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POVZETEK 

V diplomski nalogi je obravnavana tema vstopanja turistične agencije na nov trg. 
Obravnavani problem smo preučili na podlagi literature, podkrepili pa smo ga z izvedbo 
polstrukturiranega intervjuja z izbrano turističn agencijo. Za boljše razumevanje smo prvi del 
diplomske naloge razdelili na dve poglavji in več podpoglavij. Obravnavali smo proces 
internacionalizacije, izbora ciljnega trga, strategije in načine vstopanja, PSPN in PEST 
analizo ter trženjsko – komunikacijski splet. V drugem poglavju smo se osredotočili na 
turizem in turizem za mlade ter oglaševanje slednjega. Z empiričnim delom smo dobili 
vpogled v načrtovanje vstopanja turistične agencije na izbrani trg in izzive, ki jih spremljajo 
ob samem procesu.  

Ključne besede: internacionalizacija, strategije vstopanja, ciljni trgi, PEST in PSPN analiza, 
trženjsko – komunikacijski splet, turizem, turizem za mlade, oglaševanje .  

 

SUMMARY 

My final thesis deals with the entertainment industry within new markets of Tourism. 
Subjects include the evaluation of problematic literature and solutions by conducting a semi-
structured interview with the selected tourist agency. For better understanding, the first part of 
the thesis was divided into two chapters and several sub-chapters. We discussed the process of 
internationalisation, potential markets, strategies and modes of entry of  the SWOT and PEST 
analysis within the marketing and communication web. The second chapter focuses on 
tourism, youth tourism and the advertising part of youth tourism. Subjects touch on practical 
work and we received an insight into the planning of the entry by the tourist agency on the 
selected market and the challenges that accompany the process itself. 
 

Keywords: internationalisation, entry strategies, target markets, PEST and SWOT analysis, 
marketing communication network, tourism, youth tourism and advertising. 

UDK: 339.138:338.48(043.2) 



 
 



V 

VSEBINA 

1	 UVOD .................................................................................................................................. 1	
1.1	 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč ..................................... 1	
1.2	 Namen in cilji diplomske naloge ................................................................................. 2	
1.3	 Metode za doseganje ciljev diplomske naloge ............................................................. 2	
1.4	 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema ................................................. 3	

2	 MEDNARODNO POSLOVANJE .................................................................................... 4	
2.1	 Opredelitev internacionalizacije .................................................................................. 4	

2.3.1	 Motivi internacionalizacije in internacionalizacijsko znanje ........................... 5	

2.3.1	 Proces internacionalizacije ............................................................................... 7	

2.2	 Ciljni trgi ...................................................................................................................... 8	
2.3.1	 Izbor ciljnih trgov ........................................................................................... 10	

2.3.1	 PEST in SWOT analiza .................................................................................. 12	

2.3	 Strategije in načini vstopanja na ciljne trge ............................................................... 15	
2.3.1	 Strategije vstopa ............................................................................................. 16	

2.3.2	 Načini vstopa .................................................................................................. 18	

2.4	 Trženjsko – komunikacijski splet .............................................................................. 18	
2.4.1    Trženjski splet za storitve .............................................................................. 19	

2.4.2	 Vpliv socialnih omrežij .................................................................................. 20	

3	 TURIZEM ......................................................................................................................... 22	
3.1	 Opredelitev turizma za mlade .................................................................................... 23	
3.2	 Značilnosti turizma za mlade ..................................................................................... 23	
3.3	 Posebnosti oglaševanja .............................................................................................. 24	

4	 ANALIZA vstopanja turistične agencije na tuje trge ................................................... 25	
4.1	 Metode pridobivanja in analiziranja podatkov ........................................................... 25	
4.2	 Analiza in interpretacija podatkov ............................................................................. 26	

4.2.1	 Turistična agencija X ...................................................................................... 27	

4.3	 Povzetek ugotovitev in priporočila ............................................................................ 30	

5	 SKLEP ............................................................................................................................... 32	
LITERATURA ....................................................................................................................... 33	

PRILOGE ............................................................................................................................... 35	

 



VI 

SLIKE 

 
Slika 1: Najpomembnejši koraki procesa internacionalizacije .................................................. 8	

Slika 2: PSPN analiza ............................................................................................................... 14	
Slika 3: Trženjski splet za storitve ........................................................................................... 20	
 

 

 

 

 

 

 



1 

1 UVOD 

V diplomski nalogi bomo obravnavali vstopanje turistične agencije na nov trg. Proučevanje in 
teoretična podkrepitev turizma kot gospodarske panoge ni močno prisotno, saj je turizem zelo 
dinamična panoga. Njihovi uspehi so neposredno odvisni od kupčevih čustvenih odzivov na 
njihvo ponudbo in potrebno je ustvarjati dodatno vrednost ponudbe, kar je precej zahtevno. 
Kljub temu, da je turizem precej specifična panoga, tudi sama teži k zakonitostim 
gospodarstva in svetovnim trendom – mednarodnemu poslovanju. Tako, zaradi nizke stopnje 
preučenosti, je izbor pravilne strategije in trženjsko – komunikacijskega spleta precejšen izziv 
za turistične agencije.  

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč  

 
Zaradi hitrih sprememb v okolju, napredkov na tehnološkem področju in vse bolj zahtevnih 
kupcev, so podjetja prisiljena v hitro prilagajanje na spremembe v okolju. Zaradi težnje k 
preživetju ter ustvarjanju dodatne vrednosti podjetja, se večina podjetij osredotoča na 
obvladovanje širšega tržnega deleža. 
 
Večina podjetij je strateško usmerjenih v delovanje na mednarodnih trgih, vendar le-to terja 
prilagodljive in hitro odzivne strukture, procese in druge aktivnosti povezane z uspešnim 
mednarodnim poslovanjem (Dubrovski 2006, 34). Predhodno opisani proces prodiranja na 
nove trge pa imenujemo internacionalizacija. Dubrovski (2006, 34) še dodaja, da 
internacionalizacija lahko predstavlja tudi način uresničevanja globalizacije na ravni podjetja. 
S prisotnostjo na globalnem trgu, si podjetja, bodisi storitvena, bodisi proizvodna ali trgovska, 
odpirajo nove priložnosti za večanje prodaje, rast podjetja (nove investicije, konsolidacija ter 
druge možnosti) in navsezadnje povečevanje dobička (prav tam).  
 
Odločitvi vstopanja na nove trge oziroma internacionalizacije sledi analiza stanja podjetja, na 
podlagi katere opredelimo najprimernejši način vstopanja. Pri tem so ključnega pomena 
naslednji dejavniki: izkušnje in znanje v podjetju, njegova velikost, proizvodi ali storitve, 
primerjava velikosti trgov (domači in tuji trgi), kulturne razlike, stopnja tveganja, možnost 
nadzora nad trgom in stopnja fleksibilnosti (Hollensen 2004). Vsekakor pa pri tem ne gre 
zanemariti tudi odzivno in aktivno vključevanje podjetja v novo okolje, saj si s tem zagotavlja 
uspešno izvedbo zastavljene strategije vstopanja ter daljšo in stabilnejšo obstojnost na 
izbranem trgu (Ruzzier in Konečnik 2007, 44). 
 
Kljub temu, da je vstop na nove trge s strani podjetij v večini primerov skrbno načrtovan, 
obstajajo možnosti tveganja (Markovec Benčič in Hrastelj 2003, 803). Prepoznavanje 
slednjega je pomembno za podjetje, saj na tak način lahko tveganje prepozna tudi kot 
morebitno priložnost (prav tam). Težave se lahko pojavijo ob vstopanju podjetja na več tujih 
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trgov sočasno. V želji optimiziranja izvedbe procesa vstopanja na nove trge, se podjetja 
pogosto odločijo za enotno strategijo za vse izbrane trge (Root 1982, po Hollensen 2010, 
320). Ob tem Hollensen (2010, 320) pojasnjuje, da  morajo podjetja v tem obdobju biti 
osredotočena predvsem na stopnjo dobička, ki jim ga omogoča izbrana strategija ter, da so 
stroški vstopanja v tem trenutku v zapostavljenem položaju.  
 
Poznavanje panoge, v kateri deluje podjetje je ključnega pomena. Vsako področje ima svoje 
značilnosti ter posebnosti in nič drugače ni s turizmom. Vprašanja, kot so – kako tržimo v 
turizmu, ali veljajo enake omejitve za turistične agencije kot za ostala podjetja pri vstopanju 
na nove trge, na kakšen način izbirajo ciljne trge v turističnih agencijah – je le nekaj vprašanj, 
na katera lahko odgovorimo skozi diplomsko nalogo.  

1.2 Namen in cilji diplomske naloge  

V diplomski nalogi želimo preučiti proces vstopanja na tuj trg pri izbrani turistični agenciji ter 
podati predloge za morebitne izboljšave pri nadaljnjem vstopanju na tuje trge.   

Cilji teoretičnega dela diplomske naloge so: 

- opredeliti temeljne pojme s področja mednarodnega poslovanja turistične agencije; 

- predstaviti pomen pravilnega izbora ciljnih trgov; 

- preučiti trženjsko-komunikacijski splet za storitve; 

- analizirati posebnosti turizma za mlade in njegov vpliv na izbor trženjske strategije. 

Cilji empiričnega dela diplomske naloge so:  

- pripraviti in izvesti polstrukturiran intervju s strateškim tržnikom v izbrani turistični 

agenciji ter na podlagi pridobljenih informacij preučiti njhov proces vstopanja na izbrane 

trge; 

- na podlagi preučenega podati predloge za morebitne izboljšave, ki temeljijo na prvem 

delu diplomske naloge. 

1.3 Metode za doseganje ciljev diplomske naloge 

V teoretičnem delu diplomske naloge bomo najprej uporabili deskriptivno metodo, saj bomo z 
njo lažje opisovali in povzemali bistva mednarodnega poslovanja, internacionalizacije, izbora 
ciljnih trgov in drugih pomembnih področij uspešnega vstopanja na tuje trge. Nadalje bomo 
uporabili metodo kompilacije, na podlagi katere bomo povzemali, združevali ter primerjali 
različne poglede avtorjev, ki so se ukvarjali z obravnavano temo. Poleg tega bo v manjši meri 
mogoče zaznati še prisotnost analize in sinteze.  
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V empiričnem delu diplomske naloge bomo najprej opravili polstrukturiran intervju s 
strateškim tržnikom. Intervjuvanec je v podjetju odgovorna oseba za izbor novih trgov ter 
strategije vstopanja na izbrani trg. Tako bomo pridobili informacije o ovirah, ki so jih bili 
deležni ob vstopanju na nove trge ter o izkušnjah, ki so jih pridobili skozi proces 
internacionalizacije. Sledila bo metoda sinteze, saj bomo povezovali prvi in drugi del 
diplomske naloge. Slednje nas bo vodilo do oblikovanja ugotovitev in priporočil za morebitne 
izboljšave.   

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema  

Tema, ki jo bomo obravnavali v diplomski nalogi je v svetu aktualna že več desetletij. V 
Sloveniji pa zaradi političnih razpletov v 90. letih prejšnjega stoletja, dobro desetletje. Zaradi 
vse večjega trenda internacionalizacije, predpostavljamo, da pri sami izvedbi diplomske 
naloge ne bi smeli imeti večjih zapletov. Nadalje sklepamo, da bomo imeli na razpolago tako 
starejšo kot tudi novejšo literaturo. Slednja nam bo služila predvsem pri preučevanju trenutnih 
smernic vstopanja na nove trge ter prednosti in slabosti, ki jih prinašajo novi trendi. Starejša 
literatura nam bo služila predvsem za opredelitev obravnavane tematike, boljše razumevanje 
pojmov, ki so vezani na mednarodno poslovanje in vstopanje na nove trge.  

Prav tako predpostavljamo, da bomo empirični del izpeljali tako kot smo si zamislili, saj bo 
intervjuvanec pripravljen sodelovati in podati konkretne ter iskrene odgovore.  

Omejitev diplomske naloge lahko predstavljla ozka omejitev v smeri turizma za mlade, saj le-
ta velja za posebnost turizma. Slednje lahko predstavlja omejitve pri iskanju ustrezne 
literature in njene interpretacije. Nepripravljenost ali neiskrenost intervjuvanca lahko prav 
tako predstavlja omejitev pri izvedbi empiričnega dela diplomske naloge.  
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2 MEDNARODNO POSLOVANJE   

Pri mednarodnem poslovanju govorimo na najširšem možnem naboru aktivnosti, ki se 
dogajajo na nivoju večih držav ali celin.  

2.1 Opredelitev internacionalizacije  

Pri opredeljevanju pojma internacionalizacije ne smemo zanemariti dejstva, da je proučevanje 
in analiziranje samega procesa potekalo na več različnih celinah sočasno ter je bilo 
obravnavano na različnih ravneh (Ruzzier in Kesič 2011, 27). Posledično težko govorimo o 
enotni opredelitvi, saj v različnih literaturah zasledimo različne razlage pojma 
internacionalizacije. 

Trtnik (1999, 113) pravi, da internacionalizacijo, v zelo posplošenem smislu, predstavljajo 
vsa mednarodna poslovanja. Pri tem ni izpuščal nobenih oblik poslovnega sodelovanja 
(menjava blaga ali storitev, kapitala, proizvodnja ali tekoča sredstva).  

Kotler (2004, 384) je svojo razlago internacionalizacije zapisal nekoliko drugače, in sicer 
pravi, da je osnovni element internacionalizacije rast, tako na ravni podjetja kakor tudi na 
mednarodni ravni. Nadaljuje se s procesom vstopanja na nove, tuje trge, ki od podjetja 
zahteva natančno in premišljeno načrtovanje izbora novih trgov, strategije vstopanja ter cilje 
za posamezni trg (prav tam).  

Tako podjetja, z vstopanjem v mednarodno poslovanje, postajajo odvisna od dejavnosti 
drugih podjetij (Dubrovski 2006, 62) in tujih trgov, neglede na njihovo stopnjo vpletenosti v 
mednarodno trženje ali izvoz oziroma uvoz (Crick in Chaudhry, 1997, 157). Ob tem je 
potrebno poudariti, da je nadaljnji razvoj internacionalizacije močno odvisen še od sprememb 
v strukturi globalnega gospodarstva. S pomočjo slednjega lahko pride do izrazitih sprememb 
na področju tehnologije, ekonomije in organizacije (Dubrovski 2006, 62). 

Stabilnost trga, političnih razmer in valute ter poznavanje kulture, jezika, običajev in zakonov, 
so velike prednosti domačega trga. Poleg tega, da predstavljajo varnost za razvoj in rast 
podjetja, omogočajo tudi lažje reševanje izzivov, s katerimi se podjetja vsakodnevno 
srečujejo. Kljub temu, je takšno stanje le za določen čas, saj je gospodarstvo dinamično in 
lahko bi rekli, da se spreminja iz dneva v dan. Z dinamičnostjo prihaja tudi do vstopanja tujih 
podjetij na domači trg in posledično do vse večje konkurence (Kotler 2004, 384). Višja 
stopnja konkurenčnosti je le eden od motivov, ki vzpodbudijo spogledovanje s tujimi trgi 
oziroma internacionalizacijo (prav tam). 
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Reviere in Suder (2016, 847) pojasnjujeta, da se je v zadnjem času pogled na 
internacionalizacijo povsem spremenil. V preteklosti so bila podjetja osredotočena predvsem 
na iskanje novih, izboljšanih produktov in storitev, danes pa se veliko več osredotočajo na 
vstopanje na nove trge. Pri tem pa je potrebno poudariti, da gre za enak ali celo večji odmerek 
vloženega truda pri ohranjanju konkurenčnosti, tako na domačem trgu kakor tudi na tujih, 
manj poznanih tržiščih. 

2.3.1 Motivi internacionalizacije in internacionalizacijsko znanje 

Tako kot smo že v prejšnjem poglavju nakazali – morajo obstajati motivi, da bi se podjetje 
odločilo za internacionalizacijo. Pri tem gre lahko za motive, ki se ustvarijo znotraj podjetja 
ali zaradi zunanjih vplivov. Pomembno je, da jih podjetje pravočasno zazna in ima željo 
postavljene izzive reševati.  

Kacker, eden izmed avtorjev, ki je preučeval internacionalizacijo in motive za takšno 
odločitev podjetij, je slednje razdelil v dve skupini – faktorji vleke in faktorji potiska. Kmalu 
se je izkazalo, da se večina avtorjev z njim ne strinja, saj je kompleksnost procesa 
internacionalizacije prevelika, da bi jo lahko členili le na dva motiva (Arnold in Fernie 2000, 
422).  

Nekoliko drugače je motive za internacionalizacijo razdelil Hollensen (2010, 50). Zbral je 
nekaj najbolj vpadljivih motivov za vstopanje na nove trge in jih razdelil na reaktivne in 
proaktivne.  

Proaktivni motivi izhajajo iz podjetja in zaposlenih v podjetju. Odražajo se v iskanju 
prednosti, da bi ustvarjali dodano vrednost in nove tržne priložnosti (Hollensen 2010, 50). 
Najbolj prepoznavni motivi so sledeči:  

- ekonomija obsega se kaže v povečani proizvodnji, kar je posledica vstopanja na tujih 
trgih. Z večjim obsegom proizovdnje se znižajo tudi proizvodni stroški in podjetje ima 
možnost ustvarjati večjo konkurenčno prednost (Hollensen 2010, 50);   

- tehnološke sposobnosti, edinstvenost proizvodov in storitev; je dober motiv, vendar 
potrebno je dobro presoditi, katere so prave (in ne le zaznavne) prednosti proizvoda ali 
storitve ter oceniti kako dolgo bodo prednosti zanimive. Danes je tehnološki napredek 
zelo hiter, zato prednosti lahko čez noč postanejo zanemarljive (Hollensen 2010, 50);   

- zelo pozitiven motiv za vstopanje na nove trge  je pobuda vodstva, saj se na tak način 
odraža zagnanost in navdušenje vodstva nad napredkom podjetja. Pri tem je potrebno biti 
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pozoren na realne zmožnosti podjetja ter oceniti pričakovaja in zaznavanja s strani 
vodstva (Hollensen 2010, 50);  

- tržne informacije in priložnosti na novih trgih so zelo zaželjene, vendar se njihova dodana 
vrednost opazi le v primeru, če se podjetje na dano priložnost odzove s primernimi 
sredstvi, kar ni enostavno, saj gre za nepričakovane in hitre odločitve. V primeru 
pravilnega odzivanja podjetja na priložnosti, pomeni, da je podjetje že bilo v podobni ali 
enaki situaciji na domačem trgu (Hollensen 2010, 50);  

- lahko bi rekli, da sta rast in dobiček osnovna motiva za vstopanje na nove trge, saj 
podjetje na tak način maksimizira svjo vrednost in omogoča kvalitetnejše delovanje bodisi 
na domačem, bodisi na tujih trgih (Hollensen 2010, 50).  

Reaktivni ali pasivni motivi pa izhajajo predvsem iz zunanjega okolja in so odraz odzivov 
podjetja na zunanje dejavnike. Na izzive, ki jih podjetja srečujejo se najpogosteje odzovejo s 
spremenjenimi, dodelanimi ali novimi aktivnostmi v svojem poslovanju (Makovec Benčič in 
drugi 2009, 27). Hollensen (2010, 51) je predstavil naslednje reaktivne motive:  

- prodaja sezonskih proizovodov izven domačega trga je precej velik motiv za odločitev 
vstopanja na nove trge. Na tak način si podjetje zagotovi stabilnejšo in večjo prodajo 
določenega izdelak in posledično ustvarja dodano vrednost; 

- presežene proizvodne kapacitete se pojavijo v trenutku, ko ima podjetje na domačem trgu 
upad prodaje določenega izdelka, kljub temu, da je bila predvidena prodaja bistveno 
boljša. S tem, ko se podjetje odloči za vstopanje na tuje trge rešuje dva izziva hkrati – 
porazdelitev fiksinih stroškov ter zapolnitev proizvodnih kapacitet;  

- zainteresiraonst podjetij za vstopanje na nove trge lahko povzroči tudi nasičen in majhen 
domači trg. Slednje stopi v ospredje predvsem pri podjetjih, ki imajo specifične proizvode 
ali storitve. Le en trg je za takšne proizvode oziroma storitve premajhen, saj je število 
kupcev nizko, hkrati pa lahko podjetja hitro zaznajo nove priložnosti tudi na globalni 
ravni.  

- zadnji, a tudi najpogostejši pasivni motivi, so motivi konkurenčnosti. Podjetja se bojijo 
izgube konkurenčne prednosti predvsem na domačem trgu. Takoj, ko zaznajo vstopanje 
tujih konkurenčnih podjetij, se tudi sami odločajo za internacionalizacijo.  

Čeprav smo predhodno našteli kar nekaj proaktivnih in reaktivnih motivov za 
internacionalizacijo, so najpogostejši motivi za oziranje po mednarodnem poslovanju  
pridobivanje konkurenčne prednosti, zmanjševanje odvisnosti le od enega trga (predvidoma, 
domačega trga) in ocenjevanje večjega dobička (Kotler 2004, 385).  
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Kljub temu, da so motivi zelo pomemben člen pri odločevanju o vstopanju na nove trge, zgolj 
njihova prisotnost ni dovolj (Kotler in Zaltman 1971, 9). V kolikor se podjetje odloči za 
proces internacionalizacije, se mora zavedati, da ključni igralec uspešne internacionalizacije 
je znanje, ki ga imajo v podjetju.  

Z rastjo trenda mednarodnega poslovanja se je oblikovalo tudi posebno znanje – 
internacionalizacijsko znanje. Slednje se osredotoča na strukture, izkušnje in občutke za 
pravilno predpostavljanje in odločanje v procesih kot je internacionalizacija (Fletcher, Harris 
in Richey 2013, 47).  

Podnar, Golob in Jančič (2007, 245) velik pomen, tako kot internacionalizacijskemu znanju, 
pripisujeta tudi poznavanju ciljnih trgov, saj se je potrebno zavedati, da ima vsak trg svojo 
kulturo, nacionalnost, zgodovino, pravno ureditev, religijo in navsezadnje tradicije.  

Zaradi same kompleksnosti procesa internacionalizacije se je skozi zgodovino proučevanja 
slednjega oblikovalo tri najpomembnejša internacionalizacijska znanja, in sicer znanje o 
okolju, znanje o vstopu na nov trg in znanje o upravljanju mednarodnega podjetja (Fletcher, 
Harris in Richey 2013, 50).  

Znanje o okolju, je znanje, s pomočjo katerega se pravilno usmerimo pri iskanju strategij za 
doseganje konkurenčne prednosti, jih pravilno ocenjujemo ter kasneje razvijamo in 
uresničujemo. Na drugi strani imamo znanje o vstopanju na nove trge, s katerim uresničujemo 
strategije vstopanja na ciljnih trgih. Prav tako pripomore  k lažjemu in hitrejšemu integriranju 
strateških potez na novih trgih. Celostni pregled nad dogajanjem pa prikazuje znanje o 
upravljanju mednarodnih podejtij, saj z njegovo pomočjo hitreje pridobimo informacije na 
mednarodni ravni, hkrati so le-te kvalitetnejše. Strukturiranje in načini vodenja ter njihova 
uspešnost so odvisni od mere omenjenega znanja (Fletcher, Harris in Richey 2013, 58).  

2.3.1 Proces internacionalizacije  

Zaradi vedno spreminjajočega se okolja, v katerem deluje podjetje, se tudi samo mora 
prilagajati na vse zunanje vplive. Enako velja pri procesu internacionalizacije, ne gre za 
enkratno dejanje ali za standardni vzorec, ki ga lahko uporabimo kjerkoli in kadarkoli 
(Ruzzier, Hojnik, Lipnik 2017, 279).  

Proces internacionalizacije je kompleksen in dinamičen proces, vendar mu lahko opredelimo 
tri najpomembnejše točke pri strategiji mednarodnega poslovanja – strategije proizovodov ali 
storitev (po njih se sprašujemo – kaj); strategije izbora trgov (po njih se sprašujemo – kam) in 
strategije vstopa (po njih se spračujemo – kako). Ob tem ne smemo zanemariti tudi podpornih 
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področij, kot so kadrovsko področje, finance in struktura podjetja (Ruzzier 2002, 6). 
Ponazoritev najpomembnejših točk pri internacionalizacijskem procesu prikazuje slika 1.  

 

 

Slika 1: Najpomembnejši koraki procesa internacionalizacije 

Riviere in Suder 2016, 852. 

2.2 Ciljni trgi   

S sprejetjem odločitve o izpeljavi internacionalizacije podjetja, sledi analiza celotnega 
procesa in eden izmed korakov je tudi izbor ciljnih trgov. 

V večini primerov se podjetja osredotočajo na trge, ki so jim po načinu delovanja bolj 
domači. Razsežnosti pojma »domači« so precejšnje. Tako se nekatera podjetja lahko odločajo 
za geografsko bližja tržišča, druga pa pod zgornjim pojmom razumejo trge, ki imajo njim 
razumljivejšo politično ureditev, kulturo, poslovno delovanje, običaje, pravno ureditev in 
druge elemente (Johanson in Vahlne 1990, 18).  

Hkrati se mora podjetje ozirati tudi na končne uporabnike njihovih izdelkov ali storitev, saj so 
navsezadnje odvisni od njih. Torej na izbranih potencialnih tržiščih morajo preučiti potrebe in 
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zanimanje za njihove izdelke oziroma storive. V kolikor so potrebe ali zanimanja dovolj 
velika, je to tehten razlog za nadaljno analizo trga (Kodrin in dr. 2009, 102).  
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Kotler (2004, 22) še dodaja, da ob vseh zgoraj naštetih dejavnikih, ki vplivajo na izbor 
potencialnih ciljnih trgov, mora podjetje dobro premisliti tudi o svojih izdelkih oziroma 
storitvah, ki jih bo ponujal na novih trgih. Osredotočiti se mora na svojo ponudbo (storitev ali 
izdelek) in razumeti ali je potrebno nadgraditi že obstoječe ali morda razviti nove, primernejše 
storitve oziroma izdelke za izbrani trg. Nadalje, določiti mora strategijo, politiko in cilje 
vstopa na izbrano tržišče.  

Pri izbiri ciljnih trgov se najprej osredotočimo na trge, ki so najmanj primerni za podjetje in 
šele kasneje se osredotočamo na druge, detajlnejše elemente. Tako se zgodi hitrejša in 
učinkovitejša selekcija ter boljša in kvalitetnejša segmentacija trgov ter uporaba vseh 
trženjskih sredstev (Dubrovski 2006, 166).  

2.3.1 Izbor ciljnih trgov 

Z natančnim pregledom vseh potencialnih trgov, podejtje dobi vpogled ali bo izpeljano 
naložbo povrnilo, v kolikšnem času, katere nevarnosti jim pretijo na trgu, kaj so prednosti 
potencialnih trgov in navsezadnje kakšno je tveganje z izborom določenega trga (Kotler 2004, 
388 -390). 

Celotno dogajanje ob procesu izbora primernih trgov lahko razdelimo v tri faze (Czinkota in 
Ronkainen 1995, 120).  

Prva faza je preliminarni pregled potencialnih tujih trgov, v kateri naredimo potrebno analizo 
povpraševanja za proizvod ali storitev, ki jo ponujamo, ekonomske, politične, geografske, 
kulturne in demografske značilnosti izbranih trgov. Vsi predhodno našteti dejavniki vplivajo 
na pravilen izbor trga, vendar še vedno ključno vlogo nosi povpraševanje po izdelkih oziroma 
storitvah, ki jih podjetje ponuja. Ob tem se je potrebno zavedati, da je stopnja povpraševanja 
po ponudbi zelo pomembna, saj če je le-ta prenizka, bo tveganje podjetja ob vstopu na 
potencialni trg preveliko in možnost povrnitve investicije je nizka (Jain, 2001, 450). Nadaljuje 
se z analizo političnega in pravnega ter demografskega okolja. Z analizo političnega in 
pravnega okolja se podjetje izogne morebitnim težavam z zakoni, uredbami, pravili in načini 
delovanja države, ki so drugačni od domačih. Prav tako je pomembna stabilnost države in 
njena predvidena prihodnja stabilnost. Opredelitev demografskega okolja se odraža v odnosu 
ponudbe trga podjetju – mestna in podeželjska razporeditev, oddaljenost mest, porast 
prebivalstva in drugih dejavnikov (Jain 2001, 459). Zadnji izmed korakov v prvi fazi je ocena 
ekonomskega okolja. Z analizo slednjega podjetje dobi vpogled v pomembne ali celo ključne 
elemente nemotenega poslovanja – stabilnost valute, kupna moč, infrastrukturo (transport in 
informacijsko – komunikacijska tehnologija), stopnja inflacije, stopnja zaposlenosti... Kot že 
prej omenjeno, stopnja povpraševanja po ponudbi podjetja je ključnega pomena in v kolikor 
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je ekonomsko okolje šibkejše opozarja na nižjo stopnjo povpraševanja po izdelku ali storitvi 
(Jain 2001, 473).  

Sledi faza ocene industrijskega potenciala trga, v kateri se podjetje ukvarja z vprašanjem – 
kaj je skupno na izbranih potencialnih trgih. Osredotoča se na trgovske prednosti in omejitve, 
ki jih potencialni trgi ponujajo za izdelke ali storitve ter trende potrošnikov. Pri prednostih in 
omejitvah trgovine preučujemo carinske pogoje, dokumentacijo za uvoz in izvoz, regulative 
za slednje, kvote, lokalne standarde ter druge načine poslovanja. Na nivoju trendov 
potrošnikov moramo analizirati stopnjo konkurence, prodajo in manipulacijske stroške. 
Nadalje, ocenjujemo način (pogodbeno sodelovanja, direktna prodaja, posredniki...) prodaje 
in umestitve izdelkov ali storitev na trgu (Jain 2001, 491). 

Zadja faza, faza analize potencialne prodaje. Zadnaj faza je faza, ko imamo pripravljene že 
vse podatke, ki so osnovani s predhodnimi analizami trgov. Podjetje ima podakte o stopnji 
konkurence, segmentov potrošnikov in pričakovanjih lokalnih ljud, ki bodo ključni v verigi 
vstopa in razvoja podejtja na izbranem trgu. Naredimo pregled nad stroški vzpostavitve 
prodaje na izbranem tujem trgu, ki so pomembni tako za domače podjetje, kot tudi za podjetje 
ali druge aktivnosti (distribucija, pogodbeno sodelovanje...) na izbranem trgu. v to analizo 
spadajo stroški izvoza, uvoza, davki na dodano vrednosti, stroški carine, lokalnih manipulacij 
(pakiranje, izdelava lokalnih deklaracij, prevodi v lokalni jezik...) in stroški zaloge (Jain 2001, 
501). Sledi zadnji korak zadnje faze, in sicer določanje cenovne politike, prednosti in slabosti 
podjetja ter izdelkov ali storitev, ki jih ponujamo in konkurenčne prednosti (Jain 2001, 518). 

Ob procesu izbora ciljnega trga imajo podjetja pet različnih modelov, na podlagi katerih se 
lahko sprejemajo odločitve obvladovanja tujih trgov (Kotler in Keller 2009, 229-230):  

- pokrivanje trga v celoti – podjetje se v tem primeru odloči, da bo na nov trg vstopala z 
vsemi obstoječimi izdelki ali storitvami. Na tak način želi oskrbovati vse kupce; 

- specializacija za izdelek ali storitev – nasprotje prvemu modelu, saj se podjetje odloči, 
da bo z le izbranim izdelkom ali storitvijo vstopala na nov trg. Pri tem se osredotoča 
na le nekaj segmentov. Pomanjkljivost slednjega se pokaže ob vdoru novega, 
nadomestnega izdelka ali storive, ki bo substitut izdelku ali storitvi podjetja;  

- specializacija za izbrani trg – pri tem se podjetje poglobi v različne potrebe določenih 
(predhodno izbranih) skupin kupcev in le-te želi zadovoljiti. Z izbiro tega modela 
izbora trgov, se mora podjetje zavedati, da so sredstva izbranih skupin kupev pogosto 
omejena;  

- izbor in osredotočanje na določen segment – v tem primeru, če si podjetje želi 
uspešnega delovanja na trgu, mora izbran segment podrobno analizirati. Ob tem vedno 
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obstaja nevarnost spremembe trenda povrpaševanja in v primeru nižjega zanimanja, se 
zgubo težko nadomesti (nimamo drugih virov prihodkov);  

- najprimernejši model je model selektivne specializacije, saj se podjetje osredotoča na 
več segmentov hkrati. S tem razprši tveganja na različne skupine kupcev in možnost 
spremembe trendov povpraševanja v škodo podjetja je bistveno manjša. 

Ruzzier in Kesič (2011, po Anderson in Buvik 2002, 65) ugotavljata, da poleg zgoraj 
navedenih modelov, katerih vzvod za odločitev izbora tujega trga, izhaja predvsem iz podjetja 
samega, obstajajo tudi alternativni načini. Relacijski pristopi izhajajo iz kupcev, in sicer 
ustvari se povpraševanje po izdelku ali storitvi še preden je podjetje prisotno na določenem 
trgu. 

2.3.1 PEST in SWOT analiza   

S PEST analizo lažje razumemo okolje, v katerem podjetje že deluje ali bo začelo delovati v 
bližnji prihodnjosti. PEST je okrajšava za: P – politično okolje, E – ekonomsko okolje, S – 
socialno okolje in T – tehnološko okolje.  

Bregar in Ograjenšek (2008, 99) razlagata, da s PEST analizo preučujemo predvsem 
statistične podatke in indikatorje, ko želimo analizirati določen trg (domači ali potencialni tuji 
trg). Dotikamo se le zunanjih dejavnikov, ki vplivajo na vse nadaljne poslovne odločitve 
podjetja. V kakšni meri bomo uspešni pri PEST analizi, pa je odvisno od predhodno natančno 
opredeljenih predmetih analize (Bregar 2007, 64).  

Pri analizi političnega okolja obravnava tako politično dogajanje v izbranem okolju, kakor 
tudi pravno dogajanje, ki v precejšnji meri vplivata na delovanje in odločitve podjetja. Kotler 
(2004, 174) pravi, da so varovanje družbenih interesov pred silno konkurenco in podjetij pred 
nezdravo (nepošteno) konkurenco ter potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi potezami, 
glavne naloge zakonodaje. Z vidika vlaganj podjetij, naj si gre za portfelijske vložke ali 
kapitalska vlaganja, v potencialna tržišča, je pomembna tudi davčna ureditev – primerna in 
prilagojena davnčna ureditev, je privlačnejša za razvoj domačih in prihod tuijih podjetij 
(Bregar in Ograjenšek 2008, 107). 

Ključne dejavnike za odločitev delovanja na izbranem trgu pridobimo skozi analizo 
ekonomskega okolja. Na podlagi osnovnih kazalcev stanja (stopnja brezposelnosti in inflacije, 
BDP...), dolgoročnimi trendi (napovedi rasti trgovinske dejavnosti, pozitivne spremembe v 
industrijski proizovdnji...), kratkoročnimi kazalci (stopnja prometa domačega trga, stopnja 
izvoza...) in struktur (struktura plač glede na dejavnosti, strukture BDP glede na dejavnosti...) 
dobimo jasen pregled nad stanjem ekonomskega okolja na izbranem trgu, tako se lahko 
podjetje odloča o svojih nadaljnih aktivnostih (Bregar in Ograjenšek 2008, 109).  
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Sledi analiza socialnega okolja, ki obravnava prebivalstvo izbranega trga. Slednje ima 
pomemben vpliv na razvoj in trende v gospodarstvu. Podlaga za vse analize socialnega okolja 
so registri in popisi, ki se ponavadi izvajajo na nivoju države. Pogosto podjetja slednje 
nadgradijo z anketami ali drugimi oblikami raziskav, ki jih oblikujejo in izpeljejo sami ali v 
sodelovanju z agencijami, ki nudijo takšne storitve (Bregar in Ograjenšek 2008, 139).  

Zadnji korak je analiza tehnološkega okolja, ki je v zadnjem času precej aktualno področje 
proučevanja. Že desetletja je znano, da je vpliv tehnologije močno občutiti tako pri razvoju 
družbe kakor tudi na delovanju in strukturi podjetij. Glavna prednost tehnološkega razovja je 
v tem, da pospešuje rast podjetij oziroma gospodarsko rast, optimizira obstoječa delovna 
mesta, ustvarja nova delovna mesta in nastopa kot pomemben dejavnik pri razvoju in 
proizvodnjih novih izdelkov oziroma storitev (Bregar in Ograjenšek 2008, 179).  

Prav tako je PEST analiza dobra podlaga za ožje analize, kot je SWOT ali PSPN analiza 
(Bregar 2007, 64). 

SWOT ali PSPN analiza nam omogoča razumevanje prednosti in slabosti podjetja ter kakšne 
priložnosti in nevarnosti ima podjetje v zunanjem okolju.  SWOT izhaja iz angleškega jezika 
in pomeni: S – strenghts, W – weaknesses, O- opportunities in T – threats. PSPN je slovenska 
izpeljanka okrajšav, katere predstavljajo: P – prednosti, S – slabosti, P – priložnosti in N – 
nevarnosti.  

PSPN ali SWOT analizo se lahko vrši na nivoju celotnega podjetja ali le za določeno področje 
v podjetju, kar nam uprizarja slika 2. Neglede na raven, na kateri se jo izvaja je del 
strateškega načrtovanja in podjetju pomaga razumeti, kakšna je njegova pozicija v primerjavi 
s konkurenčnimi podjetji (Pučko 1999, 107). Prednosti in slabosti se nanašajo na podjetje, kot 
mirko okolje. Priložnosti in nevarnosti pa se osredotočajo na makro okolje. Z obzirom, da se 
analiza podjetja nanaša na sedanjost, se analiza zunanjega okolja nanaša predvsem na 
prihodnjost (prav tam).  
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Slika 2: PSPN analiza 

Pučko 1999, 138.  

Z analizo prednosti in slabosti, podjetje dobi občutek o svoji poziciji na trgu. Prednosti 
podjetja so lahko znanje, ki ga ima o določenem področju, proizvodnja (tehnološki napredek), 
sposobni kadri, dobri poslovni odnosi (kupci in dobavitelji), moč blagovne znamke, finančna 
stabilnost podejtja in še veliko drugih elementov. Slabosti pa so izzivi, s katerimi se mora 
podejtej v prihodnjosti spopadati, v sedanjosti pa negativno vplivajo na proces poslovanja 
podjetja. Slednje lahko predstavljajo vsi nasprotni elementi prednosti podjetja (Pučko 1999, 
137).  

Drugi del analize, priložnosti in nevarnosti, izhaja iz zunanjega okolja, ki pa je smiselna 
posledica proučevanja notranjega okolja. Priložnosti, ki jih podjetje zazna so lahko 
neposredno odvisne od podjetja samega, kot na primer poslovne moči podjetja, ali popolnoma 
neodvisne, kot v primeru pozitivnih, olajševalnih okoliščin. Slednje se lahko zazna v obliki 
spremembe zakonov, razpisi, tuja sredstva, tržne niše... Nasprotje temu so nevarnosti, ki 
pretijo podjetju. Pogosto se pojavijo s spremembo zakonodaj, vstopom konkurence na domači 
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trg, večja pogajalska moč kupcev ter drugi elementi, ki niso odvisni od podjetja. Ob tem se je 
potrebno zavedati, da vsaka nevarnost lahko postane priložnost, če jo podjetje dovolj zgodaj 
zazna in opredeli (Pučko 1999, 139).  

Z analiziranjem prednosti in slabosti podjetja ter z zaznavanjem zunanjih priložnosti in 
nevarnosti ter pravočasnim in primernim odzivom nanje, je podjetje na varni strani uspešnega 
poslovanja (Treven 1992, 644), kar nam prikazuje slika 2. Tako lahko oblikuje primerne 
poslovne cilje in usmeritve podjetja, bodisi delovanja na domačem ali tujem, novem trgu 
(prav tam).  

2.3 Strategije in načini vstopanja na ciljne trge   

Po izboru najprimernejšega tujega trga, sledi izbor primerne strategije in načina vstopa na 
novi trg. V tej fazi internacionalizacije ima podjetje in ekipa v podjetju, ki je zadolžena za 
izpeljavo procesa že precejšnjo količino informacij, tako da je odločitev nekoliko lažja. 
Vsekakor pa pri tem ne gre zanemariti značilnosti izdelkov in storitev, ki jih ponujajo, 
strateških usmeritev in ciljev podjetja, njegovih zmožnosti in navsezadnje značilnosti okolja, 
v katerega se vstopa (Dubrovski 2006, 183).  

Čeprav ima podjetje na razpolago veliko različnih strategij in načinov vstopanja na izbrani 
trg, je potrebno temeljito preučiti, katera izmed oblik in načinov vstopa bi bila najprimernejša, 
glede na zgoraj naštete elemente (Markovec Benčič in Hrastelj 2003, 803).   

Analiza delovanj obstoječih podjetij je pokazala, da večina podjetij, ki se odloči za 
internacionalizacijo posega po prvem in drugem pravilu. Prav vsa podjetja pa ob tem 
posegajo po strategijah in načinih vstopa, ki prinašajo hitro povrnitev investicije (dobiček) 
(Hollensen 2010, 321).  

Torej, tako kot navaja Antončič in drugi (2002, 115), na kakšen način bo podjetje vstopalo na 
novo tržišče in kako bo na tujem trgu poslovalo je odvisno od prednosti in slabosti podjetja 
ter strateških ciljev in usmeritve podjetja.  
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2.3.1 Strategije vstopa 

Že v prejšnjem stoletju so avtorji Mendenhall, Punnet in Ricks (1995, 237) opisali tri 
najpogostejše oblike vstopanja na nova tržišča:  

- vstopanje s polnim lastništvom;  

- vstopanje brez lastništva v tujem kapitalu; 

- vstopanje s skupnim lastništvom.  

V primeru izbora strategije vstopanja s polnim lastništvom, je podjetje primorano ustanoviti 
podružnico matičnega podjetja na izbranem trgu. Prednost omenjene strategije je zagotovo v 
popolnem upravljanju in nadzorovanju matičnega podjetja. Tako podjetje vpelje svoj način 
delovanja, strukturiranja podjetja, tehnologijo in druge elemente, ki so jim poznani že iz 
domačega trga. Negativna plat takšne strategije vstopanja pa je v finančnem zalogaju in 
posledično stopnji tveganja. Izbor vstopanja s polnim lastništvom je primeren predvsem za 
podjetja, ki imajo velik poudarek na nadzoru poslovanja podjetja. Pri tem morajo vodilni 
delovati v skladu s pravnim sistemom trga (Mendenhall, Punnet in Ricks 1995, 248).  

Najbolj prisotna in splošno najbolj znana strategija, je strategija vstopanja podjetij brez 
lastništva v tujem kapitalu. Pri tem ima podjetje širok nabor oblik izpeljave strategije. 
Prilagodljivost slednje je do te mere, da nekatera podjetja, ki se odločajo za to obliko 
vstopanja na trg, ustvarjajo večino svojih prihodkov in dobička na tujih trgih, na katerih 
nimajo nobenih lastniških oblik (Mendenhall, Punnet in Ricks 1995, 238). To lahko najdemo 
kot:  

- najpogostejši način vstopanja na novi trg je izvoz. Ponavadi se tak način delovanja na 
tujem trgu zgodi na podlagi povpraševanja s strani kupca, kar je nenačrtovano in tak način 
delovanja imenujemo pasivna stopnja izvoza. Podjetje vstopi v aktivno stopnjo izvoza, ko 
se odloči in obveže (kupcem), da bo izdelke (za storitve nimamo tega izraza) izvažalo na 
izbrani trg. Pomanjkljivost take oblike aktivnosti in izvajanja strategije vstopa je v tem, da 
je podjetje odmaknjeno od dogajanja na izbranem trgu, kar vpliva na pomanjkanje 
razumevanja trga in kupcev (Mendenhall, Punnet in Ricks 1995, 238);  

- zelo hiter in enostaven pričetek delovanja na izbranem tujem trgu si podjetje zagotovi z 
licencami. V bistvu so licence pogodbe, v katerih se podejtje (ponavadi lastnik ali 
generalni direktor) odloči, da bo drugemu podjetju omogočil dostop do vseh virov 
matičnega podjetja – znanja, ki ga podjetje poseduje, blagovne znamke ali drugih 
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zaščitenih znakov ali področij podjetja, patentov podjetja in avtorskih pravic (Mendenhall, 
Punnet in Ricks 1995, 239); 
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- najhitrejša oblika vstopanja na tuji trg se zgodi s prevzemom podjetja na izbranem trgu. 
Na tak način matično podjetje precej hitro in enostavno (v kolikor proces prevzema 
poteka brez večjih zapletov, kot so nasprotovanje enega izmed lastnikov podjetja, ki je v 
procesu prevzema, podjetja v stečaju) do tržnega deleža, postavljene strukture podjetja, 
znanja, kadrov in navsezadnje prihodkov (bistveno nižja stopnja financiranja) 
Mendenhall, Punnet in Ricks 1995, 240); 

- tretja oblika vstopa, ki predstavlja problem predvsem pri nadzorovanju je franšizing. 
Nadzor se lahko poostri z lokalnim vodstvom, vendar mora biti tudi število franšiznih 
poslovalnic dovolj veliko, da bi podjetje lahko upravičilo tako visok strošek. Slednji 
predstavlja enega izmed načinov prodaje izdelkov ali storitev (Mendenhall, Punnet in 
Ricks 1995, 242); 

Zadnja in tudi precej razširjena oblika vstopanja na trg, je strategija vstopanja s skupnim 
lastništvom. V vsakdnanji rabi, se bolj uporablja angleško različico, in sicer »joint ventures«, 
katera razlaga partnertvo pri izbrani naložbi. S solastništvom se tveganja porazdeli, 
sorazmerno na delež lastništva. Priporočljivo je, da se med partnerji podpiše partnerska 
pogodba, v kateri so jasno opredeljeni deleži lastništva, predmeti delitve, invensticije, 
kontrolni deleži, pravice do izplačila morebitnega dobička in časovna omejenost sodelovanja 
(Mendenhall, Punnett in Ricks 1995, 243).  

2.3.2 Načini vstopa  

Hollensen (2004, 320), je poleg načinov in strategij vstopanja na izbrani trg opredelil tudi tri 
pravila za izbor slednjih. Kot prvo je opredelil naivno pravilo, kjer se podjetje odloči, da bo 
na vsa tuje trge vstopala z eno strategijo, saj ne priznavajo neenakosti trgov. Naslednje 
pravilo, je pragmatično pravilo, kjer se podjetje odloči, da bo za vsak izbrani trg izoblikovala 
svojo strategijo vstopa in pri tem izberejo najprimernejši način vstopa. Strateškega pravila pa 
se poslužujejo v primeru, pred samo izvedbo strategije in načina vstopa, ko imajo pripravljene 
tudi alternativne načine, ko so le-ti med seboj primerjani in ocenjeni. Tako je podjetje 
pripravljeno in se lahko odziva na vse dražljaje iz okolice 

2.4 Trženjsko – komunikacijski splet  

Čeprav se prvi zametki trženjskega spleta pojavijo šele v prejšnjem stoletju, leta 1964, je 
skozi čas doživel ogromno nadgradenj in služil kot dobro orodje za premagovanje izzivov 
podjetja na področju trženja (Dubrovski, 2006, 231).  
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Kotler (1996, 624) trženjsko – komunikacijski splet opredeli kot enega izmed temeljnih 
elementov trženjskega spleta v podjetju. Cilj vsakega podjetja je dobra prodaja, vendar za to 
potrebujejo prodajnike, ki razumeje elemente trženjskega komunicijranja, kot so odnosi z 
javnostjo, osebna (direktna) prodaja, neposredno trženje, oglaševanje in pospeševanje prodaje 
(Kotler 2004, 564). 

Za uspostavitev uspešnega in stabilnega trženjskega kominiciranja moramo organizirati in 
izpeljati dobro ciljano akcijo trženja blagovne znamke, izdelka ali storitve (Shimp 2000, 24). 
Ciljno, dobro oblikovano sporočilo ciljnim kupcem, oblikovanje skupine ciljnih kupcev, 
določitev ciljev komunikacije, izbor poti komunikaciranja in omejitev finančnih sredstev ter 
merjenje uspešnosti, so elementi, ki pripomorejo k uspešnemu trženjskemu komuniciranju 
(Kotler 2004, 566).  

Nadalje, podjetje vedno ponuja izdelke ali storitve, za katere predvideva, da bo povpraševanje 
na trgu. Kljub temu, da je cilj vsakega podjetja učinkovito tržiti svoje ponudbe (izdelke ali 
storitve), ne sme zanemarti značilnosti trga, na katerem deluje. Ravno trženjski (marketinški) 
splet je primerno »orodje« za obvladovanje zunanjih sil, na katere podjetje nima vpliva 
(Dubrovski 2006, 231). Trženjski (marketinški) splet je nabor vseh trženjskih politik, katerih 
osnovna obravnavanja so cena, izdelek ali storitev, komuniciranje, prodajni pogoji in 
distribucija (prav tam).  

Najbolj znan in razširjen je 4P model (cena - price, izdelek – product, promocija – promotion 
in distribucija – place ali path) trženjskega spleta, vendar se v zadnjih časih precej nadgrajuje 
in dopolnjuje, kar je odraz širine in zahtevnosti trženja kot funkcije podjetja (Dubrovski 2006, 
232).  

2.4.1    Trženjski splet za storitve  

Če se ozremo na začetke razvoja trženjskega spleta ugotovimo, da je bil usmerjen le v izdelek 
in trženje le-tega. Razvoju družbenega in ekonomskega okolja, je sledil tudi razvoj 
trženjskega spleta in tako je prišlo do nagradnje in oblikovanje slednjega za storitve (Vargo in 
Lusch 2004, 8).  

Storitve so zaradi tesnega povezovanja med uporabnikom, ponudbnikom in izvajalcem precej 
specifičen segment za trženje, saj ima podjetje vedno na razpolago široko paleto poti za 
komuniciranje s kupci (Bitner 1991, 25). Posledično se zabrišejo tudi vsi objetkivni kazalci 
uspešnosti trženjskega spleta in se tako, pri storitvah, najpogosteje, uspešnost in kakovost 
izvedbe trženjskega spleta ocenenjuje na podlagi izkušenj (prav tam).  
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Slika 3: Trženjski splet za storitve 

Holloway 2004, 56.  

Z zaznavanjem precejšnejga razlikovanja med trženjem izdelkov in trženjem storitev, so v 80. 
letih prejšnjega stoletja, McCarthy-jev model 4P razširili tako, da so dodali še tri druge P-je – 
procese (process), fizične dokaze (physical evidence) in ljudi (people) (Kotler 2004, 500), kar 
prikazuje slika 3. V določeni literaturi, sicer lahko zasledimo še osmi elementi – kakovost in 
produktivnost, kateri naj bi bil zaželjen predvsem v turizmu. Tako imamo pregled nad tem 
kakšno kakovost ponuditi turistom in ob tem imeti najnižje mogoče stroška (Holloway 2004, 
53).  

2.4.2 Vpliv socialnih omrežij   

Podobno kot pri internacionalizaciji, tudi pri socialnih omrežjih nimamo enotne razlage. 
Pojesm sociala ali družbena omrežja obravnava veliko avtorjev in odvisno je od njihovih 
stilšč, ki jih zajemajo v opredelitvi.  

Uporabniki so v spletnem družbenem mreženju zelo pomembni, saj je vpliv in delovanje 
družbenih omrežij neposredno odvisno od njih. Z omogočanjem komuniciranja, komentiranja, 
delitve slik, videoposnetkov, zanimivih vsebin, povezovanje z drugimi uporabniki in 
posledično širjenje socialnega mreženja (spoznavanje in širjenje kroga poznanstev), 
uporabniki prisostvujejo pri razvoju in zaineresiranosti za socialno omrežje (Skrt 2001).  



 

21 

 

 

Suhadolčeva (2007, 56) še dodaja, da uporabniki pred spletnega profila upodabljajo lastno 
spletno identiteto, s katero lahko vzpostavljajo nove ali ohranjajo stike tako s prijatelji in 
družinski člani, kakor tudi s poslovnimi partnerji ali ljudmi, ki jih veselijo iste aktivnosti.  

Tomše (2011, 305) še dodaja, da so socialna omrežja zelo privlačna tudi s trženjskega vidika, 
saj imamo na enem mestu veliko število ljudi, ki predstavljajo potencialne kupce. Zanimivo 
je, da so socialna omrežja, predvsem v zadnjem času, aktualna tudi med »business to 
business« prodajo (prodaja med podjetji), saj lahko s pravilno postavitvijo ciljev in izbiro 
primernih socialnih omrežij. Tako podjetja na precej enostaven način gradijo prepoznavnost 
blagovnih znamk in višajo njihovo vrednost. 

V literaturi je mogoče zaznati tudi cilje, ki si jih podjetja postavijo pred začetkom uporabe 
socialnih omrežij kot način trženjskega komuniciranja. Skrt (2001) navaja naslednje: 

- večja prepoznavnost storitve, izdelka ali blagovne znamke: s prisotnostjo na socialnih 
omrežjih lahko podjetje, na precej enostaven način dvigne prodajo, saj na slednjih poteka 
aktivno komuniciranje s potencialnimi kupci. Poleg tega se ob tem vzpostavlja trdnejše 
zaupanje in vrednost blagovne znamke, izdelek ali storitev ter dviga vrednost blago. Z 
aktivno prisotnostjo na socialnih omrežjih postane promocija izdekov, storitev ali 
blagovne znamke učinkovitejše in hkrati se lažje najde potrebe potencialnih kupcev;  

- doseganje drugačnosti (od konkurence): socialna omrežja so primerna zato, ker ima 
podjetje odprte možnosti, na kakšen način bo izpeljalo diferenciacijo. Do tega pride, ko 
podjetje dobro pozna svojo konkurenco in na podlagi tega oblikuje edinstveni način 
komunikacije. Pomanjkljivost slednjega se kaže v velikem vložku v komunikacijo s 
potencialnimi in že obstoječimi kupci;  

- povišati tržni delež: cilj, ki je najzahtevnejši, saj terja dobro načrtovane aktivnosti, ob tem 
pa se izpostavlja večjim tveganjem. Poleg komunikacije mora podjetje na socialnih 
omrežjih izvajati še druge aktivnosti (nagradne igre, kvizi...);  

- večji obisk spletne strani; pogosto se socialna omrežja uporabljajo zgolj kot prenos 
novosti o prodaji, izdelkih, storitvah, akcijah in drugih prodajnih aktivnostih, ki jih izvaja 
podjetje. Sicer je na prvi pogled cilj podjetja le obveščanje o določeni aktivnosti, vendar 
za tem stoji strategija privabljanja obstoječih in potencialnih kupcev na spletno stran 
podjetja. Slednja, je veliko močnejše orodje komunikacije (enosmerne), saj podaja jasne, 
točne informacije; 

- spodbujanje pogovorov o tržnem objektu ( blagovni znamki, izdelku ali storitvi): 
najpogosteje je ta cilj zastavljen, ko na trg prihaja novost, bodisi izdelek, bodisi storitev. 
Novost se hitro razširi in je dostopna bistveno večji množici ljudi, kot bi bila sicer.  
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3 TURIZEM  

Zanimivo je, da je turizem sprva bil namenjen le kot nadstandardna dobrina, vendar se je 
skozi zgodovino dojemanje turizma spremenilo. Prve korake intenzivnega preobrata iz 
luksuzne v široko potrošno dobrino, je bilo mogoče zaznati takoj po industrijski revoluciji, 
nadaljevalo pa se je po vojni, ko so se ekonomske in politične razmere nekoliko umirile. 
Kasneje je k spremembam doprinesel tudi razvoj prometa, ki je še olajšal potovalne 
okoliščine (Planina in Mihalič 2002, 34).  

Poleg tega, da je turizem družbeni in ekonomski pojav, je tudi hitro razvijajoča se in največja 
gospodarska dejavnosti (Kovač 2002, 1). Zaradi nenehnega spreminjana, razvijanja in 
prilagajanja trenutnim svetovnim trendom, je turizem zelo težko opredeliti. Trenutno najbolj 
aktualna in verodostojna opredelitev, je postavljena v sodelovanju Svetovne turistične 
organizacije (WTO – World Turistic Organization) in Statističnega urada Evropske Unije 
(EUROSTAT). Organizaciji sta turizem opredelili kot združitev različnih aktivnosti oseb, 
katere povezuje potovanje in bivanje v določenem kraju in kateri ni del njihovega 
vsakdanjega okolja. Da bi se slednje smatralo kot verodostojno, morajo osebe biti v enem 
kraju več kot en dan in manj ko leto dni (Sirše 2004, 29).  

Knowles, Dimitrios in Joudallah (2004, 12) še dodajajo, da pri opredelitvi turizma, se ni 
upoštevalo potovanj, ki so nastala po volji posameznika (prebežniki, zaporniki, bolniki...) ali 
zaradi službenih obveznosti (diplomanti, poslovanje na tujem trgu...). 

Prav tako ne poznamo le ene oblike turizma, pač pa ga delimo na iz države usmerjeni turizem, 
je tisti turizem, ko državaljani zapučajo domovino in se odpravijo izven meja; inozemski ali v 
državo usmerjeni turizem, se opredeljuje aktivnosti tujcev, ki zapustijo lastno državo in se 
odpravijo za določen čas v našo državo (v tem primeru Slovenijo); domači turizem pa je tisti 
turizem, ko se vse aktivnosti domačih prebivalcev odvijajo znotraj domače države (v primeru 
Slovencev v Sloveniji) (Sirše 2004, 30).  

Ob tem imamo še kriterij prihodkov od turizma, na podlagi katerega turizem delimo na 
aktivni in pasivni turizem. Slednjega se zaznava v primeru odhodov državljanov v tujino, saj 
ne doprinaša k višanju državnega proračuna. Aktivni turizem pa zaznavamo takrat, ko v 
državo prihajajo tuji državljani in pri nas izvajajo aktvnosti turizma. Posledično pozitivno 
vplivajo na finančni doprinos (Planina in Mihalič 2002, 28).  

Seveda, lahko turizem delimo še glede na organizacijo in število turistov – organizirani 
turizem in posamični (individualni) turizem. V kolikor gre za večje skupine ljudi (turistov), ki 
so organizirane s strani turističnih agencij in le-te organizirajo tudi vse aktivnosti v nekem 
kraju, govorimo o organiziranem turizmu.  
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V nasprotnem primeru, če gre za posamezno osebo ali nekaj oseb, ki potujejo brez 
kakršnekoli zunanje organizacije, opredelimo kot individualni turizem.  

3.1 Opredelitev turizma za mlade  

Mladinski turizem, ki je ena izmed oblik turizma, nima dolge zgodovine. Njegov delež v 
doprinosu k turizmu kot panogi je iz leta v leto višji, a kljub temu je precej neraziskana, 
nepoznana oblika turizma. Za hiter vzpon mladinskega turizma so krivi svetovni trendi in iz 
leta v leto večje možnosti potovanj.  

WTO opredeljuje mladinski turizem kot turizem, v katerem so prisotni mladi med 15. in 29. 
letom, oziroma do 35. leta, če pri tem upoštevamo speminjajoče se trende, ki željo po 
potovanjih in odkrivanju neznanega tudi uresničujejo. Zaradi ciljne skupine (mladih), je pri 
turizmu za mlade čutiti tesno prepletanje med sproščenim izobraževanjem in socializacijo 
mladih ljudi (Kovač 2002, 7).  

3.2 Značilnosti turizma za mlade  

Čeprav je mladinski turizem precej mlada veja turizma, imamo več različnih podvej le-tega in 
ga težko opredelimo le v eno skupino (UNWTO 2008, 7). 

Ena izmed najbolj priljubljenih podvej mladinskega turizma je trenutno »backpacking«, ki ga 
v slovenščini razlagamo kot potovanje z nahrtbnikom. Sprva je ta oblika turizma imela v 
literaturi kar precej različnih imen, vendar se je čez čas slednji ustalil in postal mednarodno 
prepoznaven izraz (UNWTO 2008, 10). Predstavlja pa mlade, ki se brez večjega načrtovanja 
odpravijo na pot in pri tem vse kar imajo s seboj, je skrito v nahrbtniku (prav tam).  

Značilno je tudi, da ponudbe mladinskega turizma izkoristijo mladi, ki si želijo študija ali dela 
v tujini. Ponavadi gre za individiualni mladinski turizem, saj si oseba, ki se je za slednje 
odločila, želi novih izkušenj, spoznavanja novih ljudi, kulture in višanja strpnosti do 
drugačnosti (UNWTO 2008, 64).  

Avtoriji Evans, Stonehouse in Campbell (2012, 14) so opravili raziskavo, v kateri so 
ugotovili, da mladi, ki se odločijo za delo ali študij v tujini, poleg zaupanja vase in novih 
izkušenj, se začno zavedati raznolikosti kultur in pomena sprejemanja le-teh. Seveda, je 
slednje močno povezano s časovnim trajanjem bivanja v tujini. Študija je tudi pokazala, da 
bivanje v tujini začne puščati posledice na posamezniku šele po približno desetih mesecih.  
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Pozitivna povratna informacija turizma za mlade je tudi ta, da je ena izmed najhitreje rastočih 
podvej učenje tujih jezikov.  

Že leta 2008 je Mednarodna turistična organizacija izdala podatek, da učenje tujih jezikov 
predstavlja okrog 7% globalnega turizma za mlade. Uporabniki programov za učenje tuijih 
jezikov so mladi med 21 in 24 letom starosti, kateri izbirajo med nemščino, angleščino in 
španščino. Seveda, se v naslednjih letih pričakuje močan porast trenda (UNWTO 2008, 104).  

3.3 Posebnosti oglaševanja  

Kotler (2004, 446) pravi, da je pri turizmu način in oblika oglaševanja še toliko bolj 
pomembna, saj gre za trženje in prodajo storitev. Kako uspešna bo prodaja storitev, je odvisno 
le od predsvtave, ki si jo potencialni kupec zgradi v svojih predstavah. Na slednje lahko 
vplivamo s primerno komunikacijo in predstavitvijo storitve na trgu in posledično vplivamo 
na pričakovanja uporabnikov. Tako je ravno oglaševanje element, ki v trženju turističnih 
storitev zavzema večino trženjsko – komunikacijskih aktivnosti. Nadalje, naloga oglaševanja 
v turizmu je, da vsem ponudbam (storitvam), ki so za uporabnika sicer abstraktne, poskuša 
približati in jih le-ta lahko vizualizira na sebi oprijemljiv način (prav tam).  

Cilj vseh oglaševanj, bodisi na socialnih omrežjih, bodisi v revijah, letakih, radiju, televiziji, 
je uporabniku predstaviti dodatno vrednost, ki jo bo dosegel, v primeru odločitve za nakup 
letalske karte, vstopnice za dogodek, destinacije ali druge turistične aktivnosti. Pri tem morajo 
oglaševalne agencije, hoteli, turistične agencije, letalske družbe in drugi ponudniki biti dovolj 
empatični, da zaznajo potrebe široke množice morebitnih kupcev in s primernimi posnetki, 
slikami ali metaforami upodobiti sliko ponudbe (Morgan in Pritchard 2000, 8). Nekateri 
prodajo v turizmu predstavljajo kot prodajo sanj, iluzij in umetno posajenih želja potrošnikov 
(Morgan in Pritchard 2000,10), vendar je ob tem potrebno vedeti, da se podjetja zavezujejo k 
izpolnjevanju predstavljenega, zato meja dovoljnega ni tako brezkončna kot se zdi na prvi 
pogled.  
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4 ANALIZA VSTOPANJA TURISTIČNE AGENCIJE NA TUJE TRGE  

V drugem delu diplomske naloge smo izvedli empirično raziskavo, kjer smo s pomočjo 
polstrukturiranega intervjuja ugotavljali strategijo in način vstopa izbrane turistične agencije 
na nov trg. Za proučevanje in analiziranje oblike in načina vstopanja na izbrani trg, smo se 
odločili, saj je slednje, kot je tudi v teoretičnem delu mogoče zaznati, ena izmed najtežjih faz 
internacionalizacije. Z izbrano metodo pridobavanja podatkov (polsturkturiran intervju) smo 
želeli prikazati kakšen je postopek v realnem okolju in koliko je odstopanja od teorije. Tako 
lahko pridobimo celotno sliko procesa internacionalizacije podjetja in njegove pozitivne in 
negativne odločitve pri vstopanju na nov trg.  

4.1 Metode pridobivanja in analiziranja podatkov  

Že s pričetkom oblikovanja diplomske naloge smo si za cilj, pri empiričnem delu, postavili: 
ugotoviti in preučiti način in strategijo vstopanja izbrane turistične agencije na nov trg ter na 
podlagi pridobljenih in analiziranih podatkov oblikovati predloge za morebitne izboljšave.  

Zastavljeno smo dosegli s pomočjo polstrukturiranega intervjuja, ki smo ga oblikovali na 
podlagi prebrane literature in s splošnim zanimanjem o njihovem procesu internacionalizacije. 
Vprašalnik je bil sestavljen iz štirih temeljnih vprašanj, katerim so sledila podvprašanja. 
Nekatera smo imeli že predhodno pripravljena, druga so bila zastavljena v sami izvedbi 
intervjuja, ki so se pojavila spontano, na osnovi slišanega. Vprašanja so se nanašala na 
internacionalizacijo, kot proces, strategije in način vstopanja ter trženjsko - komunikacijske 
poti, saj gre za nekoliko posebno panogo – turizem za mlade. Tako smo s primerjavo 
predhodno obravnave teorije in s primerom iz prakse, dobili vpogled o poznavanju in uporabi 
teorije v vsakodnevnem poslovnem svetu. Širina, za katero smo se odločili pri postavitvi 
vprašanj, nam je omogočala večjo količino pridobljenih informacij. Prav tako, smo se na tak 
način izognili nelagodju, v primeru nepoznavanja strokovnih izrazov. Kot smo že v prvem 
delu diplomske naloge ugotovili, je poznavanje in prepletanje ter ustrezno načrtovanje 
vstopanja na novi trg precej neuporabljena tema v podjetjih.  

V izvedbo smo vključili slovensko turistično agencijo, katere specifika je turizem za mlade. 
Polstrukturiran intervju pa smo izvedli s strateškim tržnikom, ki je bil v času vstopanja na nov 
trg tudi zadolžen za celoten proces. Poleg zastavljenih vprašanj in podvrprašanj, nam je v času 
izvedbe polstrukturiranega intervjuja, predstavil še podjetje, izzive, s katerimi so se srečevali 
v času internacionalizacije, se srečujejo danes, kakšni so njihovi načrti za prihodnjost in 
posebnosti turizma za mlade.  
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4.2 Analiza in interpretacija podatkov 

V tem poglavju bomo predstavili podatke, analizo in interpretacijo vseh podatkov, ki so bili 
zbrani s polstrukturiranim interjujem.  

Kljub temu, da je izbrana turistična agencija takoj privolila v sodelovanje pri izvedbi 
diplomske naloge in je bila njihova pripravljenost pomagati in podati obsežne ter kakovostne 
podatke nad pričakovanji, so želeli vprašalnik pregledati pred samim intervjujem. Čeprav smo 
o njihovi prošnji sprva bili skeptični, saj nismo vedeli zakaj točno si tega želijo, se je izkazalo 
za zelo pozitivno. Strateški tržnik, s katerim smo tudi izvedli polstrukturiran intervju, je bil 
zato veliko bolj pripravljen in pogovor je potekal brez težav. Zaradi poznavanja teme 
intervjuja in vprašanj, ki smo jih zastavili, so bili odgovori s strani tržnika obsežnejši in 
umestil jih je v širši kontekst. Slednje nam je koristilo pri interpretaciji in analizi vseh 
podatkov, pa tudi boljšemu razumevanju njihovih odločitev in akcij v času 
internacionalizacije.  

Z intervjuvancem smo se sestali na sedežu njihovega podjetja, v Ljubljani, v ponedeljek 
12.6.2017. Slednje je predlagal intervjuvanec, saj je predvideval, da bo intervju nekoliko 
daljši in bomo potrebovali še podatke, ki so dostopni v podjetju. Tako je uradni del intervjuja 
potekal približno uro in pol. Kasneje, se je pogovor še razvil in smo predhodno pridobljene 
informacije, začeli umeščati v celotno zgodbo.  

Intervjuvanca in turistično agencijo smo pred samo izvedbo intervjuja pisno obvestili, da bo 
za izpeljavo polstrukturiranega intervjuja pogovor potrebno snemati. Tako podjetje kakor tudi 
strateški tržnik so na našo prošnjo oziroma zahtevo pristali. Po izvedbi intervjuja smo naredili 
transkripcijo in jo kasneje uporabili pri analizi podatkov. Ob tem naj še omenimo, da smo s 
strani podjetja in intervjuvanca dobili popolno podporo. Pripravljeni so se bili ponovno 
sestati, v kolikor nam kateri od delov intervjuja ne bi bil jasen, ali bi za boljšo izvedbo 
empiričnega dela potrebovali še dodatne informacije.  

Podjetju smo že ob prvem vzpostavljenem stiku obljubili anonimnost, zato smo se odločili, da 
ga bomo kodirali. Nadalje, bo razumevanje besedila lažje in izražanje bo jasnejše. Kodirali 
smo ga kot turistična agencija X. V spodnji točki besedila bo predstavljena analiza 
pridobljenih podatkov, katero bomo podprli tudi s citati. Spodaj navedeno besedilo je povzeto 
po polstrukturiranem intervjuju.  
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4.2.1 Turistična agencija X  

Izbrana turistična agencija je bila ustanovljena leta 2005 in je družba z omejeno 
odgovornostjo. Podjetje je bilo takoj ustanovljeno z namenom razvoja turizma za mlade, saj je 
ustanovitelj in tudi sedanji večinski lastnik predvidel, da bo, v prihodnjih letih, zanimanje za 
tako obliko turizma rastlo.  

Zanimivo je, da ekipa, ki je trenutno redno zaposlena (vključno z lastnikom), je bila, v večini, 
prisotna že ob sami ustanovitvi podjetja. Prav tako so vsi izhajali iz turizma, tako da so bili 
prvi koraki lažji, kot bi bili v primeru ekipe, ki nima toliko izkušenj na tem področju.  

Sicer je turistična agencija X svojo pot začela v Sloveniji, vendar je skozi čas ugotovila, da je 
slovensko tržišče premajhno in odločili so se, da ustanovijo hčerinsko podjetje v Italiji. Zaradi 
dobrega poznavanja italijanskega trga, sami pravijo, da vstopanje na italijanski trg, ni bila 
prava internacionalizacija. Dodajajo še, da je italijanska podružnica veliko bolj uspešna in 
ustvarja večji promet.  

Trenutno imajo skupaj z italijansko podružnico 20 redno zaposlenih ljudi, ki skrbijo za 
pravočasno pripravo ponudb, dovolj široko ponudbo, trženje in celotno organizacijo na nivoju 
podjetja. Redno zaposleni skrbijo za operativno delovanje podjetja, za izvajanje vseh 
aktivnosti na sami destinaciji pa so zadolženi zunanji izvajalci. Pred leti so sodelovali z 
bistveno manjšim številom zunanjih izvajalcev kot sedaj. Na samem začetku so imeli nekje 
do 100 zunanjih sodelavcev, zadnja leta pa imajo, vsaj v poletni sezoni, približno 500 
izvajalcev. Med zunanje sodelavce sodijo animatorji (skrb za zabavanje gostov), vodiči (skrb 
za skupino gostov), zdravniki (nujna ekipa na vseh destinacijah, za prvo pomoč), promotorji 
(dijaki in študentje v večini, ki skrijo za prodajo destinacij) in trend setterji (nujni, za večanje 
prepoznavnosti in prodajanosti aranžmajev).  

»Ideja, da je vstop na nov trg smiselna in dobra odločitev, je kar nekaj časa zorela v naših 
glavah. Vsi smo globoko v sebi vedeli, da bi bilo koristno, vendar zavedali smo se tudi 
procesa, ki terja ogromno časa in energije«, je strateški tržnik začel osmišljati naše prvo 
vprašanje. »Res je, da je turizem zelo lepa in privlačna panoga, vendar zavedati se moramo, 
da naša ponudba temelji na čustvih našh kupcev. Turizem za mlade pa je še toliko 
zahtevnejši...«, je nadaljeval svojo razlago, zakaj ni bilo poguma naslednji korak. Odločitev, 
da bodo vstopali na belgijski trg je bila posledica vse večjega povpraševanja in kasneje 
udeležitve belgijskih gostov, na njihovih dogodkih in destinacijah. Poleg zanimanja za 
ponudbo, je veliko vlogo odigrala podobnost med italijanskim in belgijskim trgom v 
kulturnem smislu in poznavanje njihovega jezika.  
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Jasnega procesa internacionalizacije oziroma vstopanja na belgijski trg v podjetju nimajo, saj 
so z odlašanjem priznavanja potenciala na novem trgu predlogo odlašali, je pojasnil tržnik. 
Dodaja pa še: »...turizem je zelo specifičen, ogromno mehkih prijemov, ogromno poigravanja 
s čustvi, vizualizacijo kupcev, skratka ogromno psihologije. Torej, ko smo začeli prebirati 
literaturo in vključevati strokovnjake na tem področju, ni nihče veliko govoril konkretno o 
turzmu. Prilagajali smo standardne strategije, in ocenjevali katera bi bila najbolj primerna.« 
Turizem za mlade je mlada in zahtevna veja turizma, saj moramo biti nenehno v stikus 
svetovnimi trendi oglaševanja in načina zabave. Vse zgoraj naštete elemente je bilo potrebno 
vpoštevati in vključiti v proces, zato so se odločili za precej podoben način delovanja, kot ga 
imajo na italijanskem tržišču. »Italijanski turisti, predvsem mladina, so zelo posebni in 
zahtevni. Delo z njimi in znanje obvladovanja vseh njihovih želja in zahtev, je naša 
konkurenčna prednost. To je bilo glavno vodilo pri vstopanju,« razlaga strateški tržnik. 
Dodaja še, da se v analizo trga niso veliko poglabljali, saj za to ni bilo časa. Slednje, se je čez 
nekaj časa prisotnosti na belgijskem trgu izkazalo za pomanjkljivost. »Če bi danes ponovno 
vstopali na nov trg, bi vsi predhodno dobro razmislili in odločili bi se za veliko bolj načrtovan 
vstop.« 

Strinjanje, da je trženjsko – komunikacijska pot pri turizmu za mlade nekoliko drugačna, je 
bilo čutiti čez celoten pogovor. Tržnik, vseeno doda: »...naša naloga je, da smo v koraku s 
časom. Če nisi prisoten na socialnih omrežjih, za mlade ne obstajaš. Tega se zavedamo in 
tako tudi ravnamo, saj smo ugotovili, da se na tak način dovolj približamo našim ciljnim 
kupcem, jih lažje razumemo in temu primerno oblikujemo oglaševanje.« Večinoma se 
osredotočajo na Facebook in Instagram, katera sta povezana s spletno stranjo. Njihove objave 
so zanimive slike in kratki filmi. »Slike, ki jih objavimo, morajo izžarevati navdušenje in 
ustvarjati morajo občutek, da zamujajo vse, če se nam ne pridružijo. Pri filmčkih je nekoliko 
drugače, osredotočamo se na določen dogodek in nikoli niso daljši od minute in pol. V 
nasprotnem primeru, se zgodi negativen učinek, zgubijo zanimanje za ogled in občutek 
dobijo, da smo dolgočasni in se ne znamo zabavati.« K prepoznavnosti veliko pripomorejo 
tudi »trend setterji«. Izbirajo jih na podlagi njihove prepoznavnosti na šolah, dijaških in 
študentskih organizacijah, širši okolici... Razlago nadaljuje: »Z dobro skupino promotorjev 
lahko veliko naredimo, seveda, znati morajo na kakšen način se približati ciljni skupini...« 
Izziv predstavljajo novi ljudje, ki se morajo še navaditi na način dela ter motivacija pri že 
obstoječi ekipi. Drugi izziv je bolj obvladljiv, zato skrbijo, da se najbolj zagrete tudi primerno 
nagradi. Vodja trženja zaključi: »No, na drugi strani so še vedno kupci, ki so lahko ali 
najboljša reklama ali pa nočna mora. In to je odvisno od nas – ponuditi morajo toliko kot 
lahko obvladujemo, oziroma dati morajo toliko kot smo ponudili. V nasportnem primeru bodo 
naši kupci nejevolni in zagotovo slaba reklama.« 



 

29 

 

 

Glede na to, da imajo podružnico v Italiji, je bilo spoznanje, da so se za belgijski trg odločili 
le pogodbeno urediti razmerje, presenteljivo. Tržnik slednje pojasni: »Čeprav so vsi kazalci 
pozitivno usmerjeni v našo rast, so investicijske prioritete drugje. Poleg finančnega zalogaja, 
ki ga predstavlja vzpostavitev in odprtje turistične agencije v Belgiji, je tudi precejšen 
kadrovski in časovni zalogaj. Ljudi bi bilo potrebno pravilno izučiti, jim predstaviti in 
privzgojiti kulturo naše turistične agencije...« Tako odločitev so sprejeli tudi zato, ker imajo 
podjetje v Italiji in je od novega trga, geografsko manj oddaljena kakor Slovenija. »Na 
primeren izbor partnerja smo precej dolgo čakali, saj smo si želeli sodelovanja z osebo, ki 
razume ali je pripravljena vložiti čas in energijo v razumevanje našega načina dela, kulture in 
ciljev«, je dodal sogovornik. Vseeno so pri podpisu pogodbe o sodelovanju postavili nekaj 
pravil. Odločili so se, da direktno prodajo prepustijo partnerju, oglaševanje in promocija pa 
ostane v njihovi domeni. Takšni odločitvi je botrovalo dejstvo, da je tako v Italiji, kako tudi v 
Sloveniji že vzpostavljena ekipa, ki skrbi za spletno strani in socialna omrežja. Nadalje, 
sodelovanje med ekipama se je izkazala za pozitivno in to želijo ohraniti tudi na novih trgih. 
Strateški tržnik dodaja: »...in oglaševanje ni enostavno, ljudje, ki se s tem ukvarjajo morajo 
biti rahločutni, a hkrati morajo imeti vizijo, predstavo, kam želijo zadevo pripeljati in kaj 
želijo z njo doseči. Seveda, vsebine, ki jih pripravi strateška ekipa, se predstavi tudi 
belgijskemu partnerju, od katerega se pričakuje, da jih bo primerno umestil na trg ali opozoril 
na pomanjkljivosti.« 

Kakšna bi bila njihova odločitev glede ureditve sodelovanja oziroma delovanja na drugih 
trgih, nam sogovornik pojasni: »Mislim, da je to stvar trga. Na nekaterih trgih preprosto ne 
moreš delovati brez lastnega podjetja – naj si gre za prevelike kulturne razlike ali 
neprimernega partnerstva.« Njihova naslednja priložnost se kaže v Švici, saj je, zanimivo, 
precej ne razvit trg na področju turizma za mlade. »..., če bomo realizirali vstop na švicarski 
trg, se bomo procesa internacionalizacije lotili veliko bolj strukturirano in načrtovano,« 
zaključi sogovornik. Ob tem še pojasni, da po zadnjih analizah švicarskega trga, se bodo, v 
primeru vstopa, odločili za ustanovitev podružnice. 
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4.3 Povzetek ugotovitev in priporočila  

Na podlagi zgornjih povzemanj podatkov, ki smo jih pridobili s pomočjo polstrukturiranega 
intervjuja ter primerjavo med njimi in teorijo, vidimo, da je izbrana turistična agencija, v času 
vstopanja na izbrani trg, srečevala izzive, ki jih navaja literatura. 

Že na začetku smo opozorili, da proces internacionalizacije ni enostaven in zahteva 
natančnost, doslednost in dobro predhodno načrtovanje. Nadaljevali smo z izborom ciljnih 
trgov, načinov in strategij vstopanja ter tržnega komuniciranja v procesu. Ob tem je bilo 
smiselno izpostaviti trženje storitev ter trženje turističnih ponudb. Zaradi kratke tradicije 
turizma kot gospodarske panoge, težko zasledimo jasne opredelitve razvoja in nadgradnje 
turizma, bodisi kot panoge ali ponudbe. V zakup je bilo potrebno vzeti še specifiko turizma za 
mlade, ki je ena izmed najmlajših vej turizma in imamo o njej zelo malo literature. 
Poznavanje slednejega na nivoju teorije je skopo, kar se je v nadaljevanju, v empiričnem delu, 
tudi potrdilo.  

Največ odstopanj je bilo zaznati na področju izbora novega trga in izboru strategije ter načina 
vstopanja na izbrani trg. Posledično so bile nizane napake, ki so prišle skupaj z 
nenačrtovanim vstopanjem na nov trg. Zanašanje na poznavanje določenega trga in 
posploševanje, je lahko za podjetje oziroma turistično agencijo pogubno. Z izborom naivnega 
pravila, kot načina vstopanja na belgijski trg, je najverjetneje podjetje težje vzpostavilo 
kvalitetne povezave med turistično agencijo in ciljnimi kupci. Ne glede na geografsko bližino, 
je Belgija samostojna država, v kateri so določeni zakoni, pravila, kultura, pravni in 
ekonomski sistem ter družbene norme. Ob tem, bi z boljšo analizo lahko izbrali primernejšo 
strategijo vstopa in bi tako bili uspešnejši. Kljub vsemu, je njihova odločitev o pogodbenem 
partnerskem sodelovanju zelo pozitivna. V kolikor bi se spuščali v zahtevnejše oblike 
vstopanja, kot je na primer ustanovitev podjetja, bi posledično celotna turistična agencija 
prevzela nase večji del tveganja. Z izborom lokalnega partnerja so se izognili vsem večjih 
težavam in tveganjem.  

V primeru načrtovanega vstopanja na nov trg, bi bilo smiselno, da bi turistična agencija 
predhodno naredila PSPN in PEST analizo. Tako bi imela pregled nad zunanjim okoljem, nad 
prednostmi in slabostmi ter priložnostmi in ovirami, ki jih morda čakajo na poti. Hkrati bi 
lažje oblikovali konkurenčno prednost in na podlagi le-tega gradili nadaljnje korake procesa.  

Zagotovo se njihovo moč in resnično obvladanje prepozna, ko je pogovor nanesel na 
trženjsko – komunikacijske aktivnosti. Enako kot literatura, tudi sami v turistični agenciji 
ugotavljajo, da je najučinkovitejši način oglaševanja, za turizem za mlade, prisotnost na 
socialnih omrežjih. Nadalje, njihova odločitev za strateško skupino za oglaševanje, je v 
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primeru obvladovanja treh trgov (najverjetneje v prihodnjosti še več) smiselna. Tako imajo 
ustvarjeno široko sliko kaj želijo, s katero od aktivnosti doseči in kako bodo do tega prišli. 
Usklajevanje med trgi pa jim zagotavlja optimalno izkoriščanje potencial socialnih omrežij.  

Pomembno je, da se zavedajo vseh napak, ki so jih naredili ob vstopanju na belgijski trg in jih 
z naslednjim vstopom, na nov trg, želijo odpraviti. Opozorilo o skopi literaturi o obravnavani 
temi, je znak, da so želeli v proces internacionalizacije umestiti teoretične navedbe in tako 
bolj strukturirano urediti vstopanje na nov trg. Namen popravka napak nam potrjuje tudi 
njihovo stališče do novega potencialnega trga, saj so zanj naredili že prve analize.  



32 

5 SKLEP 

Turizem je ena najpomembnejših panog svetovnega gospodarstva, a kljub temu o njej 
nimamo veliko teoretičnih zapisov, saj je tudi ena izmed najbolj dinamičnih in hitro 
spreminajajočih se panog. Turizem za mlade, naša glavna tema, je v primerjavi s turizmom, 
skoraj neraziskana. Intenziven razvoj se je začel pred nekaj leti oziroma desetletiji (odvisno 
od predela sveta) in se spreminja glede na svetovne trende.  

V prvem, teoretičnem delu naloge smo preučevali, analizirali in povzemali različne teorije, ki 
smo jih pridobili na podlagi prebrane literature. Velik poudarek smo dali strategijam 
vstopanja na tuje trge, izboru ciljnega trga, PSPN in PEST analizi ter trženjsko – 
komunikacijskemu spletu. Slednje je pri storitvah nekoliko drugačno kot pri trženju končnih 
izdelkov, saj gre za nekaj kar je neoprijemljivo in morajo v kupčevih očeh ustvariti 
neoprijemljivo vrednost. Ostala poglavja so ravno tako pomembna, saj je brez njihovega 
razumevanja proces internacionalizacije zelo težko dosegljiv. Naša osrednja tema se je 
nanašala na turizem za mlade ter trženje le-tega. Kot že večkrat omenjeno, je bilo 
pridobivanje informacij in podatkov na tem področju nekoliko zahtevnejše. Dinamika, 
svetovni trendi in vse večja zahtevnost mladih pri potovanjih so glavni vzroki za težko 
obvladovanje te veje turizma. 

V drugem, empiričnem delu diplomske naloge smo se odločili izpeljati polstrukturiran 
intervju s strateškim tržnikom v izbrani turistični ageciji X in preučiti njihov pristop do 
internacionalizacije. Skozi pogovor in izvedbo intervjuja smo prišli do širšega vpogleda 
izvedbe vstopanja na nov trg. Pomembno je poudariti, da je turistična agencija X prisotna na 
dveh tujih trgih. Zanimivo je, da agencija svoj prvoten vstop na italijanski trg ne priznava kot 
internacionalizacijo, saj jim je bilo tržišče poznano in domače. 

Podatke, ki smo jih dobili v prvem in drugem delu diplomske naloge, smo v zadnji točki 
empiričnega dela naloge združili in naredili primerjavo med teorijo in primerom turistične 
agencije X. Naša pričakovanja so bila nekoliko drugačna od končnega rezultata, saj smo sprva 
bili prepričani v večje prepletanje med prakso in teorijo. Izkazalo se je, da je stopnja odklona 
precejšnja. Ne glede na rezultate je dejstvo, da se turističa agencija zaveda svojih napak in jih 
želi v prihodnje odpraviti, pozitivno tako na primeru izbranega podjetja, kakor tudi za širši 
krog podjetij oziroma turističnih agencij. Primeri dobrih praks so lahko v korist podjetjem, ki 
so s tem procesom šele začela. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Polstrukturiran intervju z izbrano turistično agencijo X 



Priloga 1 

 

 

Polstrukturiran intervju z izbrano turistično agencijo X 

 
1. V vašem podjetju ste že okusili intenzivnost internacionalizacije, z vstopanjem na 

belgijski trg. Drži? Zakaj je prišlo do odločitve vstopa na nov, tuj trg? Kako ste 
prepoznali, da je čas za internacionalizacijo? Zakaj ravno Belgija? 
 

2. Literatura navaja, da je internacionalizacija proces, ki ga je potrebno skrbno in 
natančno načrtovati, če želimo biti pri tem uspešni. Kako ste se izziva lotili v vašem 
podjetju? Je bila strategija vstopa že predhodno analizirana? Bi ponovno izbrali isto 
strategijo? Zakaj?  
 

3. Glede na to, da se ukvarjate s turizmom za mlade, je najverjetneje bila tržno – 
komunikacijska pot nekoliko drugačna. Kateri način trženja se je pri vas izkazal za 
najučinkovitejšega? Zakaj?  
 

4. Vstopanje na tuje trge, poleg strategij vstopanja, izbora trgov in samega trženjskega 
spleta, zahteva tudi pravno ureditev sodelovanj. Pri vas ste se odločili za pogodbeno 
sodelovanje, drži? Zakaj ste se odločili za takšen način delovanja? Ali bi za vsa tržišča 
uredili pogodbeno sodelovanje? Ali bi morda na določenih tržiščih odpirali svoje 
podjetje, podružnico? 


