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POVZETEK 

Kupci so ljudje z razliĉnimi psihološkimi znaĉilnostmi, zato je njihovo nakupno vedenje v 

veliki meri povezano z notranji motivi, potrebami in ţeljami. Ĉe ţelimo razumeti kupĉevo 

vedenje, moramo spoznati dejavnike, ki nanj vplivajo. V ta namen prouĉujemo vpliv 

vedenjskih dejavnikov na kupca, ki jih prouĉuje psihologija prodaje. Znano je, da je na trgu 

moĉna konkurenca za ĉim veĉji trţni deleţ. Znanje podjetij o tem, kakšni so njihovi kupci in 

na osnovi ĉesa se odloĉijo za nakup, je kljuĉno in koristno. Iz tega razloga morajo podjetja 

spoznati vedenjske dejavnike svojih kupcev in se na te ustrezno odzvati. S tem naĉinom se 

jim laţje in uspešneje prilagodijo, poleg tega pa so na dobri poti, da poveĉajo svoj obseg 

prodaje in dobiĉek.  

Ključne besede: kupec, psihologija prodaje, psihološki, sociološki, gospodarski in trţni 

dejavniki vedenja kupcev 

SUMMARY 

Customers are people with different  psychological characteristics, therefore we can link their 

purchase behaviour to a large extent to their internal motives, needs and wishes. If we are to 

understand the customer's behaviour, we need to get to know the factors which affect it. For 

this particular purpose we're looking at the impact of behavioral factors by examining the 

customer's psychology of sales. It is known that the market has strong competition for marker 

share. Knowledge of companies about what their customers and the grounds on which they 

choose to purchase something, is vital and of outmost importance. For this reason, the 

companies have to get to know their customers and behavioural factors to respond 

accordingly. Use this method to give them easier and effective ways to adapt and you are on 

track to increase its sales volume and profit. 

Keywords: customer, sales psychology, psychological, sociological, economic and market 

factors, behaviour of customers 

UDK: 658.90:259.9(043.2) 





V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA 

Na tem mestu bi rada omenila osebe, brez katerih tega dela ne bi bilo.  

Prvenstveno gre zahvala mentorici, doc. dr. Zlatki Meško Štok, za pomoĉ in strokovne 

nasvete pri pisanju in izdelavi zakljuĉne projektne naloge. 

Obenem se zahvaljujem podjetju Lisca d. d., še posebej Urški Ĉopar, vodji prodaje in Alenki 

Pinter, lastnici franšizne prodajalne v Celju, za posredovane podatke in pomoĉ pri izvedbi 

raziskave. Prav tako gre zahvala prodajalkam, ki so posredovale anketni vprašalnik strankam 

in vsem anketirankam, ki so si vzele ĉas in ga izpolnile. 

Zahvala gre vsekakor tudi moji druţini in fantu, ki so mi ves ĉas študija ter pri pisanju 

diplomske naloge stali ob strani, mi nudili moralno podporo in s tem bili v neprecenljivo 

pomoĉ. 





VII 

VSEBINA 

1 UVOD .................................................................................................................................. 1 

1.1 Opredelitev problema in teoretiĉnih izhodišĉ .............................................................. 1 

1.2 Namen in cilji diplomske naloge.................................................................................. 2 

1.3 Predvidene metode za dosego ciljev ............................................................................ 2 

1.4 Predpostavke in omejitve ............................................................................................. 3 

2 PSIHOLOGIJA PRODAJE ............................................................................................... 4 

2.1 Vloga in pomen psihologije prodaje ............................................................................ 4 

2.2 Vrste kupcev................................................................................................................. 4 

2.2.1 Kupci glede na spol .............................................................................................. 5 

2.2.2 Kupci glede na starost .......................................................................................... 5 

2.2.3 Kupci glede na zaznavanje blaga ......................................................................... 6 

2.2.4 Kupci po osebnostnih lastnostih ........................................................................... 7 

2.3 Prodajalci...................................................................................................................... 9 

2.3.1 Navdušenost  in odnos prodajalca do kupca ...................................................... 10 

2.3.2 Podoba uspešnega prodajalca ............................................................................. 10 

3 VEDENJE KUPCEV ........................................................................................................ 11 

3.1 Psihološki dejavniki vedenja kupcev ......................................................................... 12 

3.1.1 Motivacija, motivi .............................................................................................. 12 

3.1.2 Zaznavanje.......................................................................................................... 13 

3.1.3 Stališĉa ............................................................................................................... 14 

3.1.4 Uĉenje ................................................................................................................. 14 

3.2 Sociološki dejavniki vedenja kupcev ......................................................................... 14 

3.2.1 Vpliv kulture in subkulture ................................................................................ 15 

3.2.2 Vpliv tradicije ..................................................................................................... 15 

3.2.3 Pripadnost skupinam .......................................................................................... 15 

3.2.4 Osebni vplivi ...................................................................................................... 16 

3.3 Gospodarski dejavniki vedenja .................................................................................. 16 

3.3.1 Kupna moĉ ......................................................................................................... 16 

3.3.2 Cena izdelkov ..................................................................................................... 17 

3.4 Trţni dejavniki vedenja .............................................................................................. 17 

3.4.1 Kakovost izdelka ................................................................................................ 17 

3.4.2 Zunanji videz (design) ........................................................................................ 18 

3.4.3 Blagovna znamka ............................................................................................... 18 

3.4.4 Jamstvo ............................................................................................................... 19 

3.4.5 Servisne storitve ................................................................................................. 19 

3.4.6 Embalaţa in etiketa ............................................................................................ 19 

4 PREDSTAVITEV PODJETJA LISCA D. D. ................................................................ 20 

4.1 Osnovne informacije o podjetju ................................................................................. 20 

4.2 Lisca skozi ĉas............................................................................................................ 20 



 

VIII 

4.3 Lisca danes ................................................................................................................. 21 

4.4 Blagovne znamke ....................................................................................................... 21 

4.4.1 Lisca ................................................................................................................... 21 

4.4.2 Cheek by Lisca ................................................................................................... 22 

5 VPLIV VEDENJSKIH DEJAVNIKOV NA KUPCA ................................................... 24 

5.1 Metodologija .............................................................................................................. 24 

5.2 Raziskovalne domneve............................................................................................... 25 

5.3 Analiza rezultatov ...................................................................................................... 25 

5.3.1 Vzorec in analiza demografskih podatkov ......................................................... 25 

5.3.2 Rezultati raziskave in njihova analiza ................................................................ 26 

5.3.3 Preverjanje postavljenih hipotez ........................................................................ 32 

5.4 Ugotovitve in predlogi podjetju ................................................................................. 32 

6 SKLEP ............................................................................................................................... 35 

LITERATURA ....................................................................................................................... 37 

PRILOGE ............................................................................................................................... 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 

PONAZORILA 

Slika 1: Pomen psihologije prodaje......................................................................................... 9 

Slika 2: Program blagovne znamke Lisca ............................................................................. 22 

Slika 3: Program blagovne znamke Cheek by  Lisca ............................................................ 23 

Slika 4: Starost anketirank .................................................................................................... 26 

Slika 5: Izobrazbena raven anketirank .................................................................................. 26 

Slika 6: Nakupni motiv ......................................................................................................... 27 

Slika 7: Zaznavanje anketirank ............................................................................................. 27 

Slika 8: Nakupna odloĉitev ................................................................................................... 28 

Slika 9: Pomen pomoĉi prodajnega osebja ........................................................................... 28 

Slika 10: Psihološki dejavniki ................................................................................................. 29 

Slika 11: Sociološki dejavniki ................................................................................................. 30 

Slika 12: Gospodarski dejavniki ............................................................................................. 30 

Slika 13: Trţni dejavniki ......................................................................................................... 31 

 

Preglednica 1: Sestavine dejavnikov vedenja ..................................................................... 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





1 

1 UVOD 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

»Stranka je kralj in ima vedno prav.« 

Vsak kupec je osebnost zase zaradi svojstvenih potreb in ţelja, ki odraţajo razliĉne naĉine 

nakupovanja in drugaĉne kriterije pri izbiranju. Potoĉnik (2001, 110) pravi, da je kupec 

posameznik s spletom svojih potreb in motivov, ki se nekoliko razlikujejo od motivov in 

potreb drugih kupcev. V konkurenĉnem okolju so najbolj uspešni tisti trgovci, ki znajo 

sestaviti takšen splet izdelkov in storitev, ki je ĉim bolj usklajen z zahtevami njihovih ciljnih 

uporabnikom. Današnja prodaja je zato usmerjena k ĉim veĉji pozornosti kupcev in 

prouĉevanju njihovih nakupnih navad. 

Ni zadosti, ĉe vemo, kako se potrošnik obnaša na trgu. Naš osnovni interes je ugotoviti, zakaj 

se potrošnik v doloĉeni situaciji obnaša tako, v drugi drugaĉe. Kljuĉ za razumevanje 

potrošnikovega obnašanja tiĉi v posamezniku. Odloĉitev »kupim – ne kupim« je 

posameznikova (Damjan in Moţina 1999, 37).  

Nakupno vedenje je odloĉitveni proces, v katerem kupci izbirajo, ocenjujejo in kupujejo 

izdelke ali storitve in kot smo ţe omenili, so kupci ljudje z razliĉnimi psihološkimi 

znaĉilnostmi, njihovo nakupno vedenje pa je v veliki meri povezano z notranji motivi, 

potrebami in ţeljami. Zatorej nanj vplivajo vedenjski dejavniki, ki jih prouĉuje psihologija 

prodaje. Ta v svojem okviru raziskuje psihološke vidike prodaje, torej ţeli ugotoviti, kaj 

vpliva na vedenje potrošnikov, kakšni tipi kupcev obstajajo ter kako kupci zaznavajo in se 

uĉijo v prodajnem procesu (Mihaljĉiĉ 2006, 10).  

Znanje podjetij o tem, kakšni so njihovi kupci in na osnovi ĉesa se odloĉijo za nakup njihovih 

izdelkov, je kljuĉno. V današnjem ĉasu imajo kupci na voljo veliko izbire za svoj ţeleni 

nakup in iz tega razloga postajajo vse bolj zahtevni. S tem pa se na trgu ustvarja moĉna 

konkurenca za ĉim veĉji trţni deleţ. Znano je, da se kupci pri nakupu ravnajo po doloĉenih 

dejavnikih, ki prihajajo iz njih samih ali iz okolja. Skozi celotno nalogo si bomo postavljali 

vprašanje zakaj in na osnovi ĉesa se kupec odloĉi za nakup izbranega izdelka ter kateri 

dejavniki vedenja vplivajo nanj. Menim namreĉ, da mora podjetje spoznati vedenjske 

znaĉilnosti svojih kupcev in se na te ustrezno odzvati, kajti na ta naĉin se jim lahko laţje in 

uspešneje prilagodijo. S tem ravnanjem so na dobri poti, da poveĉajo svoj obseg prodaje in 

dobiĉek.  
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1.2 Namen in cilji diplomske naloge 

Namen zakljuĉne projektne naloge je, na primeru znanega slovenskega podjetja Lisca d. d. (v 

nadaljevanju Lisca), raziskati, kateri so tisti dejavniki vedenja, ki vplivajo na nakupno 

odloĉitev njihovih potrošnic. S tem podroĉjem se ukvarja psihologija prodaje, ki jo bom v ta 

namen v nalogi podrobneje predstavila. Tema me je zelo pritegnila, saj se konkretno s tem 

problemom ni ukvarjal še nihĉe. Poleg tega pa prouĉevano podjetje poznam, saj imam kar 

nekaj delovnih izkušenj v eni izmed njihovih poslovalnic. 

Cilji teoretiĉnega dela naloge so: 

 predstaviti pojem in pomen psihologije prodaje; 

 predstaviti katere vrste kupcev poznamo; 

 predstaviti lastnosti prodajalcev; 

 podrobneje opisati in raziskati dejavnike, ki vplivajo na nakupno vedenje kupcev. 

Cilji empiriĉnega dela naloge so: 

 predstaviti podjetje Lisca d. d.; 

 ugotoviti kateri so najpogostejši dejavniki vedenja potrošnic, ki vplivajo na odloĉitev za 

nakup Liscinih izdelkov in njihovo ohranjanje; 

 analizirati in interpretirati pridobljene podatke; 

 ovreĉi ali potrditi postavljeno hipotezo; 

 podati predloge za rešitev problema. 

Hipoteza 1: Menim, da je kakovost Liscinih izdelkov najpogostejši razlog za njihov nakup. 

1.3 Predvidene metode za dosego ciljev 

Teoretiĉni del naloge je zasnovan na metodi zbiranja podatkov, saj sem iz razliĉnih virov (iz 

domaĉe in tuje strokovne literature) predstavila psihologijo prodaje in njene udeleţence. 

Podrobneje sem se osredotoĉila na dejavnike vedenja kupcev pri nakupu. Z metodo internega 

raziskovanja in povpraševanja pa sem predstavila slovensko podjetje Lisca d. d. 

V empiriĉnem delu naloge sem analizirala zbrane primarne podatke, ki sem jih pridobila s 

pomoĉjo anketnih vprašalnikov, razdeljenih po sedmih lastnih in osmih franšiznih 

poslovalnicah podjetja Lisca. Po dogovoru z vodjo prodaje omenjenega podjetja sem 

raziskavo izvedla v terminu od 13. do 30. junija, in sicer je vsaka poslovalnica dobila preko 

klasiĉne pošte 10 anketnih vprašalnikov, ki jih je posredovala stranki po nakupu. Vseh 

anketnih vprašalnikov je bilo 150.  

Dobljene rezultate sem analizirala ter jih ustrezno opisno in slikovno interpretirala, pri tem pa 

sem si pomagala s programom MS Excel. 
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1.4 Predpostavke in omejitve 

Pri pridobivanju podatkov ter iskanju in zbiranju literature nisem imela veĉjih teţav. 

Omejitve so se pojavile pri empiriĉnem delu, in sicer pri izvajanju ankete, kjer se je pokazalo 

zanimanje anketirank in njihova pripravljenost za sodelovanje. Naletela sem na odklonilen 

odnos anketirank do reševanja anketnih vprašalnikov, zato je bilo 20 neuspešno rešenih. Tako 

se je skupno število anketnih vprašalnikov zmanjšalo na 130.  
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2 PSIHOLOGIJA PRODAJE 

2.1 Vloga in pomen psihologije prodaje 

Psihologija je veda, ki znanstveno prouĉuje duševnost, obnašanje in osebnost, torej psihološke 

procese v ĉloveku. 

Psihologija prodaje je veda (znanost), ki sodi med uporabne psihološke panoge in izhaja iz 

splošnih ugotovitev psihologije ter jih povezuje z delom in odnosi v trgovini. Prouĉuje 

psihološke vidike prodaje, na primer kaj vpliva na vedenje potrošnikov, kakšni tipi kupcev 

obstajajo, kako kupci zaznavajo in se uĉijo v prodajnem procesu itd. Zanima jo vedenje 

kupcev, prodajalcev in proizvajalcev v kupoprodajnem procesu. Odkriti skuša njihovo 

medsebojno pogojenost in vpliv (Mihaljĉiĉ 2006, 9-10). 

Ljudje kupujejo predvsem zato, da zadovoljijo svoje potrebe. Preden pa se odloĉijo za nakup, 

morajo zavestno prepoznati svoje potrebe, ki morajo biti zanje dovolj pomembne, da se jim 

zdijo vredne njihovega ĉasa, prizadevanja in denarja (McGaulley 2000, 132). 

Osnovni cilji, ki jih ţelimo doseĉi s poznavanjem osnov psihologije prodaje so: 

 osvoboditi se nekaterih predsodkov o kupcih in njihovem vedenju; 

 bolje razumeti vedenje potrošnikov in ljudi nasploh; 

 bolje razumeti sebe, svoje teţave in vedenje, da bi tako postali boljši prodajalci. 

Pri prouĉevanju literature zasledimo, da psihologija prodaje obsega naslednje teme: 

udeleţenci pri prodaji, vedenje kupcev, psihološke znaĉilnosti prodajnega proces, trţno 

komuniciranje in zadovoljstvo kupcev. V nadaljevanju se bomo osredotoĉili predvsem na 

prouĉevanje kupcev in prodajalcev, najbolj pa nas bodo zanimali dejavniki, ki vplivajo na 

nakupno vedenje kupcev. 

2.2 Vrste kupcev 

Pri prodaji sodelujejo kupci, prodajalci in izdelki. Za zaĉetek najprej opredelimo, kdo 

pravzaprav so kupci. Mihaljĉiĉ (2006,10) pravi, da so to ljudje z zelo razliĉnimi psihološkimi 

lastnostmi (npr. inteligentnost, interesi, stališĉa, temperament, znaĉaj…), navadami, 

izobrazbo, potrebami itd.  
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Kupce lahko glede na razliĉne kriterije razdelimo v veĉ skupin: 

 po spolu: ţenske in moški; 

 po starosti: otroci, mladina, ljudje srednjih let, starejši kupci; 

 po naĉinu zaznavanja: vizualni, avditivni in avdiovizualni tip; 

 po osebnostih lastnostih: molĉeĉi in zgovorni, zaupljivi in nezaupljivi, odloĉni in 

neodloĉni, nervozni in potrpeţljivi kupci (Mihaljĉiĉ 2006, 10). 

2.2.1 Kupci glede na spol 

Ženske 

V veĉini prodajaln je veĉ kupcev ţenskega kot moškega spola. Ţenske ponavadi ne 

nakupujejo le zase, temveĉ za vso druţino in praviloma rade kupujejo, še veĉ, nakupi so jim 

pogosto v uţitek. Imajo zelo dobro predstavo o tem, kaj ţelijo kupiti. Nasvete in sugestije 

prodajalca upoštevajo le z zadrţki ter imajo poudarjen estetski ĉut, zato se jim zdi poleg 

kakovosti enako pomembna tudi liĉna embalaţa, higiena blaga in trgovine ter zunanji videz 

prodajalcev. Neredko dajejo prednost lepoti pred praktiĉnostjo. Pogosto hodijo iz prodajalne v 

prodajalno, primerjajo in ocenjujejo (Mihaljĉiĉ 2006, 11). 

Moški 

Moški porabijo za nakupe v povpreĉju manj ĉasa. Nakup jim je lahko v breme, zato poskušajo 

ĉim bolj skrajšati nakupni ĉas. Manj »komplicirajo« kot ţenske in prodajalci lahko z nasveti 

bolj vplivajo nanje. Na splošno so nezahtevni kupci in kot takšni pri veĉini prodajalcev bolj 

priljubljeni. Izjema je tehniĉno blago, na katerega se dobro spoznajo (prav tam). 

2.2.2 Kupci glede na starost 

Otroci 

Prodajalci se pogosto ne zavedajo, da so otroci zelo pomemben, ĉe ne celo najpomembnejši 

segment kupcev. Otroci so veliki potrošniki. Obleko in obutev namreĉ hitro prerastejo, veliko 

porabijo za šolske potrebšĉine in zabavo, pri prehrani imajo specifiĉne zahteve itd. Starši 

najveĉkrat ugodijo otrokovim zahtevam po nakupu, ĉeprav so te še tako iracionalne. Do otrok 

morajo biti prodajalci še posebej pozorni. Ĉe otroci kupujejo sami, morajo biti z njimi prijazni 

in ljubeznivi, ne smejo se jim posmehovati. Svetovati jim morajo korektno in ne izrabljati 

njihove naivnosti (Mihajĉiĉ 2006, 12-13). 
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Adolescenti  

Radi sledijo modnim novostim, privlaĉi jih vse, kar je novo. Pogosto ţelijo izdelke, ki so 

drugaĉni in izvirni. V prodajalni so veĉkrat v skupinah, lahko so razposajeni, glasni in 

neugnani. Na nasvete prodajalca se bolj malo ozirajo, prav tako ne ţelijo, da se jim pri nakupu 

svetuje. Raje se posvetujejo s svojimi vrstniki. Ţelje mladostnikov so pogosto veĉje od 

njihove kupne moĉi. Zato pogosto bolj uţivajo v ogledovanju in pomerjanju, kot pa da bi 

imeli resen namen kaj kupiti (Mihajĉiĉ 2006, 13). 

Odrasli kupci 

Ti so ponavadi v veĉini. Pri nakupovanju so izkušeni, zato porabijo v prodajalni razmeroma 

malo ĉasa. Poznajo lastnosti izdelkov in blagovne znamke. Zelo pomembno se jim zdi 

razmerje med ceno in kakovostjo. Pomembno vlogo pa imajo tudi ugodni plaĉilni pogoji 

(prav tam). 

Starejši kupci 

So pogosto nezaupljivi do novosti. Radi si izberejo svojo trgovino, prodajalca ali izdelek. Pri 

nakupu so poĉasni, slabše vidijo in slišijo ter imajo slab spomin. Upokojenci so varĉni, resni, 

pesimistiĉno razpoloţeni, negotovi in nezaupljivi. Njihov okus temelji na tradiciji. Veliko jim 

pomeni trajnost izdelka (prav tam). 

2.2.3 Kupci glede na zaznavanje blaga 

Glede na to, kako se kupci odloĉajo za nakup, jih razdelimo v tri skupine: 

 vizualni kupci; 

 avditivni kupci in 

 avdiovizualni kupci (Mihajĉiĉ 2006, 14). 

Vizualni kupec 

Blago ţeli videti ter si tako ustvari predstavo o kakovosti, obliki, barvi ali velikosti izdelka. 

Takšni kupci se dobro znajdejo v samopostreţnih prodajalnah, kjer si lahko po mili volji 

ogledujejo izdelke in jih med seboj primerjajo. Nanje moĉno vpliva embalaţa. Zelo 

pomembna se jim zdi urejenost prodajalne in prodajalca. Neurejena prodajalna, razmetano 

blago, neprijazen obraz ali umazani nohti so lahko pri nakupu usodni (prav tam). 
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Avditivni kupec 

Od prodajalca ţeli slišati pojasnila o izdelku, njegovi kakovosti in drugih lastnostih. Takšni 

kupci dosti sprašujejo, ţelijo obseţna pojasnila in pazljivo poslušajo. Prodajalec se mora z 

njimi pogovarjati v umirjenem tempu, s primernimi presledki in poudarku v govoru (Mihajĉiĉ 

2006, 14). 

Avdiovizualni kupci 

Izdelek ţeli pred nakupom videti in obenem o njem ĉim veĉ slišati. Prodajalec mora seveda 

takemu kupcu izdelek pokazati in mu dati ustrezna pojasnila. Na splošno velja, da ima ogled 

izdelka poglavitno vlogo v prvi fazi prodajnega postopka. V drugi fazi postane pomembnejša 

prodajalĉeva razlaga, nato pa ponavadi nastopi še tretja faza – otip izdelka (prav tam). 

2.2.4 Kupci po osebnostnih lastnostih 

Ljudje se med seboj veliko bolj razlikujejo po osebnostnih lastnostih kot v telesnem pogledu. 

Vsaka znaĉajska poteza pri ljudeh ima tudi razliĉno izraznost. Nenehno prepletanje 

globinskega, podzavestnega, nagonskega jedra v ĉloveku z elementi zavesti, razuma, 

interesov ustvarja veliko dinamiĉnost, celo nepreraĉunljivost ĉlovekovega ravnanja.  

Prodajalec mora torej poznati osebnostne lastnosti kupcev, ki sodijo v posamezno osnovno 

obliko (Dovţan 1997, 28).  

Zaupljiv kupec 

Prodajalni in naĉinu dela je ţe predan. Ve, kaj lahko priĉakuje in všeĉ mu je zanesljivost. Ko 

se takšen kupec pridobi, je z njim lahko delati. S tako stranko prodajalci ne smejo biti površni 

samo zato, ker je privrţena. Nasprotno – njeno zaupanje je treba vedno znova dograjevati s 

solidnim delom in korektnim odnosom (Mihaljĉiĉ 2006, 15). 

Odločen in omahljiv kupec 

Odloĉna stranka natanko ve, kaj hoĉe in koliko bi morala za takšen izdelek plaĉati. Takšna 

stranka se na predlog prodajalca hitro odloĉi, ali pa ga hitro zavrne.  

Neodloĉna, omahljiva stranka veĉkrat ne ve, kaj pravzaprav sploh hoĉe. Zanima jo veĉ 

razliĉnih izdelkov, nobeden pa je ne pritegne toliko, da bi se zanj z lahkoto odloĉila. Takšna 

stranka vĉasih spremeni svojo odloĉitev celo potem, ko smo se ţe sporazumeli o nakupu. 

Strankina neodloĉnost je pogosto njena znaĉajska poteza, ki jo kaţe tudi v drugih ţivljenjskih 

situacijah (prav tam). 
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Skromni kupci 

Takšne stranke se ponavadi zadovoljijo s standardno uslugo. Niso navdušene nad modnimi 

novostmi, novimi storitvami. Delo z njimi ni naporno. Ĉe se jim znamo prilagoditi, postanejo 

stalne in zanesljive stranke (prav tam). 

Jezni kupci 

Nekatere stranke se hitro razjezijo ali pa pridejo v prodajalno s svojo jezo, ki so jo prinesle s 

seboj. Majhen spodrsljaj spremenijo v veliko napako in se nanj burno odzovejo. Prodajalec 

naj se s tako stranko nikar ne prereka, saj jo bo s tem še bolj razjezil. Do nje naj ostane 

dostojanstven in se ji vljudno opraviĉi, ĉe je res storil napako (Mihaljĉiĉ 2006, 16). 

Klepetavi kupci 

Takšne stranke nenehno govorijo o vsem mogoĉem, le o tem ne kaj hoĉejo. Ĉe jo prekinete 

sredi govora ali ji pokaţete, da vas njen samogovor ne zanima, bo hitro uţaljena. Klepetavi 

stranki je zelo pomembno, da ima obĉutek, da jo poslušate. Od tega je odvisno ali ste ji 

simpatiĉni ali ne. Zato ji vsake toliko ĉasa prikimajte in s tem potrdite, da ji sledite (Mihajĉiĉ 

2006, 17). 

Molčeči kupci 

Te stranke nerede govorijo in zato ne marajo vsiljivcev. Ĉe bo stranka ĉutila potrebo po 

pogovoru, bo sama vzpostavila kontakt. Ko ji zastavljamo nujna vprašanja, naj bodo ta kratka, 

brez nepotrebnega uvoda, jasna in konkretna. Takšne stranke tudi ne smemo siliti, naj se glede 

izdelka odloĉi hitro (prav tam). 

Živčni kupci  

Neprestano tarnajo, da nimajo ĉasa in hoĉejo biti takoj postreţeni. Njihovo nestrpnost 

opazimo, ker ţivĉno prestopajo, pogosto pogledujejo na uro, vzdihujejo, se presedajo itd. S 

svojim vedenjem ustvarjajo v prodajalni napeto ozraĉje, ki lahko preide tudi na druge stranke 

in osebje. Prodajalec, ki prevzame tako stranko, mora ohraniti svoj mir in hladnokrvnost. S 

tako stranko je treba delati hitro, ji ĉim prej ustreĉi, jo med delom zabavati, da ne bo mela 

obĉutka, da je pri nas porabila preveĉ svojega dragocenega ĉasa (prav tam). 
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2.3 Prodajalci 

Kljuĉni dejavnik pri prodajnem procesu so prodajalci, zato je njihova vloga izredno 

pomembna. Iz tega razloga jih bomo v nadaljevanju podrobneje prouĉili, saj menim, da ti s 

svojo podobo in vedenjem predstavljajo velik vpliv na kupce. Kot ugotavlja Mihajlĉiĉ (2006, 

19) »kupci pričakujejo, da bo prodajalec pokazal ne le primerno strokovno znanje, temveč 

tudi tiste osebnostne in človeške lastnosti, zaradi katerih se kupec med nakupom prijetno 

počuti, odide zadovoljen in se ponovno vrača v prodajalno.« 

Prodajanje se sicer razlikuje od vseh drugih poslovnih aktivnosti, vendar pa je kljub temu 

mogoĉe opredeliti doloĉene skupne elemente vseh prodajnih situacij. Prav tako je mogoĉe 

opredeliti osnovne zahteve za dobrega prodajalca. Prodajalec je tisti, ki lahko s svojo dovolj 

moĉno voljo vpliva na profesionalni pristop; vedeti je treba, da lahko samo profesionalnost 

prinese uspeh (Moţina, Zupanĉiĉ in Pavloviĉ 2002, 260). 

 

 

Slika 1: Pomen psihologije prodaje 

Vir: Tracy 1997, 84. 

Kot prikazuje slika 1 je osemdeset odstotkov našega prodajnega uspeha odvisnih od tega, 

kako razmišljamo. Uspeh bo doloĉen s tem, kaj menimo o sebi in kakšno stališĉe imamo 

glede sebe in svojega poklica. Ĉe izboljšamo razmišljanje o sebi in o svojih sposobnostih, 

potem izboljšamo tudi svoje delo (Moţina, Zupanĉiĉ in Pavloviĉ 2002, 265). 

Dovţan (1997, 33) pravi, da je vsa umetnost prodaje eno samo in neprestano vţivljanje 

prodajalca v vlogo kupca, njegove ţelje, potrebe in interese, kar imenujemo empatija. 
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Prodajalec ne samo pomaga kupcu pri izbiri najprimernejšega blaga, ceni, kakovosti, vzorcu, 

novosti ipd., temveĉ mu predvsem pomaga, da obĉuti lastno pomembnost. To pa prodajalcu 

uspeva z ustvarjenjem obĉutka samospoštovanja pri kupcu, saj sleherni kupec ţeli, da z njim 

ravnamo tako, kot da je zelo pomembna oseba.  

2.3.1 Navdušenost  in odnos prodajalca do kupca 

Navdušenost je notranja sila, ki omogoĉa posamezniku napredovanje in uresniĉevanje 

naĉrtovanih ciljev. Navdušenost prodajalcu priĉara iskre v oĉi, da njegovemu nastopu in 

vedenju polet, zaupanje ob stisku roke ter mu da moĉ, ki jo izţareva in s katero ţeli kupca 

prepriĉati. Navdušenost prodajalcev izhaja iz njegovega verovanja v ĉudeţ, ki ga bo doţivel 

kupec ob nakupu in uporabi ponujenega izdelka. Uspešni prodajalci zato prodajajo le izdelke, 

o katerih kakovosti in drugih lastnostih so popolnoma prepriĉani (Dovţan 1997, 7-11). 

Odnos prodajalca do strank mora biti vselej profesionalen, kar pomeni, da mora prodajalec 

tudi v napetih situacijah ostati vljuden, dostojen, naklonjen stranki, navdušen nad njenim 

obiskom, nasmejan in obziren. Še posebej v koĉljivih situacijah prodajalec ne sme pozabiti na 

osnove profesionalnosti. Prodajna praksa išĉe razliĉne naĉine, kako vplivati na kupca, da se 

bo odloĉil za nakup. Mnogo prodaj je obsojenih na neuspeh ţe od samega zaĉetka. 

Neobhoden pogoj za uspeh pri prodaji je prodajalĉeva spretnost pri navezavi sprošĉenega in 

zaupljivega stika s kupcem. Najteţje opravilo prodajalca v prodajnem procesu pa je 

dokazovanje s tehtnimi prodajnimi argumenti (Dovţan 1997, 31-32). 

2.3.2 Podoba uspešnega prodajalca 

Za uspešnega prodajalca je pomembna njegova osebnostna naravnanost, ki vsebuje: 

 pozitiven odnos do ţivljenja, poklica, okolja, poslovnih partnerjev in do konkurentov; 

 samozavest in ustvarjalnost; 

 pozornost do odjemalcev; 

 trdna volja in ţelja po uspehu; 

 zavest, da je prodaja ugleden poklic; 

 realistiĉno pojmovanje vloge prodajalca; 

 veselje do dela in velika delavnost; 

 prodajalĉevo prepriĉanje, da ni »slabih« ĉasov, podroĉij, odjemalcev, biti hoĉe 

uspešnejši; 

 priznava napake – tako lastne, kot svojega podjetja (Tavĉar, 1992). 

Lahko tudi reĉemo, da posle dobivajo tisti, ki zmorejo hvalo, ljubeznivost, ki znajo priznavati, 

potrjevati, spodbujati odjemalca in se zahvaliti za naroĉilo. Posle ne dobivajo tisti, ki so 

nevljudni, ki poniţujejo kupce, ki so nespoštljivi, nesramni, napadalni, prepirljivi. 
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3 VEDENJE KUPCEV 

Ni zadosti ĉe vemo, kako se potrošnik obnaša na trgu. Naš osnovni interes je ugotoviti, zakaj 

se potrošnik obnaša v doloĉeni situaciji tako, v drugi drugaĉe. Kljuĉ za razumevanje 

potrošnikovega obnašanja tiĉi v posamezniku. Informacije, ki prihajajo iz okolja, se 

integrirajo v posamezniku in tvorijo specifiĉen okvir, v katerem oseba deluje, ko je 

izpostavljena trţni situaciji. Tisti, ki raziskuje trţišĉe, je pozoren na obe strani dogajanja: na 

notranji proces odloĉanja pri osebi in na zunanje vplive, ki prihajajo iz okolja (Damjan in 

Moţina 1999, 37). 

Moţina, Zupanĉiĉ in Pavloviĉ (2002, 10) opredeljujejo vedenje kupcev kot del splošnega 

ĉlovekovega vedenja, pri katerem v glavnem loĉimo: situacijo, v kateri je ĉlovek; sile, ki iz 

okolja delujejo nanj; vloge, ki jih prevzema v skladu s svojimi aktivnostmi; stališĉa in znanje, 

ki so mu potrebna za opravljanje aktivnosti. 

Razumeti vedenje porabnikov in poznati porabnike je vse prej kot preprosto, saj porabniki 

pogosto ravnajo v nasprotju s tem, kar govorijo. Pogosto se sploh ne zavedajo pravih, globljih 

motivov, ki se skrivajo za njegovim poĉetjem. Vĉasih se odzovejo tako, da si premislijo v 

zadnjem trenutku (Kotler 2004, 182). 

Razliĉni avtorji razliĉno razvršĉajo številne dejavniki, ki vplivajo na vedenje kupcev, ĉeprav 

so po vsebini enaki.  

Tako recimo Mumel (1999) loĉi: 

 notranje dejavnike (zaznavanje, uĉenje in spomin, motivacija, stališĉa, vedenje 

porabnikov ter osebnost) in 

 zunanje dejavnike (kultura, skupine, gospodinjstvo in nakupno vedenje). 

Kotler pa (1998, 174) navaja naslednje štiri vrste dejavnikov: 

 kulturni dejavniki; 

 druţbeni dejavniki; 

 osebni dejavniki; 

 psihološki dejavniki. 

V nalogi bomo prouĉevali dejavnike predvsem po Mihajĉiĉu (2006, 25): 

 psihološki dejavniki; 

 sociološki dejavniki; 

 gospodarski dejavniki;  

 trţni dejavniki. 
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Preglednica 1: Sestavine dejavnikov vedenja 

VEDENJE KUPCEV 

Psihološki dejavniki Sociološki dejavniki Gospodarski 

dejavniki 

Tržni dejavniki 

motivacija, motivi vpliv kulture kupna moĉ kakovost izdelka 

zaznave vpliv subkulture cena izdelka zunanji videz 

stališĉa in vrednote vpliv tradicije  blagovna znamka 

uĉenje pripadnost skupinam  jamstvo 

osebnostne lastnosti osebni vpliv  servis 

   embalaţa 

Vir: Mihaljĉiĉ 2006, 25. 

3.1 Psihološki dejavniki vedenja kupcev 

Sprejemanje najrazliĉnejših informacij je potrošnikovo vsakodnevno opravilo. Razumevanje 

reakcij potrošnika na vse te draţljaje je izrednega pomena za oglaševalce in vse druge  

udeleţence v procesu trţenja. Ĉe pa ţelimo razumeti potrošnikov odziv, moramo poznati 

temeljne psihološke procese, kot so motivacija, zaznavanje, uĉenje in mišljenje. Za 

oblikovanje oglaševalskih in drugih sporoĉil je tudi izrednega pomena, da razumemo proces 

obdelovanja informacij v potrošnikovi glavi (Damjan in Moţina 1999, 51). 

Štirje temeljni psihološki dejavniki, ki vplivajo na nakupne odloĉitve so:  

 motivacija, motivi; 

 zaznave; 

 stališĉa in prepriĉanja; 

 uĉenje. 

3.1.1 Motivacija, motivi 

Motivacija so vsi procesi spodbujanja, ohranjanja in usmerjanja telesnih in duševnih 

dejavnosti, da bi uresniĉili cilje. Obsega vsa gibala našega vedenja: potrebe, nagone, motive, 

ţelje, cilje, vrednote, ideale, interese in voljo (Kranjc 2004, 24). 

Motiv je doţiveta potreba, usmerjena k doloĉenemu cilju, od katerega priĉakujemo, da bomo 

z njegovo uresniĉitvijo zadovoljili tudi potrebo. Kupĉevo vedenje v dokajšnji meri usmerjajo 

njihovi motivi, potrebe in ţelje. Ĉlovek ima zelo kompleksen in zapleten sistem motivov. To 

pa povzroĉa kompleksnost vedenja kupcev (prav tam). 
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Proces spodbujanja in usmerjanja, ki porabnika vodi k izvršitvi neke aktivnosti (npr. porabe 

izdelka), imenujemo motivacijski proces. V psihologiji je ta proces opisan s pomoĉjo pojmov,  

kot so potreba, motiv, ţelja in cilj. 

Pri raziskovanju vedenja kupcev si lahko postavimo niz petih temeljnih vprašanj, ki se 

dotikajo problematike motivacije. Osrednje vprašanje je gotovo vprašanje »Zakaj?«. Zakaj se 

porabniki vedejo tako? Kaj je vzrok njihovega vedenja? Nato ţelimo izvedeti odgovore na 

preostala vprašanja, kot so kje, kdaj, kdo in pa zagotovo zakaj ali ĉemu. O potrebah, ciljih in 

namenih, ki jih imajo porabniki, lahko zgolj sklepamo oz. jih razberemo posredno. To 

pomeni, da moramo k odgovorom na ta vprašanja pristopiti dobro pripravljeni in odprti za 

razliĉne pristope k raziskovanju in razumevanju. (Vida idr. 2010, 76). 

Kupĉevi motivi stimulirajo in usmerjajo njegovo vedenje. Kranjc (2004, 30-31) glede na 

kompleksnost motivacije razlikuje štiri osnovne vrste vedenja kupcev: 

 racionalno: ĉlovek se po razmisleku odloĉi za neko dejavnost. To vedenje je odvisno od 

ekonomskih, sociokulturnih in psiholoških motivov; 

 iracionalno: to vedenje je nezavedno oz. instinktivno. Ĉlovek se pogosto ne zaveda 

razloga za svoje vedenje in ĉlovek se obnaša tako, kot od njega priĉakuje okolje; 

 borbeno: kupec pri doseganju ţelenega cilja uporablja dovoljena sredstva, ki so moralno 

in druţbeno sprejemljiva; 

 standardno: tu gre za rutinsko reagiranje kupcev, ki temelji na pridobljenih izkušnjah. 

Motivi, ki vplivajo na nakup so lahko manifestni ali latentni. Pri prvem se kupec svojih 

motivov zaveda, pri drugem pa so motivi prikriti, saj se jih kupec ne zaveda ali jih noĉe 

priznati (prav tam). 

3.1.2 Zaznavanje 

Zaznavanje je za ĉloveka zelo pomembno. S pomoĉjo zaznavanja se posameznik znajde v 

okolju. Zaznava, kaj se dogaja v njem samem in kaj v njegovi duševnosti. Zato lahko 

zaznavanje na splošno opredelimo kot osebno (individualno) gledanje na stvari. Gre za 

psihiĉni vtis, ki ga ustvari draţljaj na posameznika.  

Kupci so med nakupovanjem izpostavljeni veliki mnoţici najrazliĉnejših draţljajev (barve, 

vonjave, okusi, zvoki, glasovi…). Ponavadi išĉejo draţljaje, ki so prijetni, izogibajo pa se 

neprijetnim draţljajem.  Na katere draţljaje bo kupec pozoren, vplivajo trije dejavniki: 

 pričakovanja: kupci teţijo k temu, da zaznavajo skladno s svojimi priĉakovanji; 

 motivi: kupci moĉneje zaznavajo draţljaje, ki so v skladu z njegovimi motivi; 

 značilnosti dražljajev: kupĉevo pozornost vzbudi velikost, kontrast, barva, intenzivnost in 

izolacija draţljajev (Mihaljĉiĉ 2006, 36-39).  
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3.1.3 Stališča 

Stališĉa so relativno trajne kategorije, ki oznaĉujejo odnos posameznika do zunanjega sveta. 

Ĉlovek do vsakega pomembnejšega pojava zavzame doloĉeno stališĉe, ki pa se spreminja 

zaradi novo pridobljenih izkušenj, okolišĉin ali spremenjenih potreb. 

Stališĉa se oblikujejo ali s prevzemanjem od skupine in druţbe, ki ji posameznik pripada, ali 

pa z osebnimi izkušnjami. Posameznik od okolja prevzema navade, obiĉaje, verovanja in 

vrednote ter druga obeleţja, in sicer bolj ali manj nehote. S stališĉi lahko ugotovimo, kakšno 

je mnenje potrošnikov, vpliv skupine na posameznika, kakšne so razlike med ljudmi in 

ugotavljamo psihološke procese (Moţina, Zupanĉiĉ in Pavloviĉ 2002, 101). 

Stališĉa kupcev moĉno vplivajo na njihovo vedenje. Ĉim bolj je stališĉe do nekega izdelka 

pozitivno, tem veĉja je verjetnost, da ga bodo kupili in seveda obratno.  

3.1.4 Učenje 

Ob vsakem dejanju se ljudje uĉimo. Uĉenje vkljuĉuje spremembe v posameznikovem 

vedenju, ki izhajajo iz dotedanjih izkušenj. Veĉina ĉlovekovega vedenja je nauĉenega, in je 

rezultat prepletanja vzgibov, draţljajev, namigov, odzivov in navad. Teorija trţenja trţnike 

uĉi, da lahko poveĉajo povpraševanje po svojih izdelkih tako, da izdelke naveţejo na moĉne 

vzgibe, uporabljajo namige in posredujejo zadovoljstvo (Kotler 2004, 197). 

Uĉenje je v procesu porabe bistvenega pomena, saj je vedenje porabnikov v preteţni meri 

nauĉeno. Naša stališĉa, vrednote, okuse, simboliĉne pomene idr. pridobimo skozi proces 

uĉenja. Kulturo in obĉutek pripadnosti doloĉenemu socialnemu sloju pridobimo z uĉenjem v 

institucijah, kot so šole, verske institucije in druţina. Vse to vpliva na tip ţivljenjskega stila, 

ki ga ţivimo, in tistega, kateremu se skušamo pribliţati, ter seveda poslediĉno na izdelke, ki 

jih uporabljamo (Mumel 1999, 83). 

3.2 Sociološki dejavniki vedenja kupcev 

Sociološki dejavniki so tisti, ki izhajajo iz druţbenega okolja v katerem je posameznik. 

Osnovni sociološki dejavniki vedenja so: 

 vpliv kulture in subkulture; 

 vpliv tradicije; 

 pripadnost skupinam; 

 osebni vplivi. 
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3.2.1 Vpliv kulture in subkulture 

Mumel (1999, 131) meni, da je kultura eden tistih dejavnikov, ki vpliva na obnašanje 

porabnikov bolj neopazno kot ostali zunanji dejavniki. Vpliva kulture se namreĉ ne 

zavedamo. Kultura predstavlja okvir, znotraj katerega nastaja in se razvija ţivljenjski stil 

posameznika in druţine. 

Kultura se nanaša na niz vrednot, idej, pojmov in drugih simbolov, ki pomagajo posamezniku 

razumeti njegov poloţaj v druţbi in komunicirati z okolico. Koncept kulture je zelo širok, saj 

obsega vsak del osebnega ţivljenja in ima neposreden vpliv na vzorce vedenja (Damjan in 

Moţina 1999, 106). 

Subkultura pa je poseben naĉin vedenja neke druţbene skupine. Je del splošne druţbene 

kulture, vendar se od nje razlikuje. Posamezne kulture in subkulture se med seboj seveda 

razlikujejo. Vse te razlike pa se odraţajo tudi na vedenju kupcev. 

Strokovna literatura navaja tri moţne vplive kulture na nakup in potrošnjo: 

 vpliv na strukturo potrošnje (kako, kje in za koga se kupuje); 

 vpliv na odloĉanje posameznikov (katere kriterije upoštevajo posamezniki pri nakupu, 

kako se pogajajo za ceno); 

 vpliv na oblikovanje pomena izdelkov (Mihaljĉiĉ 2006, 59). 

3.2.2 Vpliv tradicije 

Kultura in njene vrednote se spreminjajo poĉasi. Navade, obiĉaji, norme in seveda vrednote, 

iz katerih izhajajo prej omenjeni pojavi, se prenašajo iz roda v rod. Ta proces imenujemo 

tradicija. V posameznih kulturah je vpliv tradicije dokaj razliĉen. V kulturah, ki so 

tradicionalno usmerjene, so spremembe poĉasne in majhne novosti se le postopa uveljavijo. 

Raziskave so pokazale, da je vpliv tradicije na vedenje kupcev najmoĉnejši na podroĉju 

prehrane, manj pri oblaĉenju, še manj pa pri uporabi izdelkov, ki omogoĉajo hitrejši 

tehnološki razvoj. V kulturah, ki se zelo hitro spreminjajo, je potrebno zasledovati novo 

nastajajoĉe vrednote in norme in se jim karseda hitro prilagoditi ter jih po moţnosti tudi 

predvideti (Mihaljĉiĉ 2006, 61; Kranjc 2004, 89.) 

3.2.3 Pripadnost skupinam 

Skupine imajo na vedenje porabnikov precejšnji vpliv, saj je ĉlovek socialno bitje in veĉino 

ĉasa preţivi v druţbi. Tako se tudi velik del nakupnega vedenja in uporabe izdelkov odvija v 

socialni sredini. Vpliv skuine je posebej velik pri izdelkih in aktivnostih (storitvah), ki so 

vidni predstavnikom skupine, ki ji posameznik pripada ali ţeli pripadati (Mumel 1999, 144). 
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Poznamo veĉ vrst skupin: 

 referenĉne skupine; 

 primerne in sekundarne; 

 formalne in neformalne skupine. 

Kotler (2004, 187) je mnenja, da posameznikovo referenĉno skupino sestavljajo vse tiste 

skupine ljudi, ki posredno ali neposredno vplivajo na stališĉa in vedenje tega posameznika. 

Skupine, ki neposredno vplivajo na posameznika so pripadnostne skupine. Nekatere od teh so 

primarne, to so druţina, prijatelji in sodelavci. Z njimi ima posameznik precej pogoste in 

neformalne stike. Ljudje lahko pripadajo tudi sekundarnim skupinam, kot so verske skupnosti, 

poklicna zdruţenja in sindikati, ki so bolj formalne narave in zahtevajo zgolj obĉasne stike. 

Trţniki poskušajo doloĉiti referenĉne skupine svojih ciljnih porabnikov, obseg vpliva teh 

skupin pa je razliĉen za razliĉne izdelke in blagovne znamke.  

3.2.4 Osebni vplivi 

V vsaki od zgoraj omenjenih skupin obstaja nekdo, ki ima velik vpliv na vedenje drugih ljudi 

znotraj te skupine. Ta oseba je nosilec mnenja ali vplivanja. Potrebno je ugotoviti, kdo je 

mnenjski vodja in kako preko njega vplivati na odloĉitve ĉlanov skupine. Izhajajoĉ iz 

napisanega, Mihajĉiĉ (2006, 63) opredeljuje tri vrste medsebojnega osebnega vplivanja: 

 simuliranje osebnega vpliva (neko znano osebo, ki uţiva ugled, pripravimo do tega, da bo 

vplivala na druge kupce); 

 stimuliranje osebnega vpliva (vprašajte znanca, ali je zadovoljen in v kolikšni meri je 

zadovoljen z našim izdelkom); 

 monitoriranje osebnega vpliva (javni prikazi izkušenj tistih, ki so izdelek ţe kupili). 

3.3 Gospodarski dejavniki vedenja 

Gospodarski ali drugaĉe reĉeno ekonomski dejavniki, so eni izmed najmoĉnejših dejavnikov, 

ki v povezavi s psihološkimi in sociološkimi dejavniki vplivajo na vedenje kupcev. V 

strokovni literaturi najdemo naslednja glavna ekonomska dejavnika: 

 kupna moĉ in 

 cena izdelka. 

3.3.1 Kupna moč 

Ljudje smo potencialni kupci in imamo vedno veliko potreb in še veĉ ţelja. Toda naša kupna 

moĉ ali dohodek je tisti dejavnik, ki na koncu odloĉi, katere ţelje in potrebo bomo zadovoljili.  
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Obstajata dve vrsti izdatkov: kratkoroĉni, ki so nujno potrebni za preţivetje in dolgoroĉni, 

namenjeni nakupu trajnih dobrin. Razlikujemo dve vrsti vedenja kupcev v odnosu na te 

izdatke. V prvo skupino sodijo izdatki za zadovoljevanje osnovnih ţivljenjski potreb (trošenje 

in varĉevanje). Ti izdatki so bolj ali manj podvrţeni navadam, kupci ne izbirajo prav dosti, 

njihovo vedenje pa je stabilno in vnaprej predvidljivo. V drugo skupino sodijo izdatki za 

nakup trajnih dobrin, tudi namensko varĉevanje. Med obĉutenjem potrebe in njeno 

zadovoljitvijo (nakupom) mine navadno nekaj ĉasa. Zato ima kupec veĉ ĉasa za razmišljanje, 

iskanje in primerjanje podatkov ter izdelkov. Zaradi tega je pri nakupu zahtevnejši in manj 

predvidljiv (Kranjc 2004, 91). 

3.3.2 Cena izdelkov 

Eden izmed poglavitnih dejavnikov pri odloĉitvi za nakup je višina prodajne cene izdelka ali 

storitve. Cena se lahko kupcu zdi previsoka, prenizka ali ustrezna. Vsako spremembo cene si 

kupec razlaga po svoje (Kranjc 2004, 91). 

Cena izdelkov je povezana s kupno moĉjo. Kupci z nizko kupno moĉjo navadno natanĉno 

ocenjujejo sorodne izdelke in jih primerjajo z obstojeĉo ceno. Kupci z visokimi dohodki pa 

zaradi prestiţa ali celo snobizma velikokrat kupujejo izdelke z visoko ceno. To so navadno 

ljudje, ki so na hitro obogateli in jim materialne dobrine predstavljajo osnovno vrednoto (prav 

tam). 

3.4 Tržni dejavniki vedenja 

Mihajĉiĉ (2006, 67) navaja naslednje trţne dejavnike, ki vplivajo na vedenje kupcev: 

 kakovost izdelka;  

 zunanji videz (dizajn); 

 blagovna znamka; 

 jamstvo; 

 servisne storitve; 

 embalaţa in etiketa.  

3.4.1 Kakovost izdelka 

Kakovost je skupek vseh lastnostih in karakteristik izdelka, proces ali storitve, ki se nanašajo 

na sposobnost, da izpolnijo postavljene ali neposredno izraţene potrebe. Kakovost pomeni 

skladnost s potrebami in priĉakovanji. Kakovost je torej lastnost izdelka ali storitve (Šostar 

2000).  
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Na kakovost blaga gledamo v oţjem in širšem smislu besede. V oţjem pomenu besede 

pomeni kakovost tiste lastnosti izdelka, ki zadovoljijo kupĉeve potrebe. V širšem pomenu 

besede pa pod kakovostjo blaga razumemo material, iz katerega je izdelek narejen, obliko, 

barvo, uporabnost, modnost in podobno. Kupci ocenjujejo kvaliteto predvsem skozi ceno. 

Toda kakovost izdelka ocenijo tudi preko oblike, blagovne znamke, jamstva, zagotovljenega 

servisa. Kakovost izdelka je eden najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na odloĉitev o 

nakupu. Velja pa tudi poudariti, da prodajalci pomen kakovosti vĉasih precenjujejo (Mihajĉiĉ 

2006, 69). 

3.4.2 Zunanji videz (design) 

Na povpreĉnega kupca moĉno vpliva oblika, velikost in barva izdelka. Izdelek, ki ima 

uĉinkovit zunanji videz, vzbudi pri kupcih veliko pozornost (npr. avtomobili). Zato je tej 

dejavnosti namenjeno veliko ĉasa, denarja in dela. Proizvajalci morajo skupaj z oblikovalci 

vedeti, kdo bodo potencialni kupci izdelka, kakšne potrebe mora izdelek zadovoljiti, poznati 

pa morajo tudi konkurenĉne izdelke, da bi dosegli neponovljivo edinstvenost lastnega izdelka. 

V praksi so tudi primeri, kjer so izdelki sicer kvalitetni in funkcionalni, ampak se slabo 

prodajajo ravno zaradi neprimernega zunanjega videza, zato je potrebno temu nameniti veliko 

pozornost (Kranjc 2004, 92-93). 

3.4.3 Blagovna znamka 

Blagovna znamka (brand) je ime, izraz, simbol, oblika ali kombinacija naštetih lastnosti, 

namenjena prepoznavanju izdelka in razlikovanju od konkurenĉnih izdelkov. Z blagovno 

znamko prepoznamo proizvajalca ali trgovca (trgovska blagovna znamka). Blagovna znamka 

vsebuje obljubo proizvajalca, da bo izdelek dosledno imel doloĉene lastnosti oziroma stalno 

kakovost. Blagovna znamka sporoĉa kupcem izdelka šest pomenov: 

 lastnosti izdelka (npr. dober, zanesljiv, prestiţen itd.); 

 koristi pri uporabi izdelka; 

 vrednote, ki jih proizvajalec oziroma trgovec ceni in poudarja (npr. varovanje okolja); 

 kulturo proizvajalca (npr. japonska kultura, nemška kultura pri avtomobilih); 

 osebnost, ki jo vsebuje blagovna znamka (npr. parfum Gabriela Sabatini); 

 uporabnika, ki je navezan na blagovno znamko (Potoĉnik 2001, 228). 

Dobra blagovna znamka ima veliko vrednost, zlasti ĉe je mogoĉe izdelek s takšno blagovno 

znamko prodajati po visoki ceni. 
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Mihaljĉiĉ (2006, 70) navaja naslednje prednosti blagovne znamke, ki jo ima izdelek: 

 kupcem olajša izbiro; 

 skrajša ĉas nakupa; 

 zmanjša tveganje; 

 zagotavlja doloĉeno stopnjo kakovosti izdelka. 

Blagovne znamke torej niso le orodje, s katerim privabljamo stranke, kakor jih obiĉajno 

pojmujemo. Blagovna znamka stranke ne le privlaĉi, temveĉ jih tudi prepriĉa, da so – pa 

ĉeprav v resnici niso – dobile, kar znamka obljublja (Beckwith 2005, 123). 

3.4.4 Jamstvo 

Zagotavlja kupcu za doloĉeno obdobje nemoteno uporabo in delovanje izdelka. Namen 

jamstva je poveĉati zaupanje kupcev v izdelek ali storitev ter tako poveĉati prodajo. Jamstvo 

je neke oblike »certifikat« kakovosti izdelka in ga imajo ponavadi izdelki veĉje vrednosti 

oziroma izdelki, ki imajo visoko ceno. 

3.4.5 Servisne storitve 

Z njimi zagotavlja proizvajalec oziroma prodajalec dovolj dolgo uporabo izdelka ali storitve. 

Take dejavnosti so pomembne zlasti pri tehniĉno zahtevnih izdelkih za široko potrošnjo, kot 

so avtomobili, gospodinjski aparati in podobno. Kupci poleg kakovosti izdelka zahtevajo 

nego, vzdrţevanje, popravilo, dobro oskrbo z rezervnimi deli, ustrezno svetovanje o uporabi 

izdelka. Dobro organizirana servisna mreţa je pomemben dejavnik, ki vpliva na odloĉitev o 

nakupu. 

3.4.6 Embalaža in etiketa 

Na trgu je konkurenca vedno veĉja, zato se proizvajalci in prodajalci trudijo pritegniti kupce 

tudi s primerno embalaţo. Veliko izdelkov je potrebno pakirati in etiketirati. Dobro 

oblikovana embalaţa lahko zaradi pripravnosti ustvari vrednost za kupce in promocijsko 

vrednost za proizvajalce. Pravzaprav deluje kot »petsekundni oglas« za izdelke. Fiziĉni 

izdelki zahtevajo tudi oznaĉevanje za identifikacijo in morebitno oznako kakovostnega 

razreda, opis in trţenjsko komuniciranje izdelka (Kotler 2004, 438)   
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4 PREDSTAVITEV PODJETJA LISCA D. D. 

4.1 Osnovne informacije o podjetju 

Naziv: LISCA, d. d. –  modna oblaĉila 

Naslov: Prešernova 4, 8290 Sevnica 

Splet: www.lisca.si, www.cheek.si, e-mail: lisca@lisca.si 

Pod okriljem Lisce d. d. deluje sedem hĉerinskih druţb. Inplet d. o. o. se ukvarja se z izdelavo 

tekstilnih materialov, Lisca Babušnica d. o. o. je proizvodna enota v Srbiji, druţbe Lisca G. 

Deutschland Gmbh, Lisca Beograd d. o. o.,  Lisca Sarajevo d. o. o.,  Lisca Zagreb d. o. o., 

Lisca Štip d. o. o. pa so distributerji blagovnih znamk in linij Lisca za posamezne trge (Lisca 

d. d., Sevnica 2009). 

4.2 Lisca skozi čas 

 Podjetje Lisca d. d. je bilo ustanovljeno 5. avgusta 1955 kot majhna obrtna delavnica, v 

kateri je bilo zaposlenih pet sodelavcev. Na zaĉetku so se ukvarjali s popravilom nogavic 

in preoblaĉenjem gumbov, kasneje pa se je specializiralo v perilu ter doseglo hiter razvoj.  

 Leta 1960 nastopijo na tujem, zahodno evropskem trţišĉu, najprej v Nemĉiji. Pomemben 

dogodek v tem letu je, da program perila nagradijo z linijo ţenskih kopalk.  

 Leta 1970 so, zaradi širitve trga in poveĉanja prodaje, dokonĉani novi poslovni prostori z 

najveĉjim regionalnim skladišĉem v tem delu Evrope. Lisca predstavi svoj prvi push up 

nedrĉek Manuela, katerega ambasadorka je Miss Evrope 1969 Saša Zajc. V tem letu 

zaĉnejo s termiĉnim oblikovanjem košaric, ki prviĉ omogoĉi izdelovanje nedrĉkov z 

brezšivnimi košaricami.  

 Leta 1980 se programu perila in kopalk pridruţi še program ţenskih bluz in majic. Vse 

bolj aktivno sodelujejo na mednarodnih sejmih, saj so vse bolj usmerjeni v  izvoz lastnih 

izdelkov. 

 Od 1990 do 1995 leta se oblikuje enotna krovna znamka Lisca in celostna grafiĉna 

podoba, ki zdruţi vse linije in programe. 

 Leta 2000 je leto pomembnih mejnikov za Lisco, saj se ostalim programom pridruţijo 

prvi modeli piţam, mladostna blagovna Cheek by Lisca in ekstravagantna linija Lisca 

Selection. Liscini izdelki so od tega leta dostopni tudi preko spletne trgovine Lisca. Na 

trg izdajo prvo tehnološka novost – Smart Memory Bra (pametni nedrĉek). 

 Leta 2010 se tehnološke novosti in inovacije nadaljujejo: Light Gel Bra, Best Fit Bra, 

higienske hlaĉke itd. Prav tako se nadaljuje tudi širitev mreţ lastnih prodajnih mest (prav 

tam). 

 

http://www.lisca.si/
http://www.cheek.si/
mailto:lisca@lisca.si
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4.3 Lisca danes 

Podjetje Lisca je priznan ponudnik ţenskega perila, kopalk in bluz, predvsem v evropskem 

prostoru. Z modnimi izdelki sledi ţeljam in potrebam potrošnic po izdelkih visoke kakovosti, 

ki se odliĉno prilegajo ţenskemu telesu in zadovoljujejo njihovo potrebo po lepoti, 

privlaĉnosti in samozavesti (Lisca d. d., Sevnica 2009). 

V svojih petdesetih letih obstoja ima Lisca znaĉilno samosvojost in veliko vloţenega znanja. 

V zadnjih letih naĉrtno in premišljeno gradi podobo lastne blagovne znamke na ciljnih 

trţišĉih. Letno proda okrog 2.5 milijona svojih izdelkov in ima veĉ kot 100 prodajaln v 30 

drţavah po Evropi. Veĉ kot 80 % blaga druţba proda v izvozu, veĉ kot 90 % je pod lastnimi 

blagovnimi znamkami. Vzpon podjetja je temeljil na izvirnosti programa proizvodnje, 

specializaciji in kakovosti. Veliko pozornosti posveĉajo kakovosti izdelkov in procesov ter 

ravni poslovnih rezultatov in dejavnikom, ki na te rezultate vplivajo.  

Lisca si s kakovostnim, modnim in funkcionalnim perilom, kopalkami, spalnim programom, 

majicami in bluzami, ki se odliĉno prilegajo ţenskemu telesu, prizadeva poudarjati njihovo  

lepoto. Na ta naĉin ţeli omogoĉati ţenskam, da so lepe, privlaĉne in samozavestne ob 

razliĉnih priloţnostih in skozi vse ţivljenjsko obdobje. Primarni cilj je torej maksimiranje 

zadovoljstva potrošnic. S poveĉanjem in ohranjanjem njihovega zadovoljstva pa se poveĉuje 

tudi lojalnost blagovni znamki (prav tam). 

 

4.4 Blagovne znamke 

Druţba Lisca upravlja z dvema blagovnima znamkama: Lisca in Cheeck by Lisca. Obe 

blagovni znamki zaznamuje visoka kakovost, odliĉno prileganje – fitting, širok asortiment 

perila za razliĉne priloţnosti, ugodno razmerje med kakovostjo in ceno, odliĉna prodajna 

podpora kupcem, dobra odzivnost in uĉinkovita marketinška podpora  

4.4.1 Lisca 

Lisca je namenjena ţenskam, ki hoĉejo od perila najveĉ, oziroma ţenskam, ki hoĉejo v 

nošenju perila uţivati ter ugajati sebi in drugim. Je sinonim za optimalno prilagajanje v 

kombinaciji s sodobnim ţenstvenim videzom, ki je lahko enkrat romantiĉen, drugiĉ igriv, 

tretjiĉ drzen in zapeljiv, vedno pa z veliko šarma in stila. Ponudba izdelkov Lisca je po 

programih celovita, namenjena razliĉnim tipom potrošnic glede na  njihov ţivljenjski stil, 

kakor tudi za razliĉne priloţnosti oziroma namene uporabe.  Dodatna prednost perila blagovne 

znamke Lisca je širina asortimenta, saj vkljuĉuje poleg normalnih velikosti še širok izbor 

modelov v veĉjih velikostih (Lisca d. d., Sevnica 2009). 
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Celostno podobo blagovne znamke Lisce zaznamujejo bordo rdeĉa, siva in zlata barva. 

Celovitost pa je opazna tudi pri oznaĉevanju izdelkov, saj znaĉilnosti celostne podobe Lisce 

povezujejo tako všite in obesne etikete kot embalaţa. 

 

Slika 2: Program blagovne znamke Lisca 

Vir: Interno gradivo Lisca 

4.4.2 Cheek by Lisca 

Druţba Lisca je zaĉela izdelke pod blagovno znamko Cheek trţiti v letu 2004 na nemškem 

trţišĉu, v zaĉetku leta 2005 pa tudi v nekaterih drugih drţavah, kot so Nizozemska, Ĉeška, 

Italija in Izrael. S kolekcijo jesen-zima 2005 se je blagovna znamka prviĉ predstavila na 

slovenskem in hrvaškem trgu (Lisca d. d., Sevnica 2009). 

Blagovna znamka Cheek by Lisca je namenjena modno osvešĉenim mladostnim ţenskam, ki 

išĉejo tudi veĉfunkcijsko spodnje perilo z znaĉilnostmi vrhnjih oblaĉil. Modeli izţarevajo 

igrivost, ţivahnost in barvitost za tiste, ki ţelijo biti simpatiĉne in obleĉene po zadnji modi, 

primerne artikle pa najdejo tudi tiste ţenske, ki potrebujejo veĉje velikosti (prav tam). 
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Glavni aduti blagovne znamke Cheek so: 

 zadnja moda - modni materiali in tiski; 

 kombinacija razliĉnih stilov, barvitost, igrivost; 

 udobje in dobro prileganje telesu; 

 ustrezno razmerje med ceno in vrednostjo izdelka. 

Slika 3: Program blagovne znamke Cheek by  Lisca 

Vir: Interno gradivo Lisca 
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5 VPLIV VEDENJSKIH DEJAVNIKOV NA KUPCA 

V teoretiĉnem delu naloge smo se seznanili s štiri glavnimi skupinami dejavnikov, ki vplivajo 

na kupca pri odloĉanju za nakup. V empiriĉnem delu pa bomo spoznali, kateri so 

najpogostejši dejavniki, ki vplivajo na nakupno vedenje Liscinih potrošnic. Znano je, da se v 

podjetju ves ĉas trudijo, da bi ĉim bolje zadovoljili svoje potrošnice in da bi bila njihova 

blagovna znamka dobro poznana v Sloveniji in v drugih drţavah, kamor izvaţajo svoje 

izdelke. Da pa lahko podjetje uspešno upravlja svojo blagovno znamko, mora vedeti, kako 

potrošnice dojemajo njihove izdelke in kateri so tisti dejavniki, ki sproţijo odloĉitev: kupim! 

5.1 Metodologija 

Odloĉila sem se za metodo zbiranja primarnih podatkov. Pridobila sem jih s pomoĉjo 

anketnih vprašalnikov, razdeljenih po sedmih lastnih in osmih franšiznih poslovalnicah prej 

omenjenega podjetja, po vsej Sloveniji. Po dogovoru z vodjo prodaje sem raziskavo izvedla v 

terminu od 13. do 30. junija, in sicer je vsaka poslovalnica preko klasiĉne pošte dobila 10 

anketnih vprašalnikov, ki jih je posredovala stranki po nakupu. V Celju, kraju mojega bivanja, 

sem izvedla osebno anketiranje, v drugih poslovalnicah pa so bile prodajalke tiste, ki so 

stranki posredovale anketni vprašalnik. Skupno število razdeljenih anketnih vprašalnikov je 

bilo 150. Menim, da z anketiranjem na terenu lahko pridobimo najveĉji obseg podatkov, ta 

metoda pa praviloma predstavlja tudi najveĉji odziv. Obstajajo pa tudi slabosti te metode, kot 

so moţen vpliv anketarja na anketiranca, visoki izdatki in poĉasno zbiranje podatkov.  

Kako kakovostne informacije bomo dobili, je v veliki meri odvisno anketnega vprašalnika, 

zato sem pri oblikovanju tega upoštevala nekaj pomembnih pravil, kot so: raba enostavnih 

besed, zastavljanje kratkih, jasnih in konkretnih vprašanj, izogibanje pristranskim vprašanjem, 

ĉim krajši ĉas reševanja itd. 

Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz treh delov, v vsakem od njih je bilo postavljeno veĉ 

razliĉnih vprašanj. V prvem delu vprašalnika so me zanimale demografske karakteristike 

anketirank, tj. starost in izobrazba. V drugem delu so morale anketiranke obkroţiti ustrezen 

odgovor po svoji lastni presoji. Uporabljena je bila kombinacija odprtega in zaprtega tipa 

vprašanj. V zadnjem delu pa je bila uporabljena Likertova ocenjevalna lestvica, v kateri je 

bilo postavljenih 14 razliĉnih trditev, razdeljenih po ustreznem tematskem sklopu v štiri 

tabele. Prva tabela je vkljuĉevala trditve, ki se nanašajo na psihološke dejavnike vedenja 

kupcev, druga tabela se je nanašala na sociološke, tretja na gospodarske in zadnja na trţne 

dejavnike vedenja. Anketiranke so morale postavljene trditve ocenjevati z ocenami od 1 do 5, 

pri ĉemer je 1 pomenilo nikakor se ne strinjam, 2 se ne strinjam, 3 niti da niti ne, 4 strinjam se 

in 5 popolnoma se strinjam. Ĉisto na koncu pa me je še zanimalo, s ĉim so potrošnice posebej 

zadovoljne/nezadovoljne v zvezi z Lisco in kaj predlagajo podjetju v bodoĉe. 
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Vprašalnik o vplivu vedenjskih dejavnikov je priloţen v Prilogi 1. 

Z anketiranjem dobljeni podatki so bili raĉunalniško obdelani v MS programu Excel. 

5.2 Raziskovalne domneve 

Spodaj postavljeno hipotezo sem oblikovala na osnovi lastnega poznavanja podjetja in 

njihovih izdelkov, pridobljenega s študentskim delom v eni izmed franšiznih prodajaln 

omenjenega podjetja. 

Hipoteza 1: Menim, da je kakovost Liscinih izdelkov najpogostejši razlog za njihov nakup. 

5.3 Analiza rezultatov  

V nadaljevanju je naprej predstavljena analiza, ki prouĉuje starost in izobrazbeno strukturo 

anketirancev, nato pa sledi še analiza vprašalnika od 3. do 9. vprašanja oziroma trditve. 

5.3.1 Vzorec in analiza demografskih podatkov 

Proizvodni program preuĉevanega podjetja je namenjen predvsem ţenskam, zato sem te 

izbrala za vzorĉno enoto. V raziskovanje sem vkljuĉila skupno petnajst prodajaln, lociranih v 

razliĉnih slovenskih obĉinah: Ljubljana, Maribor, Celje, Velenje, Koper, Portoroţ, Novo 

Mesto, Nova Gorica, Ptuj, Murska Sobota, Sevnica, Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec. 

Kot sem ţe omenila, je bilo skupno število razdeljenih anket 150. Od tega je bilo 20 

nepopolno izpolnjenih, tako torej konĉni raziskovalni vzorec vkljuĉuje 130 enot.  

V vzorec sem vkljuĉila potrošnice starejše od 15 let. Slika 4 prikazuje, da je bilo najveĉ starih 

od 26 do 35 let (26,5 %), sledi starost od 36 do 45 let (24,62 %), nato 46 do 55 let (22,31 %), 

15 do 25 let (11,54 %) ter 56 do 65 let (8,64 %), najmanj pa je bilo starih 66 let ali veĉ (6,92 

%).  

Vkljuĉene so bile razliĉne izobrazbene strukture, kar prikazuje slika 5. Najveĉ potrošnic ima 

konĉano srednjo šolo (43,08 %), sledijo tiste z višjo ali strokovno šolo (36,92 %), nato z 

osnovno šolo (10,77 %), najmanj pa jih ima magisterij ali doktorat (9,23 %). 
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Slika 4: Starost anketirank 

 

Slika 5: Izobrazbena raven anketirank 

5.3.2 Rezultati raziskave in njihova analiza 

Slika 6 prikazuje rezultate, ki se nanašajo na nakupne motive anketirank. V ta namen sem 

najprej postavila vprašanje preko katerega lahko to deloma ugotovimo. Na postavljeno 

vprašanje, zakaj ste opravili današnji nakup v trgovini Lisca, je skoraj polovica anketirank  

(46 %) obkroţilo odgovor zato ker mi je kupljena stvar všeĉ in se v njej dobro poĉutim. Temu 

sledi drugi najpogostejši odgovor (33 %), tj. zato ker sem kupljeno stvar resniĉno potrebovala, 

najmanj (21 %) pa se jih je strinjalo z odgovorom, da jih je za nakup navdušila prodajalka. 

Moţnosti »drugo« ni izbrala nobena anketiranka.  
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Slika 6: Nakupni motiv 

Slika 7 nam prikazuje, ĉemu anketiranke pri vstopu v trgovino namenijo najveĉ pozornosti. 

Raziskava je pokazala, da najveĉ pozornosti (44,62 %) namenijo razporeditvi artiklov po 

modelih in barvah, nato videzu in odzivu prodajnega osebja (33,85 %), najmanj pa notranjosti 

in urejenosti prodajalne (33,85 %). Zastavljeno vprašanje se je nanašalo na prouĉevanje 

vizualnega zaznavanja strank.  

 

Slika 7: Zaznavanje anketirank 

Slika 8 nam daje odgovor na zastavljeno vprašanje, ki odkriva, zakaj se anketiranke 

najpogosteje odloĉijo za nakup Liscinih izdelkov. Veĉ kot polovica anketirank (55,38 %) je 

prepriĉljivo odgovorila, da Liscine izdelke kupuje zaradi kakovostne izdelave in materialov. 

Naslednji razlog je široka ponudba modelov in barv (25,38 %), najmanj pa jih to poĉne zaradi 

blagovne znamke (19,23 %). 
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Slika 8: Nakupna odločitev 

Spodnja slika predstavlja, koliko anketirankam pomenijo nasveti in pomoĉ prodajalke. Velika 

veĉina anketirank (78,46 %), rada sprejme pomoĉ prodajalke pri nakupovanju, saj jim to 

veliko pomeni. Povsem enako število anketirank (10,77 %) si deli mnenje, da jim to ne 

pomeni veliko ali pa se ne zna opredeliti in se je zato odloĉila za odgovor »ne vem«. 

 

Slika 9: Pomen pomoči prodajnega osebja 

Na naslednjih straneh je predstavljen tisti del anketnega vprašalnika pri katerem je bila 

uporabljena Likertova lestvica. Anketiranke so postavljene trditve ocenjevale z ocenami od 1 

do 5. Pri tem 1 pomeni sploh se ne strinjam, 2 – ne strinjam se, 3 – niti da niti ne, 4 – strinjam 

se in pa 5 – popolnoma se strinjam. Za vsako trditev je izraĉunana povpreĉna ocena, ki izraţa 

v kolikšni meri se anketiranke strinjajo s postavljeno trditvijo.  
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Slika 10 prikazuje postavljene trditve, ki se nanašajo na psihološke dejavnike vedenja. V to 

vkljuĉujemo motive, zaznavanje, stališĉa in uĉenje. Na osnovi tega sem postavila štiri razliĉne 

trditve. Trditev, da jih izloţba prodajalne pritegne k ogledu, je dobila povpreĉno oceno 4,1, 

kar pomeni, da se anketiranke s tem v veliki meri strinjajo. S trditvijo, da je prodajno osebje 

strokovno usposobljeno in prijazno, se strinja velika veĉina anketirank, saj je za to trditev 

izraĉunana povpreĉna ocena 4,6. Trditev, ki se nanaša na to, da je Liscina ponudba vedno 

modna in v trendu je dobila skupno oceno 4,3. Zadnja trditev v tem sklopu, ki pravi, da so 

anketiranke zadovoljne z Liscinimi izdelki in jih zato tudi kupujejo, pa je dobila oceno 4,4. Za 

vse štiri postavljene trditve je bila povpreĉna ocena veĉja od 4, zato lahko reĉemo, da so se 

anketiranke s trditvami v veliki veĉini strinjale. 

 

Slika 10: Psihološki dejavniki 

Slika 11 prikazuje trditve, ki se nanašajo na odkrivanje socioloških dejavnikov vedenja. 

Zanimali so me predvsem osebni vplivi, nakupne navade in pretekle izkušnje anketirank. Pri 

prvi trditvi, da izdelke velikokrat kupijo po priporoĉilu drugih ljudi, je veĉina anketirank 

neopredeljena, saj je povpreĉna ocena za to trditev 3. Ne strinjajo pa se s trditvijo, da se za 

nakup izdelka odloĉijo, ĉe jih za to prepriĉajo oglasi (povpreĉna ocena znaša 2,8). Trditev, ki 

se nanaša na dobre pretekle izkušnje z Liscinimi izdelki, je dobila visoko povpreĉno oceno, in 

sicer 4,3. Zadnja trditev v tem sklopu pa je dobila oceno 3,3, kar pomeni, da so anketiranke 

dokaj neopredeljene. V tem sklopu postavljenih trditev so bile anketiranke tudi v povpreĉju 

neopredeljene. 
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Slika 11: Sociološki dejavniki 

Spodnja slika prikazuje rezultate povpreĉnih ocen za gospodarske dejavnike vedenja, pri 

katerih se postavljene trditve nanašajo na prouĉevanje vpliva cen na materialni poloţaj 

anketirank. V tem sklopu sem, za razliko od prejšnjih dveh, postavila tri trditve. Trditev, da 

izdelke kupijo na razprodajah ali akcijah je dobila povpreĉno oceno 3,2, iz ĉesar sklepamo, da 

so anketiranke znova neopredeljene. Visoko strinjanje je dosegla druga trditev, ki pravi, da 

izbrani nakup prilagodijo svoji kupni moĉi, povpreĉna ocena za to trditev pa je 4,2. Tudi z 

zadnjo trditvijo, da bi kupovale veĉ Liscinih izdelkov, ĉe bi bila njihova cena niţja, se veĉina 

anketirank strinja. V povpreĉju so se anketiranke s tem sklopom trditev strinjale. 

  

Slika 12: Gospodarski dejavniki 
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Slika 13 predstavlja zadnji sklop postavljenih trditev, ki se nanašajo na trţne dejavnike, pri 

katerih sem se osredotoĉila na zaznavanje kakovosti, blagovno zaznavanje in zaznavanje 

servisnih storitev. S trditvijo, da Liscine izdelke ne reklamirajo pogosto se skoraj veĉina 

anketirank strinja, saj je povpreĉna ocena 3,7. Visoko strinjanje sta dosegli zadnji dve trditvi, 

ki pravita, da se Liscini izdelki dobro prilegajo telesu in so udobni za nošenje (povpreĉna 

ocena je 4,5) ter da je Lisca prepoznavna blagovna znamka (ocena 4,7). V povpreĉju je ta 

sklop trditev dosegel najveĉje strinjanje.  

 

Slika 13: Tržni dejavniki 

Zadnji del anketnega vprašalnika sestavljata vprašanji, v katerih sem anketiranke spraševala, s 

ĉim so še posebej zadovoljne oz. nezadovoljne v zvezi z Lisco in kaj bi povedale ali 

predlagale podjetju Lisca. Raziskava je pokazala, da je na to vprašanje odgovorilo veliko 

anketirank (70 %), nad ĉemer sem bila preseneĉena, saj sem pri tej vrsti vprašanj priĉakovala 

prazen prostor zaradi pomanjkanja ĉasa in hitrega tempa ţivljenja. Iz tega lahko sklepamo, da 

so si anketiranke res vzele ĉas za reševanje ankete in se poglobile v vprašalnik.  

Najpogostejši odgovori na vprašanje, s ĉim ste še posebej zadovoljni/nezadovoljni v zvezi z 

Lisco, so naslednji: 

 ponosne smo na slovensko »firmo«; 

 novosti in inovativnost na trgu; 

 izdelki so lepo, kvalitetno izdelani ter nudijo udobje in funkcionalnost; 

 ponudba perila je široka tudi z globljimi košaricami; 

 pogosta raba naravnih materialov; 

 strokovna pomoĉ ob nakupu in prijazna postreţba. 
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Predlogi anketirank podjetju Lisca so naslednji: 

 obdrţite slovensko podjetje in delajte še naprej tako dobro; 

 še naprej bodite tako dobri, inovativni in v koraku z modo; 

 ţelimo si veĉjo ponudbo spodnjega perila v naravnih materialih in barvah; 

 veĉ barvnega in modnega perila za starejše nad 60 let; 

 pri klasiki predlagamo veĉ barvnega perila; 

 veĉja izbira spodnjih majĉk; 

 niţje cene in veĉje ugodnosti za zveste kupce; 

 veĉ akcij za spodbudo k dodatnemu nakupu; 

 veĉje upoštevanje ţelja kupcev. 

5.3.3 Preverjanje postavljenih hipotez 

Hipoteza 1: Menim, da je kakovost Liscinih izdelkov najpogostejši razlog za njihov nakup. 

Zgoraj postavljeno hipotezo lahko potrdim, saj je raziskava pokazala, da veĉ kot polovica 

anketirank kupuje Liscine izdelke zaradi kakovostne izdelave in rabe kvalitetnih materialov. 

Hkrati je to tudi koristno potrdilo podjetju Lisca, saj se potrošnice zavedajo njihove kvalitete, 

materialov in funkcionalnosti, ki jih ti nudijo s svojimi izdelki.  

 

5.4 Ugotovitve in predlogi podjetju 

Kot sem ţe omenila, so se v Lisci strinjali, da na osnovi njihovega podjetja izvedemo 

raziskavo o prouĉitvi vedenjskih dejavnikov njihovih potrošnic, saj se jim je tema zdela zelo 

zanimiva. Po opravljeni raziskavi sem jim rezultate na njihovo ţeljo tudi posredovala. Na 

naslednjih straneh predstavljam nekaj najpomembnejših ugotovitev iz prej prikazane analize, 

ki se navezujejo na vse vedenjske dejavnike, ki sem jih v nalogi prouĉevala.  

Raziskava je pokazala, da je bilo najveĉ anketirank starih od 26 do 35 let, kar nam lahko sluţi 

kot podatek o njihovi najpogostejši starostni strukturi potrošnic. Za to starostno skupino 

kupcev je obiĉajno znaĉilno, da so izkušeni, poznajo lastnosti izdelkov in blagovno znamko. 

Hkrati pa smo lahko opazili sorazmerno majhen deleţ mladih potrošnic starih od 15 do 25 let, 

kar lahko nakazuje na skopo ponudbo za to starostno skupino. V nadaljevanju je raziskava  

pokazala enotno mnenje anketirank, da je Lisca prepoznavna blagovna znamka s trendno in 

modno ponudbo. Velik poudarek dajejo izloţbi trgovine, ki jih prepriĉa k ogledu ponudbe v 

notranjosti. Ob vstopu pa najveĉ pozornosti namenijo razporeditvi artiklov po modelih in 

barvah. Oboje lahko poveţemo s pomembnostjo vizualnega »merchandisinga«, ki ga je 

potrebno dobro uskladiti in izrabiti v prid pospeševanja prodaje. Zanimiv je podatek, da 

anketiranke najmanj zaupanja za nakup izdelkov izkazujejo oglasom in priporoĉilu drugih 

ljudi. Obenem pa se v veliki meri odloĉijo za nakup nenaĉrtovano, kajti pomembno jim je, da 

je izdelek všeĉen, prilegajoĉ in udoben. Analiza je potrdila postavljeno hipotezo, da je 
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kakovost njihovih izdelkov eden izmed kljuĉnih dejavnikov za ponovni nakup potrošnic. 

Poleg kakovosti pa imajo veliko vlogo tudi dobre pretekle izkušnje s kupljenimi izdelki. 

Izstopa tudi ugotovitev, da anketiranke ţeleni nakup prilagodijo svoji kupni moĉi, ki je 

odvisna od njihovega dohodka in razpoloţljivih denarnih sredstev. Iz tega sledi naslednja 

ugotovitev, da bi kupovale veĉ Liscinih izdelkov, ĉe bi ti imeli niţjo ceno. Zaradi tega 

posegajo tudi po izdelkih konkurenĉnih podjetij. Pri ocenjevanju prodajnega osebja so tega 

ocenile kot primerno strokovno usposobljenega in prijaznega. Rezultat tega naj bo še naprej 

viden, kajti anketiranke zelo rade sprejmejo njihove nasvete in pomoĉ pri nakupu.  

Moje mnenje je, da Lisca d. d. nosi dobro ime podjetja, ki upraviĉuje veĉ kot 55 let obstoja na 

trţišĉu. Znani so po visoko kakovostnih izdelkih in širokem spektru izdelkov znotraj štirih 

programov (program perila, program bluz, spalni program, program kopalk), ki jih ponuja v 

srednjem do višjem cenovnem razredu. V svoji panogi zavzemajo vodilni poloţaj (so 

edinstveni in drugaĉni) in velik trţni deleţ. Letno prodajo veĉ kot 2,5 milijona svojih 

izdelkov. V Sloveniji imajo dobro razvejano prodajno mreţo, saj imajo 7 lastnih trgovin in 

kar 11 franšiznih prodajaln. Na Evropski trg pa so vstopili ţe zelo zgodaj, zato imajo na tem 

podroĉju kar 24 distributerjev preko katerih prodajajo svoje izdelke. Na vseh prodajnih 

mestnih v Sloveniji in izven nje lahko opazimo enako razporeditev izdelkov in opremljenost 

prodajnega prostora, kar daje kupcu moţnost takojšnje zaznave podjetja. Na vseh sejmih radi 

potrjujejo svojo udeleţbo in se tako predstavljajo širši javnosti tudi izven slovenskega 

prostora. Na trgu se ponašajo z številnimi patenti (Smart Memory Bra - pametni nederĉek, 

Secret hlaĉke…), kar je posledica visokega vlaganja v raziskave in razvoj. Pri trţenju svojih 

izdelkov ubirajo dobro marketinško strategijo, ki sloni na oglaševanju v razliĉnih medijih 

(reklamni panoji, modne revije in ĉasopisi, facebook, spletna stran in e-trgovina). Dvakrat 

letno izdajo revijo Lisca moda, ki predstavlja njihove novosti in koristne nasvete. Veĉkrat 

letno pripravijo akcije in nagradne igre. V svoje prodajno osebje veliko vlagajo, tako da 

dvakrat letno pripravijo izobraţevalne seminarje. S tem dokazujejo, da se zavedajo, da je 

prodaja kljuĉnega pomena za njihov uspeh.  

Glede na vse zgoraj napisano sem na osnovi analize in lastnih ugotovitev prišla do nekaterih 

predlogov, ki bi jih lahko v Lisci upoštevali pri nadaljnjem poslovanju. Lisca se mora 

zavedati, da je dober izdelek osnova za ponovni nakup, ki pa je odvisen še od spleta številnih 

drugih dejavnikov. V nadaljevanju navajam nekaj predlogov, da bi bilo podjetje še bolj 

uspešno, njihove potrošnice pa še bolj zadovoljne.  
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Uvedba kluba Lisca bi bila ena izmed zanimivejših marketinških potez. Vsaka stranka bi 

dobila svojo Lisca kartico, ki bi pomenila ĉlanstvo v klubu. Na njej bi se seštevali nakupi in 

bonus toĉke, ki bi jih lahko koristile kot popust pri ţelenem nakupu. Zveste stranke bi dobile 

Zlato Lisca kartico, ki bi prinesla še dodatne ugodnosti, kajti takšne stranke je potrebno 

nagraditi in obdrţati. 

Na njihovi spletni strani predlagam Lisca forum, znotraj katerega bi potekale razliĉne 

diskusije med potrošnicami in samim administratorjem. Informacije, ki bi jih podjetje znotraj 

tega pridobilo, bi bile neprecenljive. Poleg tega predlagam tudi uvedbo Liscafon-a, ki bi bil 

namenjen potrošnicam za pomoĉ, nasvete in kakršnakoli vprašanja, vezena za njihove izdelke.   

Da bi bile stranke resniĉno na tekoĉem z Liscino ponudbo, akcijami in prispelimi naroĉenimi 

artikli, bi lahko uvedli SMS obvešĉanje za stranke, ki bi to ţelele. Tukaj predlagam tudi veĉ 

reklamnih letakov na dom, saj ima Lisca veliko potrošnic starejše populacije, ki nimajo e-

pošte in internetne povezave.  

Veliko pozornost naj še naprej namenijo vizualnem »merchandisingu«, saj so potrošnice na 

razporeditev artiklov zelo pozorne. V ospredje naj se vedno izpostavi nova kolekcija, 

kombinirana še z drugimi aktualnimi izdelki, ki jih ponujajo. Izloţba trgovine pa naj bo 

izvirna in drugaĉna od ostalih.  

Kot sem ugotovila v raziskavi, je veliko anketirank izrazilo ţeljo po niţjih cenah njihovih 

izdelkov. V ta namen predlagam v trgovinah akcijski kotiĉek, kjer se lahko najdejo zniţani 

artikli preteklih sezon in zniţane enkratne serije perila. 

Predlagam tudi veĉ nagrad za aktivne stranke, in sicer nagrada Najkupec bi se enkrat meseĉno 

podarila stranki, ki je v aktualnem mesecu opravila najvišji nakup ob predloţitvi Lisca klub 

kartice. Lahko gre za simboliĉno darilo, ki bi ga stranka dobila na dom v znak zahvale za 

dobro opravljen nakup. 

Raziskava je pokazala, da anketirankam pri nakupu veliko pomenijo nasveti in pomoĉ 

prodajalk, zato je prav da te dodatno izobraţujejo in nagrajujejo ob dobrih prodajnih 

rezultatih. Glede na to, da ţe izvajajo izobraţevalne seminarje predlagam, da spremljajo 

rezultate in jih nagradijo, kot na primer nagrada Naj poslovalnica, ki se je podeli enkrat letno 

poslovalnici, ki je dosegla najboljše rezultate v tekoĉem letu ob upoštevanju doloĉenih 

kriterijev. S tem bi dodatno motivirali prodajno osebje k doseganju še boljših prodajnih 

rezultatov.  
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6 SKLEP 

Poglavitni cilj te naloge je bil raziskati, kateri dejavniki vedenja vplivajo na kupca ter 

ugotoviti, zakaj in na osnovi ĉesa se odloĉijo za nakup izbranega izdelka. V odkrivanju tega 

sem najprej prestavila psihologijo prodaje, ki se ukvarja s tem podroĉjem. V nadaljevanju pa 

sem predstavila glavna udeleţenca prodajnega procesa, to sta kupec in prodajalec. Da bi laţje 

spoznala kdo so kupci in katere vrste kupcev poznamo, sem najveĉ pozornosti namenila ravno 

njim. Nato sem opredelila pojem vedenja kupcev in razdelila dejavnike vedenja v štiri glavne 

skupine. Po prebiranju literature sem spoznala, da lahko na kupca pri nakupu vplivajo 

psihološki, sociološki, gospodarski in trţni dejavniki. Vsak izmed naštetih dejavnikov ima 

podelemente, ki prouĉuje posamezni vpliv. Vsakega izmed teh sem podrobneje raziskala in 

opisala, vsi pa se medsebojno dopolnjujejo in so v interakciji.  

Za prouĉitev teh dejavnikov na konkretnem primeru sem si izbrala znano slovensko podjetje 

Lisca d.d., ki je na trgu prisotno ţe 55 let. Je priznan ponudnik ţenskega spodnjega perila in 

kopalk, v zadnjem ĉasu pa poleg tega tudi bluz in spalnega programa. Podjetje ima dve dobro 

uveljavljeni blagovni znamki, in sicer Lisca in Cheek by Lisca za mlade. Njihovi izdelki so 

znani po rabi kvalitetnih materialov in kakovostni izdelavi. Letno prodajo veĉ kot 2,5 milijona 

izdelkov, zato so v svoji panogi vodilni z velikim trţnim deleţem. V Sloveniji imajo dobro 

razvejano prodajno mreţo, saj imajo 7 lastnih trgovin in kar 11 franšiznih prodajaln. Za 

evropski trg pa svoje izdelke trţijo preko kar 24 distributerjev. Pri trţenju svojih izdelkov 

ubirajo dobro marketinško strategijo, ki sloni na oglaševanju v razliĉnih medijih (reklamni 

panoji, modne revije in ĉasopisi, facebook, spletna stran in e-trgovina).  

V empiriĉnem delu sem si izbrala primarno metodo zbiranja podatkov, ki sem jih pridobila 

preko anketnih vprašalnikov. Ankete so bile sestavljene z vprašanji in trditvami, preko katerih 

sem ţelela ugotoviti nakupne motive, navade, mišljenje in prepriĉanje njihovih potrošnic in na 

osnovi ĉesa se najpogosteje odloĉijo za nakup. V ta namen sem v sodelovanju z prej 

omenjenim podjetjem razdelila 150 anket po petnajstih njihovih poslovalnicah. Nazaj sem 

dobila 130 popolno rešenih, ki sem jih vkljuĉila v analizo. Analiza je pokazala kar nekaj 

pomembnih ugotovitev. Ena izmed teh je zagotovo potrditev postavljene hipoteze na zaĉetku 

naloge, ki pravi, da je kakovost Liscinih izdelkov eden kljuĉnih dejavnikov za ponovni nakup 

potrošnic. Res je, da je dober izdelek osnova za ponovni nakup, je pa seveda odvisen tudi od 

spleta drugih dejavnikov. Podjetju sem na temelju analize predlagala tudi nekaj koristnih 

nasvetov za boljše poslovanje, kajti ĉe ţelimo razumeti kupĉevo vedenje na trgu, moramo 

spoznati dejavnike, ki nanj vplivajo.  
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PRILOGE 

Priloga 1 Anketni vprašalnik 





Priloga 1 

 

Anketni vprašalnik 

Pozdravljene! 

Sem Andreja Moćić, študentka Fakultete za Management in pripravljam zakljuĉno projektno 

nalogo, v kateri prouĉujem vedenjske dejavnike, ki vplivajo na kupca pri odloĉitvi za nakup. 

Brez vašega sodelovanja raziskave ne morem izvesti, zato vas vljudno prosim,  da odgovorite 

na spodaj zastavljena vprašanja. Anketna je anonimna. 

Obkroţite ustrezen odgovor: 

Splošni podatki: 

1. Starost: 

a) 15-25 let  c) 36-45 let   e) 56-65 let 

b) 26-35 let  d) 46-55 let   f) 66 let in veĉ 

2. Izobrazba 

a) osnovna šola c) višja ali strokovna šola 

b) srednja šola  d) magisterij ali doktorat 

3. Današnji nakup v trgovini Lisca ste opravili ker…? 

a) Sem kupljeno stvar resniĉno potrebovala. 

b) Mi je kupljena stvar všeĉ in se v njej dobro poĉutim. 

c) Me je za nakup navdušila prodajalka. 

d) Drugo (prosim dopišite): ________________________ 

4. Pri vstopu v trgovino največ pozornosti namenite? 

a) Razporeditvi artiklov po modelih in barvah. 

b) Notranjosti in urejenosti prodajalne. 

c) Videzu in odzivu prodajnega osebja. 

d) Drugo (prosim dopišite): ________________________ 

5. Zakaj se najpogosteje odločite za nakup Liscinih izdelkov? Zaradi… 

a) Kakovostne izdelave in materialov. 

c) Prepoznavne blagovne znamke. 

d) Široke ponudbe modelov in barv. 

e) Drugo (prosim dopišite): ________________________ 

6. Ali vam pri nakupu veliko pomeni pomoč in nasvet prodajalke?  

a) Da. 

b) Ne. 

c) Ne vem. 



Priloga 1 

 

Prosim, da v spodnji tabelah ocenite v kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami  (1 – 

sploh se ne strinjam, 2 – ne strinjam se, 3 – niti da niti ne, 4 – strinjam se, 5 – popolnoma se 

strinjam). 

7. Navedene trditve se nanašajo na vašo nakupno odločitev. 

 

1. Z Liscinimi izdelki sem zadovoljna, zato jih kupujem.  1 2 3 4 5 

2. Liscina ponudba je vedno modna in v trendu. 1 2 3 4 5 

3. Prodajno osebje je strokovno usposobljeno in prijazno. 1 2 3 4 5 

4. Izloţba prodajalne me pritegne k ogledu. 1 2 3 4 5 

8. Navedene trditve se nanašajo na vaše nakupne navade. 

 

9. Navedene trditve se nanašajo na vaš materialni položaj. 

 

1. Ĉe bi bila cena Liscinih izdelkov niţja, bi jih kupila veĉ. 1 2 3 4 5 

2. Nakup prilagodim svoji kupni moĉi. 1 2 3 4 5 

3. Izdelke najpogosteje kupim na razprodajah ali akcijah. 1 2 3 4 5 

10. Navedene trditve se nanašajo na vaše mnenje o Lisci in njenih izdelkih. 

 

1. Lisca je prepoznavna blagovna znamka. 1 2 3 4 5 

2. Izdelki se dobro prilegajo telesu in so udobni za nošenje. 1 2 3 4 5 

3. Liscine izdelke ne reklamiram pogosto. 1 2 3 4 5 

8. S čim ste v zvezi z Lisco še posebej zadovoljni/nezadovoljni? 

   

   

   

9. Kaj bi povedali oziroma predlagali podjetju Lisca za naprej? 

   

   

   

 

Hvala za sodelovanje! 

1. Kupujem zgolj Liscine izdelke in ne konkurenĉnih. 1 2 3 4 5 

2. Pretekle izkušnje z Liscinimi izdelki so dobre. 1 2 3 4 5 

3. Za nakup izdelka se odloĉim, ĉe me prepriĉajo oglasi za izdelek. 1 2 3 4 5 

4. Velikokrat kupim izdelke po priporoĉilu drugih ljudi. 1 2 3 4 5 


