodki pa se za nakup odločijo predvsem iz čustvenih motivov. 

Privoščijo si lahko oblačila po zadnji modi in taka, s katerimi pokažejo svoj socialni status. 

Podatki kažejo, da ljudje za oblačila porabimo 80 % več, kot je nujno potrebno (Malovrh in 

Valentinčič 1996, 56–58). 

2.2 Nakupni proces 

Nakupni proces se začne takrat, ko potrošnik začuti določeno potrebo. Gre za odločanje oz. 

reševanje problemov, povezanih z nakupom določenega izdelka ali storitve, ki naj bi po 

končanem procesu zadovoljili potrošnikove potrebe (Damjan in Možina 1998, 29). 

2.2.1 Nakupni dejavniki 

Med dejavnike, ki vplivajo na nakup, uvrščamo psihološke, sociološke in ekonomske 

dejavnike. 

Psihološki dejavniki 

Pri psiholoških dejavniki gre za to, da potrošnik kupuje določene izdelke, ko se zave svojih 

potreb in želja ter je pod vplivom svojih stališč, zaznav in učenja. Tukaj ločimo pozitivno in 

negativno stališče do določenega izdelka, kar vpliva na to, ali bo izdelek na koncu kupil ali 

ne. Če izdelek dojema kot pozitivnega ter ga sprejema kot koristnega in lepega, obstaja večja 

verjetnost nakupa kot ob sprejemanju z negativnimi čustvi (Malovrh in Valentinčič 1996, 61) 

Sociološki dejavniki 

Med sociološke dejavnike uvrščamo kulturo, tradicijo, posameznike in skupine. Vse to vpliva 

na potrošnika, ko se odloča za nakup izdelka ali storitve (Malovrh in Valentinčič 1996, 61). 

Kultura neke družbe zajema umetnost, znanje, navade, običaje in še veliko drugega, kar je 

značilno za to družbo. Bolj kot je družba odprta, lažje vanjo uvajamo novosti. Sem spada tudi 

uvajanje novih izdelkov. Ko je družba zaprta, pa je to težje. Tradicija ima poseben vpliv 

predvsem pri prehrani, verovanju in ljudskih običajih, manj pa vpliva na oblačenje. Velik 
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vpliv na nakupovanje imajo tudi nekateri posamezniki. Ti so nam lahko zelo blizu, npr. 

sorodniki, sosedje in prijatelji, ali pa so taki, kot npr. znane osebnosti, ki jih videvamo 

predvsem v medijih in nam dajo določeno sliko ideala. Če so odnosi med posamezniki topli, 

prijateljski in neposredni, je večji tudi medsebojni vpliv na nakup. Na nakupe vplivajo tudi 

skupine, društva in organizacije, v katere se posameznik vključi. Največji vpliv na nakup 

imajo skupine, s katerimi se posameznik najbolj poveže ter prevzame njihova pravila in 

norme obnašanja, s tem pa tudi pravila nakupovanja (Malovrh in Valentinčič 1996, 61–62). 

Ekonomski dejavniki 

Med ekonomske dejavnike uvrščamo dohodek kupca, ceno, kakovost, zunanji videz, 

embalažo in etiketo izdelka, blagovno znamko ter garancijo in servisne storitve (Malovrh in 

Valentinčič 1996, 62–63). 

V življenju smo na splošno odvisni od svojega dohodka. Določa nam, ali si lahko 

zadovoljimo le nujne življenjske potrebe ali si privoščimo nekaj več. Prav zato si potrošnik 

pri nakupu izdelkov, ki niso nujno življenjsko pomembni, vzame več časa, da preveri 

ugodnosti in pogoje plačila. Cena izdelka je posameznikom z nižjim dohodkom zelo 

pomembna, tistim z višjim pa nekoliko manj. Cena izdelka naj bi odražala kakovost izdelka, 

vendar morajo prodajalci biti zelo pazljivi, ker lahko drastično znižanje cene negativno vpliva 

na kupce, saj se jim poraja vprašanje ali je izdelek zastarel ali nekakovosten. Zato se lahko 

povpraševanje po takem izdelku zmanjša. Kakovost izdelka ne pomeni samo to, kako 

kakovostno in iz kakšnega materiala je izdelek narejen. Posameznikom je pomembno 

predvsem to, ali ima lastnosti, ki bodo zadovoljile njihove zahteve in potrebe. Za kupce je 

vedno bolj pomemben zunanji videz izdelka. Ta mora potrošnika pritegniti, da v njem sproži 

pozitivna čustva in si ga takoj zaželi. Oblikovalci morajo za izdelek izbrati ustrezno barvo, 

obliko, napis, sliko in velikost. Podobno vlogo imata tudi embalaža in etiketa izdelka, saj 

morata prav tako kupca pritegniti k nakupu s svojim videzom in uporabnostjo embalaže. 

Dandanes ima vse večji vpliv blagovna znamka nekega izdelka. Ljudje se nanjo navadijo, ji 

zaupajo in so zanjo pripravljeni plačati več kot za izdelek brez blagovne znamke. Tako se pri 

nakupnem procesu skrajša čas izbiranja, saj sledijo le eni blagovni znamki. Zadnji dejavnik, 

ki prav tako vpliva na nakup izdelka ali storitve, tvorita garancija in servisne storitve. 

Garancija kaže na kakovost izdelka in uporabnost za določeno obdobje, organizirana servisna 

služba pa vliva kupcem zaupanje, zaradi česar se prodaja izdelka poveča (Malovrh in 

Valentinčič 1996, 61–64). 

2.2.2 Faze nakupnega procesa 

Nakupni proces je sestavljen iz treh faz, ki zajemajo pet korakov procesa odločanja. Prva faza 

je prednakupna predelava informacij, v kateri je prvi korak prepoznava problema, drugi korak 
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pa iskanje informacij in ocenjevanje alternativ. Sledi druga faza, proces nakupa, v katero 

uvrščamo tretji korak pri nakupnem procesu, to je odločitev in nakup. Zadnja faza je 

ponakupna predelava informacij, ta vključuje četrti korak, potrošnja in ocenjevanje, ter peti 

korak, proces prihodnje odločitve (Ule in Kline 1996, 224). Te faze in koraki so opisani v 

nadaljevanju. 

Prva faza: prednakupna predelava informacij 

1. Prepoznava problema 

Gre za prvo stopnjo v procesu potrošnikovega odločanja o nakupu. Do tega pride zaradi 

neskladja med potrošnikovo želeno in dejansko stopnjo zadovoljstva. Potrošnik postane 

popolnoma motiviran za reševanje problema takrat, ko je prepričan o tem, da ima na voljo 

razpoložljiva sredstva, ki mu bodo pomagala pri rešitvi problema. Na to, ali se bo določena 

potrošnikova potreba sploh aktivirala, vplivajo naslednji dejavniki (Ule in Kline 1996, 226–

227): 

- Čas: potrošnikovo stanje se s časom spreminja in s tem sproži potrebo po nakupu ali 

vpliva na spremembo želenega stanja. 

- Sprememba razmer: spremembe v življenju potrošnika vplivajo na potrebe. 

- Lastništvo izdelka: potreba po posedovanju novih izdelkov. 

- Poraba izdelka: gre za enega najpogostejših vzrokov za potrošnikovo prepoznavo 

problema. Ko nam nekega izdelka zmanjka, ga moramo nadomestiti z novim. 

- Individualne razlike: na eni strani imamo potrošnike, ki jim potrebo po nakupu sproži 

sprememba dejanskega stanja, na drugi strani pa so potrošniki, ki prepoznajo svojo 

potrebo zaradi spremembe v želenem stanju. 

- Vplivi trženja: podjetja potrošnikom vzbudijo zaznavo potrebe z ustrezno opremljenim 

prodajnim mestom, izobraževanjem potrošnikov, z uvajanjem novosti ipd. 

2. Zasledovanje informacij in evalvacija alternativ 

Prepoznavi problema sledi drugi korak, in sicer potrošnikovo iskanje informacij o trgovini, 

izdelku ali samemu nakupu in ocenjevanje alternativ. Pri iskanju informacij potrošnik pridobi 

več znanja, to pa ga lahko vodi v negotovost, ki je povezana s tem, kaj naj potrošnik kupi. 

Možno je, da potrošnikove informacije izhajajo iz njegovega dolgoročnega spomina, kar 

označimo kot notranje iskanje, ali pa izvirajo iz zunanjega okolja, to je zunanje iskanje. 

Notranje iskanje je odvisno predvsem od potrošnikovega spomina in zadovoljstva s 

predhodnim nakupom. Če je bil zadovoljen, ga bo notranje iskanje informacij hitro 

zadovoljilo. Zunanje iskanje informacij imenujemo tudi prednakupno iskanje, saj je povezano 

s prihajajočo odločitvijo o nakupu. Za to iskanje se odločimo takrat, ko nam naše notranje 

iskanje ne zadošča (Ule in Kline 1996, 228–229). 
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Iskanju informacij sledi ocenjevanje alternativ. Gre za fazo, ko potrošnik izbere alternative, ki 

bi lahko zadovoljile njegove potrebe. Potrošnik najprej izbere alternative, ki pridejo v poštev 

pri določenem problemu. Nato presodi možnosti posameznih alternativ glede na izbrana 

merila in na koncu izbere eno od alternativ (Ule in Kline 1996, 238–239). 

Druga faza: proces nakupa 

3. Odločitev in nakup 

Pri procesu nakupa se potrošnik najprej odloči, zakaj neki izdelek sploh kupiti. Svoje 

odločanje mora prilagoditi dani situaciji, v kateri se tisti trenutek nahaja. Poznamo tri osnovne 

tipe odločanja (Ule in Kline 1996, 240–241): 

- Kompenzacijsko pravilo: gre za pravilo, s katerim skušamo odkriti najboljšo blagovno 

znamko izdelka. 

- Leksikografsko pravilo: pri tem pravilu je pomembno to, da potrošnik izbere produkt z 

lastnostmi, ki se mu zdijo najpomembnejše. 

- Konjunktivno pravilo: potrošnik izbere spodnjo stopnjo učinka, sprejemljivega pri vsaki 

značilnosti produkta. Posamezno blagovno znamko ocenjuje po doseganju minimalnega 

merila. Če ne dosega minimalnega merila, je izločena. 

Po odločanju sledi faza nakupa, v kateri moramo najprej odgovoriti na pet ključnih vprašanj 

(Ule in Kline 1996, 242): 

- Kupiti ali ne? 

- Kdaj kupiti? 

- Kaj kupiti? 

- Kje kupiti? 

- Kako plačati? 

Potrošnik se mora zavedati, da lahko v vsakem koraku tudi prekine proces nakupa, saj lahko 

vmes dobi boljšo alternativo ali pa informacije, zaradi katerih se premisli o nakupu. 

Poznamo tri osnovne vrste nakupa (Ule in Kline 1996, 242–244): 

- Popolnoma načrtovan nakup: potrošnik se zaveda, kaj hoče, in to išče, dokler ne najde. 

- Delno načrtovan nakup: potrošnik v tem primeru kupi izdelek tiste blagovne znamke, ki 

se mu zdi sprejemljiva. 

- Nenačrtovan nakup: potrošnik se na mestu nakupa odloči, kaj bo kupil. V to kategorijo 

nakupa uvrščamo tudi impulzivni nakup, za katerega je predvsem značilno to, da gre za 

spontan, nenaden, hiter nakup, pri katerem je nuja po nakupu lahko tako močna, da se ne 

zmeni za morebitne posledice. 
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Tretja faza: ponakupna predelava informacij 

4. Potrošnja in ocenjevanje 

Nakupu sledi uporaba izdelka. V tem primeru se mora potrošnik odločiti, ali bo izdelek takoj 

uporabil, ali ga bo za nekaj časa shranil za kasnejšo uporabo, ali pa ga bo dolgoročno shranil, 

ne da bi vedel, kdaj ga bo potreboval (Ule in Kline 1996, 244). 

5. Proces prihodnje odločitve 

Za ta korak je značilno, da potrošnik odkrije realno stanje izdelka ali storitve. Te informacije 

shrani v dolgoročni spomin, spremeni zanj pomembna stališča in je pripravljen na nadaljnji 

proces širjenja znanja. Z izdelkom je lahko zadovoljen ali ne, in prav to je ključno v tem 

koraku. Zadovoljstvo potrošnika pomeni, da je izdelek zadovoljil ali pa celo presegel njegova 

pričakovanja in mu ob uporabi vzbuja prijetna čustva. Pričakujemo lahko, da bo potrošnik 

ponovno kupil isti izdelek. Nezadovoljstvo pa pomeni ravno nasprotno. Pričakujemo lahko, 

da se bo potrošnik v prihodnje izogibal temu izdelku, lahko bo širil svoje nezadovoljstvo 

naprej od ust do ust ali pa celo zahteval odškodnino pri prodajalcu (Ule in Kline 1996, 247–

250). 

2.3 Kupec in nakupovalec 

V preteklosti se je v potrošniškem sistemu govorilo predvsem o kupcih, lik nakupovalca pa je 

bil pozabljen. Ljudje so namreč pojma kupec in nakupovalec enačili ter se niso osredotočali 

na razlike med njima. Zaradi vse večjega nakupovanja v današnjem času pa je pojav 

nakupovalca pomembnejši. Danes je nakupovanje (v slengu tudi šoping ali shopping) postalo 

eno izmed treh najbolj priljubljenih načinov preživljanja časa. Ljudje radi hodijo po trgovinah 

in si ogledujejo izdelke, pri čemer nakup ni nujno cilj, temveč je to zanje sprostitvena 

dejavnost. Istočasno so vznemirjeni, ponuja se jim možnost druženja z ljudmi ali celo 

sklepanja poslov. Tako na zahodu kot v Aziji ljudje zelo radi obiskujejo trgovske centre, žal 

pa imajo sodobni ljudje manj časa kot v preteklosti, zato morajo velikokrat pri nakupovanju 

družinskih potrošnih dobrin hiteti, da bi to opravili čim hitreje. Zanimivo je, da marketing 

posveča zelo malo pozornosti nakupovalcem, govori le o kupcih, kljub temu da sta si ta dva 

izraza povsem različna. 

Kupec si že doma napiše seznam izdelkov določenih blagovnih znamk, ki jih namerava kupiti 

v trgovini. Gre za ciljno usmerjene skupine, ki točno vedo, v kateri trgovini bodo kaj kupili. 

Nakupovalec se na samem kraju odloči, ali bo kupil ta ali oni izdelek. V enem popoldnevu 

obišče več trgovin, pri čemer lahko gre iz zelo glamuroznih trgovin v diskonte, in se nato 

odloči, kje bo kaj kupil. Zanj je nakupovanje razburljivo in polno emocij. Današnji 

nakupovalec, tako moški kot ženska, je lahko tudi poslovnež (Kapferer 2012, 144–146). 
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3 OPREDELITEV MERCHANDISINGA 

3.1 Definicija merchandisinga 

V literaturi lahko zasledimo veliko različnih razlag o orodju merchandisinga. 

Kelly (1991, v Muratović 2012, 3) pravi, da je merchandising umetnost zagotavljanja pravih 

izdelkov na pravem, privlačnem mestu, ki pritegne potencialne kupce k nakupu. Z 

merchandisingom lahko vplivamo na podzavest kupca in njegovo nakupovanje, zato je 

predstavljanje izdelkov zelo pomemben dejavnik v trgovini. 

Jackson in Shaw (2001, 26–27) opredeljujeta merchandising kot celoten proces načrtovanja 

zalog, upravljanja in nadzora. Pravita, da je prodaja nepopolna, zato merchandising pomaga 

pri težkih odločitvah. 

Varley (2001, 24–25) pravi, da je merchandising dejavnost, ki se ukvarja s trgovanjem blaga, 

ocenjevanjem prodaje, načrtovanjem dostav blaga ter načrtovanjem in nadzorovanjem zalog 

blaga. Zajema tudi dodeljevanje prostora za določene produkte v trgovini, ki pa morajo biti 

urejeni tako, da je trgovina ali njen oddelek videti usklajen. 

Stevenson (2008) pa v svojem članku pove, da je merchandising eno od orodij v tržnem 

marketingu, ki je žal velikokrat pozabljeno, čeprav lahko uspešno vpliva na prodajo trgovine. 

Pravi tudi, da je eden najmočnejših marketinških jezikov, je tisti, ki komunicira s potrošniki 

na vsakem koraku – oglasi, izložba, postavitev izdelkov v trgovini ipd. 

V slovenščini ni pravega izraza za merchandising oz. tega pojma ni mogoče izraziti z eno 

besedo. Kot primer lahko navedemo tri različne definicije (Potočnik in Umek 2003, 198–

199): 

- Gre za prodajno aktivnost prodajnih referentov proizvajalcev, trgovcev na debelo in na 

drobno ter preprodajalcev, katere namen je prikazati izdelke ali storitve v čim ugodnejši 

luči, da bi jih potrošniki izbrali in kupili. 

- Merchandising pomeni privlačno razporeditev izdelkov na policah prodajaln trgovskega 

podjetja, da bi čim več kupcev opazilo razliko v primerjavi z razporeditvami v 

prodajalnah konkurentov. 

- Pomeni načrtovanje nabave pravega izdelka ali storitve, v pravi količini in kakovosti, po 

ustrezni ceni in ob pravem času. 

3.1.1 Raba merchandisinga 

Na rabo merchandisinga lahko gledamo iz dveh zornih kotov (Kelly 1991, v Muratović 2012). 
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Trgovcu to orodje pomaga pri: 

- odločanju na osnovi pridobljenih informacij; 

- identifikaciji in promociji donosnih izdelkov; 

- nadzoru nad stroški zalog; 

- ustreznem odzivu na povpraševanje kupcev; 

- znižanju stroškov; 

- povečanju ugleda prodajalne; 

- izpolnitvi potrošnikovih pričakovanj. 

Potrošniku pa pomaga v trgovini pri: 

- razpoložljivosti proizvodov: da bodo izdelki na policah takrat, ko jih bo potrošnik 

potreboval; 

- logičnem razporedu opreme v prostoru: logična nakupna pot, ki potrošniku olajša 

nakupovanje; 

- tržnih trendih: da je potrošnik dovzeten za nove trende, ki se pojavijo na trgu; 

- konkurenčnih cenah: konkurenčne cene ob ustrezni kakovosti. 

3.1.2 Vloge in odgovornosti službe za merchandising 

Vsak merchandiser je odgovoren za naslednje aktivnosti (Jackson in Shaw 2001, 26–27): 

- Maksimiziranje donosnosti trgovine oz. njenega oddelka. 

- Skrbeti mora za primerno določitev cen izdelkov in njihovo kakovost. 

- Med vsemi elementi mora vladati sinergija. 

- Skrbi, da so kupci odprti za nakup, da jim ponuja več različnih stilov. 

- Skrbi za načrtovanje zalog. 

- Delo merchandiserja je tudi, da združi dve pomembni področji, nudi podporo kupcem in 

skrbi za učinkovito upravljanje pretoka zalog. 

- Dober merchandiser vidi zalogo vedno kot naložbo, ki prinese najboljši donos za 

podjetje. 

Vloge merchandiserja (Jackson in Shaw 2001, 30–33): 

- Znati mora oceniti prodajo in načrtovati zalogo, tako da se doseže načrtovana prodaja pri 

pravilno določeni marži za vsako vrsto oblačila. 

- Zagotoviti mora redne analize in poročila, ki se nanašajo na raven zaloge in prodajno 

uspešnost. 

- Obvladati mora delo s kupci, tako da v vsakem produktu vidi priložnost za prodajo. 

- Prilagoditi se mora zahtevam glede zalog, ki so mu dane v določenem trenutku, saj ni 

vedno vsak izdelek na voljo, zato mora znati poslovati s tistim, kar ima. 

- Znati mora upravljati razdelitev zalog, jih kar se da najbolje izkoristiti in zadovoljiti 

stranke. 
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- Znati mora učinkovito upravljati in razviti distribucijsko ekipo. 

3.2 Vizualni merchandising 

Vizualni merchandising se velikokrat zameša s pojmom merchandising. Gre za dva pojma, ki 

sta si povezana in se dopolnjujeta, vendar se vizualni merchandising ukvarja predvsem s 

podobo trgovine in vzdušja v njej.  

Ruth Altman (2015) v svojem članku pove, da je vizualni merchandising strategija, ki nam 

pomaga, da z estetsko dovršenostjo izdelkov in prodajalne vplivamo na povečanje prodaje. Z 

njim ustvarjamo določene občutke pri potrošnikih in možnost ohranjanja njihove zvestobe 

naši blagovni znamki. 

Dve glavni področji vizualnega merchandisinga sta zunanjost in notranjost trgovine z 

naslednjimi komponentami: barvna kombinacija, razsvetljava, prikazovanje izdelkov, lutke, 

oprema … (Visual merchandising strategies 2012). Vse to je pomembno pri ugodnem 

nakupovalnem vzdušju. 

Varley (2001, 171–173) pravi, da je vizualni merchandising orodje, ki se ukvarja s 

predstavitvijo izdelkov v trgovini na najboljši možen način. Je način komunikacije v trgovini.  

V preteklosti se je področje vizualnega merchandisinga ukvarjalo predvsem s podobo 

trgovine, da je bila lepa in privlačna za stranke. Danes pa je poleg tega ena najpomembnejših 

dejavnosti vizualnega merchandisinga še povečevanje prodaje. Vizualni merchandising lahko 

opredelimo kot proces pospeševanja prodaje z izdelki, ki pri potencialnih kupcih ustvarijo 

tako mentalno sliko, ki jih pritegne k nakupu (Bell in Ternus 2006, 20). 

3.2.1 Področja vizualnega merchandisinga 

Področja, s katerimi se ukvarja vizualni merchandising, so (Varley 2001, 174): 

- Izbira opreme, ki je potrebna v trgovini, da so izdelki dobro postavljeni, vidni in jih kupci 

opazijo. 

- Izbira metod za postavitev izdelkov: obleke so lahko zložene na policah, visijo na 

različnih stojalih, zložene so na mizah … 

- Skrb, da so izdelki vedno na voljo. 

- Taka postavitev trgovine, da se pri kupcih spodbudi želja po dodatnih nakupih. 

- Izbira takega prodajnega materiala, da kupci impulzivno nakupujejo, da torej kupijo 

izdelek, še preden prepoznajo potrebo po nakupu. 

- Postavitev izložbe.  
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3.2.2 Vloga in odgovornosti službe za vizualni merchandising 

Vizualni merchandiserji ustvarjajo okolje trgovine, ki pomaga trgovcu pri prodaji blaga. 

Odgovorni so tudi za privabljanje kupcev in njihovo obveščanje o raznih novostih ter urejanje 

trgovine na tak način, da je zanje prijeten in radosten kraj, kjer se radi zadržujejo (Bell in 

Ternus 2006, 19). Poleg tega se vizualni merchandiserji ukvarjajo tudi s predstavitvijo 

blagovne znamke izdelka, ki jo morajo znati tako dobro spromovirati, da loči podjetje od 

drugih. V prodajalni morajo poskrbeti za vsako podrobnost, npr. vonj, ki potrošnika 

vznemirja, da ga pritegne k nakupu in si prodajalno zapomni (Bell in Ternus 2006, 20). 

Vizualni merchandiser skrbi za promocijo trgovine z naslednjimi prodajnimi strategijami: 

- Oblikuje izložbo in notranjo podobo trgovine. 

- Poskrbi za postavitev določenih izdelkov v trgovini in za notranjo opremo trgovine. 

- Oblikuje prodajne načrte za vsakodnevno uporabo. 

- Skrbi za predstavitev izdelkov v trgovini. 

V trgovini je eden od članov osebja in z njimi dobro sodeluje (Bell in Ternus 2006, 20–21). 
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4 ZUNANJA IN NOTRANJA PODOBA TRGOVINE 

4.1 Zunanjost trgovine – izložba 

Izložba je prvi stik stranke s trgovino. Traja samo nekaj sekund, zato je pomembno, da v 

izložbo postavimo take izdelke, ki bodo stranke privabili v našo trgovino (Očarajte stranko! 

2014). V preteklosti trgovci niso namenjali veliko pozornosti izložbam, na prehodu iz 19. v 

20. stoletje pa so začele dobivati svoj pomen. Prodajalci so se zavedali, da lahko z izložbo 

privabijo več potrošnikov v prodajalno in tako povečajo svoj dobiček. Gre za najcenejšo in 

najopaznejšo učinkovito reklamo (Ferkol 2000b). Da bi izložba pritegnila čim več 

potencialnih kupcev, trgovci uporabljajo tehniko pozicioniranja razstavljenega blaga oz. 

vizualni merchandising. Tukaj gre za zakonitosti zaznavanja človeškega očesa. Poleg tega 

moramo biti pozorni še na dodatne malenkosti, ki našo trgovino loči od konkurence (Petrov 

2002). 

Izložbe služijo identificiranju trgovine, blagovne znamke in ponudbe v njej ter prepričajo 

stranko, da vstopi v prodajalno (Ferkol 2000a). 

Pomembno je, da izložbo menjujemo zelo pogosto, vsaj na 14 dni. To pokaže strankam, da 

sledimo modnim trendom (Ferkol 2000a). Izdelkom, ki so razstavljeni v izložbi, moramo 

zraven dodati še panoje z nazivom in s ceno (Malovrh in Valentinčič 1996, 94). 

Tri najpogostejše napake, ki jih prodajalci delajo pri izložbah (Ferkol 2000b): 

- Svetloba: izložba bo učinkovita, če bo dramatizirala, to pomeni, da privabi stranke s 

svojo drugačnostjo. 

- Prenapolnjenost: v izložbi mora biti skrbno izbrano število lutk in oblačil; če je izložba 

preveč polna, lahko le to stranke odbije. 

- Zaloga: izdelki, ki so v izložbi, morajo biti tudi v trgovini. Ko tak izdelek razprodamo, je 

smiselno izložbo zamenjati in ne vztrajati z njo, ker je npr. zelo lepa. 

Da bi izložba privabila čim več potencialnih kupcev, mora biti enostavna in zanimiva, redno 

se mora spreminjati in mimoidočim predajati pozitivno sporočilo (Ferkol 2000b). 

4.2 Notranjost trgovine 

Oblikovanju prodajaln se v zadnjih letih namenja veliko več pozornosti kot v preteklosti. Le 

sodobno oblikovana trgovina lahko pritegne kupca, zmanjša njegov psihološki odpor in mu 

sproži zanimanje za razstavljene izdelke. Pomembno je tudi, da prodajalno uredimo na 

podlagi opredelitve ciljne skupine, saj nas lahko taka ureditev loči od konkurence (Potočnik 

2001, 296). 
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Za dobro počutje strank moramo poskrbeti tako, da je inventar pravilno razporejen, blago 

vedno zloženo, glasba primerno glasna, prostor tako urejen, da si lahko stranka enostavno in 

udobno ogleda celotno ponudbo, ter prehod med inventarjem in policami dovolj širok 

(Očarajte stranko! 2014). 

4.2.1 Oprema in razporeditev prodajnega prostora 

Dandanes je za potrošnika zelo pomembno, da se v trgovini počuti dobro, da mu je 

nakupovanje v veselje in da se rad vrača v določene trgovine. Do tega pa lahko pridemo s 

pravilno in premišljeno opremo v trgovini ter z razporeditvijo prodajnega prostora, v katerem 

se kupec lahko prosto giblje (Ferkol 2000a). 

V opremo ne uvrščamo samo stojal, miz in ostalega pohištva, ampak tudi ventilacijo, 

klimatsko napravo, instalacijo, garderobo, stopnice … (Ferkol, 2000a). 

Zavedati se moramo, da je prostorska ureditev prodajalne eden bistvenih dejavnikov uspešne 

prodaje (Potočnik 2001, 298). V vsaki prodajalni moramo določiti prostor za prodajo in mu 

posvetiti največ pozornosti, saj je najpomembnejši; nato prostor za skladišče, ki mora biti 

velik le toliko, kolikor je potrebno, saj je to del trgovine, ki ni dobičkonosen; prostor za 

stranke oz. garderobo (Ferkol 2000a). Poleg pravilne razporeditve je pomembno tudi, da 

najdemo ravnotežje med usmerjanjem gibanja kupcev in njihovim počutjem, saj to zagotavlja, 

da bodo med nakupovanjem uživali (Potočnik 2001, 301). 

Poznamo več načinov razporeditve opreme v trgovini (Potočnik 2001, 299): 

- Mrežna razporeditev: več paralelnih vrst polic brez prehodov med njimi. Taka 

razporeditev je značilna za supermarkete. Kupce prisili, da krožijo po celotni prodajalni, 

zato so nakupi največkrat naporni. 

- Razporeditev opreme tako, da ostanejo prosti prehodi: kupci se lažje gibajo med 

policami, kar je zanje zanimivo, vendar lahko včasih deluje tudi malce zmedeno. 

- Butična razporeditev: prosti prehodi, oddelki so organizirani kot individualne prodajalne, 

taka razporeditev je namenjena predvsem ciljnim kupcem z višjimi dohodki. 

4.2.2 Razvrščanje izdelkov v trgovini 

Ko določimo notranjost trgovine, začnemo s postavitvijo izdelkov in blaga na police, mize, 

stojala, stene. Vsi ti elementi pripomorejo k vzdušju trgovine. Vedno več je takih stojal, na 

katerih lahko hkrati prikažemo celoten outfit, torej lahko na stojalu visijo hlače, majica, jakna, 

verižica … (Ferkol 2000a). Za vedno več tekstilnih trgovin je značilno, da je blago razvrščeno 

po določenih kolekcijah. Vsaka kolekcija prikazuje svojo zgodbo in ponavadi so te kolekcije 

predstavljene na steni. Tako imamo lahko v eni trgovini npr. steno s črno-belimi oblačili, nato 

steno z oblačili z rožnatimi vzorci, pa steno, na kateri so predstavljene samo jeans hlače, steno 
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z oblačili večinoma zelene barve in steno z oblačili na črte. V takem primeru se stranke prosto 

sprehajajo in ni določene nakupne poti. Nakupovanje je v takem primeru sproščeno in 

časovno daljše. Edina slabost takega nakupovanja je ta, da se stranka lahko zmede, če je 

denimo prišla v trgovino z namenom, da si kupi samo eno belo majico. Če so te namreč 

razvrščene na več mestih, se mora stranka sprehoditi po vsej trgovini, če bi si želela ogledati 

celotno ponudbo. 

Pri razstavljanju blaga je pomembno, da so izdelki dobro vidni, dostopni in prikazani na 

zanimiv način. Možni so naslednji načini razvrščanja blaga (Potočnik 2001, 287–288): 

- Odprto razstavljanje: omogoča dober pregled izdelkov, značilno je za samopostrežni 

način prodaje. 

- Zaprto transparentno razstavljanje: pri izdelkih, ki morajo biti zaščiteni zaradi higienskih 

razlogov, ali pri izdelkih večje vrednosti. 

- Posebno razstavljanje na večjih prodajnih površinah: ustvarja privlačen prodajni ambient. 

V izbrani prodajalni imamo naslednje primere razvrščanja izdelkov v trgovini (razloženi in 

prikazani so v nadaljevanju): 

- cat walk, 

- miza s T-ji, 

- monoprodukt, 

- stene, 

- sweet, 

- shoe stander, 

- bag furniture in 

- belt furniture. 

Cat walk. Gre za prvi stik kupcev s trgovino. Cat walk je daljša miza, ki jo stranka opazi takoj 

ob vstopu v prodajalno. Na njej prikazujemo tedensko najnovejše in najaktualnejše artikle. Na 

cat walku so tako oblačila kot čevlji in dodatki; stranka ima možnost, da se že tukaj v celoti 

obleče (slika 1). 
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Slika 1: Primer razstavitve oblačil na cat walku 

Miza s T-ji. Na mizi so oblačila, ki so med seboj skladna. Prikazujemo tako hlače kot majice, 

puloverje, kratke hlače … Stranka si lahko tako na samo eni mizi ustvari svoj outfit. 

Pomembno je, da so oblačila razvrščena po barvni paleti, in sicer od svetlejšega proti 

temnejšemu in od leve proti desni. Na tako imenovanih T-jih pa največkrat prikazujemo krila 

in torbice (slika 2). 

 

Slika 2: Primer razstavitve oblačil na mizi 
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Monoprodukt. To so stojala ob mizi. Pri vsaki mizi sta dva monoprodukta, na katerih 

prikažemo največ dva skladna artikla, npr. krilo in majico. Pod oblačili pa je prostor še za štiri 

pare čevljev, ki se morajo prav tako stilno ujemati z oblekami (slika 2). 

Stene. Te so rezervirane za različne kolekcije. Vsaka stena ima svoje ime in predstavlja 

določeno zgodbo. Tako imamo lahko steno z oblačili z izbranimi vzorci, steno, na kateri 

prevladuje določena barva, steno z določenimi kosi oblačil. Na vsaki steni si lahko stranka 

naredi veliko različnih outfitov. Na steni so poleg oblačil tudi čevlji, ki so stilno usklajeni z 

oblačili (slika 3). 

 

Slika 3: Primer razstavitve oblačil na steni 

Sweet. Okroglo stojalo, na katerem lahko hkrati prikažemo npr. več srajc z različnimi vzorci, 

vendar morajo biti iste reference. Poleg njih pa zraven visijo še hlače, ki stilno pristajajo k 

srajcam, in jakna. Na sweetu so vedno obešena le bazična oblačila, nikoli kolekcijska. 

Pomembno je, da so oblačila iste reference skupaj in da so razvrščena po barvni paleti 

(slika 4).  
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Slika 4: Primer razstavitve oblačil na sweetu 

Shoe stander. To je stena, na kateri so razvrščeni čevlji z enako ceno. Prikazujemo dobro 

prodajane čevlje, saj to steno stranke hitro opazijo ob vstopu v prodajalno (slika 5). 

 

Slika 5: Primer razstavitve čevljev 
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Bag furniture. Pohištvo, na katerem prikazujemo dobro prodajne torbice (slika 6). 

 

Slika 6: Primer prikazovanja torbic 

Belt furniture. Pohištvo, na katerem visijo pasovi. Pomembno je, da so pasovi razvrščeni od 

najtanjšega do najdebelejšega in od svetlega proti temnemu, od leve proti desni (slika 7). 

 

Slika 7: Primer prikazovanja pasov 
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4.2.3 Atmosfera v trgovini 

Vzdušje prodajalne je za kupce zelo pomemben element pri nakupovanju. Pomembno je, da 

zaposleni v trgovini znajo vzpostaviti prijeten način prodaje in prisrčno vzdušje (Malovrh in 

Valentinčič 1996, 94). Prodajna atmosfera je pojem, ki so ga razvila glavna oblikovalska 

podjetja. Potočnik (2001, 297) prodajno atmosfero opredeljuje kot tako oblikovanje prostora, 

da pri kupcih vzbudi pozitiven vtis in poveča verjetnost, da bodo kaj kupili. Nekateri od 

glavnih elementov, ki bistveno prispevajo k atmosferi prodajalne, so: vonj, glasba, svetloba in 

barve. 

Vonj 

Je element, ki ga zaznamo takoj ob vstopu v trgovino. Pomembno je, da vsako jutro 

odišavimo prodajalno s primernim osvežilcem zraka, s takim, ki se sklada z imidžem naše 

trgovine. Večini ljudi odgovarja prijeten vonj, to je tak, ki ni premočen in nam med 

vdihavanjem zraka ugaja (Mattila in Wirtz 2001). 

Glasba 

Drugi element, ki bistveno prispeva k atmosferi in imidžu trgovine, je glasba. Izbrati moramo 

takšno glasbo, da se ujema z našo ponudbo v prodajalni. Ugotoviti moramo, kdo so naši 

potencialni kupci, in njim prilagoditi glasbo (Mattila in Wirtz 2001). Če so naši kupci 

večinoma najstniki, bomo predvajali tako glasbo, ki jo posluša večina mladih. Med razprodajo 

pa je koristno predvajati dinamično glasbo, saj nas spodbuja, da smo bolj aktivni in 

pripravljeni kupiti več (Očarajte stranko! 2014). Raziskave so pokazale, da skladnost glasbe z 

vonjem najbolj pozitivno vpliva na potrošnike, zaradi česar je več impulzivnih nakupov 

(Mattila in Wirtz 2001). 

Svetloba 

Eden glavnih elementov vizualnega merchandisinga je tudi svetloba. Biti mora takšna, da je 

trgovina videti privlačna, da te pravzaprav že na vhodu potegne vanjo. Z osvetljavo lahko v 

prodajalni tudi vplivamo na barvo blaga. Poudarimo tisto, kar se nam zdi bolj pomembno, in s 

takimi efekti lahko kupce privabimo k nakupu (Varley 2001, 159–160). Pri uporabi 

raznorazne osvetljave moramo paziti, da vpliv umetne svetlobe ni preveč drugačen od vpliva 

naravne dnevne svetlobe, saj lahko tak učinek kupca odbije od nakupa (Potočnik 2001, 298). 

Svetlejši prostori so za kupca ugodnejši, saj se v njem počutijo sproščeni in to pozitivno 

vpliva nanje (Malovrh in Valentinčič 1996, 90–91). 
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Barve 

Barve so zelo pomemben element vizualnega merchandisinga. Z njimi lahko opozorimo na 

razne akcije, ugodne cene ali jih uporabimo za popestritev trgovine. Prav tako vplivajo na 

potrošnikovo počutje in čustva. Svetle in aktivne barve, kot so rdeča, rumena in oranžna, 

vzbujajo pozitivna čustva, medtem ko hladne barve, kot so modra, vijolična in temno zelena, 

zamorjenost in zadušljivost (Malovrh in Valentinčič 1996, 91–93). 

Barv ne upoštevamo samo pri cenah in napisih, temveč tudi pri blagu. Pomembno je, da so 

oblačila v prodajalni razporejena po barvni paleti, da si torej v smeri od leve proti desni 

sledijo od svetlega proti temnemu. Npr. če imamo na mizi zložene enobarvne majice, bo na 

skrajni levi bela, proti desni ji bo sledila rumena, nato rdeča, modra in skrajno desno bo črna. 

Tako postavitev uporabljamo zaradi same podobe trgovine in da se stranke pri nakupovanju 

lažje znajdejo same v trgovini. 
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5 EMPIRIČNA RAZISKAVA 

5.1 Namen in cilj raziskave 

Namen raziskave je bil ugotoviti, kako posamezni elementi merchandisinga vplivajo na kupce 

pri nakupovanju v izbrani trgovini in kateri so tisti dejavniki, ki so pri nakupovanju 

najpomembnejši. Ugotoviti sem želela tudi, kateri način razstavitve oblačil je za večino 

obiskovalcev najprimernejši in ali določeni dejavniki motijo obiskovalce med nakupovanjem 

v izbrani trgovini. Cilj raziskave je bil analizirati te vplive in predlagati morebitne izboljšave 

merchandisinga v obravnavanem podjetju. 

5.2 Raziskovalna metoda 

Za zbiranje podatkov v izbrani trgovini sem uporabila metodo osebnega anketiranja. Z anketo 

sem anketirala naključno izbrane obiskovalce.  

Sestavila sem vprašanja, s katerimi sem želela ugotoviti, ali določeni dejavniki vplivajo na 

nakupovanje in ali je orodje merchandising v izbrani trgovini uspešno uporabljeno. 

Vprašalnik je obsegal 11 vprašanj, med katerimi so bila zadnja tri demografska. Večina 

vprašanj je bila zaprtega tipa z dvema ali več možnimi izbirnimi odgovori; dve od teh 

vprašanj sta vsebovali ocenjevalne lestvice. Pri enem vprašanju sem anketirancem postavila 

dodatno odprto vprašanje, ki se je navezovalo na prejšnje vprašanje in tako pridobila dodatno 

razlago (priloga 1). 

5.3 Načrt vzorčenja 

Ciljno populacijo za vzorčenje so predstavljali naključni obiskovalci v izbrani trgovini. 

Obiskovalci so bili tako ženske kot moški, različnih starostnih skupin. Anketiranje sem 

izvedla od 4. aprila do 10. maja 2016. Obiskovalcem v izbrani trgovini sem po opravljenem 

nakupu izročila vprašalnik ter jim poudarila, da je anketa anonimna in bo uporabljena 

izključno za izdelavo diplomske naloge.  

5.4 Analiza podatkov 

Podatke, ki sem jih pridobila z anketiranjem, sem obdelala in uredila v programu Microsoft 

Excel 2010. Rezultati so prikazani v obliki tortnih grafikonov in preglednic. 

Raziskovalno metodo sem statistično obdelala in pridobljene rezultate prikazala po 

posameznih vprašanjih. 
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5.5 Rezultati raziskave in predstavitev ugotovitev 

5.5.1 Vzorec 

V vzorec je bilo zajetih 110 naključnih obiskovalcev v izbrani trgovini. Iz slike 8 je razvidno, 

da je naključni vzorec zajemal 84 % žensk in le 16 % moških. Rezultat je posledica tega, da 

izbrana trgovina nudi tekstilne izdelke le za ženski spol. 

 

 Slika 8: Struktura anketirancev po spolu 

Iz slike 9 je razvidno, da je bilo kar 50 % vprašanih starih med 21 in 30 let. Sledijo jim 

anketirani iz starostne skupine 15–20 let, ki predstavljajo 18 % vseh vprašanih, takoj za njimi 

pa anketirani, stari 31–40 let, ki predstavljajo 17 %. Nekoliko manj, in sicer 9 %, je bilo 

anketiranih v starostni skupini 41–50 let in 6 % v starostni skupini 51–60 let. 

 

Slika 9: Starostna struktura anketirancev 
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V anketi so bile zastopane vse starostne skupine do 60 let. Rezultat, da je polovica anketiranih 

starih 21–30 let, je pričakovan, saj je trgovina namenjena predvsem mladim ženskam, ki si 

želijo biti v trendu in modne. Trgovina ponuja oblačila, ki so namenjena predvsem najstnikom 

in starejšim do okoli 35 leta. 

Iz slike 10 vidimo, da je bilo kar 52 % vprašanih s zaposlenih, s 33 % pa jim sledijo študenti. 

Le 11 % anketiranih predstavljajo dijaki. Na koncu so brezposelni in upokojenci, ki 

predstavljajo le vsak po 2 %. 

 

Slika 10: Status anketirancev 

5.5.2 Vpliv nekaterih dejavnikov na nakup 

Pri prvem vprašanju so anketiranci ocenjevali, kako vsak od 11 dejavnikov vpliva na njihov 

nakup. Ocenjevali so na petstopenjski lestvici, na kateri skrajni oceni pomenita: 1 = povsem 

nepomembno, 5 = povsem pomembno. 

Pogostost ocen za različne dejavnike je zbirno prikazana v preglednici 1, v nadaljevanju pa so 

analizirani odgovori po posameznih dejavnikih. 

Preglednica 1: Pogostost ocen pomembnosti dejavnikov za nakup 

Dejavnik 1 2 3 4 5 

Strokovnost prodajalca 2 5 13 37 53 

Pozdrav ob vstopu v trgovino 4 7 17 23 59 

Dobro vzdušje 0 1 11 32 66 

Prijaznost osebja 0 0 3 23 84 

Ustrežljivost osebja 0 1 8 31 70 

Glasba 9 24 39 20 18 
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Dejavnik 1 2 3 4 5 

Vonj 4 9 26 35 36 

Čistoča 1 1 13 39 56 

Pohištvo 6 12 40 36 16 

Uniforma zaposlenih 17 21 30 25 17 

Svetloba 2 4 33 39 32 

Opomba: 1, 2, 3, 4 in 5 so ocene, pri čemer pomenita 1 = povsem nepomembno, 5 = zelo pomembno. 

Strokovnost prodajalca 

Rezultati raziskovalne metode so pokazali, da je strokovnost prodajalca zelo pomemben 

dejavnik pri nakupu. Kar 47 % vprašanih jo je ocenilo s 5, kar pomeni, da je zanje pri nakupu 

zelo pomembna; 35 % jih je odgovorilo s 4; nekoliko manj, in sicer 12 %, s 3; sledijo 4 % 

vprašanih z ocena 2; le 2 % vprašanih sta odgovorila, da jim je ta dejavnik povsem 

nepomemben (slika 11). 

 

Slika 11: Strokovnost prodajalca 

Rezultati so pričakovani in razumljivi, saj izbrana trgovina ponuja veliko izdelkov različnih 

materialov, barv in vzorcev. Prodajalci so tam zato, da svetujejo, obvladajo sestavo oblačil in 

strankam stilno pomagajo pri nakupu. V izbrani trgovini se trudijo, da zaposleni ne bi bili le 

prodajalci, ampak tudi svetovalci, ki bi bili strankam redno na voljo. 

Pozdrav ob vstopu v trgovino 

Pozdrav ob vstopu v trgovino je za več kot polovico vprašanih, in sicer 54 %, zelo pomemben 

dejavnik. S 4 je odgovorilo 21 % vprašanih, sledi jim 15 % vprašanih, ki so ga ocenili s 3, 

6 % anketiranih ga je ocenilo z 2 in le 4 % so označili številko 1 (slika 12). 



26 

Iz tega lahko sklepamo, da je prvi stik s stranko, ko vstopi v trgovino, zelo pomemben. 

Stranka se tako počuti bolj domače, zaželena in vidi, da je bila opažena. Posledično tudi sama 

lažje stopi do prodajalca, če potrebuje kakšno pomoč. 

V izbrani trgovini se vsi zaposleni zelo trudimo, da je vsaka stranka pozdravljena, hkrati pa jo 

še pogledamo v oči in ji damo s tem vedeti, da smo veseli njenega obiska in se lahko obrne na 

nas za strokovno pomoč. 

 

Slika 12: Pozdrav ob vstopu v trgovino 

Dobro vzdušje 

Naslednji dejavnik, ki me je zanimal, kako vpliva na nakup, je bil vzdušje prodajalne. 

Ugotovila sem, da je to zelo pomemben dejavnik, saj ga je kar 60 % vprašanih ocenilo s 5, 

29 % je označilo 4, 10 % anketiranih je označilo številko 3, le 1 % je označil 2, številke 1 pa 

ni označil nihče (slika 13). 

Na podlagi teh rezultatov lahko sklepam, da je zelo pomembno, da se zaposleni v prodajalni 

trudijo ohranjati dobro vzdušje, ki prinaša pozitivne vibracije in s tem dobro počutje strank.  
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Slika 13: Dobro vzdušje 

Prijaznost osebja 

Ta dejavnik je bil najvišje ovrednoten od vseh 11 dejavnikov. Kar 76 % vprašanih je 

odgovorilo, da jim je prijaznost osebja zelo pomembna; sledi 21 % anketiranih, ki so 

odgovorili s 4, le 3 % vprašanih je odgovorilo s 3, nihče pa z 2 ali 1 (slika 14). 

 

Slika 14: Prijaznost osebja 

Sklepam lahko, da prijaznost osebja bistveno pripomore k nakupu. Neprijaznost pa lahko 

stranko celo odvrne, tako da izstopi iz trgovine brez nakupa. Pomembno je, da se trudimo biti 

prijazni v vsaki situaciji in na vseh postajah pri nakupovanju. Ob vstopu v trgovino, ko 

stranko pozdravimo, med nudenjem pomoči in pri plačilu na blagajni je pomembno, da smo 
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nasmejani in stranko gledamo v oči, ob izstopu iz trgovine pa je pomembno, da stranko 

pozdravimo in ji zaželimo lep dan. 

V izbrani trgovini se teh lastnosti držimo in tako ustvarjamo prijazno in gostoljubno vzdušje 

za stranke. 

Ustrežljivost osebja 

Poleg prijaznosti osebja je tudi zelo pomemben dejavnik ustrežljivost osebja. Kar 64 % 

anketiranih je označilo, da jim je ta dejavnik zelo pomemben, 28 % vprašanih je odgovorilo z 

oceno 4, le 7 % je obkrožilo številko 3, 1 % številko 2 in nihče ni obkrožil 1 (slika 15). 

Pomembno je, da se stranke pri nas počutijo dobrodošle in se lahko na nas zaposlene v 

trgovini vedno zanesejo za kakršnokoli informacijo. Ta dejavnik lahko zelo pripomore k 

nakupu, saj če stranka opazi, da se trudimo ji ustreči in ji pomagamo najti želene artikle, nam 

bo hvaležna in artikel v skoraj vseh primerih kupila. Prav tako je pomembno, da se za stranko 

zavzamemo v popolnosti, da nam ni problem biti z eno stranko več časa in da ji ponujamo 

različne alternative. 

 

Slika 15: Ustrežljivost osebja 

Glasba 

Statistična analiza je pokazala, da glasba ni prav pomemben dejavnik pri nakupovanju. 

Največ anketiranih, in sicer 36 %, je odgovorilo s 3, kar pomeni da glasba je in ni pomembna; 

22 % vprašanih je odgovorilo z 2, 18 % je obkrožilo številko 4, za 16 % vprašanih je glasba 

zelo pomemben dejavnik pri nakupovanju, za 8 % anketiranih pa glasba sploh ni pomemben 

dejavnik (slika 16). 
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V izbrani trgovini imamo tujo glasbo, ki je namenjena predvsem mladim. Rezultati ankete me 

ne presenečajo, saj nekatere stranke naše glasbe sploh ne zaznajo, druge pa jo in jim je všeč. 

Zaposleni v trgovini moramo skrbeti, da je jakost glasbe ravno pravšnja, da se lahko s 

strankami pogovarjamo in da glasba zanje ni moteča. 

 

Slika 16: Glasba 

Vonj 

Analiza je pokazala, da je vonj pomemben dejavnik pri nakupovanju. Od vprašanih je 33 % 

odgovorilo, da je vonj zelo pomemben pri nakupu, sledilo je 32 % vprašanih, ki so obkrožili 

številko 4, 24 % je označilo 3, kar pomeni, da zanje vonj je in ni pomemben dejavnik; le 8 % 

vprašanih je označilo 2 in samo 3 % so označili 1 (slika 17). 

 

Slika 17: Vonj 
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Pomembno je, da v prodajalni poskrbimo za prijeten vonj, saj se ta zazna že pri izložbi in nato 

takoj ob vstopu v prodajalno. Strankam je to pomembno in jih še dodatno spodbudi k nakupu. 

V izbrani prodajalni se trudimo, da se značilen vonj naše trgovine zaznava ves dan. Vsako 

jutro pred odprtjem trgovino odišavimo z izbranim osvežilcem zraka in kasneje ta vonj 

ohranjamo. Tako poskrbimo, da se neprijetne vonjave odstranijo in da se stranke pri nas 

počutijo prijetno. 

Čistoča 

Iz ankete je razvidno, da je čistoča za kar 51 % vprašanih zelo pomemben dejavnik pri 

nakupovanju; 35 % jih je označilo oceno 4, torej jim je čistoča precej pomembna, 12 % jih je 

obkrožilo 3, najnižji oceni 1 in 2 pa je obkrožilo le 2 % anketiranih (slika 18). 

Iz tega lahko sklepamo, da je zelo pomembno skrbeti vsakodnevno za čistočo. Tako stranke 

tudi naše izdelke višje ovrednotijo. 

 

Slika 18: Čistoča 

Pohištvo 

Iz slike 19 je razvidno, da strankam pohištvo ni prav pomembno pri nakupovanju. Največ, in 

sicer 36 %, jih je bilo neodločenih in so označili 3; 33 % jih je označilo 4, 15 % je pohištvo 

zelo pomemben dejavnik pri nakupovanju, 11 % jih je označilo 2 in le 5 % pohištvo sploh ni 

pomemben dejavnik pri nakupovanju. 

Rezultati so pričakovani, saj se le malokdo v naši trgovini osredotoča na pohištvo ali ga sploh 

omeni. Menim, da so rezultati takšni tudi zato, ker je pohištvo večinoma pokrito z oblekami 

ali dodatki in ni toliko v ospredju.  
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Slika 19: Pohištvo 

Uniforma zaposlenih 

Rezultati so pokazali, da uniforma zaposlenih ni prav pomemben dejavnik pri nakupovanju. 

Največ vprašanih, in sicer 27 %, je odgovorilo s 3, kar pomeni, da jim uniforma je in ni 

pomemben dejavnik; sledilo je 23 % vprašanih, ki so obkrožili številko 4, 19 % je označilo 

številko 2, 16 % je označilo, da jim uniforma zaposlenih sploh ni pomembna, in 15 %, da jim 

je uniforma zaposlenih zelo pomemben dejavnik pri nakupovanju (slika 20). 

 

Slika 20: Uniforma zaposlenih 

Rezultati me ne presenečajo, saj lahko pri tem dejavniku stranke spet delim v dve skupini. Na 

tiste, ki našo uniformo opazijo takoj, jo pohvalijo in na koncu določen artikel, ki ga 

predstavljamo, tudi kupijo, in na tiste stranke, ki naše uniforme sploh ne opazijo. 
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Vseeno pa je zelo pomembno, da smo zaposleni v izbrani trgovini urejeni in da vedno nosimo 

uniformo, ki nam jo določijo, saj je to eden najboljših načinov, kako promovirati izdelke. 

Svetloba 

Zadnji dejavnik pri prvem vprašanju je bila svetloba. Menim namreč, da v nakupovalnih 

centrih primanjkuje dnevne svetlobe, zato sem želela ugotoviti, ali je ta dejavnik za kupce 

pomemben. Ugotovila sem, da je pomemben, saj je 35 % vprašanih odgovorilo z oceno 4, 

30 % s 3, za 29 % vprašanih pa je to zelo pomemben dejavnik; le 4 % so odgovorili z 2 in 

samo za 2 % ta dejavnik sploh ni pomemben (slika 21). 

Menim, da je v izbrani prodajalni svetloba ravno pravšnja, saj se stranke nad njo ne 

pritožujejo. Pomembno je, da svetloba ni premočna in da prav tako v prodajalni ni pretemno, 

saj si stranke želijo videti realno barvo izdelka, kot je pri dnevni svetlobi. 

 

Slika 21: Svetloba 

5.5.3 Ustreznost načina razstavitve oblačil 

Pri drugem vprašanju so anketiranci ocenjevali ustreznost petih različnih načinov razstavitve 

oblačil. Ocenjevali so na petstopenjski lestvici, na kateri skrajni oceni pomenita: 1 = povsem 

nepomembno, 5 = povsem pomembno. 

V anketi sem raziskovala ustreznost naslednjih načinov razstavitve oblačil: 

- Obešalnik. Na njem so lahko razstavljena vsa oblačila: majica, srajca, hlače, krilo …; na 

obešalnikih so oblačila razstavljena po vsej trgovini. 
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- Lutka. Na njej so predstavljene novosti. Preoblači se jih dvakrat tedensko in pomembno 

je, da je lutka opazna in pritegne stranko. Na lutki predstavimo kar se da največ artiklov, 

saj je to eden najboljših načinov promoviranja izdelkov. 

- Sweet. Na okroglem stojalu so običajno predstavljeni največ trije različni artikli. Skupaj 

tvorijo celoto, tako da se stranka lahko že samo pri tem stojalu obleče v celoti. 

- Polica. Na njej so največkrat zložene majice, zraven pa so še torbica in čevlji. Na najvišji 

polici je lutka s trupom, na kateri so prikazani artikli, ki so del stene, na kateri je. 

- Miza. Na njej je več različnih artiklov. Običajno so najprej zložene hlače, iste reference 

vendar različnih barv, in zraven še majice. 

Pogostost ocen za različne načine razstavitve oblačil je zbirno prikazana v preglednici 2, v 

nadaljevanju pa so analizirani odgovori po posameznih načinih. 

Preglednica 2: Pogostost ocen pomembnosti načinov razstavitve oblačil 

Način razstavitve oblačil 1 2 3 4 5 

Na obešalniku 3 1 19 39 48 

Na lutki 0 5 26 34 45 

Na sweetu 4 14 25 49 18 

Na polici 5 15 32 38 20 

Na mizi 3 6 37 35 29 

Opomba: 1, 2, 3, 4 in 5 so ocene, pri čemer pomenita 1 = povsem nepomembno, 5 = zelo pomembno. 

Razstavitev oblačil na obešalniku 

Anketa je pokazala, da ta način razstavitve anketirancem najbolj ustreza. Kar 44 % jih je 

odgovorilo s 5, kar pomeni zelo pomembno, in 35 % s 4, kar pomeni, da jim ustreza (to je 

skupno kar 79 % vseh vprašanih); številko 3 je obkrožilo 17 % vprašanih, 2 je označil le 1 %, 

najnižjo oceno 1 pa le 3 % (slika 22). 

Rezultat je pričakovan, saj je razstavitev na obešalniku praktična in takoj vidimo celoten 

artikel. Stranke si tudi lažje poiščejo ustrezno številko. Na mizi, kjer so majice zložene, je to 

težje. 
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Slika 22: Razstavitev oblačil na obešalniku 

Razstavitev oblačil na lutki 

Statistična analiza je pokazala, da strankam prav tako zelo ustreza način razstavitve na lutki. 

Kar 41 % vprašanih je ta zelo pomemben, 31 % pa jih je označilo 4; 24 % vprašanih je bilo 

neodločenih, 4 % so označili številko 2 in nihče ni odgovoril, da jim tak način ne ustreza 

(slika 23). 

Rezultat ne preseneča, saj veliko strank v trgovini kupi artikle, ki so predstavljeni na lutki. 

 

Slika 23: Razstavitev oblačil na lutki 
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Razstavitev oblačil na sweetu 

Sweet je stojalo, na katerem so izdelki obešeni na obešalnikih in razporejeni v krogu. Tak 

način je zelo pomemben za 16 % vprašanih, 44 % pa ga je ocenilo s 4; 23 % anketiranih se ni 

opredelilo, ali jim tak način ustreza ali ne, 13 % jih je označilo številko 2 in le 4 % so 

označili, da jim je tak način razstavitve oblačil povsem nepomemben (slika 24). 

Rezultat malo preseneča, saj so na sweetu oblačila obešena na obešalnikih, zato sem 

pričakovala, da se bo veliko vprašanih pri taki razstavitvi odločilo za številko 5. Morda jih 

zmoti, da morajo artikel prijeti, da ga v celoti vidijo. Če je oblačilo obešeno na obešalniku na 

steni, to ni potrebno.  

 

Slika 24: Razstavitev oblačil na sweetu 

Razstavitev oblačil na polici 

Pri tem načinu razstavitve oblačil je statistična analiza pokazala, da manjšemu številu 

anketiranih tak način zelo ustreza, in sicer 18 %; nekaj več vprašanih, in sicer 35 %, se je 

odločilo za številko 4 in 29 % vprašanih za številko 3, kar pomeni, da se niso opredelili, ali 

jim tak način ustreza ali ne; 12 % vprašanih je odgovorilo z 2 in samo 4 % so odgovorili, da 

jim tak način sploh ne ustreza (slika 25). 

Kot vidimo, je procent ustreznosti takega načina manjši. Menim, da je to zato, ker kupec na 

polici ne vidi artikla v celoti, ampak ga mora fizično prijeti v roko, oblačilo razpreti in šele 

takrat se odloči, ali mu je všeč ali ne. Vseeno pa je pomembno, da je polica strankam na 

dosegu in v višini oči, da lahko artikel sploh opazijo. 
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Slika 25: Razstavitev oblačil na polici 

Razstavitev oblačil na mizi 

Razstavitev oblačil na mizi je zelo pomembna za 26 % vprašanih, 32 % je odgovorilo, da jim 

tak način ustreza, 34 % ljudi se ni opredelilo; manjši delež, in sicer samo 5 %, je ta način 

ocenil z 2 in le 3 % so obkrožili številko 1 (slika 26). 

Na podlagi rezultatov statistične analize je mogoče ugotoviti, da vprašanim tak način bolj 

ustreza kakor razstavitev na polici. V principu gre za podobno zložene artikle, s tem da je na 

mizi več artiklov in si lahko stranka v celoti sestavi kombinacijo. 

 

Slika 26: Razstavitev oblačil na mizi 
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5.5.4 Opaznost izložbe pred vstopom v trgovino 

Statistična analiza je pokazala, da je izložba zelo opazna, saj je 92 % anketiranih odgovorilo 

da in le 8 % vprašanih ne (slika 27). 

 

Slika 27: Opaznost izložbe pred vstopom v trgovino 

5.5.5 Trditve o izložbi 

Trditve, med katerimi so vprašani izbirali tiste, s katerimi se strinjajo, so bile naslednje: 

- Izložba je opazna. 

- Izložba pritegne k nakupu. 

- Izložba me spodbudi, da vstopim v trgovino. 

- Izložba je preprosta. 

- Izložbo pogledam iz navade, vendar je nezanimiva. 

Preglednica 3: Trditve o izložbi 

Trditev f 

Izložba je opazna. 58 

Izložba pritegne k nakupu. 65 

Izložba me spodbudi, da vstopim v trgovino. 65 

Izložba je preprosta. 7 

Izložbo pogledam iz navade, vendar je nezanimiva. 3 

Iz preglednice 3 je razvidno, da je enako število anketiranih (65) odgovorilo, da jih izložba 

pritegne k nakupu in da jih spodbudi, da sploh vstopijo v trgovino. Nekaj manj, 58 vprašanih, 

je odgovorilo, da je izložba opazna. Glede na to, da je samo 7 anketiranih odgovorilo, da je 

izložba preprosta, in samo 3, da je nezanimiva, lahko sklepamo, da je izložba opazna, 
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atraktivna in da so v njej predstavljeni taki artikli, ki jih stranke opazijo in jih posledično 

spodbudijo, da vstopijo v trgovino. Takšen rezultat sem tudi pričakovala, saj veliko strank 

sprašuje ravno po oblačilih, ki so v izložbi. 

5.5.6 Trditve o razstavljenih lutkah v trgovini 

Trditve, med katerimi so vprašani izbirali tiste, s katerimi se strinjajo, so bile naslednje: 

- Lutke so opazne. 

- Lutke me pritegnejo k nakupu. 

- Večinoma so vse lutke v trgovini podobno urejene. 

- Lutke so nezanimive. 

Iz preglednice 4 je razvidno, da je največ vprašanih (68) odgovorilo, da so lutke opazne. 

Nekaj manj, in sicer 51 anketiranih, se je strinjalo s trditvijo, da jih lutke pritegnejo k nakupu. 

Le majhno število (23) se strinja s trditvijo, da so lutke v trgovini podobno urejene, in samo 

za 1 vprašanega so lutke nezanimive. Iz preglednice lahko razberemo, da so lutke v trgovini 

strankam všeč, da jih opazijo in da jih pritegnejo k nakupu. Glede na to, da je samo 23 

vprašanih od 110 odgovorilo, da so lutke podobno urejene, sklepam, da zaposleni za vizualni 

merchandising dobro opravlja svoje delo in skuša v trgovini prikazati na vsaki lutki poseben 

stil. Tako lahko predstavimo več različnih artiklov ter zajamemo in zadovoljimo več različnih 

strank. 

Preglednica 4: Trditve o razstavljenih lutkah v trgovini 

Trditve f 

Lutke so opazne. 68 

Lutke me pritegnejo k nakupu. 51 

Večinoma so vse lutke v trgovini podobno urejene. 23 

Lutke so nezanimive. 1 

5.5.7 Moteči dejavniki pri nakupovanju 

Trditve oz. dejavnike, med katerimi so vprašani izbirali tiste, s katerimi se strinjajo, so bile 

naslednje: 

- Preglasna glasba. 

- Izdelkov na policah in frontalih ne dosežem. 

- Neurejenost trgovine. 

- Preveč izdelkov na eni mizi. 

- Nič me ne moti. 
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Iz preglednice 5 je razvidno, da večino anketiranih (58) v naši trgovin nič ne moti. Približno 

enako število vprašanih je odgovorilo, da je v trgovini preglasna glasba (21), da izdelkov na 

določenih mestih ne dosežejo (23) in da je preveč izdelkov na eni mizi (22). Le 12 vprašanih 

od 110 je odgovorilo, da je trgovina neurejena. Glede na rezultate menim, da se trud vseh 

zaposlenih odraža v trgovini, saj skozi ves dan skrbimo, da je trgovina kar se da urejena in 

pospravljena. Vseeno ne smemo zanemariti majhnega odstotka vprašanih, ki so odgovorili, da 

izdelkov na nekaterih mestih ne dosežejo. V takem primeru bi lahko višino police malce 

spustili. 

Preglednica 5: Moteči dejavniki pri nakupovanju 

Trditve f 

Preglasna glasba. 21 

Izdelkov na policah in frontalih ne dosežem. 23 

Neurejenost trgovine. 12 

Preveč izdelkov na eni mizi. 22 

Nič me ne moti. 58 

5.5.8 Opaznost razvrščenosti izdelkov po barvni paleti 

Statistična analiza je pokazala, da 55 % anketiranih v naši trgovini opazi, da so izdelki 

razporejeni glede na barvno paleto, torej od svetlejšega proti temnejšemu, 45 % pa tega ne 

opazi (slika 28). Menim, da strankam, ki so odgovorile ne, taka razporeditev ni pomembna in 

zato tega niti ne opazijo. 

 

Slika 28: Opaznost razvrščenosti izdelkov po barvni paleti 
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5.5.9 Pomembnost razvrščenosti izdelkov po barvni paleti 

Na 8. vprašanje »Ali je razvrščenost po barvni paleti za vas pomembna?« je odgovarjalo tistih 

55 % anketirancev, ki so na 7. vprašanje »Ali opazite, da so izdelki v naši trgovini razvrščeni 

glede na barvno paleto (od svetlejšega proti temnejšemu)?« (pogl. 5.5.8) odgovorili da. 

Možna sta bila dva odgovora: 

- Da. 

- Ne, name to ne naredi nobenega učinka. 

Kdor je odgovoril da, je odgovoril še na vprašanje, zakaj je zanj taka razvrstitev pomembna. 

Med 55 % vprašanih, ki so na prejšnje vprašanje odgovorili, da so opazili razporejenost 

izdelkov po barvni paleti, je ta pomembna za 57 %, za preostalih 43 % pa ni in nanje ne 

naredi nobenega učinka (slika 29). Med tistimi, ki so pozitivno odgovorili, so bile med 

najpogostejšimi razlagami, zakaj je taka razvrstitev zanje pomembna, naslednje: 

- Zaradi izbire kombinacije, lažje poišče pravi kontrast barve. 

- Lažje najde barvo, ki jo išče. 

- Zaradi urejenosti trgovine. 

- Lažje se odloči. 

- Zaradi preglednosti artiklov. 

- Ker taka razporeditev deluje organizirano. 

- Zaradi lažje orientacije. 

- Ker to pritegne k nakupu. 

- Zaradi lažjega kupovanja in kombiniranja. 

 

Slika 29: Pomembnost razvrščenosti izdelkov po barvni paleti 
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6 SKLEP 

Doba 21. stoletja je doba potrošništva in materializma. Izdelkov na trgu je veliko ter se 

razlikujejo po kakovosti in ceni. Kupci so z vsakim dnem bolj zahtevni, hkrati pa ne kupujejo 

več le nujno potrebnih izdelkov, ampak več različnih oblačil, modnih dodatkov in torbic. 

Želijo zadovoljiti svojo potrebo po »imeti nekaj novega, nekaj modnega« oz. podležejo težnji, 

»to je modno, to moram kupiti«, v resnici pa tega pravzaprav ne potrebujejo. Odpira se veliko 

nakupovalnih centrov, s čimer se nakupovalne navade ljudi zelo spreminjajo, saj imamo danes 

na voljo ogromno izdelkov, česar v preteklosti ni bilo. 

Zaradi take spremembe pri potrošnikih si prodajalci prizadevajo biti najboljši in prodati 

največ, kar lahko. Uvedli so nove pristope k prepričevanju ljudi, zakaj kupiti ravno njihov 

izdelek. Trgovine so začeli urejati drugače, razmišljajo, kam postaviti točno določen izdelek, 

in opazujejo, ali se ta izdelek na tem mestu dobro prodaja, sicer ga postavijo drugam. 

Pomembno je, da izdelke razvrstijo tako, da jih kupec opazi in ga pritegnejo k nakupu. Poleg 

vsega tega pa ne smemo pozabiti na najpomembnejše, to so potrebe in želje potrošnikov, saj 

so oni glavni člen v potrošnonakupni verigi. Pri vseh teh pristopih nam merchandising 

pomaga, da postavimo izdelek na pravo mesto, ob pravem času in s pravo ceno, s čimer 

vplivamo na kupčevo odločitev za nakup. 

Z raziskovalno metodo anketiranja sem želela ugotoviti vpliv posameznih elementov 

merchandisinga in razvrščenosti oblačil na kupce ter ali jih naša zunanjost trgovine pritegne. 

Zanimalo me je, kako to pripomore pri nakupovanju. Zelo pomembno vlogo poleg 

merchandisinga imajo v trgovini tudi zaposleni. Analiza je pokazala, da je pomemben prvi 

stik, torej pozdrav ob vstopu v trgovino. Tako se stranke počutijo dobrodošle in bolj 

sproščene. Najvišje ovrednotena dejavnika sta bila prijaznost in ustrežljivost osebja. Vsi se 

zavedamo, da pravilen pristop prodajalca k stranki veliko pripomore. Če smo pozitivno 

naravnani, to tudi oddajamo, stranka tako z nami z veseljem komunicira in posledično v 

pozitivnem duhu tudi steče nakupni proces. Med elementi merchandisinga sem ugotovila, da 

so obiskovalcem v izbrani trgovini zelo pomembni čistoča, vonj in svetloba. To lahko tudi 

sama opazim, saj so stranke glede določenega izdelka velikokrat v dilemi, ali ga kupiti ali ne, 

saj jim notranja svetloba izdelka ne prikaže v pravi niansi barve, kot bi sicer dnevna svetloba. 

Med manj pomembne dejavnike merchandisinga pa so anketirani uvrstili glasbo, pohištvo in 

uniformo zaposlenih. 

V trgovini ima pomembno vlogo tudi razvrščenost oblačil. Največji odstotek vprašanih je 

odgovoril, da jim najbolj ustrezajo oblačila, ki so obešena na obešalniku. Rezultati ankete me 

niso presenetili, saj menim, da ima tukaj pomembno vlogo praktičnost. Kupci tako vidijo 

oblačilo v celoti, saj je obešeno, ne zloženo, zato je tudi lažje dostopno. Prav zato je veliko 

manj ljudi označilo razvrščenost oblačil na polici kot ustrezno, saj taka postavitev ni dovolj 

dostopna, hkrati pa morajo obiskovalci sami razpreti oblačilo, da ga vidijo v celoti. 
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Analiza je pokazala, da je izložba trgovine zelo opazna, kupce spodbuja, da vstopijo v 

trgovino, in jih pritegne k nakupu. Menim, da je rezultat tako pozitiven zato, ker redno na 

vsakih štirinajst dni izložbo spremenimo in vanjo postavimo nove artikle, ki so aktualni za 

določeno obdobje. 

V notranjosti trgovine igrajo pomembno vlogo tudi razstavljene lutke. Lutke so postavljene 

po vsej trgovini, na policah in mizah. Anketa je pokazala, da so lutke prav tako opazne in 

stranke pritegnejo k nakupu. Rezultati niso presenetljivi, saj se v trgovini trudimo lutke redno 

spreminjati ter jih modno in stilno oblačiti. Manjši odstotek vprašanih pa je odgovoril, da so 

vse lutke v trgovini podobno urejene. Pozitivno sprejeta je bila tudi razvrščenost oblačil na 

lutki, saj ljudje tako vidijo celotno kombinacijo. Ta jih lahko pritegne k hitremu nakupu, saj 

ne potrebujejo dodatnega časa, da si sami izberejo kombinacijo oblačil. 

Pozitivno sem bila presenečena nad rezultatom, da v naši trgovini zelo redkokoga kaj moti. 

Med najvišje uvrščenimi motečimi dejavniki so bili preglasna glasba, nezmožnost doseganja 

izdelkov, ki so zloženi na polici, in preveč izdelkov, razvrščenih na eni mizi. Menim, da je 

glede glasbe tak rezultat tudi zato, ker so obiskovalci naše trgovine v večini mladi do 30 let 

ter jih moderna in glasnejša glasba ne moti. 

V izbrani trgovini posvečamo pozornost tudi razvrščanju izdelkov glede na barvno paleto, in 

sicer od svetlejšega proti temnejšemu. Ugotovila sem, da to opazi zelo malo obiskovalcev. 

Menim, da dajejo večji poudarek na videz in kakovost artikla ter opazujejo vzorce oblačil. Je 

pa del ljudi, ki to opazi, ter jim taka razvrstitev pomaga pri kombiniranju in izbiranju nianse 

barve. 

Na osnovi raziskave bi izbrani trgovini predlagala, da še več oblačil predstavijo tako, da jih 

obesijo na obešalnik, saj je se izkazalo, da taka razvrščenost ljudem najbolj ustreza. Ravno 

tako bi lahko dodali še več lutk v trgovino, saj obiskovalcem tudi ta način razstavitve oblačil 

ustreza. Pri tem pa bi se osredotočali na to, da vsaka lutka predstavlja svoj stil, se med seboj 

razlikujejo in niso podobno urejene. Predlagala bi tudi, da spustijo višino polic, na katerih so 

zloženi izdelki, da bi bili tako strankam bolj na dosegu. Glede na to, da je analiza pokazala, da 

je prvi stik stranke s prodajalcem zelo pomemben, bi izbrani trgovini predlagala, da zaposli 

welcome managerja, ki bi stal pri cat walku in vsako stranko pozdravil. To bi prišlo v poštev 

predvsem ob sobotah, ko je število obiskovalcev največje. Analiza je pokazala, da prijaznost 

osebja in dobro vzdušje zelo vplivata na nakup, zato bi trgovini tudi predlagala, da svoje 

zaposlene še dodatno izobražujejo glede svetovanja in pozitivnega pristopa do stranke. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Anketni vprašalnik 





Priloga 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK  

Moje ime je Tina Milavec in letos zaključujem študij na Fakulteti za management. V sklopu 

diplomske naloge izvajam anketo, ki mi bo v pomoč pri izdelavi diplomske naloge. Anketa je 

anonimna in vsi pridobljeni podatki bodo uporabljeni izključno v diplomski nalogi. 

Vnaprej najlepša hvala! 

1. Ocenite, kako naslednji dejavniki vplivajo na vaš nakup. Ob tem pomeni 1 = povsem 

nepomembno, 5 = zelo pomembno. 

 

Strokovnost prodajalca 1 2 3 4 5 

Pozdrav ob vstopu v trgovino 1 2 3 4 5 

Dobro vzdušje 1 2 3 4 5 

Prijaznost osebja 1 2 3 4 5 

Ustrežljivost osebja 1 2 3 4 5 

Glasba 1 2 3 4 5 

Vonj 1 2 3 4 5 

Čistoča 1 2 3 4 5 

Pohištvo 1 2 3 4 5 

Uniforma zaposlenih 1 2 3 4 5 

Svetloba 1 2 3 4 5 

2. Ocenite, koliko se vam zdi ustrezen način določene razstavitve oblačil. Ob tem pomeni 

1 = povsem nepomembno, 5 = zelo pomembno. 

 

Na obešalniku 1 2 3 4 5 

Na lutki 1 2 3 4 5 

Na sweetu (okroglo stojalo, na katerem so 

obešena oblačila) 
1 2 3 4 5 

Na polici 1 2 3 4 5 

Na mizi 1 2 3 4 5 
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3. Ali opazite našo izložbo, preden vstopite v trgovino? 

a) Da 

b) Ne 

4. Če ste pri prejšnjem vprašanju odgovorili Da, obkrožite trditve, s katerimi se strinjate. 

a) Izložba je opazna. 

b) Izložba pritegne k nakupu. 

c) Izložba me spodbudi, da vstopim v trgovino. 

d) Izložba je preprosta. 

e) Izložbo pogledam iz navade, vendar je nezanimiva. 

5. Prosim, da obkrožite naslednje trditve glede razstavljenih lutk v notranjosti trgovine. 

a) Lutke so opazne. 

b) Lutke me pritegnejo k nakupu. 

c) Večinoma so vse lutke v trgovini podobno urejene. 

d) Lutke so nezanimive. 

6. Obkrožite med naslednjimi dejavniki tiste, ki vas motijo pri nakupovanju v naši trgovini. 

a) Preglasna glasba. 

b) Izdelkov na policah in frontalih ne dosežem. 

c) Neurejenost trgovine. 

d) Preveč izdelkov na eni mizi. 

e) Nič me ne moti. 

7. Ali opazite, da so izdelki v naši trgovini razvrščeni glede na barvno paleto (od svetlejšega 

proti temnejšemu)? 

a) Da 

b) Ne 

8. Če ste pri prejšnjem vprašanju odgovorili Da, prosim odgovorite, ali je razvrščenost po 

barvni paleti za vas pomembna. 

a) Da. Zakaj? ......................................................................................................................... 

b) Ne, name to ne naredi nobenega učinka. 
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Za konec vas prosim, če odgovorite še na nekaj demografskih vprašanj. 

9. Spol 

a) Ženski 

b) Moški 

10. Starost 

a) 15–20 

b) 21–30 

c) 31–40 

d) 41–50 

e) 51–60 

f) Nad 60 

11. Status 

a) Dijak 

b) Študent 

c) Brezposelni 

d) Zaposleni 

e) Upokojenec 


