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POVZETEK 


Mednarodno poslovanje predstavlja v svetovnem merilu najpomembnejsi element 

ekonomskega razvoja posameznih dIiav. Ena izmed oblik vstopanja na tuje trge je 

poslovni koncept fransizinga. Fransizing je naCin poslovanja, ki temelji na pogodbenem 

sodelovanju med fransizorjem - dajalcem fransize, ki je ustanovitelj fransizne mreze, 

ter med fransizijem jemalcem fransize, ki pridobi pravico ter dolznost, da posluje v 

skladu s fransizorjevim konceptom. V tern diplomskem delu je obravnavan fransizing 

kot poslovna priloznost in uspesen poslovni koncept vstopanja na tuje trge, prikazane pa 

so tudi prednosti in slabosti fransiznega sistema blagovne znamke spodnjega perila 

Palmers na slovenskem trgu. 

Klj'ucne besede: fransizing, fransizor, fransizij, fransizna pogodba, mednarodno 

poslovanje 

ABSTRACT 

International business activities in the global scale represent the most important element 

of the economic development of particular countries. One of the methods of penetrating 

foreign markets is the business concept of franchising. Franchising represents a method 

of business activities, which is based on contractual cooperation concluded between the 

franchisor - franchise giver, who is the founder of the franchising network and between 

the franchisee - franchise taker, who obtains the right and the duty to make business in 

accordance with the franchisor's concept. This diploma work addresses franchising as a 

business opportunity and as a successful and efficient business concept of penetrating 

foreign markets. In addition to the above, we also demonstrated strengths and 

weaknesses of the Palmers underwear trademark franchising system present on the 

Slovenian market. 

Key words: franchising, franchisor, franchisee, franchising agreement, international 

business activities 
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1 UVOD 

V vedno bolj narascajoCi konkurenci je potrebno nenehno skrbeti za rast, razvoj in 

uspesnost podjetij. Hitra ekspanzija in teznja po obvladovanju svetovnih trgov vodi 

podjetja k internacionalizaciji poslovanja, v kar jih je posledicno prisilila konkurenca in 

teznja k cim boljsemu poslovnemu uspehu, razvoju ter zagotavljanju trajne rasti in 

dobickovnosti. 

V Sloveniji se fransizing vedno bolj razvija in ceni, saj pomeni za mnoga podjetja 

lazji vstop na trg, kot pa ce bi se tega podjetja lotila sarna. Sam fransizing ni pre prost 

poslovni model, za svoj razvoj in izpeljavo pa potrebuje premiSljeno strategijo. Ta 

zahteva veliko truda, obenem pa fransizodajalcem omogoca, da svoje znanje, izkusnje 

in tehnologijo prenesejo na tistega, ki se je tega pripravljen nauCiti. Fransizojemalci 

lahko na ta naCin uporabijo sistem, ki je na nekem trgu ze razvit in prepoznaven. 

V projektni nalogi born raziskovala fransizing kot enD izmed oblik mednarodnega 

poslovanja, konkretneje pa born poizkusala predstaviti strategijo blagovne znarnke 

Palmers na slovenskem trgu. Uspesnost, problemi ter ovire, s katerimi se sooca 

implementacija te blagovne znamke na slovenskem prodajnem trgu, bo empiricen 

primer raziskovanja v projektni nalogi. 

Namen projektne naloge je prikazati nacin vstopa tuje blagovne znamke v 

Slovenijo s pomocjo fransiznega poslovnega modela. Aplikativno zelim prikazati 

prednosti in slabosti fransiznega nacina poslovanja na primeru tekstilne panoge v 

segmentu izdelkov spodnjega perila, kopalk in spalnega programa ter pokazati njegove 

oblike ter medsebojne obveznosti, ki jih predpisuje fransizna pogodba. 

Glavni cilj zakljucne projektne naloge je ugotoviti uspesnost fransiznega nacina 

poslovanja in trinega nastopa za uspesno poslovanje konkretnega podjetja ter analizirati 

poslovanje maloprodajne fransizne trgovine s spodnjim perilom Palmers. Podrejeni cilji 

zakljucne projektne naloge pa so: 

ugotoviti, kaksna je vloga nosilne blagove znamke, 


ugotoviti, ali je sedanja maloprodajna organiziranost ustrezna, 


ugotoviti, kaksna oblika maloprodajnih aktivnosti je z vidika lokacijske 


postavitve najbolj ucinkovita, 


predstaviti sistem izobrazevanja in usposabljanja zaposlenih. 
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Uvod 

Za uspeh podjetja je potrebno poznavanje in zavedanje 0 prednostih in slabostih, ki 

jih ponuja fransizing. Ce jih podjetje uposteva, je lahko to zelo uCinkovit nacin vstopa 

na nove trge, predvsem pa lahko zagotavlja uspesno rast in dolgorocen trzni razvoj. To 

so tudi bistvene hipoteze, ki j ih born skusala opredeliti v projektni nalogi. 

Podrocje, ki ureja fransizno poslovanje je relativno zelo obsezno. Posega na 

razlicna podrocja, tako ekonomska, poslovna, pravna kot marketinska ter v praksi 

velikokrat se drugam. Zato je v enem diplomskem delu dokaj zahtevno zelo podrobno 

obravnavati celotno obravnavano tematiko. Omejila se born na bistva posameznih 

elementov in predvidevala, da bo odgovore na morebitna konkretna podrobna vprasanja 

iz tega podrocja moe najti v zakonodaji, ki jo navajam v diplomskem delu. 
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2 MEDNARODNO POSLOV ANJE 

2.1 Globalizacija 

Preprosta definicija globalizacije se glasi, da je to upad stroskov mednarodnega 

poslovanja. Eden izmed kljucnih ucinkov je povecanje mednarodne integracije trgov 

dobrin, storitev, tehnologij, idej, financnega in drugega kapitala in dela (Anderson 2001, 

6). ZnaCilnosti trenda globalizacije vkljucujejo intemacionalizacijo proizvodnje, novo 

mednarodno delitev dela, nova migracijska gibanja z juga na sever, novo konkurencno 

okolje, ki pospesuje te procese, in intemacionalizacijo drZave, kar dela ddave agente 

globalizirajocega sveta (Sherman 2004, 15). 

Na splosno lahko recemo, da je globalizacija poglabljanje in sirjenje dejavnosti po 

celem svetu. Gre za soodvisnost in mobilnost dejavnikov in blaga, kar je posledica vseh 

vrst ekonomske svobode. Tako dogodki na enem delu sveta vplivajo na dogodke na 

drugem delu sveta, pomemben rezultat globalizacije pa je tudi povecanje 

konkurencnosti od ravni podjetij do ravni vlad. Sam pojav globalizacije ni nov, sarno po 

razseznosti in vsebini je danes drugacen kot v preteklosti, ker se dinamicno spreminjajo 

dejavniki, ki vplivajo na proces globalizacije. To, kar je v zadnjem casu novega, je 

intenzivnost in multidimenzionalnost pojava ter novi nacini vstopanja v mednarodne 

povezave. Istocasno se ne spreminja sarno to, kar drzave, podjetja in Ijudje pocnejo, 

ampak tudi to, kako ti subjekti v procesu vidijo sebe in kaj zelijo doseCi. To ni sarno 

narascanje pretoka blaga, storitev, ugleda, idej, kapitala in Ijudi, ampak so to 

spremembe v nacinu proizvodnje, distribucije, potrosnje in ostalih gospodarskih in 

politicnih aktivnosti, kot so novi trgi (globalno povezani financni trgi, globalni trgi 

potrosnikov), novi igralci (multinacionalne korporacije, mednarodne organizacije, 

regionalni bloki), nova pravila (multilateralni sporazumi, konvencije) in nova orodja 

komunikacije. Ker gre za nov koncept razmisljanja, je globalizacija v zadnjih letih 

postala kljucna tema v skoraj vsaki razpravi mednarodnega posla, strategije in politike 

(Anderson 2001, 10). 

Globalizacija ima pozltlvne, hkrati pa tudi negativne ucinke na nacionalne 

ekonomije, kot tudi na posamezne sUbjekte. V veliko ddavah je globalizacija prinesla 

velike koristi manjsini in majhne koristi vecini. Vendar pa je v veliko drzavah prinesla 

ogromne koristi mnogim. Razlog je, da globalizacija pomeni razlicne stvari na razlicnih 

lokacijah (Stiglitz 2002, 43). Tako z vidika konkurencnosti proizvodna konkurencnost 

brez dvoma obogati ponudbo za potrosnike in zmanjsa proizvodno neucinkovitost. 

Cenovna konkurencnost prozvodnih dejavnikov izboljsa izkoriscanje kapacitet in se 

pomaga izogniti nepravilni alokaciji. Institucionalna konkurencnost pa odpravlja 
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Mednarodno poslovanje 

neuCinkovite in nepnmeme aktivnosti vlad. Globalizacija je pomagala oblikovati 

priloznosti za razlicne ljudi, skupine in drzave. Nekateri kazalniki clovekovega razvoja 

so: pismenost, solanje, smrtnost in pricakovana zivljenjska doba. Obenem pa so 

ekonomska preobrazba, liberalizacija, tehnoloske spremembe in zaostrena konkurenca 

na trgu blaga in delovne si1e prispevali k vedno vecji revscini, neenakosti, negotovosti 

glede delovnih mest, slabljenju institucij in socialne podpore ter eroziji identitet in 

vrednot (Hettne 1999, 177). 

2.2 Pomen mednarodnega poslovanja 

Mednarodno poslovanje predstavlja v svetovnem merilu najpomembnejsi element 

ekonomskega razvoja posameznih drZav. Seveda pa postavlja pred udelezence dolocene 

ovire in tveganja. Spopasti se morajo z razlicno zakonodajo in regulativo, ki je odvisna 

od izvozno- uvoznih politik posameznih ddav. Ta politicna tveganja so tesno povezana 

s financnimi tveganji, ki zajemajo tako valutna nihanja kot tudi razlicno stopnjo 

intlacije ter dostikrat nelikvidnost posameznih kupcev. Poslovno operativna tveganja 

lahko resno vplivajo na mednarodno izmenjavo, saj zajemajo zamude v dobavah ter tudi 

nepoznavanje poslovnih praks in obicajev v posameznih drzavah. 

Ceprav glavne ovire pri mednarodnem poslovanju predstavljajo carine, kvote, 

uvozne licence, lokalna zakonodaja ipd., pa lahko recemo, da obstaja kar nekaj 

pospesevalnih dejavnikov. Razlicne subvencije, izvozno financiranje ter posebne 

carinske cone so tisti elementi, ki lahko ugodno vplivajo na mednarodno trgovino 

(Kesic 2008, 4). 

2.2.2 Nacini mednarodnega poslovanja 

V splosnem razumevanju lahko mednarodno poslovanje razdelimo na tri glavne 

dele. Prvi je izvozni naCin, katerega znaCilnost je nizka stopnja nadzora, majhno 

tveganje ter visoka tleksibilnost poslovanja. Druga oblika so pogodbene oblike, ki 

predstavljajo deljeno tveganje in nadzor med udelezenci in obicajno vsebujejo tudi 

deljeno lastnistvo. Zajemajo razna skupna vlaganja, licencno poslovanje, fransizing, 

pogodbeno proizvodnjo ter strateske povezave. Tretji nacin mednarodnega poslovanja 

pa predstavljajo nalozbene (investicijske) oblike vstopa na tuje trge (lastne prodajno

marketinske mreze, nalozbe v lastne proizvodno-razvojno-skladiscno-distribucijske 

enote, prevzemi), ki imajo nizko tleksibilnost, predstavljajo pa visoko tveganje in 

vsebujejo visoko stopnjo nadzora (Kesic 2008, 5). 
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Mednarodno poslovanje 

1.1.3 Dejavniki mednarodnega po,dovanja 

Dejavnike mednarodnega poslovanja predstavljajo notranji in zunanji vplivL 

Notranji zajemajo velikost in pomen posameznega podjetja ter njihove izkusnje v 

mednarodni izmenjavi blaga in storitev. Seveda pa ni zanemarljiva prilagoditev 

posameznega izdelka ali storitve potrebam in znacilnostim posameznega lokalnega trga. 

Zunanji vplivi pray gotovo vsebujejo socialno-kultume razlike med domaCim in tujim 

trgom. Pomembna je velikost in rast trga kot tudi neposredne in posredne trgovske 

omejitve. Omeniti pa velja tudi dostopnost distribucijskih in trznih poti kot tudi 

intenzivnost konkurence (Kesic 2008, 6). 

1.1.4 Oblike mednarodnega poslovanja 

Oblike mednarodnega poslovanja lahko razdelimo v tri glavne smeri. To so izvozne 

oblike vstopa na trg, pogodbeni nacini in investicijski nacini. Za izvozne oblike je 

znacilna nizka stopnja nadzora, majhno tveganje ter visoka fleksibilnost. Pogodbeni 

nacin vsebuje deljeno tveganje in nadzor ter deljeno lastnistvo, medtem ko je za 

nalozbeni oziroma investicijski nacin znaCilna visoka stopnja nadzora, visoko tveganje 

ter nizka fleksibilnost (Kesic 2008, 5). 

Podjetje mora pri izboru nacina in oblike poslovanja upostevati notranje in zunanje 

dejavnike. Pri notranjih se analizira velikost in pomen podjetja ter izkusnje iz 

mednarodnega poslovanja. V okviru zunanjih dejavnikov pa je potrebno upostevati 

kultume razlike med domacim in tujim trgom ter velikost in rast trga (Kesic 2008, 6). 

Izvozne oblike vstopa na trg lahko razdelimo na posredni, neposredni ter 

kooperativni izvoz (Kesic 2008, 7). 

• 	 Po sredne oblike izvoza: 

oprtni izvoz, kjer se izvaza preko vecjega posrednika, 

komisionar, ki trguje v svojem imenu za tuj racun, 

izvozni posrednik, ki trguje v tujem imenu za svoj racun, 

izvozne trgovske druzbe, 

izvozna zdruzenja in konzorciji. 


• 	 Neposredne oblike izvoza: 

enotna izvozna naloga, ki je najbolj pogosta, 

posebni izvozni oddelek, 

izvozna prodajna druzba, 

sestrsko podjetje ali podruznica, 
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prodaja s potniki, 

izvoz s posredovanjem izvoznih zdruzenj proizvajalcev, 

neposredni izvoz blaga ob podpori zastopstev. 


• 	 Kooperativni izvoz: 

prodaja preko izvoznih zdruzenj in konzorcijev. 


Prednost neposrednega izvoza je v minimalnem tveganju, slabost pa v tern, da ni 

neposrednega nadzora nad trzenjskim spletom. Prednost posrednega izvoza je 

neposreden stik s trgom, slabost pa nadzor nad ceno. Prednost kooperativnega izvoza je 

celovitost nastopa in delitev stroskov, slabost pa razlicnost poslovnih interesov (Kesic 

2008, 10). 

Pogodbene oblike vstopa na trg se izvajajo zaradi znizanja stroskov proizvodnje, 

skrajsanja trznih poti, znizanja transportnih stroskov ter zaradi izogibanja omejitvam 

vstopa na tuje trge. Predvsem pa je pri tern pomembna blizina potencialnih kupcev 

(Kesic 2008, 11). 

Investicijske ali naloibene oblike vstopa na trg so tiste oblike, kjer podjetje v eeloti 

prevzema nadzor in lastnistvo nad obliko vstopa na tuji trg. Poleg nalozb v lastne 

marketinsko-prodajne organizacijske strukture in entitete (podruznice, lastna podjetja, 

nalozbe od zacetka) se v zadnjem casu pojavljajo, kot najpogostejsa oblika nalozbenega 

vstopa na tuje trge, prevzemi, ki so lahko sovrazni, prijateljski ali pa dogovorjeni. 

Osnovni razlogi za prevzeme so dostopi do novih trgov, izdelkov ali tehnologij, pray 

tako pa v povecanju trinega deleza, davcnih vzrokov ali pa preprosto zaradi izlocitve 

tekmecev (Kesic 2008, 21). 

2.3 Pogodbene oblike v mednarodnem poslovanju 

Razlika med vstopom na trg z izvoznimi oblikami in pogodbenimi oblikami je 

velika. S pogodbenimi oblikami poslovanja se najpogosteje prenese proizvodnja oz. 

znanje za njen razvoj. Pogodbene oblike so prevladujoce oblike vstopov na tuje trge 

pogoj je sodelovanje s kredibilnimi partnerji. Pogodbene oblike vstopa na trg so 

licencno poslovanje, fransizing, pogodbena proizvodnja ter skupna vlaganja in strateske 

povezave (Makovec, Lisjak in drugi 2006, 62). 
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Mednarodno poslovanje 

2.3.1 Licencno poslovanje 

Licencno poslovanje je sporazum med dajalcem licence in prejemnikom za odstop 

pravic in znanja, ki ima doloceno vrednost pod dolocenimi pogoji. Je dovoljenje, ki ga 

da nosilec dolocene pravice industrijske lastnine drugi osebi za opravljanje dolocenih 

dejavnosti ali tudi uporabo knowhowa (patenti, blagovne znamke, zigi). Licenco 

podeljuje dajalec licence (licensor) pridobitelju oz. jemalcu licence (licensee). Bistvena 

sestavina medsebojnega razmerja je placilo licencnine (royalty), ki je obicajno zacetno 

plaCilo in odstotek od proizvedene kolicine ali vrednosti prodaje (Makovec, Lisjak in 

drugi 2006, 63). 

Kot vzroke za licencno poslovanje lahko omemmo ohranitev tehnoloske 

superiomosti ter podaljsevanje zivljenskega ciklusa podjetja. Razlog za licencno 

poslovanje so lahko tudi carinske in necarinske omejitve v ddavi jemalca licence ali pa 

ce podjetje nima lastne enote v tujini. 

Dajalec licence: njegova pridobljena prednost je hiter vstop na trg ter podaljsevanje 

zivljenske krivulje izdelka, pray tako pa podelitev licence ne zahteva njegove 

neposredne kapitalske investicije. Kot slabost velja omeniti nepopoln nadzor nad 

proizvodnjo in marketingom, lahko pa si vzgoji tudi konkurenta. 

Prejemnik licence: njegova prednost je v skrajsevanju casa uvajanja izdelka, 

pridobivanju novih znanj in tehnologij ter izognitvi napakam v proizvodnji. Kot slabost 

pa lahko omenimo licencne pogodbene omejitve (Makovec, Lisjak in drugi 2006, 63). 

2.3.2 Fransizing 

V fransiznem sistemu so posamezni prejemniki fransize tesno povezana skupina 

podjetij, katerih zelo domisljen nacin poslovanja nacrtuje, usmerja in nadzira inovator 

tega nacina poslovanja, ki se imenuje dajalec fransize. Za fransize je znacitno (Kotler 

2004,18): 

• 	 dajalec fransize - fransizor je lastnik trgovske ali storitvene znamke in daje 
licenco zanjo prejemnikom fransize v zameno za placito licencnine, 

• 	 prejemnik fransize - fransizij placa za pravico, da je del tega sistema, 
• 	 dajalec fransize zagotavlja svojim prejemnikom fransize sistem za vodenje 

poslovanja. 
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Mednarodno poslovanje 

Fransizing je sistem trzenja blaga, storitev ali tehnologije, ki je zasnovan na tesnem 

III stalnem sodelovanju med pravno in financno locenimi in neodvisnimi podjetji, 

fransizorjem in posameznimi fransiziji, pri cemer fransizor svojim fransizijem daje 

pravieo in odgovomost, da poslujejo skladno s fransizorjevim koneeptom. Ta praviea 

hkrati pooblasca in zadolzuje posameznega fransizija, da v zameno za neposredno ali 

posredno nadomestilo uporablja fransizorjevo trgovsko ime ali blagovno znamko ali pa 

znamko storitvene dejavnosti, knowhow, poslovne in tehnicne metode, sistem 

postopkov in druge praviee. Te izhajajo iz industrijske ali tehnicne pomoci v 

vsebinskem in casovnem okviru pisnega fransiznega sporazuma, ki ga skleneta obe 

strani stem namenom (Makovee, Lisjak in drugi 2006, 66). 

Fransizing se razlikuje od drugih nacinov poslovanja. Pri vstopu v poslovni odnos 

se morata tako fransizor kot tudi fransizij zavedati elementov, ki locujejo in poudarjajo 

razlike med fransizingom in drugimi naCini poslovanja, ter jih upostevati. Fransizor 

mora biti preprican, da je njegovo poslovanje zrelo za koneept fransiz, preden zacne z 

vzpostavljanjem fransiznega sistema. Bodoci fransizor ne sme podeenjevati kapitala in 

znanja, ki ga mora vloziti v operativno delovanje sistema. Oeeniti mora zacetne stroske 

za postavitev sistema, ki so potrebni za ustrezno organizacijo priprave, razlicne dajatve, 

zagotovitev ustreznih kadrov, vodenje teste enote in izdelavo operativnega prirocnika, 

zagotavljanje dolocene zaloge materiala in drugo, za kar fransizor potrebuje dodatna 

znanja na podrocju trzenja, finane, administraeije, informaeijskih sistemov itd. Obicajno 

traja tri do pet let, odvisno od dejavnosti, da pride do tocke preloma oziroma pokritja 

stroskov. To je tudi obdobje, v katerem fransizor posveca najvec pozomosti novemu 

fransiziju, a v zameno ne prejema visokih rojalitet, saj te obicajno temeljijo na bruto 

prodaji fransizija (Klanecek 2002, 29). 

Fransizor mora vzpostaviti sistem kontrole nad jemalci fransize in dolociti 

fransizijem dobavitelja, saj se zaveda, da bi se odstopanje od predpisanega neposredno 

odrazilo v upadu lojalnih kupeev in ugledu eelotne fransizne verige. Sarno z 

upostevanjem pravil 0 standardizaeiji lahko fransizor upa, da razvije in izoblikuje 

ustrezen ugled sistema v okolju tako na naeionalni kot na mednarodni ravni. To 

spoznanje mora upostevati ze pri snovanju poslovnega koneepta. Dejavnost fransiznega 

sistema mora biti taka, da jo lahko prenese na katero koli lokaeijo, poslovanje pa je se 

vedno unikatno in prepoznavno v primerjavi s konkureneo (Klanecek 2002, 30). 

Fransizor mora izbrati primeme dobavitelje, ki bodo sposobni izpolniti pogoJe 

glede na zahtevano kakovost izdelkov in storitev v daljsem casovnem obdobju. Obcasne 

spremembe pri dobaviteljih lahko pripeljejo do visokih stroskov zaradi iskanja novih 

dobaviteljev in do motenj pri zagotavljanju primeme kakovosti izdelkov ali storitev. 
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Mednarodno poslovanje 

Poleg tega je treba zagotoviti, da fransizij ne bi kupoval izdelkov zunaj fransiznega 

sistema, saj bi veliko tvegal glede kakovosti izdelkov ali storitev, stem pa bi skodoval 

sebi in drugim fransizijem. 

Prednosti za jransizorja 

Najpomembnejsa prednost, ki jo fransizing prinasa fransizorju, je moznost izjemno 

hitre siritve distribucijske mreze ob minimalnem angaziranju lastnih financnih virov. 

Sredstva praviloma v celoti zagotovijo prevzemniki kot prvi lastniki novih enot. Stem 

se neizogibno tveganje, ki ga prinasa vsak vecji program siritve, porazdeli med 

fransizorje (Licen 1998, 29). 

Fransizor praviloma sodeluje z visokomotiviranim fransizijem, ki posluje v lastni 

enoti za lastni dobicek in postane clen v poslovni verigi. Sredstva, ki naj bi jih fransizor 

namenil za odprtje lastnih enot (podruznic) ali drugih vstopnih oblik na tujih trgih, 

lahko tako usmerja v raziskave in razvoj, izboljsanje izdelkov in storitev ter v trzenjske 

dejavnostL V se to pa izboljsuje in razvija prednosti celotnega fransiznega sistema 

(Makovec, Lisjak in drugi 2003, 161). 

Fransizor lazje prodira in raziskuje podrocja, na katerih se ni prisoten, saj del te 

dejavnosti zanj opravljajo visokomotivirani lokalni fransiziji, ki poleg tega bolje 

poznajo 10kalne trzne razmere kot pa menedzerji velikih korporacijskih sistemov. 

Fransizing stem ne ogroza 10kalnih akterjev, temvec jih pridobiva k sodelovanju in 

krepi njihovo pozicijo na lokalnem trZiscu. Blago, ki se tako distribuira v regiji, postaja 

cenovno ugodnejse in bolj prepoznavno na vseh trgih. Hitra siritev poslovanja omogoca 

povecanje trznega deleza podjetja. S strateskega vidika je to pomembno zato, ker ne 

omogoca zgolj vecjega obsega prometa, ampak tudi ustvarjanje posebnega trZnega 

polozaja, ki omogoca realizacijo ekstra dobicka v primerih, ko podjetje na trgu prvo 

ponudi nov izdelek oziroma novo storitev (Hall in Dixon 1989, 39). 

Fransizor s siritvijo svoje mreze krepi svojo pogajalsko moe. Vecje stevilo 

prevzemnikov v mrezi omogoca fransizorju nakupe v vecjih kolicinah, zaradi cesar je 

upravicen do kolicinskih popustov. Zaradi vseh teh dejavnikov dajalec lazje tekmuje z 

drugimi velikimi konkurenti, kot so korporacijske in prostovoljne verige. Poleg 

pogajalske moci so prednosti se v lazjem dostopu do ugodnejsih kreditnih aranzmajev, 

ugodnejsa je kadrovska struktura ter specializacija vodstvenih delavcev. Vecja podjetja 

hitreje dosezejo kriticno maso kapitala (Licen 1998, 30). 
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Mednarodno poslovanje 

Slabosti zaJransizorja 

Nekateri fransizorji pri prvih korakih v iskanju fransizije premalo poznajo kriterije 

in smemice sodobnega fransizinga, saj so prepricani, da si bodo z razvojem mreze 

poslovalnic prek fransizinga prihranili veliko denarja, kar pa je napacna predstava. 

Preden fransizor z multiplikacijo poslovne ideje oziroma koncepta ustvari prve zasluzke 

preko fransiznih pristojbin ali distribucije izdelkov ali storitev, je treba vloziti veliko 

sredstev. To so nalozbe v nenehno izboljsavo in razvoj samega poslovnega koncepta, 

izgradnja in vzdrzevanje svetovalnega centra, ki ponuja svetovanje in podporo, in 

nalozbe v izbor in solanje fransiznih partnerjev (Turk 1996, 30). 

Problem oziroma izziv fransizinga za fransizorja predstavlja vprasanje, kako lahko 

le-ta ohrani nadzor nad hitro rastoco fransizno rnrezo in ohrani pregled nad poslovanjem 

posameznih poslovnih enot. Za fransizorja je teZavna predvsem morebitna neposlusnost 

posameznih prevzemnikov, ki jim fransizor ne more avtoritativno ukazovati, saj so le-ti 

samostojni podjetniki in ne njegovi usluzbenci. Malomamo poslovanje in napake 

posameznega fransizija, morebitne reklamacije ter neposlusnost vodijo do razlik med 

posameznimi poslovnimi enotami sistema. Vse to negativno vpliva na uveljavljanje 

nacela standardizacije in tako ogroza enoten izgled celotne fransizne rnreze, kar lahko 

na dolgi rok vpliva na zmanjsanje ugleda in stem tudi dohodka fransizne mreze (Ucen 

1998,31). 

Razmerja med fransizorjem in fransizijem temelji tudi na medsebojnem zaupanju, 

ki se lahko kaj hitro spremeni med samim poslovanjem. Fransiziji lahko svoje 

obveznosti do pogodbenih doloCiI glede denamih obveznosti priredi, lahko pride do utaj 

in moznosti prikazovanja laznih podatkov, kar je v poslovni praksi tudi precej pogost 

pojav (Turk 1999, 30). 

Problem pri fransizingu je ustvarjanje potencialnega konkurenta, saj je treba v 

okviru strategije fransizinga solati bodocega fransizija, prenese se pravica 0 izkoriscanju 

industrijske in intelektualne lastnine, razkrijejo se poslovne skrivnosti in poslovno 

znanje fransizorja, navedeno pa omogoca, da fransizij po preteku pogodbe ustanovi 

svoje podjetje, ki postane resni konkurent fransizorju. Zato mnogo fransizorjev v 

pogodbo vkljuci konkurencno klavzul0, ki fransiziju za dolocen cas po preteku 

pogodbenega razmerja in na dolocenem obmocju prepoveduje opravljanje podobne 

dejavnosti. (Klanecek 2002, 42). 
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Mednarodno poslovanje 

Prednosti zaJransizija 

Fransizing nudi podjetniku (bodocemu fransiziju) vrsto prednost v primerjavi z 

ustanovitvijo popolnoma novega poslovanja. Fransizij pridobi vsa potrebna strokovna in 

tehnoloska znanja ter infonnacije 0 trzenju, izkusnje in moznost konzultacije s 

fransizorjevimi strokovnjaki, kar bi lahko opredelili kot ugodno izhodisce. Fransizij z 

nakupom pravice 0 fransizingu vstopi v utecen poslovni sistem, kar pomeni, da ze na 

samem zacetku posluje pod ze uveljavljenim imenom, z uveljavljenimi izdelki in 

storitvami in ob uporabi ze znane in uveljavljene blagovne znamke, ki mu zagotavlja 

dolocen poslovni ugled. Navedene prednosti omogocajo fransiziju moznost, da veliko 

laZje prodre in se uveljavi na konkurencnem trgu, kot ce vstopa z novim, se ne 

uveljavljenim poslom (Licen 1998, 30). 

Fransizij se odloCi za pristop v mrezo ne Ie zato, da hitro premosti tezaven zacetek, 

temvec tudi zato, da omogoci hitro rast svojega poslovanja. Drzave potrebujejo 

preizkusen know-how zato, da bi razvile to obsezno podrocje drobnega gospodarstva 

(Jeanmart 2000, 3). 

Vstop v fransizni sistem omogoca fransiziju vecjo financno stabilnost, saj ima pod 

okriljem fransizorja dostop do strokovne pomoci na podrocju nalozb, kar posledicno 

zmanjsa tveganje in mu olajsa dostop do bank in drugih virov financiranja, ki so 

dostopni fransizorju kot uglednemu podjetju. Prejemniki fransize so z vkljucitvijo v 

fransizni sistem delezni vrste prednosti, kot so pravica do uporabe blagovne znamke, 

konkurencni prodajni, placilni in drugi pogoji, strokovna pomoc pri dolocitvi 

prodajnega program a in ureditvi prodajalne, redna, kakovostna, celostna in pravocasna 

oskrba prodajalne z blagom, vkljuCitev v vse prodajne in propagandne akcije, ki jih za 

mrezo svojih prodajaln organizira trgovec, ter vkljuCitev v skupne nabave netrgovskega 

blaga in opreme (Potocnik 1998,44). 

Revija Entrepreneur je nastela sest glavnih razlogov in prednosti, zaradi katerih se 

Americani odlocajo za fransizing (Pavlin 2000, 16): 

s fransizingom lahko lazje postanes podjetnik, 
fransizing omogoca postati nosilec se enega posla, 
delovni umikje bolj prilagodljiv in omogoca delo in/ali doma, 
bivsim vodilnim delavcem s prihranjenim denarjem omogoca bolj vame 
nalozbe, 
omogoca boljsi zagon dela upokojencem in ljudem, ki so ravnokar diplomirali. 
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Mednarodno poslovanje 

Slabosti zafransizija 

Odlocitev 0 sodelovanju z neko fransizno verigo je povezana z zivljenjsko in 

stratesko odlocitvijo. Zato se mora potencialni fransizij dobro izobraziti, kar je zahtevna 

naloga (Pavlin 2000, 17). 

Fransiziji so kljub pravni samostojnosti podvrzeni relativno ostremu nadzoru, ki ga 

izvaja fransizor. Fransizij mora upostevati specifikacije dajalca, kupovati od njega, 

podvrZen je kontroli poslovanja, mora se prilagajati celovitemu poslovnemu konceptu 

fransizorja. Stem je omejena njihova podjetniska pobuda v okviru pogodbene 

soodvisnosti od fransizorja. Na drugi strani pa je kontrola fransizorja nujna, saj preko 

le-te zagotavlja standardizacijo v celotni verigi (Licen 1998, 32). 

Zaradi celotne pomoCi fransizorja fransiziju je njegova potreba po raziskovalni in 

razvojni dejavnosti zelo majhna. To lahko privede do slabsega polozaja, ce pride do 

prekinitve pogodbe; fransizij ostane na trgu nekonkurencen in slabse usposobljen 

(Pavlin 2000, 68). 

Fransizij lahko zelo dobro posluje, vendar je njegova uspesnost odvisna tudi od 

drugih pridobiteljev, s katerimi pa ni pogodbeno povezan. Fransizni sistem, ki mu 

pripada, je znan na trgu kot celota, posamezen fransizij na trgu ni samostojen, zato slabo 

delovanje le-tega povzroci upad prometa tudi drugim fransizijem. Njihov dobicek je 

tako manjsi zaradi razlogov, ki so zunaj njihove kontrole (Pavlin 2000, 69). 

Fransizij je samostojni podjetnik, vendar Ie zacasen uporabnik razlocevalnih 

znakov, ki opredeljujejo sistem; nosi ime podjetja in na trgu nastopa z njegovimi 

blagovnimi in storitvenimi znamkami in ugledom, kar prinasa dobicek med trajanjem 

pogodbe; vse to so elementi, ki jih po prenehanju veljavnosti pogodbe izgubi. 

Posledicno to povzroci, da je vrednost njegove lastnine zmanjsana, s trga je izrinjen 

zaradi konkurencne klavzule (Licen 1998,33). 

Nekateri fransizorji poskusajo prepustiti manj dobickonosne lokacije OZlroma 

dejavnosti fransizijem ali pa mislijo, da bo fransizing postal zdravilo za njihov 

neuspesen posel. Zaradi takih fransizorjev ima fransizing slabo ime (Licen 1998, 34). 
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2.3.3 Skupna vlaganja 

Ena izmed pogodbenih oblik v mednarodnem poslovanju so skupna vlaganja. 

Loeimo pogodbena skupna vlaganje ter lastniska (kapitalska) skupna vlaganja. Ta 

oblika povezovanja je primerna za trge, ki imajo visoko stopnjo zasCite domaeega 

gospodarstva ali tuja vlaganja celo prepovedujejo. Obieajno so predpisani obvezni 

delezi tujega kapitala, njihova znacilnost pa je tudi deljeno lastnistvo (Makovec, Lisjak 

in drugi 2006, 67). 

2.3.4 Strateske povezave 

Strateske povezave ali zveze so oblika povezave dveh ali vee samostojnih podjetij, 

ki usklajujejo svoje vire, prednosti in znanje v skupne ciljne namene (know-how, 

proizvodnja, marketing ipd.). Njihov smisel je dolgorocnost, uCinkovito trzno 

pozicioniranje in kreiranje eim vee skupnih sinergijskih ueinkov. Njihova znacilnost pa 

je skupna vizija in poslanstvo, enakovrednost partnerstva, skupna kultura, dobra 

organizacija ter proaktiven management (Makovec, Lisjak in drugi 2006, 68). 
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3 FRANSIZING 

Fransizing se je v zadnjem obdobju izredno razsiril na vseh svetovnih trgih. Ker 

podjetja tezijo k sirjenju poslovanja in ustvarjanju eim vecjega dobicka, jih to prisiljuje 

k uporabi raznih strategij vstopanja na tuje trge, na podlagi rezultatov dosedanjih 

uporabljenih primerov pa je fransizing vsekakor ena izmed altemativnih moznosti, ki 

prinasajo uspeh. Ceprav se morda na prvi pogled dozdeva, da je fransizing enostaven 

koneept posiovanja, je v resniei dokaj zapleten sistem. Prednosti in slabosti sistema 

morata poznati obe strani, ki se vkljueujeta v posel, saj Ie ob zavedanju pozitivnih kot 

negativnih dejavnikov, ki jih fransizing prinasa, lahko dosezeta uspesne rezultate. 

Razumljivo pa je, da fransizing ni primeren za vsako obliko in poslovno dejavnost 

podjetij. Podjetje mora sarno ugotoviti, kaksni so njegovi poteneiali in kako jih lahko 

najbolje izkoristi. Primeren pa je zlasti za podjetja, ki zelijo izkoristiti znanje, s katerim 

razpolagajo in ugled, ki ga uzivajo na trgu oziroma blagovno znamko in vse to najbolje 

izkoristiti v namen doseganja hitre mednarodne in nacionalne ekspanzije. Fransizing je 

idealna poslovna moznost za majhna in srednja podjetja, ki se nimajo toliko poslovnih 

izkusenj. Za razliko od drugih sistemov poslovnemu partnerju pomaga z znanjem in 

poslovnim koneeptom, kar je lahko kljucnega pomena za uspesno umestitev na trg 

(Kesie 2008, (7). 

3.1 Razvoj fransizinga 

Beseda fransizing je nastala v Evropi v 12. stoletju. Pomen fransizinga je zabelezen 

v listinah in se nanasa na privilegij ali pravieo, podeljeno nekomu, mestu, osebi ali 

zdruzenju (Rebemik 1997,574). 

V 20. stoletju so v Zdruzenih drZavah Amerike priceli z uvajanjem mreze 

neodvisnih jema1cev licene v avtomobilski industriji. Izdelovalcem avtomobilov je bil 

potreben distribueijski sistem, ki bo dobavljal avtomobile in jih vzdrZeval ob 

minimalnih stroskih za prodajna mesta. Primanjkovalo jim je strokovnih delaveev in 

denarja za odpiranje lastnih prodajnih mest, zato je bil fransizni sistem primeren za nove 

resitve v organizaciji prodaje. Torej so bili ekonomski razlogi tisti, ki so postavili 

temelje fransizinga v avtomobilski industriji. V distribuciji naftnih derivatov se je 

fransizing pojavilleta 1930. Nadalje je do leta 1950 bit v glavnem prisoten v distribueiji 

avtomobilov in naftni industriji. Vendar pa se fransizing ni uveljavil zgolj v prej 

omenjenih dveh podrocjih, ampak se je ze leta 1890 prvic pojavil v proizvodnji 

osvezilnih pijae (Povalej 1992, 22). Razevet fransizinga v 50. in 60. letih se je zacel na 

podroeju storitev in proizvodov, ki so potrosnikom omogocaIi prijetnejso in 
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enostavnejso zivljenje. Gre za restavracije s hitro prehrano, kemiene eistilnice in 

veleblagovnice. Mobilnost in vecja kupna moe prebivaistva sta spodbudili fransizing na 

podrocju turizma, gostinstva in rekreacije. Danes pa se fransizno poslovanje v 

Zdruzenih ddavah Amerike nadaljuje s hitro rastjo, najvecjo rast pa belezi poslovanje v 

storitvenem sektorju. 

V Evropi pa se je siril pocasneje kot v Zdruzenih drzavah Amerike. Ekspanzijo je 

dozivel okrog leta 1906. Prva dezela, kjer se je pojavil fran sizing, je bila Francija 

(Rebemik 1997, 574). Zacetki fransizinga v Sloveniji segajo v osemdeseta leta s 

prihodom hotelskih verig, med katerimi sta bila prva Holiday Inn in Austrotel. Konec 

osemdesetih let se je zaeel razvoj domaeega, ziasti distribucijskega fransizinga, sledila 

sta fransizing med malimi podjetji in prihod uglednih mednarodnih verig, kot so Bata, 

Dairy Queen in McDonald's. Med najbolj znanimi slovenskimi fransizodajalci, a Ie na 

slovenskem trgu, so Istrabenz, Mercator, Merkur, Petrol in Tus. V Sioveniji je bila 

konec devetdesetih na Gospodarski zbomici ustanovljena sekcija slovenskih fransiznih 

druzb, najvecji razcvet fransizinga v Sioveniji pa je v trgovinski dejavnosti (Potocnik 

1998, 121). 

3.2 Opredelitev fransizinga 

Evropski kodeks etike, ki ga je leta 1972 sprejela Evropska fransizna federacija, 

pojmuje fransizing kot sistem trzenja blaga in/ali storitev in/ali tehnoIogije, ki temelji na 

tesnem in stalnem sodelovanju med pravno in financno loeenimi in samostojnimi 

podjetji, dajalcem fransize in posameznimi jemalci fransize. Pri tern daje dajalec 

posameznim jemalcem fransize pravico in jim obenem nalaga dolznost, da posiujejo v 

skladu z njegovim konceptom. Ta pravica in dolznost pooblasca vsakega jemalca 

fransize in ga hkrati zavezuje, da uporablja dajalcevo trgovsko ime in/ali trgovsko 

znamko in/ali storitveno znamko, know-how, poslovne in tehnicne metode ali pa sistem 

postopkov in druge pravice, ki izhajajo iz intelektualne lastnine. Dajalec fransize pa jim 

pri tern zagotavlja stalno poslovno in tehnicno pomoc na nacin in za cas, kot ju doloca 

fransizna pogodba in kot sta jo stem namenom sklenila dajalec fransize in jemalec 

fransize (Evropski kodeks etike za fransizing 2004, 3). 

Ministrstvo za zunanjo trgovino Zdruzenih Drzav Amerike definira fransizing kot 

obliko licenciranja, po kateri lastnik ali dajalec fransize, izdelka ali storitve doseze 

distribucijo v prodaji na drobno prek pridruzenih prodajalcev na drobno oziroma 

prejemnikov fransize. Nosilec pravic pogosto pridobi ekskluzivni pristop za doloceno 
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geografsko obmoeje. Izdelki ali storitve, ki so predmet dogovora, so lahko oznaeeni z 

blagovno znamko in dajalec fransize nadzoruje met ode trzenja (Povalej 1992, 25). 

Nemsko zdruzenje fransizinga je opredelilo, da je fransizing vertikalno 

kooperativno organiziran prodajni sistem pravno samostojnih podjetij na podlagi 

pogodbenih trajnih odnosov, ki na trgu nastopa samostojno in za katerega je znaeilna 

delitev programov storitev, sistemskih partnerjev, kot tudi usmerjevalna in nadzoma 

funkcija sistema, ki zagotavlja sistemsko ustrezno ravnanje. Storitveni sklop, ki 

zdrufuje koncept nabave, prodaje in organizacije, uporabo zasCitnih pravic, solanje 

pridobitelja in obveznost dajalca fransizinga, jemalca dejavno in tekoce podpira in 

razvija koncept. Jemalec fransize posluje v lastnem imenu in za svoj racun in ima 

pravico in dolznost uporabljati paket fransizinga proti plaeilu. Prispevati mora delo, 

kapital in informacije (Grilc 1988, 183). 

3.3 Oblike fransizinga 

Ce sem opredelila, da je fransizing svojevrstna oblika sodelovanja med dvema 

oziroma vee pogodbenimi partneIji, je treba poudariti, da pomeni poslovanje praviloma 

decentraliziran sistem distribucijskih odnosov. V poslovni praksi je prislo do 

svojevrstne tipizacije poslovnih razmerij na podlagi fransizinga. Tako so se oblikovali 

posamezni sistemi zgolj kot produktni fransizni sistemi in eisti poslovni fransizni 

sistemi (Povalej 1992, 23). Tako bi lahko definirali oblike fransizinga. 

1) Produktni jransizing obsega zlasti distribucijo (proizvodnjo in prodajo) enega ali 

vee izdelkov z znamko dajalca fransizinga v poslovnih enotah oziroma prodajalnah 

jemalca fransize. Dajalec je ponavadi proizvajalec z ugledno poslovno znamko, ki prek 

jemalcev fransize siri predvsem distribucijsko mreZo in stem vpliv svojega podjetja. 

Neposredna posledica tega je rast dobieka zaradi poveeanega trga oziroma zaradi 

povecanega trznega deleZa (Povalej 1992, 27). 

2) Cisti poslovni jransizing povezuje podjetje dajalca fransize in majhne podjetnike 

jemaIce fransize, ki v skladu s pogodbeno dogovorjenimi zahtevami in navodili iz 

prirocnika opravljajo doloeeno dejavnost (najveckrat gre za storitveno dejavnost). V 

tern dogovoru jemalec fransize odkupi pravico uporabe dajaleevih metod trzenja, 

znanja, operativnega sistema, logotipa, blagovne znamke, arhitekturnih stilov poslovnih 

prostorov in drugih znacilnosti. Dajalec narekuje tudi nekatere druge elemente 

poslovanja, kot so cena, kakovost, specifikacija izdelkov in opreme, metode in delovni 
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cas poslovanja. Iemalec pa mu je dolzan placati zacetno pristopnino, odstotek od 

prodaje in pristojbino za oglasevanje (Shivell in Banning 1993, 10). 

3) Fransizing podruinic (filial) lahko poimenujemo tudi obratni fransizing: tu so 

predvsem neodvisni poslovnezi tisti, ki v razmerju prispevajo znanje in izkusenost 

lokalnega poznavalca in so pravzaprav pravi dajalci fransize. Dajalec pa zdrufuje 

posameznike v sistem in jim zagotavlja na obmocju vse drzave razsirjeno identiteto, 

globalno oglasevanje, nabavo materialov s popustom, rezultate razvoja in raziskav 

(Grile 1988,43). 

4) Kvazi Jransizing, ki se je razvil v praksi, se kaze v oslabljeni navezi partnerjev, 

ko na primer jemalec po izteku veljavnosti pogodbo obnovi Ie za del storitev dajalca 

fransize ali ko na primer hotelir ostane vezan na fransizni sistem Ie z inforrnacijskim 

sistemom rezervacij (Povalej 1992, 28). 

5) Proizvodna licenca je prenos patentne licence ali know-howa na proizvajalca in 

ni cista pogodba 0 licenci. Zasledimo lahko posamezne znamke fransizinga kot licenco 

distinktivnih znakov in dostop osvojenega dela trga. Najpogosteje jo najdemo v 

proizvodnji pijac. Navedene vrste fransizinga so najpogostejse, ceprav novejsi avtorji 

navajajo nove oblike. Navajam jih v nadaljevanju, da bi temeljiteje prikazala dosezke na 

tern podrocju (Povalej 1992, 28). 

V zadnjih letih se je zacel spreminjati osnovni model fransizinga in zacel se je 

razvijati tako imenovani vecnivojski fransizing. Razvilo se je veliko novih vrst, vendar 

bi opredelila Ie tri najpogostejse. 

I) Pogodbe a master jransizingu so pogodbe, s katerimi prva stranka (dajalec 

master fransizinga) drugi pogodbeni stranki Uemalcu master fransizinga) daje 

ekskluzivno pravico, da posluje v sistemu fransizinga kot jemalec fransize, kot tudi 

pravico, da vstopa v pogodbene odnose s tretjimi strankami (posameznimi pridobitelji 

fransize), ki lahko uporabijo blagovne znamke in sistem fransizinga na ekskluzivnem 

obmocju. Pridobitelj master fransize je torej oseba, ki ji je podeljena pravica, da 

podeljuje podlicence (Grilc 1988, 129). 

2) Pri subJransizingu ima dajalec fransize neposredno razmerje Ie s »poddajalcem«, 

ta pa s koncnim jemalcem fransize. V okviru tega sistema dajalec fransize nima skoraj 

nobenih neposrednih stikov s koncnimi jemalci. Tudi vse pristopnine in kasnejsa placila 

placuje jemalec subfransizinga. Subdajalec fransize ponavadi pokriva doloceno 
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obmoeje in je odgovoren za razvoj fransizinga na tern obmoeju, hkrati pa ima tudi 

pravico nadzorovati in svetovati jemalcem (Grilc 1988,28). 

3) Pri madelu abmacne razvajne pagadbe dajalec posamezniku podeli ekskluzivno 

pravico, da znotraj doloeenega geografskega obmoeja razvija fransizni sistem po 

predvidenem scenariju. Za svoje delo dobi plaeilo neposredno od lastnika fransize, ima 

pa tudi moznost, da se kapitalsko poveze z individualnimi jemalci fransize. Pristopnina 

in nadomestilo za fransizni paket gre v tern modelu neposredno dajalcu fransize, kar 

vendarle oznaeuje bolj delovno razmerje kot obliko fransizinga (Grilc 1988, 29). 

3.4 Vodilna na~ela fransizinga 

Evropski kodeks etike za fransizing opredeljuje obveznosti obeh partnerjev v svojih 

vodilnih nacelih. Navajam obveznosti posameznih podpisnikov fransizne pogodbe in 

medsebojne obveznosti obeh strani (Evropski kodeks etike za fransizing 2004). Dajalec 

fransize je ustanovitelj fransizne mreze, v mrezi so poleg dajalca se jemalci fransize. 

3.4.1 Obveznosti dajalca !ransize 

Dajalec fransize mora, preden priene s poslovanjem preko fransizne mreze, 

preizkusiti svoj koncept na vsaj eni testni enoti. Preizkusati ga mora dovolj dolgo, da 

ugotovi njegovo uspesnost. Dajalec fransize mora biti lastnik blagovne znamke ali pa 

imeti pravico do njene uporabe ali pa nekega drugega razloeevalnega znaka svoje 

mreze. Vsakemu jemalcu fransize mora omogoeiti zacetno usposabljanje in stalno 

tehnicno ali managersko podporo preko celotnega obdobja, za katerega je sklenil 

fransizno pogodbo (Lesjak 1998, 28). 

3.4.2 Obveznosti posameznegajemalca!ransize 

V sak jemalec fransize se mora po svojih najboljsih moeeh posvetiti rasti svojega 

fransiznega podjetja ter negovanju skupne pripadnostilidentitete in ugleda fransizne 

mreze. Dajalcu fransize mora zagotavljati preverljive podatke 0 lastnem poslovanju in 

mu tako pomagati ugotavljati finanene in druge rezultate poslovanja, ki jih fransiza 

potrebuje za ueinkovito vodenje mreze. Dajalcu fransize ali pa njegovim zastopnikom 

mora na njihovo zahtevo v ustreznem casu omogociti dostop do posameznih poslovnih 

prostorov in vpogled v poslovno dokumentacijo. Niti v casu veljavnosti pogodbe niti po 
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njenem prenehanju tretji strani ne sme razkril know-howa, ki mu ga je posredoval 

dajalec fransize (Lesjak 1998, 29). 

3.4.3 Stalne medsehojne ohveznosti oheh strani 

Obe strani morata korektno poslovali druga z drugo. Dajalec mora pisno opozoriti 

posameznega jemalca fransize, ki je prekrsil fransizno pogodbo. Ce je to potrebno, pa 

mora tudi dolocil ustrezen rok, v katerem naj bi jemalec fransize popravil napako. Obe 

strani morata resevali medsebojne nesporazume, pritozbe in razhajanja v staliscih v 

dobri nameri in zaupanju v procesu korektnega in neposrednega sporazumevanja in 

pogajanj. Dajalec fransize razvije koncept poslovanja, kar zajema planiranje, 

oskrbovanje, izvajanje, prodajo, oglasevanje, opremljenost in videz poslovnih 

prostorov, solanje ter kontrolo. Samostojni jemalec fransize na podrocju delovanja 

izvaja ta koncept po navodilih in pod imenom dajalca fransize ter trguje z izdelki in 

storitvami. Njegov dodatek k uspesnemu sodelovanju so tudi delo, kapital in 

posredovanje informacij. V financnem planu jemalca fransize je treba upostevati zaeetni 

kapital za otvoritev podjetja, pristopnino za prikljucitev v fransizni sistem (enkratni 

fiksni prispevek) ter fransizne in oglasevalske dajatve. To je cena za know-how, 

blagovno znamko ali za posebne storitve in izdelke dajalca fransize (Lesjak 1998,28). 

3.5 Temeljne sestavine fransizinga 

Fransizing sestavljajo mnoge sestavine, ki medsebojno vplivajo na uspesnost 

celotnega sistema. V nadaljevanju born predstavila Ie najpomembnejse sestavine, ki so 

potrebne za uCinkovito delovanje fransizinga oziroma celotnega fransiznega sistema. 

3.5.1 Kapital in znanje Jransizodajalca 

Fransizodajalec mora biti preprican, da je njegovo poslovanje zrelo za koncept 

fransiz, preden zacne z vzpostavljanjem fransiznega sistema. Bodoei fransizodajalec ne 

sme podcenjevati kapitala in znanja, ki ga mora vloziti v operativno delovanje sistema. 

Oceniti mora zacetne stroske za postavitev sistema, ki pokrivajo ustrezno organizacijo 

priprave, razlicne dajatve, zagotovitev ustreznih kadrov, vodenje testne enote in 

izdelavo operativnega prirocnika, zagotavljanje dolocene zaloge materiala in drugo, za 

kar fransizodajalec potrebuje dodatna znanja na podrocju tdenja, financ, administracije, 

infonnacijskih sistemov itd. (Hall in Dixon 1991, 29). Za uspesnost fransiznega sistema 
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mora dajalec upostevati, da morajo biti potrebna znanja in sposobnosti za osvojitev 

koncepta poslovanja fransizinga lahko naucljiva. Ce koncept poslovanja temelji na 

zahtevnih specific nih strokovnih znanjih, potem ni primeren za fransizing. Koncept in 

tehnika poslovanja morata biti dovolj poenostavljena, da jih je jemalec fransize 

sposoben osvojiti v relativno kratkem casu (Hall in Dixon 1991, 24). 

3.5.2 Standardizacija 

Standardizacija je brezpogojno osrednja stvar celotnega koncepta fransizinga. 

Celotni fransizni sistem mora prikazovati doslednost na naslednjih treh podrocjih: 

• v ponudbi izdelkov in storitev v vsaki od fransiznih prodajaln, 

• v nacinu te ponudbe, 
• v vizualni enakosti podob prodajaln v oceh kupcev. 

Fransizna veriga oziroma sistem kot celota bo uspesen Ie, ce bodo kupci prepricani, 

da lahko pricakujejo enako ponudbo, izdelek in storitev v vsaki izmed prodajaln v 

sistemu ali verigi (Hall in Dixon 1991, 21). 

Standardizacijo poslovne identitete je treba vzdrzevati v vseh poslovnih enotah, 

kajti kupec mora biti obravnavan enakovredno in mora prejeti enak izdelek/storitev v 

kateri koli enoti. Po zunanji podobi fransizne enote in designu ter barvah notranje 

opreme mora zaznati, da enota pripada doloceni verigi, Fransizojemalci morajo pri 

vodenju in upravljanju poslovne enote upostevati merila standardizacije, ki jih narekuje 

lastnik fransize. Fransizodajalec poizkusa prisiliti fransizojemalce k pogodbenim 

dolocilom, ki govorijo 0 centralizirani dobavi. Fransizojemalec, ki bi kupoval surovine 

izven fransiznega sistema, bi v smislu koncne kvalitete izdelkov/storitev veliko tvegaL 

S slabso kvaliteto bi skodoval ne Ie sebi, ampak tudi ostalim fransizojemalcem (Hall in 

Dixon 1991, 112). 

3.5.3 Prodajna prednost oziroma privlacnost fransize 

V sak fransizni sistem mora imeti konkurencno prednost, kar je pogoj, da se Je 

jemalec fransize pripravljen prilagoditi precej togemu prodajnemu sistemu. 

Konkurencna prednost je lahko v novih izdelkih, novih resitvah problemov, visoki 

stopnji racionalizacije ali pa v posebnem marketinskem konceptu. Pomembno pri teh 

znaCilnostih je, da jih je tezko posnemati. Vsaka konkurencna prednost ne bo dolgo 
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prednost, ce jo je mogoce hitro posnemati. Fransizni sistemi imajo zaradi skupne 

blagovne znamke, oglasevanja in koordiniranega ravnanja celotne organizacije mocan 

image in visoko stopnjo prepoznavnosti (Lesjak 1998, 28). Tako kot pri vseh drugih 

poslovanjih mora dajalec fransize prepoznati »trzno niso«, ki jo lahko zapolni. Izdelki 

in storitve, ki jih ponuja, morajo biti dobro nacrtovane, imeti morajo visoko trzno 

prepoznavnost in zadovoljiti morajo nenehno spreminjajoce se kupceve potrebe. Izdelki, 

ki so pod vplivom sezonskih nihanj, niso primemi za fransizno prodajo, se posebno, ce 

so jema1ci fransize pravno zavezani, da ne smejo prodajati nobenih drugih izdelkov kot 

Ie dajalceve (Hall in Dixon 1991, 23). 

3.5.4 Dobickonosni izdelki 

Za prezivetje mora fransizna enota ustvariti dovolj veliko donosnost, da jemalcu 

fransize zagotovi prihodek in da iz tega prihodka placa dajalcu doloceno mesecno 

placilo (provizijo). Zato mora jemalec fransize doseci relativno visoko donosnost. 

V sekakor pa je donosnost odvisna od panoge, v kateri posluje (Hall in Dixon 1991, 23). 

Kot nacin za motiviranje jemalcev fransize in doseganje visjih ciljev sistema, lahko 

dajalec uporabi rabatni sistem nagrajevanja. Pri tern sistemu dajalec na podlagi preteklih 

izkusenj doloci predvideno mesecno prodajo za vsako fransizno enoto posebej; 

doseganje prodaje nad to mejo prinasa jemalcu veeji rabat pri nakupu dajalcevih 

izdelkov. 

3.5.5 Testne enote 

Vse uspesne fransize morajo biti prej preizkusene na trgu, preden se jih ponudi 

potencialnim jemalcem fransize. Nekatera podjetja se podajo v fransizing z namenom 

povecanja trenutne prodaje, druga zacnejo ze kar od vsega zacetka poslovati s pomocjo 

fransizinga. Katero koli poslovanje je potrebno v celoti preizkusiti (testirati), da se 

dokaze, da fransizni sistem deluje na trziseu. Stern namenom je potrebno ustanoviti 

vsaj eno test no enoto, v kateri bi morali uporabljati enake metode poslovanja, kot jih 

bodo uporabljati jemalci fransize. Testna enota mora poslovati vsaj eno leto, preden 

zaene dajalec prodajati fransizne enote ali fransizni koncept jemalcem. Da bi se izognili 

nakljucnemu uspehu testne enote, bi bilo potrebno ustanoviti celo vee enot na razlienih 

delih doloeenega trga, da bi lazje spoznali regionalne razlike (Hall in Dixon 1991, 25). 

Namen taksnih testnih enot je testiranje vseh podrobnosti fransiznega poslovanja, tudi 

testiranje fransiznega prirocnika. Fransizni nacrt je tako mogoce popravljati na podlagi 

znanj, pridobljenih pri testnih enotah, se preden se prva fransiza proda jemalcu fransize. 
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Prvi jemalci ne smejo biti poskusni zajeki brez predhodno preverjenega koneepta na 

testnih enotah (Hall in Dixon 1997, 21). 

3.5.6 Osebje pri dajalcu/ransize 

Na zaeetku mora imeti dajalee dovolj primemih in usposobljenih ljudi, ki bodo 

delovali na podrocju fransizinga. Ti bodo uvajali v delo jemalce fransize. Pri vsem 

zaposlovanju novih delaveev pri dajalcu je pomembno, da ne bodo zato prikrajsane 

njihove lastne prodajalne, kajti ravno te bodo morale proizvajati dobicek, ki bo potreben 

v zacetnih fazah fransizinga. Dajalee bo moral spremeniti naCin razmisIjanja, saj ne bo 

vee Ie proizvajalee in prodajalee, temvec tudi ustanovitelj fransiznih enot, ki bodo 

prodajale namesto njega. Zato so potrebna znanja na podrocju finane, trZenja in vodenja 

(Hall in Dixon 1997,27). 

3.6 Fransizni prirocnik 

Fransizni prirocnik je osnovni pripomocek za delovanje jemalca fransize, hkrati pa 

tudi dajalcev pripomocek za usposabljanje jemalcev. Fransizni prirocnik je lahko 

priIagojena oblika operativnega prirocnika ali pravil poslovanja obstojecega oziroma do 

tedaj nefransiznega podjetja (Pavlin 2000, 29). To je podroben dokument, ki vsebuje 

predvsem vsa praviia 0 poslovanju in vodenju fransize. Pogodba 0 fransizingu bi morala 

vsebovati clen z navedbo, da je jemalee zavezan upostevati navodila, ki so zapisana v 

prirocniku. To je pomembno pri zagotavljanju standardizacije fransiznega sistema in 

posledicno tudi pri ohranitvi ugleda blagovne znamke ter dajalca fransize. Natancno 

nacrtovan fransizni prirocnik lahko odloca 0 uspesnosti fransizinga. Uspesne fransize 

imajo obsezen prirocnik, ki zajema nekaj sto strani (Hall in Dixon 1991, 27). 

Ze pregled kazala je dovolj, da kandidat vidi, ce prirocnik zajema vsa pomembna 

podrocja poslovanja. Nato naj pozomo prebere enD poglavje, da ugotovi, ali je 

fransizodajalec dovolj razumljivo opisal operacije. Fransizodajalec in fransizojemalec 

morata poznati glavni namen fransiznega prirocnika, in sicer da postreze 

fransizojemalcu z ustrezno informacijo v trenutku, ko ne ve, kako delovati. 

Vprasanja, ki jih najde fransizojemalec v prirocniku so (Pavlin 2000, 47): 

• kaj je vsebina in posebna vrednost, izjemnost fransiznega poslovanja pri nekem 
sistemu, 


• opis izdelka ali storitve, 
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• 	 trg in obstojnost trga in konkurence, 

• 	 naerti poslovanja, sirjenja, rasti ter preoblikovanja, 

• 	 usposobljenost ljudi v centrali, 

• 	 visina in naein plaeevanja pristojbine, deld od prometa, kreditiranje itd., 

• 	 kaj vse se plaea s pristopnino in razlienimi drugimi obremenitvami in kaj ne, 

• 	 delez gotovinskih in izposodljivih sredstev, ki jih potrebuje fransizojemalec, 

• 	 potrebne nalozbe v prostore, opremo, zaloge in sarno delovanje, 

• 	 izbira in ureditev lokacije, 

• teritorialne pravice in omejitve ter ekskluzivnost, 


• obveznost kupovanja blaga ali storitev, ki so potrebne za delovanje fransize, 


• 	 easovno obdobje fransize, 

• 	 kako je z lastnistvom prostorov, kje bo fransizojemalec posloval, 

• 	 kaksne vrste dejavnosti opravlja dajalec, koliksen del njegove poslovne 
dejavnosti je fransizing, 

• 	 koliko ima lastnih in koliko fransiznih enot, 

• 	 naslovi drugih jemalcev fransize ter uspehi ali neuspehi posameznih enot, 

• 	 ali obstaja brosura 0 fransiznem sistemu in kaj vsebuje, 

• 	 poslovna III pravna zgodovina fransizodajalca, vrednost nJegovega lmena III 

znamke, 

• 	 finaneni profil III poslovanje fransizodajalca, dobiekonosnost, 
podkapitaliziranost, zadolzenost, izgube, hitrost rasti, finanene projekcije ipd., 

• 	 naeini, oblike in vrste nadzora, ki jih izvaja dajalec, 

• 	 naCin in plaeevanje usposabljanja dajalca in njegovih zaposlenih na razlienih 
podroejih. 

3.7 Fransizna pogodba 

Pogodba je vsekakor ena izmed najpomembnejsih sestavin fransizinga, saJ mora 

nataneno seititi intelektualno lastnino, pray tako ne sme biti nepraviena do jemalcev in 

ne sme puseati dvomov. Skupaj s priroenikom bi morala pogodba zajemati vse vidike 

poslovanja fransize. V javnih medijih veekrat zasledimo najemne ponudbe pod imenom 

fransizinga, eeprav mislim, da gre v resnici za fransizno pogodbo, saj je za fransizing 

potrebno veliko vee kot Ie pogodba. To je celovita podpora dajalca fransize jemalcu pri 

njegovem poslovanju. Fransizing temelji na zelo strogi pogodbi, ki jo morata spostovati 

tako dajalec fransize kot jemalec fransize. To je mogoee sarno v urejenem pravnem 

sistemu (Novkovie 1993, 15). 
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3. 7.1 Okvirnost pogodbe 

Pogodba 0 fransizingu je hkrati okvirna pogodba, ki ureja stalna razmerja 

integrirajocega podjetja z integriranimi podjetji, ter identicna tipska pogodba, ki je vpeta 

v sistem fransizinga (mrezo). S pogodbo 0 fransizingu nastanejo pogodbene obveznosti 

za obe stranki: dajalee je zavezan prenesti know-how, praviee industrijske in 

intelektualne lastnine, v korist pridobitelja mora izvesti pogodbeno opredeljene storitve 

itd., pridobitelj pa mora placati razna placila (zacetno placilo, provizije). Obveznosti ene 

stranke ustvarjajo temelj obveznosti druge stranke, kar pomeni, da so obveznosti 

pogodbenih strank vzajemno povezane. Iz dvostransko obveznih pogodb nastanejo 

znane poslediee, ki so: neizpolnitev obveznosti s strani ene stranke daje pravieo drugi 

stranki, da uveljavi ugovor neizpolnitve pogodbe »exeeptio non adimpleti eontraetus«; 

stranka, ki ni izpolnila svojih, ne more zahtevati izpolnitve obveznosti druge stranke; 

mogoca je prekinitev pogodbe zaradi neizpolnitve pogodbenih obveznosti. Predmet 

pogodbe predstavlja tisto, 0 cemer sta se stranki dogovorili, da bosta storili; je stvar, ki 

jo mora prenesti, dejanje, ki ga mora izvrsiti ali ki se ga mora vzdrzati (Grilc 1988, 65). 

Kot predmet pogodbe se opredeljuje predvsem: 

• odstop praviee izkljucne prodaje blaga ali storitev, 

• odstop izkoriscanja znanja in izkusenj, 

• opravljanje storitev oziroma poslov dajalca fransize glede na dogovorjeno 
delitev, 

• odstop pravice izkoriscanja drugih pravic intelektualne in industrijske lastnine. 

V pogodbi je potrebno natancno dolociti praviee in obveznosti tako dajalca fransize 

kot tudi jemalea. Pomembni so zlasti nekateri naslednji elementi pogodbe (Grile 1988, 

110). 

3.7.2 Element; pogodbe 

Rok trajanja Jransize: zaradi kompleksnosti razmerij in povezanosti v enoten sistem 

Je razmerje praviloma dolgorocno. Jemaleu bi morala biti zagotovljena najmanj 

amortizaeija zacetnih investieij. Praksa je pokazala, da je ob prvem sklepanju pogodbe 

priporocljivo obdobje do 5 let, saj se zaradi sprememb okoliscin stranke sele 

medsebojno spoznavajo, mozne so spremembe predpisov ipd. (Grile 1988, 110). 
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Dodeljene praviee jemaleu: zlasti je pomembna pravica do uporabe blagovne 

znamke dajalca, nadalje obmocje za opravljanje dejavnosti ter varovanje pred 

konkurenco drugih oseb s fransizo istega dajalca. Navadno je predmet pogodbe tudi 

prepoved posredovanja zaupnih informacij tretjim osebam (Gri1c 1988, 110). 

Razvoj poslovnih prostorov jemalea: lokacija in videz poslovnih prostorov sta 

pomembna za obe strani. V pogodbi so lahko do10ceni kriteriji za izbiro lokacije, 

velikost, standardi, navadno tudi odobritev 10kacije. Nadalje je v pogodbi vkljuceno tudi 

naknadno pri1agajanje ter usoda prostorov po prenehanju pogodbe (Grilc 1988, 111). 

Program usposabljanja: dajalec zagotavlja prejemniku potrebno znanje in ga 

usposobi za opravljanje fransizne dejavnosti. Zato bodo v pogodbi dolocbe 0 vsebini, 

rokih trajanja, udelezencih, stroskih, naknadno usposabljanje ... (Grilc 1988, Ill). 

Pomoc dajaleafransize jemaleu pred in med fransiznim razmerjem: pred zacetkom 

poslovanja gre za pomoc pri gradnji in opremljanju poslovnih prostorov, uvedbi 

standardnega nacina vodenja knjig, izbiri osebja, pripravi poslovnega prirocnika, 

resevanju reklamacij ipd., med samim poslovanjem pa za vzpostavitev obcasnih 

kontrolnih pregledov poslovanja, za razvoj in uvedbo novih proizvodov, program a 

oglasevanja in stikov z javnostjo (Grilc 1988, 111). 

Nakupi jemalea fransize: tu gre za opredelitev nakupov od dajalca, za skupne 

nakupne programe in za omejitve glede dolocenih dobaviteljev ali proizvodov (Grilc 

1988,112). 

Oglasevanje in stiki z javnostjo: v pogodbi se navadno opredelijo kombinacije 

razlicnih programov oglasevanja: takih, ki jih izvaja dajalec za vse jemalce, nadalje 

lokalnih programov, ki jih izvaja jemalec, in za programe regionalne skupine jemalcev. 

Poleg vsebine je pomembna zlasti porazdelitev stroskov (Grilc 1988, 116). 

Standardi in kontrola kakovosti: jemalec bo zavezan upostevati standarde 0 

zunanjem videzu, vzdrzevanju in poslovanju (Grilc 1988, 116). 

Placi/o: placilo dajalcu je obicajno sestavljeno iz zacetnega plaCila za dodelitev 

fransize, tantiem in plaCila povezanih stroskov. Znesek zacetnega placila obicajno 

doloca formula (npr. stevilo prebivalstva na obmocju, pomnozeno z denamim 

zneskom). Tantieme se obicajno obracunavajo v odstotku od bruto dohodka, redkeje kot 

fiksni mesecni znesek. Povezani stroski obsegajo usposabljanje, odpiranje dodatne 

verige, obvezne nakupe, oglasevanje, podaljsanje pogodbe (Grilc 1988, 112). 
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Predcasna prekinitev pogodbe in sankcije: navadno je omogocena prodaja obrata 

tretjim osebam - ob odobritvi daja1ca in predkupna pravica le-tega. Pogodbe pogosto 

ne bo smel prekiniti jemalec. Obicajna bodo dolocila 0 posledicah prekinitve zaradi 

krivde jema1ca, kot je izguba potrebnega dovoljenja za obratovanje, prekinitev najemne 

pogodbe za prostore, uvedba kazenskega postopka, ipd. Standarden je dogovor 0 

takojsnji vmitvi materialne oziroma nematerialne lastnine daja1cu po prenehanju 

pogodbe. Po leg omenjenih so sestavni del pogodbe tudi obieajne pogodbene dolocbe, 

kot so resevanje sporov, pristojno pravo, podaljsanje, spremembe oziroma prenehanje 

pogodbe ipd. Pravila igre bo diktirala moenejsa stranka, to je dajalec fransize (Grilc 

1988, 112). 

Pomemben element pogodbe je vsekakor poslovni priroenik, ki ga bo dajalec lahko 

enostransko spreminjal in stem obvezoval jemalca za prilagoditve poslovanja skladno s 

priroenikom in roki za spremembe, ne da bi se spreminjala sarna pogodba (Gri1c 1988, 

115). 

3.8 Pomembni faktorji fran§iznega poslovanja 

3.B.1 lzbira primernih jemalcev fransize 

Po izdelanem naertu fransiznega poslovanja, po delovanju testnih enot vee kot enD 

leto in po narejeni fransizni pogodbi in priroeniku preostane Ie se izbira primemih 

jema1cev fransize. Pomembno je, da dajalec izbere primerne kandidate ze v zaeetni fazi 

poslovanja in da ne hiti z izbiro prvih kandidatov z namenom takojsnjega poslovanja in 

hitrega pridobivanja denarja. Take odloeitve se pozneje lahko pokazejo kot neprimerne, 

predvsem zaradi izbire neprimemih jemalcev in tako je lahko ogrozen uspeh celotnega 

fransiznega sistema (Hall in Dixon 1991, 28). Daja1ci so pri izbiri svojih poslovnih 

partnerjev, bodocih jemalcev fransize, zelo zahtevni. Ni dovolj, da v fransizo investiras 

Ie denar. Pomembne so podjetniske izkusnje, jemalci morajo biti pripravljeni na trdo 

delo in zdruzitev s sistemom, ki ne dovoljuje prevelike svojeglavosti (Turk 1996, 30). 

3.B.2 Usposabljanje in nenehna podporajemalcemfransize 

Zelo privlaeen vidik fransizinga je, da jemalcem na zaeetku ni potrebnega toliko 

znanja kot pri vodenju samostojnega podjetja. Dajalec namree zagotavlja obsezen 

program izobraZevanja na vseh podrocjih vodenja fransizne enote. Jemalec fransize ne 
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more zaceti s poslovanjem, dokler uspesno ne konca usposabljanja, za katerega poskrbi 

dajalec. Usposabljanje poteka teoreticno in prakticno. Prakticno usposabljanje je lahko 

izvedeno pri enem od »starejsih« jemalcev fransize, pri samem dajalcu ali v poslovnih 

prostorih novega jemalca. Udelezujeta se ga jemalec fransize in njegovo osebje. Obseg 

usposabljanja doloci dajalec, ki mora poskrbeti, da sta jemalec in njegovo osebje 

poucena 0 nacinu vodenja poslov in uporabi prenesenih pravic (Potocnik 1998, 204). 

Jemalec, ki intenzivno sodeluje pri izobraZevanju, hitreje uspe in hitreje osvoji 

bistvene elemente sistema. Takemu jemalcu fransize je pri nadaljnjem delu potrebna 

manjsa pomoc, tako da se lahko dajalec osredotoci na preostale dejavnike fransizinga. 

Jemalec fransize dobi od dajalca, po uspesnem usposabljanju, dovoljenje za zacetek 

samostojnega poslovanja. Tudi med poslovanjem lahko stalno uporablja vse oblike 

strokovne, tehnicne, poslovne, financne in pravne pomoci dajalca. Ta pomoc je pravica 

in dolznost dajalca, kar pomeni, da ima jemalec na voljo celotno znanje in izkusnje 

(Potocnik 1998,204). Podpora, ki jo zagotavlja dajalec, je kljucni element katerega koli 

fransiznega sistema. V veliki meri opravicuje obstoj dajalca in njegovega sistema. V 

studiji fransiznih sistemov v Veliki Britaniji so bili lastniki oziroma podjetniki dajalci 

fransize zelo ponosni na svoj specificni know-how in sposobnost prenosa tega znanja. 

Ena njihovih poglavitnih nalog je pray trzenje nezamenljivosti svoje vloge lastnikov ali 

vodij sistema, ki je veCinoma res stratesko pomembna (Pavlin 2000, 35). 

3.8.3 Lokacija 

Trgovci na drobno ponavadi pravijo, da obstajajo trije kljuci do uspeha: »Lokacija, 

lokacija in lokacija.« Verige blagovnic, naftna podjetja in jemalci fransize hitre 

prehrane morajo posvetiti veliko pozomosti izbiri lokacije. Problem se razcleni najprej 

na izbiro regije v drzavi, kjer bi odprli prodajalno, nato na izbiro mesta in koncno na 

izbiro lokacije v mestu. Na splosno receno mora trgovec na drobno imeti v vsakem 

mestu dovolj prodajaln, da doseze prihranke obsega na podrocju trZnega komuniciranja 

in distribucije. Pri vzpostavljanju ravnotezja med visokim prometom in visoko 

najemnino se morajo trgovci na drobno odlociti, katera je najboljsa lokacija zanje (Turk 

1996,30). 

Uporabljajo se razlicne metode za ocenjevanje lokacij, vkljucno s stetjem prometa, 

raziskavami 0 nakupovalnih navadah porabnikov, analizami konkurencnih lokacij in 

tako naprej (Kotler 1996, 572). Lokacija ni pomembna Ie s stalisca urbanisticnega 

10kacijskega razmisijanja, pomembno je, kdo so sosedje in kako je v bliznji okolici 

zastopana konkurenca. Neprimemo bi bilo graditi v okolici velikih, denamo sposobnih 
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in urejenih blagovnic prodajalno z enakimi blagom, katerega blagovnica ze prodaja. 

Konkurencni vpliv bi bil premocan in fransizna poslovalnica ne bi mogla uspesno 

delovati. Prodajalna, ki ji ne gre dobro, je lahko na lokaciji, kjer je malo prom eta; ali ne 

vstopi dovolj mimoidoCih; ali prevec tistih, ki vstopijo, Ie brska in nic ne kupi; ali pa 

kupci ne kupijo veliko. Vsak problem je resljiv. Problem prom eta se lahko popravi z 

boljso lokacijo; stevilo tistih, ki vstopijo, se lahko poveca z boljsimi izlozbami in najavo 

razprodaj; stevilo kupcev in prodane kolicine so predvsem odvisne od kakovosti blaga, 

cen in prodajnega osebja (Kotler 1996, 575). 

29 






4 PRIMER FRANSIZINGA V PRODAJI NA DROBNO 

4.1 Kratka predstavitev podjetja 

Leta 1914 je Ludwig Palmers postavil temelje tekstilnega podjetja z namenom 

proizvodnje in prodaje modnega perila. Po koneanih obeh svetovnih vojnah se podjetje 

priene dinamieno siriti tudi v sosednjih driavah. Poleg maticne Nemcije, kjer je s svojo 

maloprodajno mrefo prisotno skoraj v vsakem vecjem mestu, najprej osvoji A vstrijo. 

Pose1 eveti, saj v kratkem casu odprejo 45 trgovin. Predvsem zaradi kvalitete se 

uveljavijo kot izredno dobra in uspesna blagovna znamka. Leta 1992 ustanovijo 

Palmers Textil AG, ki zdruzuje in kombinira operativne dejavnosti blagovne znamke 

spodnjega perila Palmers ter linijo mladih P2. Sledijo svojim siritvenim eiljem in 

odprejo trgovine v Sloveniji, Italiji in na Hrvaskem, Poljskem ter Madzarskem. Tako 

postanejo eden od najveejih proizvajalcev in trgoveev s spodnjim perilom v Evropi. Po 

njihovih statisticnih podatkih iz leta 2007 imajo skupno 135 lastnih maloprodajnih 

trgovin ter 210 fransiznih, zaposlenih pa je 1300 ljudi (Hartbauer 2007a). 

4.2 Uporaba modela fransizinga v Palmersu 

Vodstvo podjetja je postavilo stroge usmeritve in kriterije prodajne filozofije v 

maloprodajni mrezi. Zahtevajo zelo visok nivo prodajnih sposobnosti lastnega in 

fransiznega osebja. Individualna usmeritev k vsaki posamezni stranki je zavezujoea. Z 

doslednim nadzorom vseh elementov prodaje so zagotovili izvrstno kombinaeijo 

kvalitetnih izdelkov ter zaradi sposobnih in izobraZenih prodajalcev tudi prijetno 

izkusnjo nakupovanja poteneialnih kupeev linije Palmers (Hartbauer 2007a). 

Da bi zadovoljili vse odzivne kupee, je Palmers razdeljen na vee segmentov, in 

sieer na modno linijo Palmers, kolekcijo za mlade Just magic, prestizno kolekcijo 

Selezione in Palmers klasiko. Locena je tudi linija za moske Palmers Men. Za vse to 

so odgovorni posebni designerji, ki skrbijo za vsako linijo posebej in na koncu skupaj 

izberejo najboljse proizvode, modele za prodajo oziroma loceno za vsako linijo 

(Hartbauer 2007a). 

4.2.1 Modne linije Palmers 

Palmers ova strategija izdelka se izraZa v razlicnih modnih linijah, ki jih dolocijo 

smernice za razvoj izdelkov, kot so stil, materiali, cena, kroji, moda, itd. To omogoca 
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dobro uravnavanje oblike izdelka, kroja in materiala. Osnovna je Palmersova modna 

linija za zenske (Hartbauer 2007a). 

Palmers linija predstavlja zenstveno, diskretno in trendovsko dekorativno spodnje 

perilo. Namenjena je zenskam, ki cenijo eleganco s seksi slogom. Z vkljueitvijo modnih 

trendov in novostmi ta linija vkljueuje sodobno privlaenost, popolno oblikovane 

krivulje in je poleg tega zelo zanesljiva ter se optimalno prilagaja. Izboljsana je 

funkcionalnost, zato ima veeje udobje nosenja. Uporabljajo se trend barve, vendar Ie, ee 

so te diskretne in tipieno cenjene za barve zenskega spodnjega perila (Hartbauer 2007a). 

Palmers Classic je znaeilna za modele tradicionalnih Palmersovih strank. Funkcija 

in kontinuiteta zahtevnih strank, ki pripisujejo vrednosti kakovostnim materialom, 

odlieni koneni obdelavi in udobnemu nosenju (Hartbauer 2007a). 

Palmers Just magic/paradise je odloena, seksi trendovska linija s telesno

zavestnim videzom in barvami, ki vizualno sledijo najnovejsim trendom vrhnjih oblaeil. 

Figura objema je kroj, ki kaze v izlozbi zenstveni car. To spodnje perilo je namenjeno 

mladim in mladostnim uporabnicam, ki so radovedne, zainteresirane in zelijo opozoriti 

nase (Hartbauer 2007a). 

Palmers Selezione je kompleksna, bolj oearljiva, odloena linija s trendovsko 

dekorativnim videzom, ki je izrazen skozi eleganco in glamur. Cutnost materialov se 

vidi z zapletenimi prefinjenimi kroji za popolno prileganje. Visoka kakovost kolekcije 

je namenjena zenskam, ki iseejo nekaj vee od spodnjega perila oziroma tis tim, ki zelijo 

pokazati svoje preference. Tu ni omejitve domiselnih modelov, kaze se popolna 

zenstvenost linije. To je sofisticinirano perilo za posebne priloznosti, ki odraza in 

poudarja visoko modo v luksuznih trgovinah Palmers. Blise, glamur, razkosje, eleganca 

in eutnost. Vse to v kombinaciji z visoko cenovnim spodnjim perilom (Hartbauer 

2007a). 

Moska linija Palmers Men je namenjena moskim, ki zahtevajo visoko udobje 

nosenja. Trendovsko in posodobljeno, vendar ne ekstravagantno elegantno spodnje 

perilo, ki odraza trenutni zivljenjski slog. Linija se uvrsea v srednji do visoki cenovni 

razred (Hartbauer 2007a). 
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4.2.2 Materiali 

Palmers za svoje izdelke uporablja naravne in kemijske materiale. Naravne 

materiale, ki jih uporablja, lahko razvrstimo v (Hartbauer 2007a): 

• 	 zivalske, ki so oveja volna, kozja dlaka (moher in kasmir), kamelja dlaka in 
svila, 

• 	 rastlinske, ki so bombaz, Ian in ramie. 

Kemijske materiale lahko razvrstimo v (Hartbauer 2007a): 

• 	 naravne faze iz umetne celuloze, ki obsegajo viskozo, modal, lajocel, cupro, 

acetat in triacetat, 

• 	 sintetiene faze, ki obsegajo poliamid, poIiakril, modakril, polipropelen, 
poliklorid ter elastan/lycra. 

4.2.3 Vizualno trgovanje 

V procesu trznega razvoja je treba vedno vee pozomosti posvetiti trgovini. 

Vizualno pospesevanje prodaje zagotavlja, da bo osebje primemo ter da bodo predmeti 

optimalno nameseeni in predstavljeni znotraj trgovine. Osebje fransiznih prodajnih mest 

so neke vrste ambasadorji blagovne znamke Palmers in zato morajo biti enotni po vsem 

svetu. To pomeni, da za vso prodajno osebje Palmers velja, da imajo enake uniforme, 

tako jih kupci zlahka prepoznajo znotraj trgovine po vsem svetu. 

Cilji vizualnega trgovanja pri Palmersu so (Hartbauer 2007b): 

• 	 ustvariti obcutek usmerjenosti za stranko na podrocju prodaje s pomocjo 
optimal no blagovno strukturo, simetrijo in harmonijo proizvoda, 

• 	 lociti skupine proizvodov in oblikovanje »prog«, 

• 	 razviti vizualno, homogeno celotno predstavitev proizvoda, 

• 	 spodbuditi spontane impulze in custva kupcev, kar je mogoce doseci s 
poudarjeno opredelitvijo in barvo izdelka, 


• organiziranje in izvajanje promocij v trgovini, 


• 	 izvajati cistoco, ki je izredno pomembna za izgled trgovine. 

4.2.4 Prikaz predpisane postavitve izdelkov 

Pri izvajanju fransiznih omejitev je podjetje Palmers se posebno fokusirano na 

sledece usmeritve (Hartbauer 2007b): 

• 	 v easu razprodaj morajo biti artikli oznaceni, 
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• barYe izdelkov morajo iti v enD smer (od svetle do temne), 

• v eni osi mora biti predstavljena ena barva od vrha do dna, 

• vsi obesalniki morajo biti obmjeni v isto smer, 

• nedercki morajo biti prikazani na visji ravni, hlacke na nizji ravni, 

• »torzi« (lutke) ne smejo biti visje od zgomjega roba modula, 

• vsa stojala morajo biti v isti liniji, 

• vsak asortiment izdelkov ima svoje obesalnike (mali in veliki), 

• krona (logo) na obesalniku mora biti obmjena proti kupcu, 

• lutke v izlozbi morajo biti urejene (pocesane in ciste), 

• nikoli ne sme biti prikazano na lutki isto, kot je na plakatu, 

Slika 4.1: Pravilni prikaz postavitve artiklov 

r. "Ii'\. 
< ...... .><--:> <:!:.> ,A ~ - j "1 < .... .>< ..... .> 

..'
r 

....... / ""- /" '/ 


~~~~ 

I 

Vir: Hartbauer 2007b. 

• visina Iltorza" mora biti v liniji, da ne ustvaIja sunkovit neuravnotezen pogled, 
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Slika 4.2: Prikaz stene 

Vir: Hartbauer 2007b. 

• 	 stene, ki imajo vee kot 6 osi, je potrebno razbiti z vizualno pomoejo "torza" ali 
loeila. 

Slika 4.3: Postavitev kosov 

PRAVILNO NEPRAVILNO 

Vir: Hartbauer 2007b. 
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4.3 	 Palmersova analiza kupcev 

V okviru maloprodajne strategije podjetja je osnovna delitev Palmersovega kupca 

na osi ciljnega in impulzivnega nakupa. Tako ciljni kupci vstopajo v trgovino s 

posebnim namenom, ker vedo, kaj hocejo in kaj potrebujejo. Vendar lahko prodajno 

osebje s spretno uporabo impulzne motiviranosti tudi te kupce spodbudi za nakup 

dodatnih stvari ter jih spremeni v "impulzne" kupce. Na drugi strani "impulzne" stranke 

nimajo namena kupiti doloceno stvar, ampak se odzovejo trenutnemu vzgibu - impulzu. 

Le-ta se lahko ustvari s pomocjo aranziranja ali pa s predstavitvjjo izdelka kupcem 

preko promocije, plakatov, reklam ipd. Cilj prodajnih aktivnosti je uporaba tega 

impulza pri potencialnem kupcu in ga na ta nacin prepricati, da artikel resnicno 

potrebuje (Hartbauer 2007a). 

4.3.1 Tip%gija slrank g/ede obnasanja pri nakupu 

Da se v podjetju lahko odzovejo na potrebe posamezne stranke, morajo zaposleni 

dobro lociti in poznati vrste kupcev (Hartbauer 2007a). 

Dinamicen kupec ima prevladujoCi, dinamicni karakter, je nestrpen in zeli sam 

sprejemati odloCitve. Artikle hitro premika, je zainteresiran za kratke in jedemate 

informacije in kupuje drzne stvari. 

• 	 Njegove potrebe: zeli, da se ga obcuduje in ceni. Zeli neprestano, nedeljeno 
pozomost, stvari se morajo odvijati hitro, zeli biti opazen in vedno imeti 
prednost. Zato mora biti prodajalec samozavesten, tako kot je kupec sam. 

Komunikativni kupec je zelo prijeten, prijateljski, zelo dostopen in zelo rad 

komunicira ter vedno kupuje stvari od prijaznih ljudi. Zanima se za zelo pozitiven 

odnos in kupi neko stvar tudi zato, ker jo je ze kupil nekdo, ki ga pozna. 

• 	 Njegove potrebe: zeli, da se ga spostuje in da nam je vsec kot oseba. Zeli imeti 
na nek natin osebne prijateljske odnose s prodajnim osebjem. Ti kupci cenijo 
predvsem medosebne komunikacije ter dolocene intimnosti in pogovore. 

Analiticni kupec je zelo zaddan in ravnodusen, potrebuje logicne argumente in 

dejstva, rad se posvetuje 0 podrobnostih izdelka. Najveckrat ne kaze navdusenja, dobro 

premisli oziroma uravnotezi stroske glede na korist artikia. Kar koli kupi, se za njega 

zdi Iogicno. 

• 	 Njegove potrebe: zeli pristojne, kompetentne in Iogicne cilje. Od prodaje 
pricakuje podrobne, utemeIjene in zgoscene informacije. Navdusenje ponavadi 
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odvraca takega kupca, ker tehta to, kar je kupili s stroskorn in koristjo, ki jo bo 
irneli z uporabo tega artikla. 

Skromen kupec se izogiba hitrirn odloCitvarn. Zeli razrnisliti 0 artiklu, potrebuje cas 

in zanesljivega partnerja, kateri rnu lahko sarno svetuje. 

• 	 Njegove potrebe: zeli, da ga pustirno pri rniru in izogiba se pritiskorn. Veckrat s 
seboj pripelje osebo, ki ji zaupa glede nasvetov, najbolj pogosto so to dinarnicni 
kupci (Hartbauer 2007a). 

Slika 4.4: Tipologija strank - odnos do kupca 

NIVO 
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OBJEKTIVNE 
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/ 
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,/

" 
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Vir: Hartbauer 2007a. 

4.3.2 Palmersove tehnike prodaje 

IzhodiSce filozofije Palrnersove prodaje je, da lahko prodajalec preprica skoraj 

vsakega kupca ne glede na njegove zelje in potrebe. Osnovna navodila prodajalcu so 

sledeca (Hartbauer 2007a): 

Buying need orientation ~ orientiras se po kupni rnoci 


Enthusiasrn~ z navdusenjern 


Rhetoric~ z retoriko 


Active listening ~ z aktivnirn poslusanjern 


Tolerance~ s toleranco 


Ernpathy~ s socutjern 
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Reaction-7 z reakcijo 


Inspiration-7 z navdihom 


Novelty orientation -7 z novo usmeritvijo 


BERA TERIN CUSTOMER CONSULTANT-7 SVETOVALEC KUPCEM 

Zaposleni v maloprodaji ni samo prodajalec, pac pa predvsem svetovalec kupcem. 

Poznati in prevsem upostevati mora tri tipe prodajnih pogovorov (Hartbauer 2007a). 

• 	 Odprta vprasanja, kjer mora ugotoviti potrebe kupcev. Ta vprasanja ga 
usmerjajo in mu pomagajo pri prepricevanju kupca oziroma pomagajo stranko 
motivirati za nakupe. Z njimi ugotovi potrebe kupca ter mu nudi hitre in 
dragocene informacije. Vprasanja kako, kje, kateri, kaj, kaksen in kdo so tipicna 
odprta vprasanja. 

• 	 Alternativna vprasanja (odlocanje kot pomoc oziroma zaprta tehnika). S temi 
vprasanji prodajalec kupcem nudi izbiro med dvema moznostima. Npr.: » Kaj 
yam je bolj pomembno kroj ali material?« To pomaga kupcu sprejeti odlocitev 
in pospesuje prodajo ter vodi prodajalca h koncni fazi svetovanja. Napacno pa je 
uporabiti altemativna vprasanja na zacetku ogovarjanja kupca (ob prvem stiku), 
ker stem prodajalec omeji sebe in kupca kljub veliki paleti izdelkov. Primer 
napacnega vprasanja je: "Hocete nedercek s cipko ali brez cipke?" Smiselno 
vprasanje bi bilo: "Kaksen nedercek zelite?" 

• 	 Zaprta vprasanja kupcem omogocajo, da odgovorijo bodisi z odgovorom » ne« 
ali »da«, kar pomeni, da ni nobene druge moznosti. Stem vprasanjem prodajalec 
ne dobi nobenih podatkov 0 stranki oziroma njenih zeljah. Zato taka vprasanja 
uporabi Ie na koncu prodajnega pogovora. Primer: "Zelite, da yam artikel 
zavijem v darilni papir?" 

• 	 ABC metoda je uporabna zlasti med prometno konico ter v pnmeru 
impluzivnega kupca in kupca, ki samo povrsno ogleduje. Taksne kupce je 
potrebno spodbujati injim vzpodbuditi zanimanje (Hartbauer 2007a). 

Assets -7 SREDSTV A (I ali najvec 2 aktivna izdelka) 

Benefit -7 KORISTI (korist mora biti rezultat teh aktivnih izdelkov) 

Check-7 PREGLED (eno odprto vprasanje) 


Primer: 

Ponudba -7 Vidim, da ste zainteresirani za nase nove modne barYe? 

Korist -7 To pomeni, da poznate in spremljate najnovejse trende? 

Pregled -7 Kako Yam je vsec? Bi nosili te barYe? 
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Prodaja vprometnih konicah 

Prometne konice so zlasti utrudljive za Palmersove prodajne pomocnike oziroma 

svetovalce. V sak kupec zeli biti opazen, viden in pozdravljen ne glede na to, koliko in 

kaj se dogaja v trgovini. Najpomembnejsa naloga je zadovoljiti potrebe kupca. 

Prodajalec mora biti pravi strokovnjak v trgovini (Hartbauer 2007a). 

Eagerness ~ s prizadevanjem 

eXpressiveness ~ z izrazanjem 

Perfection~ biti popolni 

Efficient initiative ~ ucinkoviti s pobudami 

Routine~ rutinski 

Trend consciousness ~ zavedati se trendov 

Interest~ zanimati se 

kNow- how ~ metoda 


EXPERTIN EXPERT ~ STROKOVNJAK 

Naloga prodajalca je, da na stranke gleda kot na najboljsega soseda. 

No reserve ~ ni razlik 

Attention ~ biti mora pozoren 

Charm~ ocarljiv in sarmanten 

Helpfulness~ ustrdljiv 

Best counselling ~ najboljsi v svetovanju 

Authenticity ~ verodostojen 

Response~ odgovoren 

Intiative~ jih spodbujati 

Naturalness~ naraven 


NACHBARIN = NEIGHBOUR~ SOSED 

4.4 Kratka SWOT analiza podjetja Palmers 

Pri Swot analizi gre za celovito oceno podjetja, analizo preteklih in sedanjih 

podatkov ter informacij, ki se nanasajo na prihodnost. Osnovni namen analize je 

ugotoviti dejavnike, ki vplivajo na oblikovanje trZenjske strategije. Zato ocenjujem, da 

bi bilo smiselno narediti kratko Swot analizo, s katero skusam ugotoviti, kje ima 
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podjetje prednosti, v primerjavi s konkurenenimi organizacijami, ter kje so njegove 

nevamosti, s katerimi se bo moralo sooeiti. 

Prednosti: 

preprosto poslovanje, 

prodaja artiklov pod enakimi pogoji kot v vseh fransizah, 

skrb za nabavo zadostne koliCine blaga, 

veeja kupna moe in stem nizje nabavne cene, 

popusti artiklov s klub kartico, 

minimalni stroski oglasevanja, 

modne revije, 

uveljavljena in privlaena blagovna znamka, 

finanena podpora, 

usposabljanje in vodenje s fransizorjevo pomoejo. 


Slabosti: 
velik nadzor fransizorja Palmers nad poslovanjem, 
neizpolnjene obljube fransizorja, 
nizka marza na akcijskih artiklih, 
banena garancija, ki je povezana z visokimi stroski, 
dolgo eakanje na dobavo robe, 
fransizna vstopnina. 

Priloinosti: 
nova trzisea, 

uporaba blagovne znamke za pospesitev prodaje, 

uporaba imena daja1ca fransize, 

siritev asortimenta za zadovoljitev veejega stevila kupcev (fransiza s kolekcijo 

Armani). 


Nevarnosti: 
vstop novih konkurentov, 
prekinitev pogodbe oziroma neupostevanje doloeb v fransizni pogodbi. 

4.5 Nastop in siritev na evropskem trgu 

Palmers je zaeel poslovati v zaeetku 20. stoletja kot majhna tekstilna trgovina v 

Innsbrucku. Od tedaj je postal ena najuspesnejsih trgovin spodnjega perila v Evropi z 

maloprodajno verigo, ki se je razsirila in postala ena od najpomembnejsih sistemov 

fransize v Evropi. Ima 65-letne izkusnje s fransiznim distribucijskim sistemom. Zelo 
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dobro razumejo fransizni odnos dolgorocnega partners tva, katerega cilj je gospodarski 

uspeh obeh udelezencev. 

Da je Palmers resnicno razsiIjena fransizna veriga lahko vidimo po statisticnih 

podatkih poslovalnic. 

Slika 4.5: Stevilo poslovalnic v A vstriji 
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Vorarlberg 


Tirol 


Karnten 


Steiermark 


• Stevilo poslovalnic 
Oberosterreich 

Niederosterreich 

Burgeland 

Wiena 

o 10 20 30 40 50 

Vir: Interno gradivo Palmers za leto 2009. 

Sistem fransize Palmers ponuja vsem svojim partnerjem, ki so se pripravljeni 

vkljuciti, moznosti izgradnje donosnega sodelovanja z zagotovljeno prihodnostjo. 

Prednost fransizojemalca Palmers je v dejstvu, da lahko fransizojemalec racuna na 

polno podporo gospodarsko uspesne in ugledne skupine. Prepricani so, da s konceptom 

fransize Palmers nudijo sodoben spekter produktov in zanimivo poslovno dejavnost. 
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Stika 4.6: Stevilo poslovalnic v Nemciji 
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Vir: Interno gradivo Palmers za leto 2009. 

Skupina Palmers je definirala dejavnike uspeha sistema fransize, na katerih temelji 

njihova usmeritev k siritvi in stem povecanju stevila maloprodajnih enot. Ti dejavniki 

so (Hartbauer 2007b): 

• 	 profesionalno oglasevanje in odnosi z javnostjo, 

• 	 podoba kvalitetne znamke spodnjega peril a, 

• 	 konkurencnost zaradi nenehno prenovljene kolekcijske zbirke, ki je trenutni 
modni trend, 

• 	 vecja produktivnost zaradi sistematicnih prodajnih nacrtov, 

• 	 sodobna logistika in organizacija. 

Njihov poslovni cilj je teritorijalna osvojitev maloprodajnega trga na sirSem 

evropskem prostoru. Trenutna prisotnost je po njihovem mnenju zadovoljiva, na vsak 

nacin pa so zelje bistveno vecje. 
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Stika 4.7: Stevilo poslovalnic v preostali Evropi 
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Vir: Interno gradivo Palmers za leto 2009. 

Nacrtujejo obsezno siritev fransize po Evropi do konca leta 2012, saj zelijo 

povecati prihodke za 40 odstotkov, to je na 250 milijonov evrov, ter doseci 18 milijonov 

evrov dobicka iz poslovanja. Razmisljajo tudi 0 uvrstitvi delnic podjetja na borzo. V 

februarju leta 2008 so kupili francosko druzbo Lejaby, kar pomeni, da bo po prevzemu 

stoodstotnega deleza sledila hitra internacionalizacija. Iz Palmersa zelijo narediti 

blagovno znamko, ki bo se bolj prepoznavna po vsej Evropi. V ta namen nacrtujejo tudi 

tesnejse sodelovanje z druzbo Emporio Armani (Interno gradivo Palmers za leto 2009). 

Podvojili bodo tudi prodajna mesta, zato v ta namen nameravajo okrepiti 

navzocnost v nemsko govoreci Evropi. Stevilo poslovalnic v Nemciji in Svici naj bi 

tako, do leta 2011, podvojiIi s 27 na 55 do 60. Pray tako nacrtujejo podvojitev stevila 

prodajnih mest v srednji in vzhodni Evropi, in sicer z 38 na 80. Vzporedno stem 

nacrtujejo selektiven prodor na zahodnoevropske trge Francije in Velike Britanije 

(Interno gradivo Palmers za leta 2009). 

V smernicah siritve fransiznih trgovin so zapisali znaCilnosti, ki jih pricakujejo od 

svojih bodoCih partnerjev. Zelijo partnerje, ki imajo (Hartbauer 2007b): 
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• 	 izkusnje na komercialnem podrocju, po moznosti v poslovanju na drobno s 
tekstilom, 

• 	 izkusnje na podrocju upravljanja stroskov osebja, 

• 	 podjetniski duh, 
• 	 znanje z upravljanjem zmogljivosti lokalnega trga, 

• 	 smisel in pripravljenost za paino sodelovanje. 

Njihova ponudba fransizodajalca pa obsega (Hartbauer 2007b): 

• 	 pravico iz blagovne znamke za cas trajanja pogodbe, 

• 	 svetovanje glede izbire lokacije maloprodajne trgovine, 

• 	 nacrtovanje notranje opreme, 

• 	 dobickonosen izracun, 

• 	 usposabljanje zaposlenih, 

• 	 nasvete v zvezi z maloprodajnimi artikli, 

• 	 nacrtovanje otvoritveno-oglasevalske akcije. 

Ob izboru novih fransiznih partnerjev imajo prednost tisti, ki razpolagajo s 

poslovnimi prostori na eminentnih lokacijah prvega razreda, z idealno velikostjo okoli 

80 m2
• N ovi fransizojemalec mora upostevati tipicne podobe Palmersa in na policah 

imeti izkljucno sarno izdelke Palmersa. 

4.6 	Uspesnost modela fransizinga 

V Sloveniji je fransizna pogodba blagovne znamke Palmers sklenjena s podjetjem 

Krokodil d. o. o. Ljubljana. Podjetje je glavni predstavnik in distributer firme Palmers 

Textil AG za podrocje Republike Slovenije, in sicer za celoten prodajni program in 

sistem prodaje proizvodov znamke Palmers. Podjetje uvaza vse proizvode, ki se 

prodajajo pod znamko Palmers ter jih prodaja v svojih lastnih poslovalnicah, kakor tudi 

v poslovalnicah drugih samostojnih podjetij in samostojnih trgovcev. 

4.6.1 Splosne /ransizne obveznosti 

ZnaCilna za enotnost proizvodov Palmers je znamka, posebno oblikovan logo, 

poseben know-how, navodila in informacijski material, nacin in ureditev obratovanja ter 

reklamni koncept. Palmersov logo je v znacilni zeleni barvi in se uporablja tudi v vseh 

katalogih, na prospektih in letakih, enotnih oblacilih usluzbencev, prodajnih vreckah in 

drugod. Predstavnik oz. distributer je zavezan, da nudi samostojnemu prodajalcu 
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celotno kolekcijo izvodov znamke Palmers. Predpogoj je, da samostojni prodajalec 

pravocasno, po smernicah firme Palmers, poda detajlirano narocilo. 

Predstavnik oz. distributer je obvezan, da uvozi, ob upostevanju vseh pogodbenih 

dolocil in predpisov, vse proizvode znamke Palmers in jih dobavi prodajalcu v 

najkrajsem mofuem roku. Pri tern predstavnik nudi oz. poskrbi za vse storitve prevoza 

in skladiscenja. Predstavnik omogoca samostojnemu prodajalcu oz. njegovim 

usluzbencem udelezbo na posebnem solanju v Palmers centrali ali sezonskih seminarjih 

v Sloveniji. Pray tako posreduje samostojnemu prodajalcu poleg izdelkov tudi vso 

tipicno Palmers opremo, sredstva za promocijo in oglasevanje, enotna oblaCila za 

usluzbence, vrecke, itd. po nabavni ceni oz. brezplacno, ce le-te da brezplacno Palmers 

Textil Ag. Predstavnik oz. distributer svetuje samostojnemu prodajalcu v vseh 

sistemskih vprasanjih pri njihovi realizaciji, posebno pri izgradnji in opremi prodajalne, 

obratovalnem sistemu, nastanitvi in solanju osebja, reklamnih ukrepih ob otvoritvi in 

obcasni reklami, pridobivanju potrebnih dovoljenj in prenovi prodajalne ter notranji in 

zunanji dekoraciji. 

4.6.2 Prodajni rezultati v Sloveniji 

V spodnjih tabelah so podani nekateri okvirni prodajni rezultati za leto 2008 na 
nivoju Slovenije. 

Stika 4.8: Skupna prodaja po mesecih v letu 2008 
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Vir: Interno gradivo Palmers za leto 2008. 
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Slika 4.9: Delezi prodaje po posameznih prodajnih mestih v letu 2008 
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Vir: Interno gradivo Palmers za leto 2008. 

Slika 4.10: Prodaja stirih najvecjih trgovin v prvi polovici leta 2008 
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Vir: Interno gradivo Palmers za leto 2008. 
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Slika 4.11: Prodaja stirih najvecjih trgovin v drugi polovici leta 2008 

Prodaja po mesecih 

Vir: Interno gradivo Palmers za leto 2008. 
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5 SKLEP 

Pospesena globalizacija in intemacionalizacija poslovanja hitro povecujeta 

konkurenenost in spreminjata pogoje poslovanja na svetovnem trgu. Podjetja se soocajo 

z vedno veejo konkurenenostjo in spremenjeno strukturo konkurentov oz. ponudnikov 

izdelkov in storitev, ki na svetovne trge prihajajo v vedno veejih kolieinah in iseejo poti 

do svetovnih kupcev. Danes so razmere na trgu za podjetja vse prej kot prijazne. Na 

trgu je veliko istovrstnih izdelkov, vse vee pa je zahtevnejsih kupcev z razlicnimi 

potrebami in zeljami. Nobeno podjetje si ne zeli, da bi bili njegovi izdelki anonimni za 

okolico, zato se morajo potruditi in prikazati svoje kvalitete in prednosti. To jim ne 

zagotavlja sarno dober izdelek, ampak predvsem marketinski naCin razmisljanja in 

delovanja, izvajanje celovitih marketinskih aktivnosti ter moena in prodoma blagovna 

znamka. 

Hitre globalne in lokalne spremembe v svetu zahtevajo popolnoma nove pristope v 

poslovanju, a hkrati tudi uporabo ze preizkusenih oblik poslovanja. Pri tern fransizing 

predstavlja enega od bolj zapletenih poslovnih pristopov in izvedb. Fransizno 

partnerstvo omogoca poseben naein poslovanja, ob katerem veliko pridobi fransizor, ki 

pod eno znamko lahko velikokrat zagotavlja ponavljanje ze uveljavljenega poslovnega 

modela. Pri tern fransizor neodvisnim podjetnikom ponuja, kar je specificno za 

fransizing, podporo in preizkusene elemente industrijske in intelektualne lastnine, ki mu 

omogoeajo ohranitev trfuih prednosti. Na drugi strani pa se fransiziji odlocajo za 

fransizing zaradi moznosti hitre in uspesne rasti ter zagotavljanja konkurenenosti 

poslovanja, ki izhajajo iz stevilnih uspesnih primerov. 

Ker sarna ze tretje leto vodim eno izmed fransiznih trgovin, in sicer v Kranju, lahko 

ugotavljam, da je lahko fransiza mednarodnega podjetja s preverjeno uspesnim 

poslovnim formatom in prepoznavno blagovno znamko za podjetje, ki fransizo 

prevzame, vir dejavnikov, iz katerih lahko razvije svojo konkureneno prednost. Lahko 

pa je konkurencna prednost podjetja kar fransiza sarna. Elementi fransize, ki pozitivno 

vplivajo na doseganje postavljenih strateskih ciljev podjetja so v fazi, ko podjetje sele 

vstopa na trg, popolnoma drugaeni od tistih, ki prinasajo konkurenene prednosti 

razvitemu podjetju. Predvsem pa ima fransiza za jemalca fransize veliko vee pozitivnih 

kot negativnih ueinkov. 

V projektni nalogi sem raziskala in ugotovila, da potencialno omejevanje 

podjetniske iniciative ter nadzor principala nad fransiznimi enotami ni nujno slab. 

Zavedati se je potrebno, da je glavni motiv principala ohranjanje vrednosti blagovne 

znamke in zagotavljanje, da ostane uveljavljeni poslovni model Cim bolj standardiziran. 
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Tako ravnanje principala ima pozitivne ueinke na vse fransizne enote, saj so bila 

sprejeta pravila igre v osnovi postavljena z namenom dosegati kar najboljse prodajne 

rezultate. Zaradi doseganja najvecjih moznih ueinkov fransize v korist jemalca fransize 

je najbolje in poslovno korektno pravila fransiznega poslovanja v celoti spostovati. 

Ugotavljam, da fransiza podjetniku ze na zacetku poslovanja omogoca vse koristi 

utecenega in dokazano uspesnega poslovnega formata. Z njo pridobi tudi koristi, ki mu 

jih prinasa blagovna znamka in pa delno ze izgrajeni trzni polozaj. Za zacetek 

poslovanja s fransizo podjetnik praviloma ne potrebuje nobenih predhodnih izkusenj, 

razen osnovnih podjetniskih znanj. Pravzaprav lahko recem, da je celo bolje, ce 

podjetnik dejavnosti, v kateri posluje fransiza, sploh ne pozna. 

Fransizij ima s fransizo poleg pravice do uporabe blagovne znamke dostop tudi do 

drugih pravic podjetja s podrocja industrijske lastnine kot tudi inovacij, patentov in 

podobno. S fransizo se za fransizija oziroma njegovo podjetje poveca verjetnost 

prezivetja in kasnejsega trZnega uspeha. Ta verjetnost je se toliko vecja, ce s fransizo 

fransizij pridobi pravico do ekskluzivnosti na nekem teritoriju. Pray ta teritorijalna 

ekskluzivnost je eden od strateskih konceptov podjetja Palmers, zato je tudi v praksi 

mozno in uporabljano tesno sodelovanje in medsebojna pomoc izvajalcev fransize na 

obmocju celotne Slovenije. 

Uspesnost poslovanja fransizija je v veliki meri odvisna od uspesnosti celotne 

fransize in pogosto je njegova uspesnost slabsa od pricakovane zaradi razlogov, ki so 

izven kontrole posameznega fransizija. Inovacije, nove tehnologije in novi izdelki so v 

domeni fransizorja in v kolikor le-ta ne sledi trendom v dejavnosti, bo poslovna skoda 

najprej na strani fransizijev. Menim, da je slovensko trzisce na podrocju prodaje 

tekstilnih izdelkov, predvsem pa na podrocju spodnjega perila, dokaj specificno. 

Najpomembnejsa je namrec podrocna lokacija maloprodajne trgovine, saj je uspesnost 

prodaje npr. v Ljubljani bistveno vecja kot na ostalih prodajnih mestih, kar je razvidno 

iz projektne naloge, kjer prikazujem dele:ze prodaje po posameznih prodajnih mestih. 

Pray ta skoncentriranost kupne moei v osrednjeslovenskem prostoru je verjetno 

eden od kljucnih razlogov, da na preostalem podrocju Slovenije za fransizno 

sodelovanje v prodaji kvalitetnega visoko cenovnega spodnjega perila ni takega 

zanimanja, kot ga pricakuje in si ga zeli podjetje Palmers. 
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