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POVZETEK 

V diplomskem delu bom predstavila podjetje SG Guzelj, d. o. o., in njihovo razvojno pot do 

uspešnega podjetja s kakovostno servisno storitvijo in prodajo zdravih slovenskih izdelkov. 

Hkrati bom obravnavala prepoznavnost podjetja na trgu v primerjavi s konkurenco in potek 

oblikovanja njihove lastne blagovne znamke, pod katero bi SG Guzelj, d. o. o., imel tudi svoje 

lastne surovine. Osredotočila se bom na širitev njihove ponudbe z nadgradnjo že obstoječih 

samopostrežnih avtomatov z namenom zmanjšanja prostorske stiske na lokaciji odjemalca in 

omogočanja pestrejše ponudbe, poleg tega pa bom ponazorila pričakovane učinke in potrebne 

investicije nadgradnje. 

Ključne besede: podjetje, predstavitev, prepoznavnost, konkurenčnost, blagovna znamka, 

ponudba, investicije, učinki, razvoj. 

SUMMARY 

In the thesis, I will introduce SG Guzelj, d. o. o., and their development into a successful 

business with high quality service and sales of healthy Slovene products. Meanwhile, I will 

discuss the company’s recognition on the market compared to their competitors, and the 

development of their own brand under which SG Guzelj, d. o. o., plans to have their own raw 

materials. The main focus will be an expansion of their product mix though an upgrade of 

already existing vending machines. The purposes of the upgrading are to accommodate space 

issues at their clients’ locations and to increase a product variety. In addition, I will illustrate 

the anticipated results and needed investments for the upgrades.  

Keywords: company, introduction, recognition, competition, trademark, merchandise, 

investments,  effects,  development. 
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1   UVOD 

Na podlagi nenehnega povpraševanja in posledično širjenja ponudbe na trgu se je podjetje SG 

Guzelj, d. o. o., odločilo razširiti in popestriti ponudbo z nadgradnjo že obstoječega kavnega 

avtomata. 

V diplomski nalogi se bom najprej usmerila na splošno teoretično razlago oblikovanja 

blagovne znamke, nato pa, na podlagi pridobljenih podatkov in pričevanj vodilnega kadra, še 

na pridobitev lastne blagovne znamke Simplygood ter na tehnični opis nadgradnje kavnega 

avtomata. 

Ferrell in Hartline (2008, 1) navajata: 
Tekmovati v današnji ekonomiji pomeni iskati nove načine distanciranja od proizvodnje z 
namenom zadovoljevanja potreb strank /…/ in za to sta potrebna skrbno načrtovanje in brezhibna 
marketinška strategija.  

Kot navajata avtorja, se ponudniki soočajo z naslednjimi izzivi: premoč kupca, porast 
ponudbe, spremenjeno vrednotenje ponudbe, spremenjene zahteve, novi viri itd. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Po besedah Kotlerja (1998, 13) je za uspešno obvladovanja procesa menjave, torej trženja, 
treba vložiti veliko truda in sposobnosti. Takrat, ko vsaj ena od strani v možni menjavi 
razmišlja o ciljih in sredstvih, s katerimi bi vzbudila zanimanje druge strani, govorimo o 
upravljanju trženja.  

Definicija trženjska upravljanja, sprejeta 1985 v Ameriškem združenju za trženje (Kotler 
1998, 13): 

Trženje je proces načrtovanja in snovanja izdelkov, storitev in idej, določanja cene, odločitve v 
zvezi z tržnim komuniciranjem in distribucijo, z namenom, da se s ciljnimi skupinami ustvari taka 
menjava, ki zadovolji pričakovanja porabnika in podjetja.  

Kotler definicijo razlaga kot priznanje, da je trženjsko upravljanje proces, sestavljen iz 
analize, načrtovanja, izvedbe in nadzora, ki zajema izdelke storitve in ideje ter da temelji na 
načelu menjave. Cilj je dosežen le z zadovoljstvom obeh vpletenih strani. 

V diplomski nalogi bo poleg širitve ponudbe in trženja obravnavana tudi blagovna znamka 
podjetja. Ob povzetku Devetaka (1999, 57) ugotovimo, da je poleg kakovosti, embalaže itd. z 
vidika trženja zelo pomembna tudi blagovna znamka. Podjetja, ki svojo podobo in ugled 
upravičujejo s kakovostjo izdelkov in storitev, konkurenčnostjo in solidnostjo v poslovanju, 
običajno s prodajo izdelkov/storitev nimajo težav, saj je posebna funkcija in namen blagovne 
znamke ravno ta, da pospešuje prodajo. Dejavniki, ki vplivajo na doseganje ugodne podobe, 
so kakovost, konkurenčnost, odzivnost, videz ipd., kar nas pripelje do sklepa, da vse to 
predstavlja specifičen kapital in prednost podjetja na trgu. Poleg izdelkov pa mora z blagovno 
znamko in podobo sovpadati celostna podoba podjetja. Tako naj imajo podjetja v istem stilu 
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embalažo, napisne table, dokumente za korespondenco podjetja, dostavna vozila, uniforme 
itd. 

1.2 Namen in cilji diplomskega dela 

Namen diplomskega dela je na razumljiv način teoretično razložiti pridobitev lastne blagovne 

znamke, ki bo podkrepljen s praktičnim prikazom pridobitve lastne blagovne znamke znotraj 

podjetja SG Guzelj, d. o. o., s pomočjo podatkov in analiz, pridobljenih z raziskavami in 

analizami, narejenih v samem podjetju. Na osnovi SWOT analize bom ugotavljala, katere so 

prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti za podjetje ter se na temelju analize trga, 

konkurentov in ponudbe osredotočila na možnosti povečanja trga in posledično prodaje s 

pomočjo združitve dveh popolnoma avtonomnih aparatov in tako združiti segmenta toplih in 

osvežilnih napitkov. 

Cilji naloge so: 

• teoretična predstavitev pridobitve lastne blagovne znamke, 

• predstavitev in pozicioniranje podjetja SG Guzelj, d. o. o., 

• prikaz pridobitve blagovne znamke Simplygood, 

• prikaz strukture prodaje podjetja SG Guzelj d. o. o., 

• tehnična prestavitev kavnega avtomata z elementi avtomata za pijačo, t. i. fruktomata. 

1.3 Metode za doseganje ciljev diplomskega dela 

Diplomsko nalogo bosta sestavljala teoretični in praktični del. V teoretičnem delu bodo 

uporabljene deskriptivna metoda in metodi analize in sinteze strokovne literature s področja 

trženja in oblikovanja blagovne znamke domačih in tujih avtorjev in pridobljenega znanja na 

Fakulteti za manegement Koper. V praktičnem delu bom najprej predstavila in razdelala 

pridobitev blagovne znamke podjetja SG Guzelj, d. o. o., na podlagi pridobljenih podatkov iz 

raziskav ter analiz, ki so jih opravili v podjetju na začetku postopka oblikovanja blagovne 

znamke. V drugem delu pa se bom osredotočila na združenje kavnega avtomata z elementi 

fruktomata tako, da bom najprej predstavila vsakega posebej kot samostojni avtomat, nato pa 

pokazala na kakšen način sta združljiva in kakšen doprinos to predstavlja za podjetje. 

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Predpostavljam, da so pri oblikovanju lastne blagovne znamke dejavniki, kot so 

prepoznavnost, kakovost in inovativnost, ključnega pomena za ohranitev konkurenčnosti. V 

praktičnem delu diplomske naloge sem se omejila predvsem na inovacijsko združitev dveh 

samostojnih aparatov. 
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2   TEORETIČNA IZHODIŠČA ZA OBLIKOVANJE BLAGOVNE ZNAMKE 

Kotler in Keller (2007, 136) menita: 
Znamka je ime, izraz, znak, simbol, dizajn ali kombinacija vseh skupaj z namenom, da 

identificirajo produkt ali servis določenega ponudnika ali skupine ponudnikov ter se tako 

razlikovali od konkurence.  

Po Kotlerju (1998) so razsežnosti znamke različne: funkcionalne, racionalne, otipljive, 

neotipljive, emocionalne, simbolične.   

Po Ferrellu in Hartlineu (2008, 196) je znamka sestavljena iz dveh delov: imena in znake. Ime 

je tisto, ki ga spregovorimo in slišimo, znak pa omogoča virtualno prepoznavanje znamke 

(kljukica za Nike, zlata podboja za McDonalds …). 

Oblikovanje znamke je eden najpomembnejših korakov v načrtovanju marketinške strategije 

in ustvarjanju podobe podjetja/ponudnika, saj med drugim znamka potrošniku omogoča lažje 

lociranje in nakup produkta. Pomembna je tudi odločitev, ali se produkt prodaja pod lastno 

znamko ali znamko dobavitelja (Ferrell in Hartline 2008, 199). Zvestoba znamki s strani 

potrošnikov je znak, da so znamko in posledično produkt dobro sprejeli; o prepoznavnosti 

govorimo takrat, ko se potrošnik zaveda prisotnosti produkta in ga dojema kot eno izmed 

možnosti za potešitev svoje potrebe. Ob izjemnem zadovoljstvu daje potrošnik posamezni 

znamki prednost pred ostalimi. 

Dandanes je pogost pojav mrežnih organizacij (soobstajanja dveh ali več podjetij), ki 

temeljijo na skupku več znamk in skupaj tvorijo unikaten, neponovljiv produkt, ki se razlikuje 

od ostale konkurence.1  

Pri oblikovanju blagovne znamke pomembno vlogo igra izbor oblike, dizajna, barv, 

embalaže/pakiranja. Dejstvo je, da se kupci mnogokrat odločijo za nakup izdelka, ki je 

pakirano v najbolj privlačno embalažo oz. embalažo, ki predstavlja najmanj težav za 

shranjevanje in omogoča najbolj enostavno uporabo izdelka. V obdobju, ko je svet 

naravovarstveno ozaveščen, je trend postala razgradljiva, okolju prijazna, reciklirana 

embalaža. 

Pomembno pri pozicioniranju in razlikovanju podjetja od konkurence vključuje najbolj očitne 

specifikacije in pakiranje izdelka kot tudi način prodaje/dostave, dodatne ponudbe in pomoč, 

ki jo je potrošnik deležen. Optimalen cilj ponudnika je zagotoviti položaj produkta/servisa v 

smislu percepcije potrošnika glede na potrošnikove preference, pričakovanja, zahteve  (Ferrell 

in Hartline 2008, 203). 

                                                 
1
 Ferrell in Hartline (2008, 201) navajata računalnike Dell za primer mreženja z Intelom in 

Microsoftom kot zunanjima izvajalcema. 
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Kot navajata  Kotler in Keller (2007, 7), ekonomija dandanes ni več usmerjena v filozofijo 

»izdelaj in prodaj«, ampak v filozofijo »zaznaj in reagiraj«, ki deluje po načelu »poišči 

izdelek za svojega kupca« in ne več po načelu »poišči kupca za svoj izdelek«. V središču je 

torej potrošnik, njegova  pričakovanja, želje in potrebe.  

Kim in Mauborgne (2005, 12) sta razvila teorijo o strategiji rdečega oceana (RO) in strategiji 

sinjega oceana (SO). Razlikujeta dve vrsti podjetij:  

• V prvi skupini so podjetja, ki so ujeta v neskončno tekmovanje s konkurenco z iskanjem 
novih izdelkov in načinov, s katerimi bi se od tekmecev razlikovala; uvrščata jih v rdeči 
ocean in jih obsojata na poraz. 

• V drugi skupini so podjetja, ki se na konkurenco ne ozirajo, pač pa ustvarjajo produkte, 
servise, ponudbo glede na to, kaj potrošnik vidi kot pomembno, vredno nakupa. Prav tako 
ta podjetja ocenijo, kaj je pomembno zanje in za njihov obstoj ter rast in tako sledijo 
tovrstni strategiji, imenovani sinji ocean   

Preglednica 1: Primerjava strategij RO in SO 

Strategija rdečega oceana Strategija sinjega oceana 

• tekmovanje na obstoječem trgu • ustvariti neizzvan/neosvojen trg 

• premagati konkurenco • ignorirati konkurenco 

• izkoriščati obstoječe povpraševanje • ustvariti in osvojiti nove potrebe 

• razvrstiti sistem aktivnosti podjetja s 
strateško izbiro diferenciacije ali nizke 
cene 

• razvrstiti sistem aktivnosti podjetja v 
iskanju diferenciacije in nizke cene 

Vir: Kim in Mauborgne 2005, 12. 

Za uspešno oblikovanje blagovne znamke je potrebno skrbno načrtovan marketing. Kotler in 

Keller (2007,  9) ga poimenujeta holistični marketing, ki zajema naslednje vidike:  

• Interni marketing – vsak posameznik v organizaciji/podjetju je zadolžen za sledenje 

marketinškim principom, od zaposlovanja, uvajanja, motiviranja zaposlenih... 

• Integriran  marketing – zasnovan je tako, da se vrednost izdelka potrošniku kar najbolje 

predstavi preko kreativnosti, komunikacij in dostave. Želeni rezultati so doseženi s pravo 

strategijo: 

• 4 P: 

• product (produkt),  

• price (cena),  

• place (pozicija) in  

• promotion (promocija)  

• 4 C:  

• customersolution (rešitev stranke),  

• customercost (vrednost stranke),  
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• convenience (udobnost),  

• communicaton (sporazumevanje).  

• Marketing skozi vzpostavljanje odnosov – gradnja in vzdrževanje zadovoljivih in 

dolgotrajnih medsebojnih odnosov med potrošnikom, dobaviteljem, distributerjem... To 

zahteva razumevanje potreb, sposobnosti, usposobljenosti, pričakovanj in zahtev vseh 

udeleženih.  

• Marketing z družbeno odgovornostjo – razumevanje širšega etičnega, okoljskega, 

legalnega in družbenega konteksta/koncepta. 

 
Slika 1: Faktorji, ki vplivajo na marketinško strategijo podjetja 

Vir: Kotler in Keller 2007, 16. 

 

Za uspešno prodajo je treba poznati pet stopenjski proces, skozi katerega gre potrošnik pred 

nakupom: 

• prepoznavanje problema; 

• iskanje informacij; 

• ocenjevanje alternativ; 

• odločanje o nakupu; 

• odnos do produkta po nakupu. 

Pri oblikovanju produkta je pomembno ciljanje na pravo skupino potrošnikov (Kotler in 

Keller 2007, 127). 
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Potrošnike je potrebno segmentirati in segmente razvrstiti na relevantne skupine, ki podjetju 

dajo uporabne informacije o želeni potrošniški skupini. Kotler in Keller (2007, 127−128) 

segmente razdelita glede na pet kriterijev: 

• izmerljivost – velikost, kupna moč, karakteristike segmenta; 

• substantialnost – velike skupine, samozadostne; ali se izplača njim prilagoditi prodajni 

program; 

• dostopnost – segmenti so lahko dostopni; 

• odstopanje – segmenti se konceptualno med seboj razlikujejo in različno odzivajo na 

različne marketinške  poteze; 

• akcija – marketinški segmenti so formulirani za privabljanje danega segmenta. 

Sledi ocenjevanje in izbiranje želenih segmentov, ker se lahko marketing osredotoči na samo 

en ali več segmentov – osredotočanje na ponujen produkt, pokrivanje deleža ali celotnega 

trga. Pomembno je tudi posodabljanje marketinških shem in načrtov.  

Naslednji korak je razvoj strategije znamke (Kotler in Keller 2007, 146). Ta dejavnost apelira 

na odločitev, pod katero znamko se tržijo obstoječi produkti, kako, če sploh, se produkti 

združujejo glede na karakteristike, ali se vse skupine trži pod eno ali več znamkami, kako se 

trži nov produkt, kako se trži širitev ponudbe, nemara celo širitev trga (prodor na trg nekdanje 

Jugoslavije).  Podjetja se lahko odločijo za individualna imena posameznih linij produktov, 

kar zagotavlja neodvisnost med linijami predvsem v primeru razlikovanj med kvaliteto. 

Podjetje lahko izbere trženje vseh linij pod enotnim imenom, kar prihrani tako čas kot kapital, 

sicer namenjen raziskavam, kot tudi asociiranje na produkte visoke kakovosti. Naslednja 

možnost je imenovanje posamezne kategorije produktov (isto podjetje lahko proizvaja hrano 

in tehniko pod različnimi imeni). 

Ko podjetje razvije nov produkt, ta praviloma (Kotler in Keller  2007, 148) predstavlja širitev 

linije in nadgradnjo že obstoječih produktov. V tem primeru je potrošnik z obstoječim 

produktom seznanjen, pozna delovanje, ima določena pričakovanja in zelo verjetno je, da nov 

produkt le še izboljša ponudbo. Prav tako nadgradnja prihrani kapital, vložen v predstavitev 

povsem novega produkta in razvoj tehnologije, ki izdelavo produkta omogoča. Druga 

prednost, ki jo podjetje pridobi z nadgradnjo, je kredibilnost, zagotovitev potrošniku, da je 

podjetje resno glede razvoja in ne le »muha enodnevnica«. Hkrati pa ima nadgradnja produkta 

tudi negativno plat – več produktov kot obstaja pod enim imenom, trdi Kotler, manj trdna je 

asociacija potrošnika na določen izdelek/servis. Nadgradnja lahko potrošnika zmede v smislu, 

kateri je sedaj »pravi« izdelek. V najslabšem primeru pa ne le da nadgradnja ne prinese 

nikakršnega uspeha, pač pa celo škodi ugledu in prepoznavnosti »originalnega« produkta. 

Pozicioniranje je korak v razvoju, ko podjetje načrtuje in predvideva uvrščanje produkta v 

določeno kategorijo na trgu ter dojemanje potrošnika v primerjavi z že obstoječimi 

ponudbami in ponudniki. Dejavniki, ki določajo pozicioniranje, so cena, kakovost, dobava, 
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uporaba, namen itd. Ko je okvir na podlagi ciljnega trga ter načina tekmovanja s konkurenco 

določen, lahko podjetje identificira točke razlikovanja in točke enakosti. Po Kotlerju in 

Kellerju (2007, 156) so točke razlikovanja tiste karakteristike, ki so za dan produkt unikatne, 

ki potrošnika asociirajo na znamko in za katere je prepričan, da jih konkurenčen produkt 

nima. Te karakteristike spodbudijo močno, pristransko in unikatno asociacijo na znamko. 

Istočasno pa produkt poseduje tudi točke enakosti, tj. karakteristike, lastne več produktom, ki 

jih Kotler nadalje razlikuje na kategorične točke enakosti in konkurenčne točke enakosti. 

V postopku pozicioniranja se pokažejo tudi preostale karakteristike produkta in podjetja v 

primerjavi s konkurenco – sam produkt se od ostalih lahko razlikuje po dizajnu, kvaliteti, 

obliki, vzdržnosti, vzdrževanju, uporabi itd. Če podjetje ponuja servisne storitve, se te od 

konkurence razlikujejo po npr. načinu naročanja, dostave, instalacije, treniranju in svetovanju 

potrošniku, vzdrževanju, popravilu itd. Podjetja se med seboj razlikujejo tudi po osebju, in 

sicer kako dobro je osebje izobraženo, dostopno, pripravljeno pomagati potrošniku itn, in 

glede na obseg trga, strokovnosti in obseg storitev. Ne nazadnje ima podoba podjetja velik 

vpliv na potrošnikovo prepričanje o določenem podjetju. 

Ko podjetje analizira tekmece, jih lahko razvrsti v naslednje kategorije (Kotler in Keller 2007, 

167):  

• močan in šibek,  
• bližnji in oddaljen ter 

• dober in slab.  

Glede na vsako značilnost se vsako podjetje odloči, kako, če sploh, konkurirati. 

Po Snoju (1998, 172) lahko storitve pozicioniramo na različnih osnovah, in sicer: 

• potrebe, ki jih zadovoljujejo; 

• koristi, ki jih omogočajo; 

• specifične lastnosti; 

• čas uporabe; 

• način uporabe; 

• značilnost njihovih uporabnikov; 

• primerjanje s konkurenti in 

• stopnjo kompleksnosti in divergentnosti izvajanja storitev. 

Kot v strategiji sinjega oceana mora podjetje v postopku ustvarjanja nove vrednosti, 

diferenciacije in nizkih cen slediti naslednjim korakom: 

• zmanjšati – kateri faktorji so lahko zmanjšani/okrnjeni pod standarde industrije; 

• izločiti – kateri faktorji, ki jih industrija obravnava kot samoumevne, so lahko    izločeni; 

• povišati – kateri faktorji naj bodo povišani nad standarde industrije; 

• ustvariti – kateri faktorji, ki jih industrija še nikoli ni ponudila, naj bodo ustvarjeni. 
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Pomembno je analizirati tudi sam produkt, saj je produkt tisto, kar podjetje ponuja na trgu. 

Produkt je vse, kar podjetje ponuja: fizična dobrina, servisna storitev, izkušnje, prireditev, 

osebje, kraj, informacija itd. Odločitve o marketingu produkta so sprejete glede na pet nivojev 

potrošnikove hierarhije, po Kotlerju in Kellerju (2007, 179): 

• izhodišče je jedrni produkt, tj. tisto, kar potrošnik zares kupi (hotel > spanec); 

• sledi osnovni produkt (hotel > postelja, kopalnica); 

• nato pričakovani produkt (hotel > čiste brisače); 

• narasli produkt je predzadnji, ponuja nekaj, kar je nad potrošnikovimi pričakovanji in 
vodi v potrošniški sistem – način, kako potrošnik produkt dojema, uporablja, izbira;  

• sledi mu še potencialni produkt, ki predstavlja vse možne načine uporabe določenega 
produkta. Na tem nivoju podjetje raziskuje in išče vedno nove, še neodkrite načine 
uporabe in posledično zadovoljevanja potrošnikovih potreb. 

Na področju servisnih storitev se je v zadnjih letih z razvojem tehnologije veliko spremenilo. 

V preteklosti so bile vse stranke obravnavane bolj ali manj enako, dandanes pa ima podjetje 

obstoječe baze podatkov o uporabnikih in lahko zveste uporabnike in dobre stranke obravnava 

drugače kot enkratne. Pozornost je torej usmerjena na potrošnika, na zadovoljevanje njegovih 

potreb, želja in pričakovanj. Ker so servisne storitve bolj kompleksne in nanje vpliva več 

dejavnikov, je pomembno prevzeti holistični marketing (Kotler in Keller 2007, 205). 

Navedenih je osem kategorij, ki odločajo, ali se bo potrošnik vrnil ali pa bo poiskal drugega 

ponudnika. Te kategorije so: 

• cena (visoka, nizka, poštena, nepoštena); 

• nevšečnost (lokacija, obratovalni čas, čakalna doba); 

• neuspeh jedrnega servisa (napake servisiranja, napake zaračunavanja); 

• neuspeh izvajalca (brezbrižnost, nevljudnost, neznanje, nedosegljivost); 

• odziv na neuspešen servis (negativen odziv, ignoriranje, nejevolja); 

• konkurenca (potrošnik je našel boljšega ponudnika); 

• etične težave (goljufija, nevarnost, konflikt interesov); 

• pristna menjava ponudnika (potrošnik se preseli, ponudnik zaprt). 

V delovanju s potrošnikom ima sama interakcija bistven pomen – na kakšen način podjetje 

obravnava potrošnika. Ni pomembna le tehnična brezhibnost, pač pa tudi odnos 

izvajalca/ponudnika do potrošnika in njegove zahteve/potrebe. Priporočeno je, da ponudnik 

ne le zadovolji pričakovane potrebe, pač pa da ponudi dodatne storitve, ki jih potrošnik ne 

pričakuje. 

Tavčar (1996, 12) v knjigi Uspešna prodaja je ključ do uspeha ugotavlja, da potrošniki 

ponudnika, ki ne dohiteva povpraševanja, po vsej verjetnosti ne bodo čakali v vrsti, pač pa 

bodo prestopili h konkurenci. Kakovost storitev je težko predvideti, zato kupci storitev 

občutijo večje tveganje, kot kupci izdelkov, ki jih je moč preizkusiti. Ugotovitev Tavčar 

(1996, 12) utemeljuje: 
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Za dobavitelja storitev je prav zaradi tega dober glas pomemben. Povečevanje zaupanja, ki ga 

imajo uporabniki vanj, sodi med temelje uspešnega trženja in poslovanja.  

Izjemnega pomena pri razvoju znamke za servis je izbira elementov znamke: simbol, znak, 

slogan, ki so enostavno pojmljivi in opomnjeni. Servis je nedotakljiv pojem, zato je 

pomembno označiti vse vidike, vključno z enotnimi uniformami, dostavnimi vozili, slogani 

itd. 

Potrošniku morajo biti na voljo tudi dodatne informacije, ne le tiste, ki jih dobi direktno od 

serviserja; pomembna je kredibilnost, poznanstvo, zaupanje; na voljo mora biti sistem 

komunikacij in dostopnih informacij. 

Izjemnega pomena sta tako nadzor kakovosti servisa kot nadzor dodanih storitev. Potrošniki 

primerjajo obljubljeno in pričakovano storitev. Ko obljubljeno ne doseže pričakovanega, so 

potrošniki razočarani. Kotler in Keller (2007, 209) identificirata pet razkorakov: 

• razkorak med potrošnikovimi pričakovanji in obljubami s strani menedžmenta; 

• razkorak med obljubami ter specifikacijo obljubljene kakovosti; 

• razkorak med specifikacijo obljubljene kakovosti in dejansko kakovost; 

• razkorak med samim servisom in oglasnim materialom, marketinškimi komunikacijami; 

• razkorak med obljubljenim in pričakovanim servisom. 

 
Slika 2: Odnos potrošnik – ponudnik 

Vir: Kotler in Keller 2007, 209. 
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Oblikovanje in trženje blagovne znamke je pomemben, dolg, drag proces, ki si ga predvsem 

mala podjetja redko privoščijo. Na mala podjetja namreč vpliva več dejavnikov – tako 

makroekonomsko okolje, državna politika, ekonomska nestabilnost kot tudi omejen dostop do 

informacij, pomanjkanje kapitala, pomanjkanje specializirane delavne sile itd. Prav slednje je 

tudi najpogostejše razlog za neuspeh. Lastnik malega podjetja je navadno oseba, ki je 

odgovorna tako za menedžment, vodenje, zaposlovanje, urejanje financ kot tudi za tržno 

komuniciranje. Tako je kultura podjetja odvisna od značajskih lastnosti lastnika – ali je oseba 

zadržana ali komunikativna; ali je nagnjena k hitrim, spontanim ali premišljenim odločitvam; 

ali se odloča za preverjene metode ali eksperiment; ali je sposobna navezati in obdržati 

kontakte z dobavitelji, odjemalci, nemara celo konkurenti itn. 

2.1   Trženje v malem podjetju 

V zgodnjih fazah rasti malega podjetja so pogosti problemi iz vsakdanjega poslovanja, kot so 

npr. potreba po delavni sili, konflikti v nabavi, proizvodnji in financah. Zato se zdi funkcija 

trženja nepotrebno razkošje in je običajno zapostavljena ter odrinjena na stranski tir. Seveda 

je dobro upoštevati dodatne stroške, ki v tej kritični fazi nastanejo zaradi vloženega časa in 

resursov. Obenem pa kaže upoštevati oportunitetne stroške, ki bodo nastali na dolgi rok zaradi 

nevlaganja v trženjske aktivnosti. 

Kenny in Dyson (1989, 4–5) se strinjata, da mora management zato, da bi podjetje lahko raslo 

in se razvijalo, spremeniti svoje poglede tako, da se spoprime s spremembami v konkurenci, 

kupčevih zahtevah, s stanjem v ekonomiji na splošno in razvojem tehnologije. Obenem se 

pritiski na menedžment krepijo, saj se pojavlja večja negotovost, potreba po večji količini 

informacij in pravilni interpretaciji informacij, sprejemati je treba bolj tvegane odločitve itn. 

Da bi lažje reševali dodatne težave in v želji po dolgoročni rasti podjetja, mora menedžment 

izoblikovati sistematičen pristop pri planiranju trženjskih aktivnosti. 

Učinkovit sistematičen pristop planiranja trženjskih aktivnosti zahteva zanesljive informacije. 

Vir informacij so lahko kupci, distributerji, konkurenti ali javne publikacije v zvezi z 

industrijo oz. sektorjem trga, v katerem podjetje posluje. Te informacije so ključne, kadar 

pride do odločitev v zvezi s proizvodom, njegovo ceno, tržnim komuniciranjem in tržnimi 

potmi (trženjski splet). 

Kuriloff in Hemphill (1988, 66) sta izpeljala model trženjskega sistema malega podjetja. 

Trženjski sistem malega podjetja sestavlja več povezanih spremenljivk. Zato da bi podjetnik 

pričel usmerjati trženjske aktivnosti v določen segment, mora določiti svoje podjetniške in 

trženjske cilje, nato segmentirati trg in ga analizirati. Na podlagi teh informacij oblikuje 

trženjski splet ter ponudi izdelek oz. storitev ciljnemu trgu, ki je najprimernejši in v katerega 

bo v prihodnje vlagal. 
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Slika 3 prikazuje področje nepravilne oblike, ki predstavlja trg. Za podjetje je trg lahko 

soseska, mesto, država ali skupek držav. Na vsakem trgu so porabniki različne starosti, 

izobraženosti, narodnosti ipd. Vsak porabnik ima svoje potrebe, ki vplivajo na njihove želje, 

potrebe, pričakovanja in zaznavanje. Znotraj trga je segment, ki ga podjetje želi doseči in v 

katerega usmerja vso svojo energijo. Na trg vplivajo razne silnice iz ekonomskega politično-

pravnega, tehnološkega, socialno-kulturnega okolja ter sile konkurenčnih dejavnikov. Ne 

glede na to, da podjetje na te dejavnike ne more vplivati, mora vendarle natančno analizirati 

njihov vpliv na porabniško obnašanje in na položaj podjetja v segmentu oz. na trgu. Podjetje 

tako neprestano dobiva povratne informacije s trga, na podlagi katerih spreminja trženjski 

splet. 

 
Slika 3: Trženjski sistem majhnega podjetja 

Vir: Kuriloff in Hemphill 1988, 66. 

Pickle in Abrahamson (1990, 467) na podoben način kot prejšnja avtorja razlagata, da je 

trženje v malem podjetju kompleksen proces, ki je odvisen od stanja v okolju znotraj in zunaj 

podjetja. Notranje okolje sestavljajo naslednje spremenljivke: finančni položaj podjetja, 

sposobnost menedžmenta, kvaliteta zaposlenih ter izdelek oz. storitev, ki jo podjetje ponuja. 

Zunanje spremenljivke pa so: splošno stanje ekonomskega sistema, v katerem podjetje deluje, 

lastnosti porabnikov v tržnem območju, socialno- kulturne značilnosti, tehnologija, 

konkurenca in politično-pravne sile. Po njunem mnenju je uspeh malega podjetja precej 

odvisen od sposobnosti načrtovanja, organizacije, zaposlenih, vodstva ter kontrole nad 

trženjskimi aktivnostmi v odnosu do zunanjega in notranjega okolja.  

V nadaljevanju navajam dejstva, po katerih se izvajanje trženja v velikem podjetju razlikuje 

od tistega v malem podjetju. 
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2.2   Izboljšave namesto investicij 

Malo podjetje zaradi svojega osebnega in pogostega stika s kupci naj ne bi bilo nagnjeno k 

velikim investicijam, temveč k neprestanim inovacijam oz. izboljšavam izdelka/storitve 

(Stokes 2000, 47). Hulbert, Carson in Gilmore (2001, 12) dodajajo, da so informacije, ki 

nastajajo v stiku med lastnikom/menedžerjem in drugimi udeleženci poslovnega procesa, 

najcenejši vir idej in lahko pomenijo konkurenčno prednost.  

2.3   Neformalne raziskave namesto formalne 

Namesto obsežnih, formalnih in stroškovno obremenjujočih tržnih raziskav majhno podjetje 

uporablja drugačne tehnike zbiranja podatkov. Stokes (2000, 47) pravi, da lastnik/menedžer 

pridobiva informacije iz neformalnih virov, kot so kupci, vladne organizacije, znanci ipd.  

2.4   Trženjsko komuniciranje 

Trženjsko komuniciranje je po Tavčarju (1996, 51−58) komunikacija med odjemalci in 

dobavitelji, prav tako pa tudi komunikacija s konkurenti. Obsega oglaševanje, publiciteto, 

pospeševanje prodaje in osebno komuniciranje. Sporazumevanje poteka verbalno in 

neverbalno, kar aktivira vse človeške čute (sluh, vid, vonj, otip, okus), zato je neposredno 

komuniciranje tudi najučinkovitejše: saj imamo na voljo namreč največ oblik 

sporazumevanja, hkrati pa lahko sporazumevanje usmerjamo po sogovornikovih odzivih. 

Hultman (1999, 63) ugotavlja, da je trženjsko načrtovanje v majhnem podjetju neformalno in 

nezapisano. Pri trženju lastnika/menedžerja vodijo vizija, splošno znanje, izkušnje ter 

intuicija. 

2.5   Oblikovanje trženjskih strategij 

Stokes (2000, 48) ugotavlja, da majhno podjetje v nasprotju z velikim svoje trženjske 

strategije gradi tako, da izdelek/storitev na trgu najprej pozicionira, nato šele izbere ciljni trg 

in ga segmentira. Trženjska teorija za majhno podjetje ne drži, kadar mora podjetje graditi 

strategije ravno obratno, torej od zgoraj navzdol.  

2.6   Omejeni trženjski načrt 

Menedžer majhnega podjetja naj upošteva naslednje osnovne smernice pri sestavi trženjskega 

načrta (Pickle in Abrahamson 1990, 469): 

• identifikacija potencialnih sprememb trga, na katerem podjetje deluje, ki bi lahko 

materialno vplivale na poslovanje podjetja; 

• identifikacija potencialnih kupcev; 
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• vzdrževanje trženjskega spleta v odnosu do potencialnega kupca, predvsem s ceno, 

kvaliteto in z izborom, ter  zagotovitev storitev, ki zadovoljujejo potrebe kupca; 

• skladnost trženjskih aktivnosti s poslovnim načrtom in dobičkonosnost. 
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3   PREDSTAVITEV PODJETJA SG GUZELJ, D. O. O. 

Podjetje SG Guzelj, d. o. o., je bilo ustanovljeno leta 1995. Njegov ustanovitelj in direktor je 

g. Stanislav Guzelj. Do leta 2000 je podjetje sodelovalo z Avtomatic Servisom – 

najmočnejšim podjetjem v dejavnosti samopostrežnih avtomatov, od leta 2000 naprej pa 

posluje samostojno. Ustanovitelj je že v samem začetku dodobra preučil dejavnost tako v 

Sloveniji kot v tujini (Japonska). Pomembna ugotovitev te raziskave trga je bila, da je ključni 

kritični dejavnik dobava. Dajanje aparatov v oskrbo podjetjem se je namreč izkazalo za 

napačno poslovno potezo, saj je prihajalo do pomanjkljivega vzdrževanja in slabega izvajanja 

oziroma neizvajanja popravil (SG Guzelj 2010). 

Od ustanovitve pa do danes je podjetje vseskozi raslo, tako po prihodkih kot tudi po številu 

zaposlenih. Največjo rast je podjetje dosegalo v letih od 1999 do 2003, kjer je prihajalo tudi 

do 100-odstotne letne rasti. Sedaj se je rast umirila na 20 do 25 odstotkov. V naslednjih petih 

letih je rast ocenjena na približno 10 odstotkov (SG Guzelj 2010). 

Podjetje je do leta 2003 raslo v stilu gazele. Od tedaj se je rast nekoliko umirila, kljub temu pa 

je ostala visoka.  

 
Slika 4: Projekcija prodaje v razdobju od leta 2008 do 2012 

Vir: SG Guzelj 2010. 

Po oceni se bo prodaja podjetja SG Guzelj, d. o. o., v prihodnje gibala s povprečno letno     

10-odstotno stopnjo rasti. V letu 2012 bo podjetje predvidoma doseglo prodajo v vrednosti 

okoli 3 milijonov evrov (SG Guzelj 2010).  
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4   OBLIKOVANJE BLAGOVNE ZNAMKE SG GUZELJ, D. O. O. 

V tem poglavju bom predstavila ugotovitve na osnovi opravljenih analiz v podjetju SG 

Guzelj, d. o. o., v začetku postopka pridobitve lastne blagovne znamke Simplygood. 

Na podlagi opravljenih analiz se je bilo možno odločiti, kam naj podjetje SG Guzelj, d. o. o., 

usmeri vire za nadaljnjo rast, razvoj in konkuriranje na trgu. Te odločitve so predstavljene v 

poglavjih 5 in 6.   

4.1   SWOT analiza  

V okviru SWOT analize (Strenghts – prednosti, Weaknesses – slabosti, Oportunities – 

priložnosti, Threats – nevarnosti) je možno na jasen in jedrnat način analizirati sedanje in 

možno prihodnje stanje podjetja. Prednosti poudarjamo in razvijamo. Slabosti eliminiramo. 

Priložnosti izkoriščamo. Nevarnosti se izogibamo. 

SWOT analiza za podjetje SG Guzelj (2010), d. o. o., je predstavljena v nadaljevanju. 

4.1.1  Prednosti 

Prednosti so:  

• 17-letna tradicija –podoba zaupanja vrednega družinskega podjetja; 

• prisotnost v skupini gorenjskih gazel (visoke stopnje rasti v letih 1999–2003); 

• prilagajanje potrebam in željam strank; 

• visoka kakovost napitkov (kontrola) in storitev (servis), kar je posledica pridobljenega 

znanja (opravljenih raziskav na trgu) in izkušenj podjetja (poslovanje od leta 1995); 

• izobražen, usposobljen in zaupanja vreden kader, ki izhaja iz dolgoročne strategije 

podjetja na področju ravnanja s človeškimi viri; 

• visoka stopnja inovativnosti, ki je plod lastnega znanja in izkušenj: uvajanje novih 

izdelkov na trg (Kava na poti, Trgovina, fruktomati); 

• družbena odgovornost podjetja – usmeritev v ekologijo (reciklaža lončkov); 

• trženje blagovnih znamk Azkoyen in  Saeco; 

• sodelovanje pri projektih: 

• »Kava na poti« – kooperacija z Drogo Kolinsko in Petrolom; 

• »Kava mim-grede« – kooperacija z Mercatorjem; 

• »Kava za sabo« – kooperacija z verigo bencinskih servisov Tuš Oil; 

• centralizirana – organska strategija rasti (območje Škofje Loke in širše). 
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4.1.2  Slabosti 

Slabosti so: 

• omejene zmogljivosti podjetja– število zaposlenih; 

• prostorska stiska; 

• začetna neprepoznavnost blagovne znamke Simplygood. 

4.1.3  Priložnosti 

Priložnosti so:  

• pospeševanje rasti tržnega deleža v Sloveniji; 

• širitev v tujino (Hrvaška, Bosna in Hercegovina) z blagovno znamko »Kava na poti« (s 

skupnim sodelovanjem Droge Kolinske in Petrola), prav tako pa tudi preko blagovnih 

znamk »Kava mim-grede« (Mercator) in »Kava za sabo« (Tuš Oil); 

• oblikovanje prepoznavne in ugledne blagovne znamke; 

• rast deleža prodaje za domači sistem; 

• možnost mešanja hladnih napitkov po lastni izbiri; 

• želje strank prodajalne v Cityparku oziroma Mercator centru (najbolj frekvenčnem 

območju v Sloveniji); 

• zahteve trga po zdravi prehrani in pijači; 

• ponudba avtomatov na delovnih mestih. 

4.1.4  Nevarnosti 

Nevarnosti so: 

• cenovne vojne; 

• višje cene surovin; 

• novi konkurenti. 

4.1.5  Povzetek SWOT analize 

Na osnovi SWOT analize ugotavljam, da ima podjetje SG Guzelj, d. o. o., priložnost 

izkoristiti visoko kakovost izdelkov, sposobnost kadra in smisel za inovacijo. Prav prostorska 

stiska, ki je sicer šibkost podjetja, je lahko inspiracija za oblikovanje avtomata, ki predstavlja 

noviteto na domačem trgu in v tujini. Ta noviteta lahko spodbudi rast deleža prodaje na 

domačem trgu ter podjetje oddalji od konkurentov. 
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4.2   Poslanstvo 

Poslanstvo podjetja SG Guzelj (2010), d. o. o., lahko opredelimo na naslednji način: 
Podjetje SG Guzelj svojim naročnikom ponuja napitke vrhunske kakovosti in pestre ponudbe, kar 

je odraz dolgoletnih izkušenj, odličnega poznavanja trga in usmeritve podjetja v inovativnost in 

ekološko neoporečnost. 

4.3   Vrednote 

Ključne vrednote podjetja SG Guzelj (2010), d. o. o., so: 

• zavezanost kakovosti; 

• prilagodljivost zahtevam naročnikov; 

• zaupanje. 

4.4   Vizija 

V nadaljevanju je predstavljena vizija podjetja SG Guzelj (2010), d. o. o.: 
Vizija podjetja SG Guzelj, d. o. o. do leta 2015 je doseči mesto najbolj kakovostnega,  

inovativnega in ekološko usmerjenega podjetja v dejavnosti samopostrežnih avtomatov v 

Sloveniji.  

4.5   Cilji 

Opredelila sem naslednje trženjske (marketinške) cilje podjetja SG Guzelj (2010), d. o. o.: 

• Oblikovati močno, prepoznavno in ugledno blagovno znamko podjetja. 

• Povečati tržni delež v Sloveniji s klasično ponudbo.  

• Povečati tržni delež v Sloveniji z novo, inovativno ponudbo: 

• Povečati pestrost ponudbe s projekti: 

• »Kava na poti«, »Kava mim-grede«, »Kava za sabo«; 

• fruktomati; 

• trgovina (Citypark oz. Mercator Center); 

• zdravi izdelki. 

• Povečati enostavnost uporabe avtomatov: 

• uvedba večjih, bolj vidnih tipk za dominantne napitke; 

• združiti kavne avtomate in fruktomate v skupen avtomat. 

• Širiti poslovanje v tujino (Hrvaška, Bosna in Hercegovina) preko blagovnih znamk 

»Kava na poti«, »Kava mim-grede«, »Kava za sabo«. 

SG Guzelj, d. o. o., se ukvarja z avtomati, servisi in vzdrževanjem, direktno prodajo 

avtomatov, prodajo gospodinjstvom ter »Kavo na poti«. Vse dejavnosti so združene pod eno 
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znamko. Z nadgradnjo kavnih avtomatov sta združena segmenta toplih in osvežilnih napitkov. 

Cilj vsake nadgradnje, izboljšave je nedvomno utrjevanje tržnega deleža, pridobitev novih 

kupcev/ potrošnikov/ uporabnikov. Z nadgradnjo avtomatov je povečanje prodaje od 10 % do 

15 % (na en kombinirani avtomat), istočasno pa zmanjšanje obratovalnih, vzdrževalnih 

stroškov za 20 % do 30 %, kar pomeni donosnost kapitala na enoto za 7 %. Uporabniki oz. 

naročniki dojemajo nadgrajen avtomat kot dva v enem za ceno enega, kar je nedvomno 

privlačno. Z novim produktom pa si niso utrli poti le na trge, ki so se prej uspešno upirali 

namestitvi dvojnih avtomatov zaradi prostorske stiske, pač pa so si povečali tudi možnost 

geografske razširitve s sedanjega območja približno 40 km oddaljenih krajev na območje 70 

km oddaljenih krajev (SG Guzelj 2010). 

4.6   Analiza trga 

Upoštevajoč geografsko pozicijo je ključni ciljni trg podjetja SG Guzelj, d. o. o., Škofja Loka 

v radiju 40 km. Naročniki se nadalje delijo na tri večje segmente:  

• javna podjetja / zavodi, 

• zasebna podjetja, 

• domači uporabniki. 

 

Slika 5: Segmentacija naročnikov podjetja SG Guzelj, d.o.o., v letu 2010 
Vir: SG Guzelj 2010. 

S slike 5 je razvidno, da ključni segment podjetja SG Guzelj, d. o. o., predstavljajo zasebna 

podjetja, ki dosegajo kar 80-odsotni delež v celotni prodaji. Segmenta s precej nižjim deležem 

prodaje sta segmenta javnih podjetij in domačih uporabnikov (10 %), vendar je pri tem treba 

opozoriti, da ima segment domačih uporabnikov relativno visok prihodnji potencial rasti. 
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Vsak od segmentov ima specifične značilnosti, kot splošne značilnosti pa lahko ocenimo 

naslednje: 

• Najbolj pomembne so kakovost napitkov, pestrost ponudbe in odzivnost (servis) 

ponudnika. 

• Cenovna elastičnost segmentov je zelo visoka. 

Značilnosti segmentov so predstavljeni v nadaljevanju. 

4.6.1  Javna podjetja/zavodi 

Javna podjetja/zavodi: 

• predstavljajo 10 odstotkov celotne prodaje podjetja; 

• vključujejo bolnišnice, zdravstvene domove, domove starejših občanov, letališča, šole, 

fakultete; 

• večina posla se pridobi preko javnih razpisov, ki so vedno manj ugodni; 

• napitki v njihovih prostorih dosegajo višjo ceno, vendar običajno za prostor, kjer stoji 

aparat, zaračunavajo najemnino; 

• prednosti: ni fizičnih poškodb na aparatih. 

4.6.2  Zasebna podjetja 

Za zasebna podjetja velja, da predstavljajo 80 odstotkov celotne prodaje podjetja. Delijo se na 

tri pod segmente: mala, srednja in velika podjetja. 

V nadaljevanju predstavljam strukturo prodaje v vsakem segmentu zasebnih podjetij. 

 

 
Slika 6: Segmentacija naročnikov v segmentu podjetji za leto 2010 

Vir: SG Guzelj 2010. 
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Za podjetje SG Guzelj, d. o. o., predstavljajo mala podjetja najbolj pomemben segment, saj 

znaša njihov delež prodaje kar polovico vse prodaje zasebnim podjetjem.  

V nadaljevanju predstavljam značilnosti vsakega izmed podsegmentov.  

Mala podjetja: 

• predstavljajo 50 % prodaje v segmentu zasebnih podjetij; 

• najbolj pomembna sta jim kakovost in redna oskrba aparatov; 

• svojim zaposlenim ne dajejo nobenih finančnih spodbud; 

• pri tem segmentu se dosega višje cene. 

Srednja podjetja: 

• predstavljajo 25 % prodaje v segmentu zasebnih podjetij; 

• poleg kakovosti, brezhibnega delovanja, odzivnosti, oskrbe jim je vedno bolj pomembna 

tudi ekologija in reciklaža odpadkov; 

• delno subvencionirajo napitke, saj so prav oni s tem začeli; 

• dosega se srednja cena. 

Velika podjetja: 

• dosegajo 25 % prodaje v segmentu zasebnih  podjetij; 

• pomembna je hitra odzivnost, masovna oskrba in čim manj moteča oskrba; 

• pomembna je tudi ekologija; 

• manj subvencioniranja; 

• nizka cena, vendar navadno zahtevajo provizijo od prodaje. 

4.6.3  Domači uporabniki 

Za domače uporabnike velja, da predstavljajo 10 % celotne prodaje podjetja, vendar ima ta 

segment velik potencial rasti. Uporabnik dobi 1000 kapsul brezplačno ob prvem nakupu 

kavnega avtomata za domačo uporabo, pri naslednjih 300 kapsulah, ki jih naroči, se projekt že 

pokrije.  

4.6.4  Povzetek analize trga 

Za nadaljnjo rast in razvoj je ključno, da SG Guzelj, d. o. o., ne le, da obdrži obstoječi tržni 

delež, ampak da prodre v nekaj javnih podjetij. Prepričana sem, da lahko z  novim avtomatom 

konkurira ostalim ponudnikom in javnim podjetjem ponudi izdelek, ki bo inovativen, 

privlačen in cenovno sprejemljiv. Ko so izdelki podjetja izpostavljeni dodatnemu trgu novih 

potrošnikov, se s tem poveča tudi možnost za povečanje trga domačih uporabnikov. Zaposleni 

v dotičnem javnem podjetju se tako seznanijo s kakovostjo izdelkov, kar lahko podjetje SG 

Guzelj, d. o. o., izkoristi ter jim ponudi izdelke, ki so predvideni za domačo ponudbo. 
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4.7   Analiza konkurentov 

Na slovenskem trgu podjetju SG Guzelj, d. o. o., s samopostrežnimi kavnimi avtomati 

konkurirajo naslednja podjetja: Automatic Servis z največjim tržnim deležem, sledijo pa 

Delikomat, Nomea, Insera, Dallmeier, Svežina in Armič. Poleg klasičnih konkurentov pa se 

pojavljajo tudi nišni konkurenti, ki sicer še niso uveljavljeni, vendar pa utegnejo v prihodnje 

postati močni konkurenti. To so podjetja Nektia, Aegida in AG Vebo. 

 

 
Slika 7: Prikaz tržnega deleža konkurenčnih podjetij na slovenskem trgu 

Vir: SG Guzelj 2010. 
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Preglednica 2: Primerjalna analiza karakteristik konkurenčnih podjetij 
Podjetje Tržni delež 

(v %) 

Število 

avtomatov 

Prednost Slabosti 

Automatic 

Servis 

33 5000? • 20-letna tradicija 

• italijansko zaledje 

• vertikalna integracija 

• tržni vodja 

• certifikati ISO, HACCP 

• ocena zadovoljstva  

odjemalcev 

• nizka fleksibilnost 

• pomanjkljiv nadzor 

• pomanjkanje kadrov 

• podrejenost tujemu 

lastniku 

• kakovost na začetku, 

potem ne več 

Delikomat 17 2000 • 14-letna tradicija 

• avstrijsko zaledje 

• certifikat HACCP 

• družbena odgovornost 

• nižja kakovost 

• podrejenost tujemu 

lastniku 

SG Guzelj 15 1000 • 17-letna tradicija 

• družinsko podjetje 

•  domači lastniki 

• kakovost  

• certifikat HACCP 

• inovativnost 

• družbena odgovornost 

• majhna pokritost – 

področje Škofje Loke z 

radijem 40 km 

• omejene zmogljivosti 

 

Nomea 12 35000 

napitkov 

dnevno 

• 15-letna tradicija 

• družinsko podjetje 

• lastno znanje 

• kakovost  

• odzivnost (novo skladišče) 

• majhnost 

• omejenost s kadri 

Insera 10 650 / • mlado podjetje  

Dallmeier 6 300 • finančno zaledje tujcev 

 

• nizka kakovost 

• visoke cene 

• podrejenost tujemu 

lastniku 

Svežina 4 1200 • fleksibilnost 

• svoje lokacije 

• nima nadzora 

• pomanjkanje kadrov 

Armič 3 1000 • 19-letna tradicija 

• uveljavljena blagovna 

znamka 

• lokalna komponenta 

Aegida / 100 • tržna niša zdrave prehrane 

in izdelkov osebne nege 

• novo podjetje, 

pomanjkanje izkušenj, 

brez imidža 

Nektia / 10 • tržna niša zdrave prehrane • novo podjetje, 

pomanjkanje izkušenj, 

brez imidža 

AG Vebo / / • tržna niša otroških igral • novo podjetje, 

pomanjkanje izkušenj, 

brez imidža 

Vir: SG Guzelj 2010. 
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Preglednica 3: Primerjalna analiza karakteristik podjetij 

Podjetje Inovacija Velikost trga Blagovne znamke Mednarodna 

usmerjenost 

Automatic 

Servis 
• V pripravi 

program 

zdrave 

prehrane 

 

Cela 

Slovenija 

Bianchi; Necta Velika 

Delikomat • privlačna 

trgovina 

Štajerska Delikomat Velika 

SG Guzelj • Kava na 

poti 

• Fructomati 

• Trgovina 

(BTC, 

Mercator) 

• Zdrava 

prehrana 

• Telematria 

• HO-RE-CA 

Škofja loka 

radij 40km 

Saeco 

Azkoyen 

Asco drink machine 

Gaggia 

Comestero group 

Četrta pot 

Preko projekta Kava 

na poti 

Nomea / Štajerska Rheavendors / 

Insera / ? Omnimatic / 

Dallmeier / Gorenjska / 

 

Velika 

Svežina / Notranjska, 

Primorska 

/ / 

Armič / Dolenjska, 

Zasavje, 

Ljubljana 

GPE Vendos / 

Aegida • zdrava 

prehrana 

• izdelki 

osebne nege 

Koper / / 

Nektia • zdrava 

prehrana 

Ljubljana Lahka izbira / 

AG Vebo • otroška 

igrala 

Ljubljana in 

okolica 

/ / 

Vir: SG Guzelj 2010. 
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5   POZICIONIRANJE PONUDBE 

V nadaljevanju je predstavljena struktura prodaje podjetja SG Guzelj, d. o. o., povzeta po viru 

»Strategija trženja in oblikovanje vizualne identitete podjetja SG Guzelj, d. o .o. « (SG Guzelj 

2010). 

 

 
Slika 8: Segmentacija naročnikov podjetja SG Guzelj, d. o. o., segmentu podjetij leta 

2010 
Vir: SG Guzelj 2010. 

Iz Slike 8 je razvidno, da v celotni strukturi močno prevladuje program »Vending« s približno 

70-odstotnim deležem v prodaji podjetja. Sledi program »Servisi in vzdrževanje«, najmanjši 

delež pa dosegata »Direktna prodaja aparatov« in »Prodaja domačim sistemom«. 

V nadaljevanju so segmenti prodaje podrobneje razdelani.  

5.1   Vending 

Samopostrežni aparati: 

• Predstavljajo večino (70 %) prodaje podjetja. 

• Uporabljajo se aparati podjetja SG Guzelj, d. o. o., ki jih sami oskrbujejo in vzdržujejo. 

• Rast prodaje je konstantna. 

• Prednost segmenta: plačila z gotovino, kar zagotavlja podjetju likvidnost. 

• Največji delež prodaje predstavlja kava in znotraj nje napitek kapučino. 
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Slika 9: Struktura prodaje v letu 2010 v okviru programa »Vending« 

Vir: SG Guzelj 2010. 

Iz slike 9 je razvidno, da »izdelek zmagovalec« predstavlja prodaja kapučina, saj dosega kar 

okoli 70 % delež v celotni prodaji programa »Vending«. 

5.2   Servis in vzdrževanje 

Servis in vzdrževanje: 

• Segment predstavlja približno 12 % celotne prodaje podjetja SG Guzelj, d. o. o.  

• Visoko rastoč segment. 

• Naročniki: Petrol, Tuš Oil. 

5.3   Direktna prodaja avtomatov in sestavnih delov 

Direktna prodaja aparatov in sestavnih delov: 

• Predstavlja 8 % celotne prodaje. 

• Prodaja strojev, naprav in kapsul. 

• Visoko rastoči segment. 

5.4   Prodaja gospodinjstvom 

Prodaja gospodinjstvom: 

• Predstavlja okoli 7 % prodaje. 

• 10.000 kapsul/mesec, se povečuje na 20.000. 
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• Visoko rastoči segment prodaje. 

• Prodaja aparatov in kapsul- širitev ponudbe. 

• Vgradnja kartic za šole (po češkem vzoru).2 

5.6   Povzetek pozicioniranja ponudbe 

Na podlagi tega ugotavljam, da sta t. i. paradna konja podjetja SG Guzelj, d. o. o., vending in  

prodaja kapučina. To je podjetje izkoristilo pri uvajanju novitet, in sicer tako, da že obstoječa, 

preizkušena ponudba za seboj potegne novo. V tem primeru so kavne avtomate nadgradili s 

komponentami avtomata za sokove. S tem so obstoječim uporabnikom ponudili dodaten 

izdelek, hkrati pa so si odprli nov trg, in sicer uporabnike, ki po kavi in toplih napitkih ne 

segajo. 

5.7   Merjenje uspešnosti investicije in sprememb 

Kako uspešno je oblikovanje znamke oziroma kakšni so učinki marketinške  strategije, se 

lahko določi na več načinov. Marketinška metričnost meri, primerja in interpretira uspešnost: 

kakšen je odnos potrošnika do izdelka, porast obiska spletnih strani, iskanje izdelka na spletu, 

kontaktiranje podjetja. Uspešnost se meri tudi z analizo prodaje, z obsegom tržnega deleža. 

Da se podjetje izogne izgubi v želji po povečanju prodaje, je potrebno analizirati tudi stroške 

prodaje (marketing expense-to-sales). 

                                                 
2 Direktor in tehnični vodja podjetja SG Guzelj, d. o. o., sta se leta 2008 udeležila seminarja o novostih 
na področju kavnih avtomatov na Češkem. 
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6   ZDRUŽITEV OBSTOJEČEGA KAVNEGA AVTOMATA Z ELEMENTI 

FRUKTOMATA 

Ideja o združitvi kavnega avtomata in fruktomata se je razvila iz vprašanja, na kakšen način 

porabiti čim manj in ponuditi čim več.  

Podjetje SG Guzelj, d. o. o., je v boju za ohranitev konkurenčnosti v sodelovanju s španskim 

podjetjem Azkoyen razvilo novost na slovenskem trgu. Dva na videz povsem avtonomna in 

samoumevno samostojna avtomata (dispanzer toplih napitkov in dispanzer sadnih sokov), ki 

sicer opravljata podobni funkciji, so združili v integrirano celoto. SG Guzelj, d. o. o., je podal 

tehnično idejo, podprto z analizami trga, Azkoyen pa jo je realiziral z razvojem in vgradnjo 

potrebne programske opreme. 

Kot lahko razberemo iz zastavljenega vprašanja, je prvotni namen združitve teh dveh 

avtomatov v en sam pridobitev s prostorskega in funkcionalnega vidika. Z združitvijo je 

namreč ustvarjena minimalna prostorska poraba – namesto dveh omar le ena, eliminirani pa 

so tudi podvojeni deli avtomatov in s tem stroški vzdrževanja in potrebe po rezervnih delih. 

Duga prednost združitve dveh aparatov pa je tudi razširjen spekter ponudbe, novost na trgu, ki 

je ustvarila nov trg in potrebo potrošnikov po novem produktu, ki ponuja več opcij in s tem še 

več možnosti personifikacije ponudbe. S tem so v podjetju SG Guzelj, d. o. o., ponudnikom 

odprli možnost lažjega trženja avtomatov potrošnikom, ki želijo več in za to porabiti manj. 

6.1   Potrebni učinki in investicije 

V predelavo avtomata je za nadgradnnjo na avtomat vloženega 750,00 eurov, enkraten strošek 

dodanih surovin (poleg kave, mleka, kakava, sladkorja) pa znaša 3,00 eura na 3l bag in box 

(sirupa). Glede na povpraševanje in trenutno prodajo je pričakovano povečanje prodaje s 

sedanjih 270 napitkov (samo topli napitki) na 300 ali več napitkov dnevno, od tega okoli      

15 % hladnih napitkov. Na hladni napitek avtomat dozira 0,003 l sirupa, tako da znaša strošek 

0,03 eura na napitek. V avtomatu ostanejo vse surovine, dodajo se le tri vrste sirupov (100 % 

naravni sok), kar predstavlja edini dodatni strošek (lončki ostanejo isti). 

Sredstva za nadgradnjo se bodo po pričakovanjih podjetja SG Guzelj, d. o. o., povrnila v 

obdobju enega leta in pol do dveh. Skladiščenje, prevoz in čiščenje novih avtomatov ne 

predstavlje dodatnega stroška, saj so ti locirani znotraj že obstoječega območja. Izobraževanje 

zaposlenih poteka interno in neplačljivo, saj jih o vseh tehničnih novostih izobražuje 

tehnihnični vodja. Izobraževanje tehničnega vodje pa prav tako ne predstavlja dodatnega 

stroška, saj osebno sodeluje pri razvoju novitet in njihovemu vpeljevanju v podjetje. 

Združitev dveh avtomatov v eno enoto posledično zmanjša potrebo po rezervnih delih, torej 

ne predstavlja dodatnega stroška. Ta pa se ne poveča z izdelavo etiket, saj jih v podjetju SG 
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Guzelj, d. o. o., izdelujejo sami, navodila za uporabo za potrošnike pa ostanejo ista zaradi 

nespremenjenega načina izbire napitka. 

Naložba se dolgoročno izplača tako za podjetje SG Guzelj, d. o. o., kot za uporabnike, saj 

kosovni avtomat za hladne napitke stane skoraj enkrat več. 

6.2   Predstavitev avtomatov 

Samostojni kavni avtomat Azkoyen Sienna LE nudi osemnajst različnih napitkov: kratka 

kava, dolga kava, macchiato, cappuccino, kava z mlekom, mleko s kavo, bela kava s 

čokolado, kava s čokolado, čokolada z mlekom, mleko s čokolado, kakao, čokolada, mleko, 

čaj z okusom, latte macchiato, milkshake, cappuccino z milk shake, caffee latte. 

 

 Slika 10: Kavni avtomat Azkoyen Sienna LE 
Vir: SG Guzelj 2011. 

Vsi kavni napitki imajo možnost predizbire instant kave, kar ponudbo poveča še za dodatnih 

enajst produktov, skupno kar devetindvajset. 

Samostojni sokovni namizni avtomat Azkoyen fruktomat Micro dis v osnovi nudi tri različne 

hladne napitke: 

• okus A, 

• okus B, 

• voda. 

Za boljše razumevanje načina združitve dveh samostojnih avtomatov bom najprej predstavila 

kavni avtomat Azkoyen (model Sienna LE) in fruktomat Asco (model Micro dis) kot 

posamična elementa, nato pa z ustrezno tehnično podporo združena v enoten avtomat. 
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6.2.1   Kavni avtomat Azkoyen Sienna LE 

Avtomatične naprave Sienna so namenjene točenju in prodaji espresso kave in instant 

napitkov, pripravljenih iz vroče vode ter topljivih praškov in granul. Produkt je serviran v 

plastičnem ali papirnatem kozarčku. 

 

 
Slika 11: Kavni avtomat 

Vir: SG Guzelj 2011. 

Prednost in dovršenost kavnega avtomata Sienna LE se skriva že v njegovih predhodnikih. V 

podjetju Azkoyen so izdelovali avtomate za gastronomijo, v katerih so uporabljali močan 

mlin z 1250 RPM motorjem, ki ga je kasneje prevzela tudi serija avtomatov Sienna LE.  

Edinstvenosti avtomatov podjetja Azkoyen  botruje tehnika, ki je ne uporablja še nihče drug 

od konkurenčnih izdelovalcev v »vending« sistemu. To je inteligentni sistem, t. i. »canbus 

sistem«,3 ki temelji na medsebojnem komuniciranju jakostne in CPU spominske kartice. Ta 

sistem do sedaj uporabljajo le v novejši avtomobilski tehnologiji, npr. pri BMW avtomobilih.  

                                                 
3 »CAN Bus je podatkovno vodilo, ki ga je razvil Robert Bosch in je hitro zasedlo pomembno vlogo v 
avtomobilski in letalski industriji. CAN (Controller–areanetwork) je protokol serijskega vodila, na 
katerega se priključijo individualni sistemi in senzorji. Kot alternativa klasičnim več žičnim 
povezavam, samostojna žica ali par žic omogoča avtomobilskim komponentam komunikacijo s 
hitrostjo do 1Mbps … Prvo CAN Bus vozilo je bil BMW 850 coupe, ki je prišel na tržišče leta 1986. S 
skrajšanjem žic za 2km, se je skupna teža vozila zmanjšala za več kot 50kg, potrebna pa je bila le 
polovica priključkov. Prvič so lahko vsi avtomobilski sistemi in senzorji medsebojno komunicirali z 
zelo velikimi hitrostmi (25kbps - 1Mbps) po samo dveh žicah. Posledično pa je uvedba CAN Bus-a 
povzročila še večjo kompleksnost vozila in onemogočila vgradnjo neoriginalnih dodatkov v vozilo.« 
(Simatik 2012) 
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Prednost avtomatov Azkoyen je njihova fleksibilnost; model Tempo L se lahko kombinira kar 

s tremi različnimi modeli »snack« avtomatov – Brisa H41, Brisa H70 in Brisa H85. Pri 

slednjih dveh je dodatna možnost »lift« sistema. Sienna L se lahko kombinira z večjimi 

»snack« avtomati modelov Mistral H41, Mistral H70 in Mistral H85; pri slednjih dveh prav 

tako z možnostjo »lift« sistema. »Lift« sistem  pomeni, da nam mehanska roka na dvigalu 

izbran produkt prinese do odprtine, kjer ga vzamemo, namesto da iz spirale pade na dno 

avtomata, od koder ga poberemo, in tako prepreči morebitni nastanek fizičnih poškodb 

produkta. 

Prednost kavnega avtomata Sienna LE ni le v njegovi tehnični dovršenosti, pač pa tudi v 

možnosti nadgradnje in posledično razširitvi izbora tako med toplimi napitki kot hladnimi 

pijačami, kar omogoči vgradnja KIT fructomata. Da pa je spekter ponudbe še širši, lahko 

vgradimo dodaten motor za »shake« produkte in dodatni sistem za ledene kave. 

Da pa v podjetju Azkoyen z dovršenostjo segajo še više, so kupili podjetje Inpulsa, kjer se 

ukvarjajo s telemetrijo.4 To tehnologijo v podjetju Azkoyen uporabljajo za upravljanje 

programov posameznih avtomatov in tako prihranijo čas in denar, ki bi ga v nasprotnem 

premeru porabili za pot do avtomata, pri katerem bi nastajale kakršne koli programske 

napake. Na tak način je mogoče s sedeža podjetja odpravljati programske napake, 

nadgrajevati programe, določati cene, določati »happy hours« popuste itd. 

 

Slika 12: Notranjost kavnega avtomata 
Vir: SG Guzelj 2011. 

 

 

                                                 
4 Telemeter – teh. naprava za pošiljanje podatkov o izmerjenih vrednostih na daljavo 
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Osnovne komponente avtomata (SG Guzelj 2011):  

• A1 – vedro za odpadno vodo (Zbiralnik za odpadno vodo, ki nastane med procesom 

priprave produktov. Kapaciteta je 8 l. Ko je dosežen določen nivo vode, plovec samodejno 

izklopi avtomat, dokler zbiralnik ni izpraznjen.); 

• A2 – zbiralnik kavne usedline (Zbira kavno usedlino, nastalo med procesom. Kapaciteta je 

7500 g.); 

• A3 – kavni sklop (Komponenta, ki z določeno količino vroče vode izpira dozirano mleto 

kavo.); 

• A4 – tolkač (Mešanje produktov z vročo vodo iz grelca poteka preko naslednjih 

elementov.); 

• A5 – dozirni element za mleto kavo (Doza je nameščena ob mlinčku in uravnava količino 

kave, ki je nato dodana v prilivni element ob vsakem serviranju.); 

• A6 – zbiralna posoda kavnih zrn (W1) (Kapaciteta: Serije LE 4,2 kg); 

• A7 – zbiralne posode instant produktov (W2) (Kapaciteta: Serije LE in LI 6 litrov); 

• A8 – programirna naprava (element za programiranje avtomata); 

• A9 – sistem izstavljanja posodic, sladkorja in žličk (Vsi trije sistemi so pritrjeni na eno 

podlago.). 

 

 

 
Legenda: 

S1 – dotok vode – vhodni ventil 

S2 – elektro napajalnik 

S3 – zbiralnik hladne vode 

S4 – merilec pretoka 

S5 – vodna črpalka 

S6 – tlačni varnostni ventil 

S7 – 3-smerni elektro ventil 

S8 – bojler za vročo vodo 

 

Slika 13: Shema vodne cirkulacije za expresso kavo 
Vir: SG Guzelj 2011. 
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6.2.2   Asco  fructomat, Micro dis 

Fruktomat je idealno sredstvo za hitro, ugodno in enostavno preskrbo hladnih sadnih pijač. 

Zaradi velikega števila sadnih koncentratov je možno veliko število izbire pri različnih 

pijačah – s sladkorjem ali brez, z več ali manj sadnega deleža v gotovi pijači, z vitamini in 

minerali, primerno tudi za diabetike, saj vsebuje le naravna sladila, fruktozo. 

 
 

Slika 14: Micro dis 
Vir: SG Guzelj 2011. 

 

Kot zanimivost velja poudariti, da avtomat lahko proizvede do 180 l soka, zavzame pa le 

velikost zaboja za pijačo. 

 

                                                                

180 litrov soka + voda                   =          zaboj 12 steklenic po 1 liter 

Slika 15: Primerjava 
Vir: SG Guzelj 2011. 

Fruktomat je potencialen kandidat za vsestransko varčevanje, saj ohladi le dejansko količino 

porabljene vode in tako prihrani kar do 90 % električne energije v primerjavi z avtomati s 

pločevinkami ali plastenkami. Poleg tega so majhni tudi stroški transporta glede na stopnjo 

mešanice koncentrata, ki lahko ostane v avtomatu tudi do 9 mesecev brez hlajenja. Njegova 

prednost z ekološkega vidika pa je, da se s fruktomatom lahko izognemo kupom embalaže, 

kot so steklo, plastika ali aluminij (okoli 540 pločevink po 0,33 l ali 360 plastenk po 0,5 l), 

ker se napitek iztoči direktno v plastičen oz. papirnat kozarček, ki je biološko razgradljiv. 

Zaradi njegovega preprostega delovanja – pomembna je le ena črpalka, ki ustvarja podtlak,  

= 
velikost 
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t. i. »midmax« sistem – ga sestavlja zelo malo tehničnih, a kvalitetnih delov. Pomemben 

sestavni del pa je tudi popoln elektronski meni. 

Osnovne komponente: 

 

  pomeni: 

• vsi venili so zaprti 

• sirup nima nobenega stika z zrakom ali vodo 

   pomeni: 

• ventil za vodo in ventil za sirup se odpreta 

• voda teče preko varnostnega ventila in tlačnega regulatorja v črpalko (injektorja), ki 

ustvari podtlak in posrka sirup 

 

pomeni: 

• izpiralni ventil se odpre. Čista voda izpere celoten blok za izdajo. 

Slika 16: Prikaz zgradbe avtomata 
Vir: SG Guzelj 2011. 

Prednost takšnega sistema je nedvomno njegovo delovanje, saj se fruktomat pri vsaki pripravi 

pijače očisti sam. Njegova hermetična zapora poskrbi za najboljšo higieno pri pripravi do 

osem različnih vrst sadnih sokov, katerih razmerje mešanice je od 1:10 do 1:50 (sirup : voda). 

Pri pripravi pijače pa ni potrebno nobene mehanike oziroma motorjev, saj se koncentrat z 

vodo pomeša s pomočjo podtlaka. Lahko in hitro čiščenje celotnega sistema omogoča popoln 

elektronski meni. 
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6.2.3   Združitev kavnega avtomata Sienna LE  in fruktomata Micro dis 

Na spodnji sliki je predstavljena združitev avtomata Sienna LE in fruktomata Micro dis. 

                                                  
 

        

 
 

Slika 17: Združitev kavnega avtoma Sienna LE in Fruktomata Micro dis 
Vir: SG Guzelj 2011. 

V spodnji preglednici je prikazano kaj potrebujemo za vgradnjo sistema fruktomat. 

Preglednica 4: Kosovnica Sienne Coffee&jouce 

Količina Artikel Količina Artikel 

1 mid- mix block – 2 izhoda 3 konektor  6,35 m. jeziček 
1 priključek  822 x 1/8 x 1/8 JG 2,2 meter cev 8 mm modra 
3 kotni – priključek 1,2 meter iztočnacevzasirupe  8 mm 
1 magnetni ventil 1,1 meter cev izolirna  za sirupe  8 mm 
1 priključek 8mm 0,2 meter cev za  kavo  TUBO SALIDA 
1 reducirni  priključek iz 3/4" x 1/4" 2,3 meter žica  2x0,3 
1 kotni – spojnik 8 mm x 1/4" 0,3 meter žica  3x1mm 
1 Hladilnik 0,5 meter žica  10x0,3 
1 magnetni ventil 2 konektor za sirupe  (produkte) 
1 midmix črpalka 1 set iz pločevine 
1 cev iztoka produkta 1 kovinsko ohišje sistema 
1 regulator tlaka z manometrom 1 pokrov ohišja sistema 

1 kotni  – priključek 8 mm x 1/4" 1 

držalo za elektro-magnetni ventil 2x in 

mid-mix blok 

1 priključek 8 mm x 1/4" jg 1 kotno držalo za hladilnik 
1 sponka za cev 40 mm. 1 aluminijasta prevleka za  bag in box 
1  2 kotno držalo  za pladenj 
1 tiskano vezje  za motor produkta in mikserja 3 crimp hišica F.04r mini fit 

2 tiskano vezje  za tempo EHCBS-7-5-01 30 crimp hišica  5556tl mini fit 

2 crimp hišica F.10R mini fit 11 konektor  6,35 x 0,8 izolirni modri 

Vir: SG Guzelj 2011. 

AZKOYEN 
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coffee&jouce 
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Preglednica 5: Struktura Sienne C+J  

Dolžine kablov: 

tiskano vezje mid-mix blok 2x 35cm, 2pol. 

tiskano vezje 2-kratna oskrba z vodo 2x 25cm, 2pol. 

tiskano vezje oskrba z vodo 1x95cm, 2pol. 

tiskano vezje Vezje 1x 40cm, 10pol. 

hlajenje. motor za hlajenje  podaljšek 1x 25cm, 3x 1,0 

Dolžine cevi: 

2-kratna oskrba z vodo. mid-mix črpalka 4cm, modracev 

2-kratna oskrba z vodo. Hlajenje 50cm, modra cev, izolirana 

Manometer Hlajenje 65cm, modra cev 

oskrba z vodo Manometer 35cm, modra cev 

mid mix črpalka iztočna cev 15cm, modra cev 

Napeljava za sirupe: 

Napeljava 45 cm cev za iztočenje napitkov 

Vir: SG Guzelj 2011. 
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7   SKLEP 

V nenehnem boju za obstoj, prevlado in konkurenčnost na trgu morajo podjetja razvijati 

vizijo, si zastavljati nove cilje in jih tudi dosegati oz. presegati. Trženje je nedvomno 

izrednega pomena za preživetje podjetja, a za razvoj je ključno nenehno nadgrajevanje, 

izboljševanje, krojenje produkta po merah potrošnika. 

Cilj te diplomske naloge je bilo ugotoviti, kako lahko podjetje SG Guzelj, d. o. o., poveča 

konkurenčnost na trgu, poveča trg in prodajo, pri čemer izkoristi prednosti, ter slabosti 

pretvori v prednosti. 

Ob opravljenih analizah podjetja, tržnih raziskavah in analizah konkurentov lahko potrdim, da 

je nadgradnja obstoječega avtomata pravilna odločitev podjetja SG Guzelj, d. o. o., in korak v 

pravo smer v boju za konkurenčnost na trgu, saj ta ne predstavlja le pestrejše ponudbe in 

dodatnega zaslužka, pač pa tudi preboj med vodilne servise na slovenskem trgu. 

Ugotovila sem,, da ima podjetje SG Guzelj, d. o. o., visoko kakovost izdelkov, zelo sposoben 

kader in odličen smisel za inovacijo. Tako imenovana paradna konja – vending in prodaja 

kapučina – pa sta osnova za vsako nadaljnjo gradnjo blagovne znamke. To je podjetje SG 

Guzelj, d. o. o., združilo v koncept oblikovanja avtomata, ki na slovenskem prostoru 

predstavlja novost. S tem avtomatom je podjetje na trg avtomatično uvedlo nov izdelek, in 

sicer sokove. Te so prej prodajali v ločenih avtomatih, sedaj pa so na voljo istočasno kot kava 

in kapučino. S tem ima potrošnik na voljo več izbire, prav tako so zadovoljene potrebe 

potrošnikov, ki ne segajo ne po kavi ne po toplih napitkih. V nadaljevanju sem prav tako 

ugotovila, da je za rast na trgu poleg novega avtomata prav tako pomembno, da podjetje 

prodre v javna podjetja, kjer bo izpostavljeno novemu krogu potencialnih kupcev. Ti se ob 

seznanitvi s kakovostnimi izdelki SG Guzelj, d. o. o., lahko odločijo za nakup iz linije 

izdelkov za domačo uporabo. 

V jedru naloge sem se osredotočila na samo nadgradnjo avtomata in na pomen, ki ga ima ta 

na blagovno znamko podjetja. Podjetje SG Guzelj, d. o. o., je v sodelovanju s španskim 

podjetjem Azkoyen razvilo novost, in sicer je dva avtonomna avtomata združilo v integrirano 

enoto. S tem se ni le distanciralo od konkurentov ter si ustvarilo nov trg, pač pa je ponudilo 

izdelek, ki je zanimiv tudi za odjemalce s prostorsko stisko – namesto dveh imajo lahko v 

prostoru postavljen le en avtomat.  

Naložba v izvedbo je bila investicija, ki se bo po pričakovanjih podjetju SG Guzelj, d. o. o., 

povrnila v roku enega in pol do dveh let. Kot je podrobneje omenjeno v podpoglavju 6.1, 

dodatnih vidnih stroškov ni, saj se porazdelijo po že obstoječih aktivnostih. Še več, 

dolgoročno je investicija smotrna tudi zato, ker bi nakup, opravljanje in vzdrževanje kosovnih 

avtomatov za hladne napitke podjetje SG Guzelj, d. o. o., stalo skoraj še enkrat toliko. 
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