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POVZETEK 

Ljudje se vsakodnevno srečujemo z marketingom in z njegovo pomembno sestavino – 

marketinškim komuniciranjem. Skoraj vsakodnevno se srečujemo tudi s programi zvestobe, ki 

so orodje upravljanja odnosov s strankami (CRM). V Sloveniji smo zadnja leta priča porastu 

predvsem programom zvestobe za otroke, ki omogočajo posebej zanje prilagojene privlačne 

nagrade, do katerih pa ne morejo priti brez opravljenega nakupa njihovih staršev. V empiričnem 

delu naloge smo izvedli raziskavo o povezanosti marketinškega komuniciranja programov 

zvestobe za otroke in nakupnih odločitev staršev v Sloveniji. Ugotovili smo, da marketinško 

komuniciranje, namenjeno otrokom, vpliva na vključevanje njihovih staršev v programe 

zvestobe za otroke ter na njihove odločitve o nakupu, pri katerem blagovna znamka izdelkov ni 

najpomembnejši dejavnik. Pogosteje pa se starši za nakup v okviru programov zvestobe 

odločajo, če njihovi otroci preživijo več časa za televizijskimi zasloni in pred računalnikom. 

Ključne besede: marketinško komuniciranje, programi zvestobe za otroke, nakupne odločitve 

staršev. 

SUMMARY 

People come in contact with marketing and its important component – marketing 

communication on a daily basis. We daily meet with loyalty programs, which are used as a tool 

of customer relationship management (CRM). Last couple of years in Slovenia we are 

witnessing a rise in loyalty programs aimed specifically towards children. Programs, that enable 

customized appealing rewards for children, to which they can not access without their parents' 

purchase. Empirical part of thesis consists of our research done on finding connections between 

marketing communication of loyalty programs for children and purchase decisions of parents. 

Research has shown, that marketing communication with children does affect parents getting 

involved with children's loyalty programs, wherein product brand is not the most significant 

factor. Parents' decisions on a purchase within these loyalty programs is more frequent if their 

children spend more time in front of a television or computer screen. 

Key words: marketing communication, loyalty programs for children, purchase decisions of 

parents. 
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1 UVOD 

Živimo v globalnem svetu, v katerem za meje in zidove ni več prostora. S pomočjo 

tehnološkega razvoja in sodobnih orodij komuniciranja so nam na voljo najrazličnejši izdelki 

in storitve, ki jih lahko kupimo skoraj povsod in skoraj vedno ob tistem času, ki nam najbolj 

ustreza. Kaj in na kakšen način bomo to kupili, je odvisno predvsem od naših potreb in želja, 

ki jih ponudniki želijo kar najbolje zadovoljiti. 

Tako svet, kakor tudi Slovenija, premore veliko različnih ponudnikov izdelkov in storitev, ki 

se s svojimi strategijami trudijo, da bi pritegnili potencialne porabnike. Za podjetja danes ni 

dovolj, da jih samo pritegnejo, temveč jih morajo znati tudi obdržati. Znanje o tem, kako 

obdržati porabnike, lahko pridobijo z zbiranjem podatkov o njih. Podatkovne baze so danes že 

skoraj pogoj za poslovanje, če pa jih znajo podjetja še učinkovito uporabiti, je to že velik korak 

k dolgoročnemu uspehu. 

Čedalje zahtevnejši in informirani porabniki pa nikakor ne zaostajajo za podjetji, saj jih tudi 

oni spremljajo in ocenjujejo. Še posebej pozorni so nanje starši, ki ne nakupujejo samo zase, 

temveč tudi za svoje otroke, saj jim največ pomenijo, jih imajo najraje pod soncem, zanje želijo 

seveda samo najboljše. 

Starši imajo kot odrasli porabniki možnost izbire in moč odločitve o nakupu. Kaj pa otroci? 

Bližnji družinski člani jim sicer dajo nekaj malega žepnine, vendar ta vsekakor ne zadostuje niti 

za njihovo preživetje, kaj šele za njihove zahteve o izdelkih in storitvah, ki jih v bistvu sploh 

ne potrebujejo, si jih pa močno želijo. Svoje želje zato na različne načine izražajo predvsem 

svojim staršem. Nanje imajo namreč izrazito močan vpliv, saj je med njimi vez, ki je čustveno 

pogojena. 

Za starše, ki v ospredje postavljajo predvsem dobrobit in zdrav razvoj svojih otrok, je vsekakor 

najpomembnejša kakovost. Izdelki morajo torej biti neoporečni in zdravju prijazni. Vse bolj je 

tudi pomembno, da njihove embalaže ne škodijo okolju. 

V Sloveniji smo v zadnjih letih priča marketinškemu komuniciranju, ki je čedalje bolj 

namenjeno občutljivim ciljnim skupinam, še posebno otrokom. Sploh velika podjetja tržijo 

svoje izdelke s pomočjo oglaševanja različnih risanih junakov, športnih asov ter prikupnih 

živalskih podob. Ponujajo tudi različne storitve, ki otroke na samem prodajnem mestu 

animirajo, staršem pa ponujajo priložnost za oddih. Morda bi lahko rekli, da tudi na naših tleh 

prehajamo v dobo marketinga doživetij. 

Vsekakor lahko rečemo, da se zadnja leta veliki trgovci tudi pri nas posvečajo graditvi odnosov 

s starši in z otroki. Z njimi želijo stkati posebno močno in dolgotrajno vez, preko katere želijo 

porabnikom ponuditi vrhunsko zadovoljstvo, ki postopoma ustvarja zvestobo. Zavedajo se 
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namreč dejstva, da zgolj in samo zvesti porabniki najverjetneje opravijo ponovni nakup. 

Zanimiv je način, kako se podjetja tega lotevajo in kako starši in otroci njihove pristope 

dojemajo in občutijo. 

1.1 Opis raziskovalnega problema in teoretičnih izhodišč 

Kakor se ljudje spreminjamo skozi čas, tako se je tudi marketing. Poznamo pet zgodovinskih 

obdobij marketinga (Boone in Kurtz 2012, 8-11): 

- Obdobje proizvodnje (do leta 1920): pred letom 1925 so se podjetja v ZDA in zahodni 

Evropi osredotočala zgolj na proizvodnjo in na miselnost, da se bodo dobri proizvodi 

prodajali kar sami. Vrhunec to obdobje doseže nekje v začetku 20. stoletja, predstavlja pa 

ga Henry Ford, ki je s svojim znamenitim sloganom poudarjal, da si lahko kupci izberejo 

katerokoli barvo avtomobila, vendar mora biti ta barva črna. 

- Obdobje prodaje (1920-1950): podjetja so se osredotočala na prodajno miselnost, saj so 

domnevala, da bodo samo z ustvarjalnim oglaševanjem in z osebno prodajo prepričala 

porabnike za nakup. 

- Obdobje marketinga traja od leta 1950, zanj pa je značilno, da so podjetja osredotočena na 

porabnike in na zadovoljitev njihovih potreb in želja v cilju dolgoročne uspešnosti. 

- Obdobje odnosov traja od leta 1990, zanj je značilno, da podjetja svoj uspeh gradijo na 

dolgoročnih odnosih s porabniki, dobavitelji, zaposlenimi in poslovnimi partnerji. 

- Obdobje socialnega marketinga traja od leta 2000, zanj je značilno, da podjetja dolgoročne 

odnose s porabniki gradijo s pomočjo interneta in socialnih omrežij (npr. Facebook in 

Twitter). 

Še pred nekaj desetletji je bilo življenje popolnoma drugačno. Danes sta med odraščajočimi 

otroki najbolj priljubljeni in najmočnejši zanimivosti Facebook in pošiljanje sporočil, ki pred 

nekaj leti sploh še nista obstajala. Zavedati se moramo tudi, da celo internet množično 

uporabljamo šele približno zadnjih petnajst let. Današnji otroci odraščajo v svetu, ki se zelo 

razlikuje od tistega, v katerem so bili vzgojeni njihovi starši. Mnoge starše zato skrbi, kakšen 

bo svet videti v prihodnosti, in hrepenijo po časih, ki so bili nekoč, ter se nostalgično spominjajo 

počasnejšega ritma življenja. Kljub temu se morajo starši zavedati, da dobri stari časi, ki jih 

tako radi omenjajo, vendarle niso bili tako zelo dobri. Istočasno morajo sprejeti dejstvo, da 

imajo otroke, ki so rojeni kot digitalni prebivalci. Nekaterim staršem se svet digitalne 

tehnologije zdi nov in celo nor, vendar je potrebno razumeti, da otroci poznajo samo takšen 

svet, da je to njihov svet, ki jim ponuja polno možnosti in vznemirjenja. Ne glede na to, kaj si 

mislijo otroci ali starši, časa ne moremo prevrteti in poti nazaj ni več, saj je tehnologija 

neizprosna sila, ki je ne moremo ustaviti, ki si je konec koncev niti ne bi smeli želeti ustaviti 

(Taylor 2015, 1). 

Biti starš, nikoli ni bilo lahko. Toda danes je še težje. Organizacija Public Agenda je v letu 2002 

izvedla raziskavo o vzgoji otrok. Kar 76 % anketiranih staršev je odgovorilo, da je vzgajati 
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otroke v sedanjosti težje kot takrat, ko so odraščali oni. Poleg tega je 47 % staršev na anketo 

odgovorilo, da se soočajo z največjim izzivom, saj se trudijo zaščititi svoje otroke pred 

negativnimi socialnimi vplivi, vključno z motečimi in zavajajočimi podobami, nasiljem in 

neprimernimi sporočili, ki se pojavljajo v medijih (Levin in Kilbourne 2008, 15). 

Potrošniško kulturo, ki se nanaša na otroštvo in otroke, najdemo povsod, saj predstavlja stalnico 

javnega življenja. Vsaj enkrat dnevno ali tudi večkrat lahko zasledimo slike otrok, ki pritegnejo 

naš pogled. To niso le slike, ampak so skrbno obdelane in pripravljene reklame. Otroške like in 

otroško vsebino oglaševalci spretno uporabljajo za oglaševanje raznovrstnih izdelkov in 

storitev: od avtomobilskih pnevmatik, kosmičev za zajtrk, hotelov in počitnic do hladilnikov. 

Tako časopisi, revije, televizijske oddaje kot tudi spletne strani in omrežja bijejo bitko za 

pozornost otrok (Cook 2004, 1). 

Zato se uspešna podjetja današnjega časa ne sprašujejo več, ali komunicirati ali ne, zanje je 

predvsem pomembno vprašanje, kako načrtovati in izpeljati svoje komuniciranje, da bo v 

skladu s sodobnimi razmerami na trgu učinkovito doseglo želeno ciljno skupino. Pomembno je 

tudi, da podjetja marketinško komuniciranje uskladijo z ostalimi elementi v spletu (Konečnik 

Ruzzier 2011, 207). 

Splet marketinškega komuniciranja lahko sestavimo iz naslednjih orodij: oglaševanja, 

pospeševanja prodaje, odnosov z javnostmi in publiciteto, osebne prodaje, neposrednega in 

interaktivnega marketinga (Podnar, Golob in Jančič 2007, 163). 

Naloga marketinga je, da ponudi prave informacije, ki porabnikom olajšajo nakupno odločitev. 

Različne ciljne skupine potrebujejo različne informacije. Ker se trg dinamično spreminja, je 

najbolje, da se marketing z metodo sledenja prilagaja porabnikovim potrebam in željam. Prav 

tako se mora marketing počasi umikati od klasičnih oblik komuniciranja, saj oglaševanje preko 

tiskanih, televizijskih in radijskih medijev ni več optimalno. Klasične oblike komuniciranja 

temeljijo namreč na enosmerni komunikaciji, ki javnosti informacije vsiljuje. Danes so veliko 

primernejše nove, bolj prilagodljive oblike spletnega komuniciranja. Z razvojem tehnologije so 

prišle tudi nove možnosti za vzpostavljanje dvosmerne komunikacije med porabniki. Tako je 

torej naloga marketinga kot naloga marketinškega komuniciranja smiselno usklajevanje 

načinov komuniciranja, in sicer tako, da zadovoljita porabnikove potrebe, hkrati pa ohranjata 

in gradita svoj ugled (Jančič v Jančič idr. 2013, 83). 

Sodobna podjetja morajo veliko bolje poznati porabnika, kot so ga nekoč, zato morajo poznati 

dejavnike, ki vplivajo na proces odločanja o nakupu. Poznavanje potreb in razumevanje 

porabnikov prinaša namreč podjetjem na vseh ravneh mnoge koristi, kot sta npr. večji poslovni 

uspeh ter prispevek k boljšim in manj tveganim odločitvam (Vukasović 2013b, 31). 

Ravno tako kot se ljudje med seboj ločujemo po prstnih odtisih, tako različni so si med seboj 

tudi porabniki. Zato lahko trdimo, da si niti dva porabnika nista med seboj popolnoma enaka v 
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nakupnem vedenju. To dejstvo povzroča ponudnikom storitev in izdelkov preglavice, ko 

skušajo s strategijami vplivati na vedenje porabnikov (Prodnik 2011, 22). 

Otroci so v procesu socializacije, naloga katerega je, da jih uči, kako postanejo porabniki. Del 

znanja pridobijo od staršev in prijateljev, večinoma pa nanje vplivajo množični mediji in 

oglaševanje. Množični mediji mnogokrat izkoriščajo svoj vpliv, ko za nakup prepričujejo 

otroke, zato se tako praktiki, teoretiki in potrošniki sprašujemo, če so njihovi vplivi z vidika 

marketinga sploh etični (Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 235). 

Namen novih marketinških pristopov pa ni zgolj posredovanje sporočil množicam. Današnji 

tržniki nas želijo neposredno in osebno doseči. Želijo postati del našega življenja in naše 

izkušnje obogatiti z njihovimi blagovnimi znamkami. Gredo celo tako daleč, da nam pomagajo, 

da živimo njihove blagovne znamke (Armstrong idr. 2015, 4). 

Naša problematika torej izhaja iz dejstva, da se tržniki zelo dobro zavedajo tega, da so postali 

preteklost tisti dnevi, ko so se otroci med seboj družili in se igrali zunaj. Da so minili tisti dobri 

stari časi, ko so si otroci umazali hlače med zidanjem gradov v peskovnikih, si raztrgali majice 

med plezanjem preko sosedove ograje, si obrabili teniske med tekanjem za žogo in 

preskakovanjem gumitvista. Minili so tisti časi, ko so otroci zunaj štirih zidov tako uživali, da 

so pozabili celo na lakoto in žejo. Nemalokrat se je zgodilo, da so jih starši morali dobesedno 

prisiliti, da je treba med igranjem tudi kaj zaužiti. Ti otroci so zvečer rdečelični in utrujeni legli 

v postelje ter med poslušanjem pravljice z radijske kasete ali med spremljanjem risanke z 

videokasete že komaj čakali na dogodivščine zunaj domačega ognjišča. 

Danes pa je ta slika popolnoma drugačna. Otroci, ki so se nekoč igrali zunaj z resničnimi 

prijatelji in niso imeli niti mobilnih naprav, so danes starši otrok, ki se v večini igrajo z 

navideznimi prijatelji v virtualnem svetu. To pomeni, da so večino časa doma za računalnikom, 

če pa se že odpravijo ven, potem obvezno s seboj vzamejo pametni telefon. 

Tehnološki napredek in spremembe v načinu igranja otrok so zato seveda dodobra izkoristili 

tudi tržniki v okviru programov zvestobe. Slednje uvrščamo med enega izmed načinov 

ohranjanja odnosov in zadovoljevanja pričakovanj porabnikov.  

Ker otroci večino svojega prostega časa preživijo pred televizorjem in za računalniki, so lahka 

tarča marketinških sporočil. Teh sporočil pa je res ogromno, zato je zgolj majhna verjetnost, da 

otrok ne bi opazil tudi mamljivih nagrad, ki jih bo dobil samo v primeru, če starše prepriča, naj 

mu točno v določeni prodajalni kupijo točno tisti izdelek, ki obljublja nagrado iz oglasa. 

Našo pozornost so pritegnili predvsem tisti programi zvestobe za otroke, ki vključujejo zbiranje 

raznih sličic, kartic, nalepk, igračk itd., ki jih lahko otroci »brezplačno« prejmejo samo v 

primeru, če starši opravijo nakup. Prav tako so zanimiva tudi organizirana srečanja otrok in 

staršev v nakupovalnih centrih, in sicer z namenom medsebojnega zamenjevanja prejetih 
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nagrad iz programov zvestobe. Očitno je, da s tovrstnimi programi podjetja ne pritegnejo le 

otrok, temveč kar celotno družino. 

V Sloveniji še pred nekaj leti veliki trgovci niso ponujali posebno oblikovanih programov 

zvestobe za otroke. Prvi ponudniki tovrstnih programov pri nas so bili Mercator, Spar in 

Interspar, ki so v letu 2009 za opravljen nakup poleg finančnih ugodnosti ponujali tudi nagrade 

za otroke, in sicer magnetke ter nalepke. Po tem letu so se programov zvestobe za otroke pričeli 

posluževati tudi ostali večji trgovci, npr. Tuš, Lidl, Hofer. Tako smo bili v letu 2015 porabniki 

priča pravemu razcvetu teh programov, saj smo se imeli priložnost z njimi srečati tako v trgovini 

kot na bencinskih črpalkah, npr. OMV in Petrol. Ker se programi zvestobe za otroke s pomočjo 

razvoja v marketinškem komuniciranju tako hitro širijo, predstavljajo aktualno tematiko. Ravno 

zaradi tega dejstva smo načrtovali v magistrski nalogi raziskati in preučiti vpliv marketinškega 

komuniciranja programov zvestobe za otroke na nakupne odločitve staršev. 

1.2 Namen in cilji naloge 

Namen magistrske naloge je bil raziskati, preučiti in ugotoviti, kakšen vpliv ima marketinško 

komuniciranje programov zvestobe za otroke na nakupne odločitve njihovih staršev, ter na 

osnovi rezultatov raziskovanja podati predloge za nadaljnji razvoj, izboljšave in poslovno 

prakso. 

Cilji magistrske naloge so bili: 

- opredeliti vlogo in pomen marketinga ter marketinškega komuniciranja, 

- opredeliti vlogo in pomen vedenja porabnikov, 

- preučiti vlogo otrok in staršev na trgu in v procesu odločanja o nakupu, 

- opredeliti programe zvestobe kot orodje upravljanja odnosov s strankami oz. CRM (angl. 

Customer Relationship Management), 

- opredeliti pomen in značilnosti programov zvestobe, 

- raziskati, preučiti in opredeliti, kakšen vpliv ima marketinško komuniciranje programov 

zvestobe za otroke na nakupne odločitve njihovih staršev in 

- na osnovi rezultatov raziskovanja podati predloge za nadaljnji razvoj, izboljšave in 

poslovno prakso. 

Zastavili smo si naslednje hipoteze, ki smo jih preverili v empiričnem delu magistrske naloge: 

H1: Marketinško komuniciranje, namenjeno otrokom, vpliva na vključevanje njihovih staršev v 

programe zvestobe za otroke. 

Hipotezo smo preverili s t-testom za neodvisne vzorce in z multiplo linearno regresijo. 

H2: Marketinško komuniciranje programov zvestobe za otroke statistično pomembno vpliva na 

nakupne odločitve staršev. 
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Hipotezo smo preverili z multiplo linearno regresijo. 

H3: Staršem je pri nakupnih odločitvah v okviru programov zvestobe za otroke statistično 

značilno pomembnejši dejavnik blagovna znamka izdelkov, kot pa cenovni popusti, kuponi, 

nagrade, prijaznost in strokovnost prodajnega osebja, dogodki za otroke, priporočila drugih 

oseb, oglaševanje.  

Hipotezo smo preverili z enosmerno analizo variance (ANOVA) za ponovljene vzorce. 

H4: Starši, katerih otroci preživijo več časa za televizijskimi zasloni in pred računalnikom, se 

statistično značilno pogosteje odločajo za nakup v okviru programov zvestobe za otroke. 

Hipotezo smo preverili s Spearmanovim korelacijskim koeficientom. 

1.3 Metodologija 

Pri izdelavi magistrske naloge smo uporabili naslednje raziskovalne metode: 

- metodo opisovanja ali deskripcije, 

- metodo povzemanja ali kompilacije, 

- metodo analize in 

- metodo sinteze ali končne ugotovitve. 

Magistrska naloga je sestavljena iz dveh delov. V prvem, teoretičnem delu, smo s pomočjo 

domače in tuje literature z uporabo metode deskripcije oz. opisovanja, kompilacije oz. 

povzemanja in sinteze oz. končne ugotovitve (Zelenika 2000, 338-339) analizirali vsebine s 

področja marketinga, marketinškega komuniciranja, vedenja porabnikov, odločanja porabnikov 

v nakupnem procesu, marketinškega komuniciranja za otroke ter programov zvestobe. 

Drugi del magistrske naloge pa je empiričen, kjer smo podatke zbrali s pomočjo kvantitativne 

metode raziskovanja (Vukasović 2013b, 87). Raziskali smo povezanost marketinškega 

komuniciranja programov zvestobe za otroke in nakupnih odločitev staršev v Sloveniji. 

Odgovore smo pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika, ki smo ga objavili na spletu. Cilj je 

bil pridobiti vsaj 150 do 220 pravilno izpolnjenih vprašalnikov, ki so jih izpolnjevali starši. Ta 

cilj smo celo presegli. Vzorec je bil namenski, saj vanj nismo vključili vseh porabnikov, temveč 

so nas zanimali predvsem tisti starši, ki so vključeni v programe zvestobe za otroke. Vprašanja 

so bila zaprtega tipa, postavljena tudi s pomočjo Likertove lestvice, kjer je anketiranec označil, 

v kolikšni meri se strinja s postavljeno trditvijo (Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 374). 

Pridobljene podatke smo analizirali s pomočjo statističnega programa angl. Statistical Package 

for the Social Sciences oz. SPSS (Kodrin 2012, 99). 
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1.4 Predpostavke in omejitve 

Predvidene predpostavke raziskave so bile: 

- predpostavljali smo, da otroci za podjetja postajajo vedno bolj pomembna ciljna skupina, 

- predpostavljali smo, da številčnost programov zvestobe za otroke v Sloveniji vedno bolj 

obremenjuje starše, 

- predpostavljali smo, da so starši tistih otrok, ki večino prostega časa preživijo pred 

televizorjem in za računalnikom, vključeni v več programov zvestobe za otroke v 

primerjavi s starši, katerih otroci večino prostega časa preživijo drugače, npr. se ukvarjajo 

s športom, igrajo instrument, so v naravi ipd., 

- predpostavljali smo, da so starši čedalje manj zadovoljni s programi zvestobe za otroke, 

- predpostavljali smo, da so starši še vedno premalo informirani o prednostih in slabostih, ki 

jih prinaša vključenost v programe zvestobe (različne ugodnosti, zbiranje podatkov o njih, 

o pogostosti nakupov, skladiščenje podatkov ipd.), 

- predpostavljali smo, da so nekateri starši postali tako preobremenjeni oz. nezadovoljni s 

programi zvestobe za otroke, da se raje odločijo za nakup pri tistih ponudnikih, ki tovrstnih 

programov sploh ne omogočajo. 

Predvidene omejitve raziskave so bile: 

- omejitev je predstavljalo omejeno število anketirancev, kar pomeni, da raziskave ne 

moremo posplošiti na vse porabnike v Sloveniji, 

- omejitev je predstavljalo omejeno število podjetij, ki smo jih zajeli v raziskavi (npr. Spar, 

Mercator, Tuš, Lidl, Petrol, OMV), in ponujajo programe zvestobe za otroke, ki nagrajujejo 

nakupe tako s finančnimi kot tudi z drugimi ugodnostmi, npr. sličicami, nalepkami, 

igračkami ipd., kar pomeni, da rezultatov raziskave ne moremo posplošiti za vsa podjetja 

v Sloveniji, saj nekatera podjetja (npr. Baby Center in Pikapolonica) tudi omogočajo 

programe zvestobe za otroke, a ta nakupe nagrajujejo zgolj s finančnimi ugodnostmi, npr. 

popusti, dobropisi, kuponi. 
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2 MARKETING 

Mnogo je takšnih ljudi, ki mislijo, da je marketing tako ozek pojem, da ga lahko enačimo s 

prodajo in oglaševanjem. Takšnega mišljenja so zato, ker smo vsakodnevno preplavljeni s 

televizijskimi oglasi, neposrednimi ponudbami preko spletne pošte, prodajalci nas kličejo po 

telefonu ali pa objavljajo svoje novosti na internetu. Kljub temu pa sta prodaja in oglaševanje 

samo vrh marketinške ledene gore (Armstrong in Kotler 2009, 37). 

2.1 Opredelitev vloge in pomena marketinga 

V Sloveniji za pojem marketing uporabljamo tudi izraz trženje. Izraz marketing je sicer 

anglosaksonskega izvora, nastal je iz besede the market (angl.), kar pomeni trg in zajema vse 

dejavnosti, ki so na kakršenkoli način povezane s trgom. Pojem trg pa za ekonomiste predstavlja 

drugačen pomen kot za tržnike. Ekonomisti trg vidijo kot mesto, kjer se zbirajo porabniki oz. 

povpraševalci in prodajalci oz. ponudniki z namenom, da trgujejo z določenim izdelkom oz. 

storitvijo. Za tržnike pa je trg sestavljen iz vseh potencialnih porabnikov (povpraševalcev), ki 

imajo skupno željo, potrebo, denar ter so pripravljeni na menjavo. Rečemo lahko, da tržniki 

pojem trga opredeljujejo ožje, saj nanj gledajo z vidika porabnikov oz. povpraševalcev, medtem 

ko v tem pogledu ponudniki oz. prodajalci predstavljajo panogo. Tudi prve marketinške ideje 

izhajajo iz tujine. Porodile so se v glavah ameriških managerjev, ki so bili zaposleni v petdesetih 

letih prejšnjega stoletja v multinacionalnih podjetjih (Konečnik Ruzzier 2010, 1-3). 

Na vlogo marketinga vplivajo dejavniki znotraj podjetja in dejavniki specifičnega poslovnega 

okolja podjetja (Žabkar in Zbačnik 2009, 12). Marketing namreč obstaja tako v podjetju samem 

kot tudi zunaj njega. Poudariti moramo, da je vloga marketinga zelo kompleksna, kar je 

razvidno iz številnih različnih opredelitev marketinga (Weitz in Wensley 2002, 67). 

Marketing ima več pomenov, saj se pojavlja kot ekonomski proces, poslovna dejavnost ali 

funkcija, poslovna koncepcija in znanstvena disciplina. Osnovna vsebina marketinga je v tem, 

da ima proizvajalec oz. ponudnik aktiven odnos do kupca oz. potrošnika, ki se kaže na dva 

načina. S prvim načinom ponudnik zadovoljuje potrošnikove vsakdanje potrebe, z drugim pa 

ponudnik pomaga pri reševanju potrošnikovih problemov, s katerimi se ta vsakodnevno srečuje 

(Devetak 1995, 13). 

Blythe (2014, 3) govori o marketingu kot o pojmu, ki je zelo nenavaden. Omenja, da je to 

poslovna funkcija, ki se neprestano razvija. Poslovno funkcijo pa lahko razvijajo le strokovni 

delavci s pomočjo uvajanja novih tehnologij in pristopov. Ocenjuje, da je za odvetnike, 

računovodje in celo za inženirje ter oblikovalce ta tema pretežka. 

Cilj marketinga je ustvariti vrednost za kupce in hkrati pridobiti njihovo vrednost nazaj. 

Marketing torej cilja na nove kupce, ki jih želi privabiti tako, da jim ponuja vrhunske vrednosti, 
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hkrati pa želi obdržati in razvijati odnose z obstoječimi kupci in še naprej zadovoljevati njihove 

potrebe (Armstrong idr. 2015, 2-4). 

Ameriško združenje za marketing je v letu 2013 podalo novo opredelitev marketinga, ki 

poudarja, da je marketing aktivnost, skupek institucij in procesov, ki so namenjeni ustvarjanju, 

komuniciranju, dobavljanju in izmenjavanju ponudbe, ki predstavlja in ima vrednost za kupce, 

partnerje, stranke in za družbo v širšem pomenu (American Marketing Association 2013). 

Razumevanje marketinga nekoč in danes se razlikuje. Nekoč so tržniki želeli kupcem samo 

prodati svoje proizvode, danes pa želijo zadovoljiti njihove potrebe. Tista podjetja, ki razumejo 

potrebe porabnikov, lahko razvijajo izdelke in storitve, ki porabnikom prinašajo visoko dodano 

vrednost. Sam razvoj izdelkov in storitev pa za uspeh prodaje ni dovolj, saj morajo podjetja 

paziti tudi na cene, dobavo in na marketinško komuniciranje. Šele takrat, ko vse omenjene 

aktivnosti uskladijo, lahko pričakujejo prodajne učinke (Armstrong in Kotler 2009, 38). 

Kotler (2004, 8-9) pravi, da obstajajo razlike med družbenim in managerskim marketingom. 

Vlogo, ki jo ima marketing v družbi, si razlagamo z družbeno opredelitvijo, ki pravi, da je 

marketing družbeni proces. V družbeni proces so vključeni posamezniki in skupine z namenom, 

da bi pridobili tisto, kar potrebujejo in si želijo. Ta namen dosežejo tako, da drugim 

udeležencem ponudijo, zanje ustvarjajo in si z njimi izmenjujejo izdelke in storitve, ki imajo 

vrednost. Managerska opredelitev pa marketing obravnava kot umetnost in znanost ustvarjanja, 

posredovanja in komuniciranja večje vrednosti za kupca, pri čemer se izbirajo in pridobivajo 

ciljni trgi, število kupcev pa se ohrani in raste. 

Najpreprosteje marketing opredelimo kot donosno upravljanje odnosov s strankami (Armstrong 

idr. 2015, 4). Marketing je vse tisto, kar nas obdaja, je vse okoli nas (Armstrong in Kotler 2009, 

37), je način razmišljanja (Konečnik Ruzzier 2010, 1). 

Mi lahko marketing zaznavamo preko njegovih tradicionalnih oblik, ko si npr. ogledujemo 

izdelke na policah v trgovini, izložbe majhnih butikov v nakupovalnih centrih ter preko oglasov, 

ki jih slišimo in vidimo v časopisih, revijah, preko radia, televizije. V zadnjih letih pa se tržniki 

vendarle poslužujejo številnih novih marketinških pristopov. Do nas dostopajo preko 

domiselnih spletnih strani, spletnih socialnih omrežij in aplikacij pametnih telefonov 

(Armstrong idr. 2015, 4). 

Razliko med povprečnimi in najboljšimi podjetji predstavlja učinkovit marketing. Povprečna 

podjetja ne vlagajo dovolj sredstev v marketing, zato njihove priprave in strategije niso dovolj 

dobre, marketinške aktivnosti pa so neučinkovite. Njihova sporočila so slabi posnetki tega, kar 

so že v preteklosti predstavili drugi. Po drugi strani pa najboljša podjetja posvečajo marketingu 

več časa in zanj namenijo več sredstev, zato so njihove ideje genialne, marketinške aktivnosti 

so učinkovite, delovanje podjetij pa je strateško in proaktivno (Korelc 2010, 10). 
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Če se osredotočimo na slovenski trg in na naša podjetja, lahko rečemo, da ima tipično slovensko 

podjetje povprečen dizajn in povprečen marketing. Razlogi, da slovenska podjetja ne izstopijo 

iz sence povprečja, pa se skrivajo v napačni miselnosti podjetnikov in managerjev, ki po večini 

kar pozabljajo na marketing, saj so pripravljeni v funkcionalen razvoj izdelka, proizvodne 

zmogljivosti, prostore in opremo vložiti na milijone evrov, zato jim za marketing ostane 

premalo denarja oz. ga zmanjka. Kljub temu se morajo v podjetjih zavedati, da ne zmagujejo 

tisti izdelki, ki so najboljši in visoko kakovostni, temveč tisti, ki so v očeh kupcev zaznani kot 

najboljši. Zaznano kakovost pa lahko ustvarijo samo z marketingom, zato bi morali v slednjega 

čim več investirati. Prav tako delajo napake pri izbiri agencij in oblikovalcev, saj izbirajo zgolj 

povprečne, zato ne morejo pričakovati, da bo njihov vrhunski izdelek tudi vrhunsko 

predstavljen. V primerjavi z najboljšimi državami imamo v Sloveniji zaradi takšnega mišljenja 

in delovanja naših podjetij 7,3-krat šibkejše blagovne znamke, 6,3-krat manj zaščitenih 

modelov, 23-krat manj patentov na milijon prebivalcev in tudi 2,33-krat nižji BDP (Bruto 

domači proizvod) (Korelc 2010, 29-30). 

Uspešna podjetja si z vsemi močmi prizadevajo zadovoljiti potrebe porabnikov na natančno 

opredeljenih ciljnih trgih. V primerjavi s povprečnimi podjetji je njihovo zavedanje na višji 

ravni, saj vedo, da nenehna skrb za porabnike prinaša tržni delež, za katerega je vezan tudi 

dobiček (Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 13). 

Sodobna orodja podjetjem omogočajo uspešnejšo, stroškovno učinkovitejšo in pravočasno 

pridobitev informacij (Keegan in Green 2008, 189). Rezultate digitalne revolucije zaznamo 

skozi novodobne izdelke, storitve in tehnologije, ki jih razvijajo podjetja po vsem svetu. To so 

npr. širokopasovna omrežja, mobilna telefonija in pametni telefoni ter brezžične povezave 

(Keegan in Green 2008, 583). 

Za današnje čase so značilne predvsem govorice od ust do ust preko svetovnega spleta, saj 

porabnikom omogočajo hitrejše, enostavnejše, nenehno in interaktivno komuniciranje. Spletno 

komuniciranje namreč s številnimi orodji (npr. Facebook, Twiter, Linkedln, Myspace, forumi, 

blogi, wikiji, itd.) doseže ljudi povsod po svetu (Kodrin 2012, 202). 

2.2 Temeljni marketinški koncepti 

Opredelitve marketinga so tesno povezane z opredelitvami temeljnih marketinških konceptov 

(Vukasović 2013a, 15), ki nam ponujajo dodatno razumevanje marketinga (Kotler 2004, 9). 

Družbena opredelitev marketinga nam navaja pojme, kot so potreba, želja, povpraševanje, 

izdelek oz. storitev, vrednost, zadovoljstvo, menjava, trg. Vsi našteti pojmi so elementi 

marketinga, ki sestavljajo njegov krogotok. V procesu zadovoljevanja potreb se krogotok 

marketinga (Slika 1) skozi zgodovino človeštva odvija neprenehoma in na vedno zahtevnejših 

ravneh (Vukasović 2013a, 15). 
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Slika 1: Krogotok marketinga 
Vir: Vukasović 2013a, 16. 

Razumevanje potreb, želja in povpraševanja ciljnega trga so glavna vodila v razmišljanju 

tržnikov (Kotler 2004, 11). Ko govorimo o tržnikih, mislimo na osebe, ki pripravljajo in 

ponujajo izdelke in storitve drugim, da bi zadovoljili njihove potrebe ter vplivajo na raven in 

sestavo povpraševanja za posamezen izdelek oz. storitev (Potočnik 2000a, 10). Tržniki ne 

ustvarjajo potreb, vplivajo pa na želje. Potrebe opredelimo kot temeljne zahteve, ki jih ima 

človek. Ljudje za preživetje potrebujemo hrano, zrak, vodo, obleko in streho, čutimo pa tudi 

močne potrebe po izobraževanju, rekreaciji in razvedrilu. V primeru, če ljudje usmerjamo 

potrebe na specifične objekte, ki imajo moč, zadovoljiti potrebe, pa te postanejo želje. Za 

oblikovanje želja je odgovorna družba. Želja postane povpraševanje takrat, ko jo podpremo s 

plačilno sposobnostjo (Kotler 2004, 11). Ker imamo ljudje različne potrebe in želje, ki so pri 

posamezniku lahko tudi vir nelagodja, jih odpravljamo in zadovoljujemo z nakupom izdelkov 

oz. storitev (Potočnik 2000a, 2). Izdelek je vse tisto, kar se ponudi posamezniku ali skupini z 

namenom pridobivanja njune pozornosti in zadovoljevanja potreb in želja (Vukasović 2013a, 

15-16). Storitev pa opredelimo kot posebno dejanje ali delovanje, ki ga porabniku ponudi 

izvajalec storitve. Storitve od izdelkov razlikujemo po naslednjih osmih značilnostih: 

neoprijemljivost, neločljivost porabnika in izvajalca storitve, minljivost oz. kratkotrajnost, 

časovna občutljivost, težavnost ugotavljanja in nadziranja kakovosti, visoka stopnja tveganja, 

prilagajanje ponudbe posebnim zahtevam porabnikov storitev in ustvarjanje osebnih stikov med 

porabnikom in izvajalcem storitve (Potočnik 2000b, 18-19). 

Dejstvo, da obstaja veliko izdelkov, ki lahko zadovoljijo dano potrebo, terja porabnika, da se 

mora odločiti, kateri izdelek bo to potrebo najpopolneje zadovoljil. To stori z vrednostjo, ki 

pomeni njegovo oceno lastnosti izdelka o zadovoljitvi potreb. Vrednost opredelimo kot 

največjo razliko med skupno vrednostjo v porabnikovih očeh in skupnimi stroški za pridobitev 

izdelka (npr. cena izražena v denarju, porabljena energija in čas, psihični napor). Omenili smo, 

da ima porabnik potrebe in želje, da lahko izdelku določi tudi vrednost. Kljub temu pa vse 
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povpraševanje  

Trgi 

Vrednost, 

zadovoljstvo  
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našteto za celotno opredelitev marketinga ni dovolj. O pojavu marketinga namreč lahko 

govorimo šele takrat, ko se porabniki odločijo svoje potrebe in želje zadovoljiti z menjavo, ki 

je osrednji pojem (Vukasović 2013a, 16) in izhodišče marketinga (Potočnik 2000a, 2). Po 

Kotlerju (2004, 12) jo opredelimo kot proces, s katerim pridobimo želeni izdelek od nekoga, ki 

mu nekaj ponudimo v zameno. Menjava predstavlja enega od štirih možnih načinov pridobitve 

izdelka. Do slednjega lahko pridemo še tako, da ga proizvedemo sami (npr. ribolov, izdelava 

predmetov za lastne potrebe), si ga prisvojimo na nedovoljen način (npr. s krajo, izsiljevanjem) 

ter s prosjačenjem (Potočnik 2000a, 2). Obstajati mora pet pogojev, da obstaja možnost za 

menjavo (Kotler 2004, 12): obstajata najmanj dve stranki; vsaka stranka ima nekaj, kar ima 

lahko vrednost za drugo stranko; vsaka stranka je zmožna komunikacije in dostave; vsaka 

stranka prostovoljno sprejme ali zavrne menjalno ponudbo; vsaka stranka je prepričana, da je 

ustrezno ali zaželeno, da posluje z nasprotno stranko. V primeru, da se dve stranki dogovorita 

o menjavi, pravimo, da je sklenjena transakcija (Potočnik 2000a, 3). Večinoma se menjave 

izvršujejo na trgu (Vukasović 2013a, 17), ki je sestavljen iz vseh potencialnih porabnikov, ki 

imajo specifične želje in potrebe ter finančno sposobnost in pripravljenost, da svoje potrebe tudi 

zadovoljijo (Potočnik 2005, 7). Rečemo lahko, da se vse prične na trgu, zato morajo podjetja 

trg natančno opredeliti, izbrati ciljne trge in raziskati potrebe porabnikov na trgu. Trženjski 

koncept namreč poudarja, da lahko podjetje, ki zadovoljuje potrebe porabnikov, uresničuje 

svoje cilje tudi na dolgi rok. Središče marketinškega razmišljanja predstavlja torej zadovoljstvo 

porabnikov (Vukasović 2013a, 17). Zelo redko pa se zgodi, da tržniki zadovoljijo vsakogar na 

trgu, saj si vsi ne želimo enakih hotelskih sob, brezalkoholnih pijač, avtomobilov, filmov, itd., 

zato tržniki trg delijo. To pomeni, da različne skupine kupcev identificirajo, opišejo njihove 

profile in ugotavljajo, če te skupine dajejo prednost ali zahteve za različne splete izdelkov in 

storitev. Tako imenovane tržne segmente lahko identificiramo s proučevanjem demografskih, 

psihografskih in vedenjskih razlik med kupci (Kotler 2004, 9). Tržni segment je lahko skupina 

gospodinjstev, posameznikov ali organizacij, katerih značilnosti glede porabe izdelkov so si 

podobne. Podjetja se odločajo za segmentiranje trga, da ga razbijejo, da pridejo do manjših 

segmentov v cilju, da bi uspešneje izvajala marketinške aktivnosti in hitreje ter uspešneje 

zadovoljila plačilno sposobno povpraševanje. S segmentacijo želijo namreč odkriti konkretne 

potrebe skupin potrošnikov nekega območja (Devetak 2007, 73). Ko podjetje vse to opravi, 

mora sprejeti odločitev o tem, kateri segmenti pomenijo največjo priložnost oz. kateri so 

njegovi ciljni trgi. Ko podjetje slednje izbere, za vsakega posebej razvije tržno ponudbo (Kotler 

2004, 9). Najprej morajo torej podjetja ugotoviti tržni položaj, šele nato pa lahko pristopijo k 

pozicioniranju svoje ponudbe. Ko govorimo o pozicioniranju, mislimo na postopek oblikovanja 

ponudbe in podobe podjetja, ki se zanj odloči z namenom, da v očeh ciljnih kupcev pridobi 

mesto, ki je vidno in ima določeno vrednost. Podjetja torej težijo k temu, da pridobijo 

naklonjenost odjemalcev, ki v mislih ali v podzavesti primerjajo njihov izdelek s konkurenčnim 

(Devetak 2007, 80-81). 

Podjetja, ki se lotevajo ciljnega trženja, morajo poznati tudi marketinško okolje, ki je 

sestavljeno iz notranjega (mikrookolja) in zunanjega (makrookolja). Sestavine notranjega 
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okolja so naslednje: podjetje, njegovi dobavitelji, posredniki, javnost, konkurenti in ciljni 

porabniki. Zunanje okolje pa je sestavljeno iz dejavnikov povpraševanja, kot so npr. ekonomski, 

demografski, sociokulturni, tehnološki dejavniki, dejavniki regulative in dejavniki, katerih 

značilnost je, da se navezujejo na naravno okolje. Podjetje lahko na notranje okolje vpliva, 

zunanjega pa mora spremljati, ga analizirati in se mu prilagajati (Vukasović 2013a, 17). 

Pot razvoja trženjske miselnosti je sledila šestim temeljnim poslovnim usmeritvam oz. 

konkurenčnim konceptom, na osnovi katerih podjetja izvajajo svoje trženjske aktivnosti: 

koncept proizvodnje, koncept izdelka, prodajni koncept, trženjski koncept, koncept porabnika 

in koncept družbeno odgovornega trženja (Kotler 2004, 17). 

Koncept proizvodnje 

Koncept proizvodnje temelji na predpostavki, da porabniki dajejo prednost tistim izdelkom na 

trgu, ki so na voljo vsem, so lahko dosegljivi in si jih brez težav lahko privoščijo, so torej poceni. 

Ta koncept predstavlja eno izmed najstarejših usmeritev, ki služi kot vodilo prodajalcem. Kljub 

temu da je ta koncept že nekoliko zastarel, je torej še vedno koristen v določenih situacijah. Kot 

primer navajamo podjetje Lenovo, ki izdeluje računalnike. Na kitajskem računalniškem trgu je 

to podjetje prevzelo vodilno vlogo, kljub temu da je tamkajšnji trg visoko konkurenčen in 

cenovno izjemno občutljiv. V Lenovu so za takšen uspeh zaslužni predvsem nizki stroški 

delovne sile, visoke proizvodne zmogljivosti in masovna distribucija (Armstrong in Kotler 

2009, 42). 

Koncept izdelka 

Koncept izdelka temelji na predpostavki, da porabniki dajejo prednost tistim izdelkom, ki so 

kakovostni, učinkoviti, njihova podoba pa je inovativna. Podjetja, ki se odločajo za ta koncept, 

se osredotočajo samo za marketinške strategije, ki nenehno izboljšujejo njihove izdelke in 

stremijo k njihovi kakovosti. Pri tem pozabljajo na pomembnost dizajna, embalaže, cene, 

distribucijo, na potrebe in prepričevanje kupcev, da je njihov izdelek najboljši. Podjetja, ki vse 

omenjeno pozabljajo, označimo kot marketinško kratkovidna. Kotler in Armstrong kot primer 

navajata podjetje, ki proizvaja in izboljšuje pasti za miši. Denimo, da imamo doma miši, ki se 

jih želimo znebiti. Ni nujno, da se bomo kot porabniki odločili za boljšo past, ki bo hitreje ujela 

miši. Lahko se odločimo tudi za razna razpršila, lahko pokličemo strokovnjaka. Na voljo imamo 

torej več možnosti, zato sprejmemo tisto, ki nam najbolje ustreza. Če nam ne ustreza boljša 

mišja past, je podjetje, ki se ukvarja s tovrstno proizvodnjo, vsekakor kratkovidno (Armstrong 

in Kotler 2009, 42). 
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Prodajni koncept 

Veliko je takšnih podjetij, ki sledijo prodajnemu konceptu, ki temelji na predpostavki, da 

porabniki ne bodo kupili njihovih izdelkov, če jih za nakup ne bodo prepričali s široko paleto 

prodajnih aktivnosti in s promocijami. Tovrsten koncept se največkrat uporablja za skupino 

izdelkov, ki jih kupci nimajo namena kupiti, kot so npr. zavarovanja, ter za skupino izdelkov, 

ki se jih želijo organizacije zaradi kopičenja zalog znebiti, kot so npr. knjige (Armstrong in 

Kotler 2009, 42; Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 20). Podjetja, ki sledijo 

omejenemu konceptu, se poslužujejo agresivne prodaje in promocije z namenom, da kupce 

prepričajo v nakup in odženejo njihov odpor. Kupce skušajo privabiti z intenzivnim 

oglaševanjem, pošiljanjem prospektov in katalogov, z obiski na domu itd. Cilj prodajalcev je 

prodaja tistega, kar imajo, kar so proizvedli, pri tem pa se ne ozirajo na tisto, kar trg v resnici 

potrebuje (Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 20). Poudariti moramo, da je takšen 

koncept za podjetja zelo tvegan, saj ne gradijo dolgoročnih dobičkonosnih odnosov s porabniki, 

temveč se osredotočajo na prodajne transakcije. Poleg tega se opirajo na dve prav tako tvegani 

domnevi: prva predvideva, da bo zvabljenim porabnikom izdelek všeč, druga pa predvideva, 

da jim izdelek ne bo všeč, vendar bodo čez čas pozabili na razočaranje in bodo izdelek ponovno 

kupili (Armstrong in Kotler 2009, 42-43). 

Trženjski koncept 

Trženjski koncept predpostavlja, da je ključni cilj organizacije poznavanje potreb in želja ciljnih 

trgov ter oblikovanje takšne ponudbe, ki bo zadovoljevala kupce bolje od konkurence. Podjetja, 

ki sledijo trženjskemu konceptu, se držijo filozofije: »zaznaj in odzovi se« in opuščajo 

filozofijo, ki je osredotočena na izdelke: »naredi in prodaj«. To pomeni, da naloga teh podjetij 

ni poiskati prave kupce za svoje izdelke, ampak je narediti prave izdelke zanje. Tako je za 

trženjski koncept značilno, da morajo podjetja, ki se ga poslužujejo natančno, opredeliti ciljni 

trg, dobro poznati potrebe kupcev in se nanje osredotočiti ter povezovati vse marketinške 

aktivnosti, ki vplivajo na kupce. Na ta način podjetja stkejo trajne odnose s pravimi kupci, saj 

ti odnosi temeljijo na zadovoljstvu kupcev. Zadovoljni kupci pa cenijo vrednost takšnega 

podjetja in mu prinašajo dobiček. Podjetja, ki so osredotočena na kupce, pa morajo opraviti tudi 

številne podrobne raziskave o njih. S tem se učijo o željah kupcev, zbirajo ideje o novih izdelkih 

in storitvah ter testirajo svoje predloge o izboljšavah na izdelkih. Problem pa nastane, če kupci 

ne vedo, kaj si želijo, ali celo ne vedo, kaj vse je na trgu možno dobiti. Vrnimo se v čas pred 

dvajsetimi leti, ko porabniki še nismo vedeli oz. poznali novodobnih izdelkov in storitev, kot 

so npr. satelitska navigacija v avtomobilu, pametni telefoni, digitalni fotoaparati, prenosni 

računalniki in spletna prodaja. S takšnimi situacijami se vsakodnevno srečujejo podjetja, ki so 

osredotočena na kupce. Bistvo njihovih nalog je, da bolje razumejo potrebe kupcev, kot jih 

poznajo sami, da ustvarjajo takšne izdelke in storitve, ki prepoznavajo njihove obstoječe in 

prikrite potrebe tako v sedanjosti kot v prihodnosti. Cilj podjetij je torej voditi kupce tja, kamor 

si želijo, in to še preden se tega sploh zavedajo (Armstrong in Kotler 2009, 43). 
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Na Sliki 2 smo prikazali enostavno primerjavo prodajnega in marketinškega oz. trženjskega 

koncepta od začetka do zaključka. 

 

Slika 2: Primerjava prodajnega in marketinškega koncepta 

Vir: Prirejeno po Armstrong in Kotler 2009, 43. 

Koncept porabnika  

Številna podjetja današnjega časa se preko trženjskega koncepta pomikajo h konceptu 

porabnika. Medtem ko podjetja, ki uporabljajo trženjski koncept, delujejo na ravni segmentov, 

pa se v današnjem času povečuje število podjetij, ki so osredotočena na posameznega 

porabnika. Podjetja, ki uporabljajo koncept porabnika, namreč za vsakega porabnika oblikujejo 

ločene ponudbe, storitve in sporočila. Prav tako zbirajo podatke o minulih transakcijah, 

demografskih in psihografskih značilnostih, preferencah glede medijev ter tržnih poti za 

vsakega porabnika. Ta podjetja upajo in predpostavljajo, da bodo s tem konceptom dosegla 

dobičkonosno rast na osnovi doseganja večjega deleža v izdatkih vsakega porabnika in s 

pomočjo programov zvestobe, namenjenim porabnikom. Poudariti pa moramo, da se brez 

napredka pri prilagajanju proizvodnje, računalnikov in njegovih programov za trženje na osnovi 

podatkovnih baz in brez interneta podjetja ne bi mogla ukvarjati s posameznim porabnikom. 

Kljub temu so za trženje po načelu »eden na enega« potrebne izdatne naložbe, namenjene za 

zbiranje informacij ter strojno in programsko opremo, zato tak koncept ni primeren za podjetja, 

ki bi jim tovrstna vlaganja prej škodila kot koristila. Po drugi strani pa se usmerjenost v 

porabnika izplača in obnese v podjetjih, ki se že ukvarjajo z zbiranjem informacij o 

posameznem porabniku, imajo veliko izdelkov, ki jih je mogoče navzkrižno prodajati, imajo 
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izdelke, ki jih lahko nadgradijo ter prodajajo izdelke visoke vrednosti (Armstrong in Kotler 

2009, 26). 

Koncept družbeno odgovornega trženja  

Koncept družbeno odgovornega marketinga predpostavlja, da bi si morala podjetja zastavljati 

takšne marketinške strategije, ki dostavljajo porabnikom takšno vrednost, ki izboljšuje dobrobit 

tako porabnikov kot družbe. Podjetja, ki želijo takšno vrednost doseči, si morajo zastaviti takšne 

marketinške strategije, ki bodo uravnovesile troje (Slika 3): dobiček podjetja, želje porabnikov 

in interese družbe (Armstrong in Kotler 2009, 44). 

 

Slika 3: Koncept družbeno odgovornega trženja 
Vir: Armstrong in Kotler 2009, 44. 

2.3 Marketinški splet 

Marketinški splet predstavlja pomemben pojem v sodobnem marketingu. Gre za skupino 

marketinških orodij, ki jih podjetje kombinira z namenom, da doseže želen odziv na ciljnem 

trgu. Marketinški splet je sestavljen tako, da podjetje lahko vpliva na povpraševanje po njegovih 

izdelkih. Osnovni marketinški splet poznamo tudi pod imenom 4 P, saj ga sestavljajo naslednja 

orodja (Armstrong in Kotler 2009, 83): 

- izdelek (angl. product), 

- cena (angl. price), 

- tržne poti (angl. place), 

- marketinško komuniciranje (angl. promotion). 

Model 4 P je bil tarča kritik mnogih strokovnjakov, saj je zanj značilno, da je notranje orientiran, 

da služi zgolj za notranje potrebe posamezne organizacije, ne pa za potrebe zunanjega trga. 
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Poleg tega pa je omenjen model sporen predvsem zaradi tega, ker ne vključuje osebnega 

pristopa (Constantinides 2006 v Blythe 2014, 13). 

Leta 1981 sta Booms in Bitner v marketinški splet dodala še tri dodatna orodja, ki sta jih 

poimenovala: ljudje (angl. people), procesi (angl. process) in fizični dokazi (angl. physical 

evidence) (Blythe 2014, 13). Nastal je model 7 P, ki ga prikazujemo na Sliki 4 (Armstrong idr. 

2015, 14). Dodatna orodja obravnavajo tudi storitveno industrijo (Blythe 2014, 13). Rečemo 

lahko, da je model 7 P značilen za obdobje sodobnega marketinga (Devetak 1995, 15), saj smo 

ga vsi široko sprejeli, ne samo zaradi tega, ker je natančen, ampak predvsem zaradi tega, ker ga 

z lahkoto razumemo in si ga zapomnimo (Blythe 2014, 13). 

 

Slika 4: Razširjeni marketinški splet 

Vir: Prirejeno po Armstrong idr. 2015, 14. 

Marketinški splet 4 P in 7 P tako na kratko imenujemo samo zato, ker imajo posamezna orodja 

oz. prvine, ki ga sestavljajo, v angleškem jeziku začetno črko P (Devetak 1995, 15). Različni 

avtorji odvzemajo, dodajajo in menjujejo vrstni red orodij. Zaradi tega morajo biti podjetja 

pozorna, da so orodja med seboj tesno povezana, sicer prihaja do konfliktov. Dobra medsebojna 

povezanost vseh orodij marketinškega spleta podjetjem omogoča, da lažje dosegajo strateške 

marketinške cilje, kar vodi do dobrih poslovnih učinkov (Devetak 2000, 31). 

Izdelek 

Slovar slovenskega knjižnega jezika za izdelek ponuja naslednjo opredelitev: izdelek je vse 

tisto, kar je izdelano, narejeno z ročnim, strojnim ali umskim delom (Trontelj in Snoj 2000d). 

Gre za splet koristi, ki jih prejme odjemalec z nakupom ali uporabo izdelka. Te koristi so lahko 

funkcionalne, družbene ali čustvene (Iršič, Milfelner in Pisnik 2016, 88). Izdelek je prvi element 

marketinškega spleta in obsega vse tisto, kar je ponujeno potrošnikom z namenom, da zadovolji 
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njihove potrebe in želje (Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 123). Potrošnikom pa 

izdelki na trgu niso na voljo le v obliki fizičnega in otipljivega blaga, marveč tudi v obliki 

storitev, prostorov, dogodkov, organizacij, oseb, idej ali pa kombinacij vsega omenjenega 

(Iršič, Milfelner in Pisnik 2016, 88). 

Preden podjetje prične z razvijanjem in uvajanjem izdelka, mora pazljivo določiti tržne 

segmente, si izbrati ciljne skupine in določiti pozicioniranje (Weis 2008, 29). Podjetje pride do 

novega izdelka na dva načina: z nakupom novega izdelka ali z razvijanjem lastnega. Zaradi 

čedalje močnejše konkurence na domačem in tujem trgu, čedalje zahtevnejših kupcev, novih 

tehnologij, kratkega življenjskega cikla izdelkov, so obstoječi izdelki izredno ranljivi. Podjetja 

se morajo neprestano truditi in razvijati lastne inovativne izdelke in nove blagovne znamke, če 

želijo uspeti in konkurirati na trgu (Weis 2008, 29). Razviti morajo plan uvajanja novega 

izdelka na trg oz. trge, ki mora vsebovati vse pomembne elemente marketinga in prodaje. Pri 

tem ne smejo narediti napake in npr. poročati o izdelku v medijih, še preden je ta na prodajnih 

policah (Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 135). 

Vsak izdelek in storitev ima svoj življenjski cikel, podobno kot ga imamo ljudje od rojstva pa 

vse do smrti (Devetak 2007, 110). Tega dejstva se zaveda tudi marketing, katerega izziv je, da 

bo življenjski cikel čim daljši. Življenjski cikel izdelka razdelimo na pet faz (Kodrin, Kregar 

Brus in Šuster Erjavec 2013, 128-136): 

- Faza razvoja izdelka: v tej fazi ima marketing najpomembnejšo vlogo, saj spremlja navade 

potrošnikov, njihove okuse, razvoj tehnologij in tako prepoznava potencialne priložnosti. 

Pri tem sodeluje tudi z drugimi oddelki v podjetju (z razvojem, nabavo, proizvodnjo). 

Ključnega pomena za razvoj novih izdelkov so viri idej, ki so lahko notranji ali zunanji. 

Prav tako razvoj zahteva svoj čas, ki je lahko dolg tudi 10-15 let, kar pomeni, da obstaja 

možnost, da njegov prihod na trg za potrošnike ne bo več aktualen. 

- Faza uvajanja: v tej fazi gre za uvajanje izdelka na trg, pri čemer so potrebne visoke 

investicije, zato je posledično dobiček negativen. 

- Faza rasti je faza, ko trg sprejme izdelek. To pomeni, da se povečajo prihodki in dobiček. 

- Faza zrelosti: v tej fazi se rast prihodkov upočasni, dobiček pa upada, ker izdelek doseže 

večino svojih ciljnih potrošnikov. Podjetje se v tej fazi odloči za podaljšanje življenjskega 

cikla izdelka. To naredi tako, da investira v različne načine komunikacije, v razvijanje 

novih načinov uporabe izdelka, dodajanje storitev. Življenjski cikel izdelka pa lahko 

podjetje podaljša tudi z vstopom izdelka na tuje trge, za kar mora opraviti številne raziskave 

in analize, saj takšen korak zahteva visoke naložbe. 

- Faza upadanja: to je faza, v kateri upada zanimanje za izdelek, posledice tega pa so vidne 

tudi v padcu prihodkov in dobička. Sicer pa so dolžine življenjskega cikla izdelkov 

različne. Zanimanje za nekatere izdelke že kmalu po uvedbi hitro upade, za nekatere je 

značilno, da ostanejo v fazi zrelosti precej časa, za druge pa hitri padec v fazo upadanja, od 

koder jih podjetje znova povrne v fazo zrelosti z investicijami v različne načine 

komunikacije oz. podaljševanjem zrele faze. 
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Cena 

Ceno lahko opredelimo kot v denarju izraženo vrednost storitve ali izdelka. Cena je najstarejše 

orodje marketinga (Boltavzer 2009, 49) in je edino orodje v marketinškem spletu, ki prinaša 

prihodek (Blythe 2014, 467), vsi ostali namreč povzročajo stroške (Potočnik 2000a, 133). Prav 

tako je cena edina sestavina marketinškega spleta, ki jo najlaže prilagodimo, za vse ostale 

potrebujemo več časa (npr. značilnosti izdelka, tržne poti, marketinško komuniciranje). Cena 

je povsod okoli nas, ne predstavlja samo številke na etiketi ali na izdelku in ima veliko imen 

(Kotler 2004, 470-471). V proizvodni dejavnosti uporabljamo naslednja imena: lastna cena, 

prodajna ali tržna cena, nabavna cena, bruto in neto cena, veleprodajna cena, drobnoprodajna 

cena, izvozna in uvozna cena. V storitveni dejavnosti pa ceno lahko poimenujemo kot 

naročnino, šolnino, najemnino, voznino, stanarino itd. (Devetak 2007, 129). 

Če gledamo na ceno zgolj kot na element marketinškega spleta, jo opredelimo kot dajatev, 

vložek, prispevek, ki ga mora odjemalec žrtvovati za pridobitev in uporabo izdelka. Z vidika 

odjemalca cena izdelka zajema torej vse stroške, ki jih odjemalec zaznava v menjavi in so v 

zvezi s pridobivanjem in uporabo določenega izdelka. Tisti del cene določenega izdelka, ki je 

izražen v denarju, pa predstavlja nominalno ceno. V boju s konkurenco je cena izdelka 

pomembno orožje, saj odjemalci primerjajo cene izdelkov z dobljenimi koristmi različnih 

ponudnikov na trgu (Iršič, Milfelner in Pisnik 2016, 116-118). 

Poznamo dva temeljna pristopa, ki se ju poslužujejo podjetja pri oblikovanju cen 

(Potočnik  2000a): 

- cene oblikujejo na osnovi stroškov, kar pomeni, da oblikujejo lastno ceno izdelka, s čimer 

želijo pokriti stroške proizvodnje in prodaje ter doseči načrtovani dobiček, 

- cene oblikujejo na osnovi cen drugih ponudnikov in povpraševanja, kar pomeni, da lahko 

podjetje prodajno ceno svojih izdelkov določi skladno s tržnimi cenami. 

Ceno izdelkov ali storitev pa lahko podjetja oblikujejo tudi na osnovi konkurence, dejavnikov 

odvisnosti, dejavnikov strasti in drugih dejavnikov (Boltavzer 2009,49). 

Marketinške poti 

Marketinške poti imenujemo tudi prodajne ali distribucijske poti, opredelimo pa jih kot skupino 

organizacij, ki so med seboj odvisne in so vpletene v postopek dajanja izdelka ali storitve v 

uporabo ali porabo (Kotler 2004, 504-505). 

Podjetje doseže svoje kupce s pomočjo oz. preko marketinških poti. Posamezni členi na tržnih 

poteh, med katerimi naj omenimo zlasti trgovino, pa opravljajo številne trženjske dejavnosti, 

kot so npr. prevzemanje, prevoz, skladiščenje, ustrezno predstavljanje v prodajalnah itd. 

(Potočnik 2005, 27). 
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Iršič, Milfelner in Pisnik (2016, 136) menijo, da so odločitve o izbiri marketinške poti, ki jih 

sprejme organizacija ene izmed najpomembnejših, saj vplivajo na številne druge marketinške 

odločitve (npr. odločitve o oblikovanju cene izdelka, o načinih komuniciranja z odjemalci, 

ipd.). Prav tako pravijo, da marketinške poti sestavljajo: 

- udeleženci, ki sodelujejo pri prenosu izdelka od organizacije do odjemalca, ki je končni 

uporabnik izdelka in 

- odnosi oz. aktivnosti oz. funkcije med udeleženci v tokovih menjave, ki so v povezavi s 

prenosom izdelka od ponudnika do končnega uporabnika. 

Ko izbiramo tržne poti, moramo upoštevati več dejavnikov, med katerimi so bistvenega pomena 

naslednji (Devetak 2007, 146): 

- cenovna politika udeležencev na tržni poti, 

- prodajni pogoji udeležencev, 

- teritorialne pravice udeležencev in 

- manj pomembnega pomena: posebne storitve, ki jih zahtevajo udeleženci oz. naročniki na 

tržni poti. 

Marketinško komuniciranje 

Marketinško komuniciranje po Potočniku (2005, 79) opredelimo kot proces, ki je izjemno 

zapleten, ter obsega organizacijo, sredstva, metode in posrednike, preko katerih prenašamo 

marketinška sporočila do potencialnih kupcev izdelka. 

Marketinško-komunikacijski splet lahko sestavimo iz naslednjih orodij (Potočnik 2005, 79): 

- oglaševanje, 

- neposredni marketing, 

- pospeševanje prodaje, 

- stiki z javnostmi in 

- osebna prodaja. 

Podrobneje pa smo marketinško komuniciranje in njegov splet obravnavali v naslednjih 

poglavjih. 

Ljudje 

Peto orodje marketinškega spleta predstavljajo ljudje. Pravimo jim tudi udeleženci pri storitvah, 

saj v to skupino vključujemo odjemalce, izvajalce, tudi prodajalce, ki pri izvajanju storitev 

zasedajo pomembno vlogo. Ločimo manj zahtevne in bolj zahtevne storitve (npr. medicina, 

računalništvo), pri izvajanju katerih morajo biti izvajalci ustrezno strokovno usposobljeni, 

ustvarjalni in zelo komunikativni, še posebej na področju intelektualnih storitev. Pri izvajanju 

storitev so pomembne tudi hitrost in kakovost storitev, videz, urejenost ter motiviranost 
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izvajalcev. Vse to so ključi do uspešnega potekanja storitev v cilju zadovoljstva kupcev in 

prodajalcev. Pogoj za uspešno oblikovanje marketinškega spleta pa je dobro sodelovanje med 

vsemi udeleženci storitev, tako na strani izvajalcev kot na strani porabnikov (Devetak 2007, 

185-186). 

Ker so zaposleni motor podjetja, ki ga poganja, in njegov osnovni kapital, se morajo v podjetju 

truditi zanje in investirati vanje (Slika 5). Potočnik (2000b, 91-92) pravi, da morajo podjetja 

vlagati predvsem v usposabljanje in izobraževanje zaposlenih, saj ta način ustvarja pozitivna 

stališča do izvajanja storitev in odjemalcev ter večjo motiviranost zaposlenih. V kolikor so 

zaposleni nezadovoljni, imajo posledično negativen odnos do podjetja, storitev in odjemalcev, 

so manj motivirani in zapuščajo delovna mesta. Visoka stopnja fluktuacije pa vsekakor ni v 

interesu nobene organizacije, saj to posledično pomeni zmanjšano učinkovitost vodstva, slabšo 

kakovost storitev, manjšo seznanjenost in usposobljenost zaposlenih ter dodatne stroške. 

Zaposleni predstavljajo vir konkurenčne prednosti za podjetje. Za podjetje ni dovolj, če samo 

zaposluje vrhunsko izobražen in strokoven kader. Bistveno je, da zna obdržati svoje zaposlene 

in izkoristiti njihovo znanje, ki ga ostali tekmeci težko kopirajo in prevzamejo. Ta način 

podjetju zagotavlja daljši obstoj konkurenčne prednosti, v prihodnje pa tudi možnost za njeno 

krepitev (Wagner III in Hollenbeck 2015, 5). 

 

Slika 5: Zadovoljni zaposleni 
Vir: Aktivni. si 2013. 

Procesi 

Storitveni proces je pomemben element marketinškega spleta, saj v njem nastajajo in se izvajajo 

storitve. Sestavljen je iz postopkov, seznamov nalog, delovnih postopkov in delovnih operacij, 

ki so zaslužni za izvedbo storitve. Del procesa pa so tudi oblike in načini vključevanja 
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izvajalcev in porabnikov v sam potek izvajanja storitev. Podjetja morajo upoštevati natančnejšo 

opredelitev sestavin procesa, kar pomeni, da (Potočnik 2000b, 151-152): 

- logično razdelijo proces na postopke, ki lajšajo kontrolo izvajanja, 

- poenotijo in upoštevajo spremenljivke, zaradi katerih se rezultati storitvenega procesa 

razlikujejo, 

- določijo možne odmike v izvajanju zaradi različnih stvarnih in časovnih situacij, ki so 

značilne za procese. 

Fizični dokazi 

Fizične dokaze imenujemo tudi fizično okolje, od katerega je odvisna uspešnost storitev in 

zadovoljstvo tako porabnikov kot zaposlenih (Devetak 2007, 187). Obsega vse tisto, kar lahko 

porabnik vidi, sliši, vonja, otipa. To so npr. zgradbe, prostori, stroji, naprave, prospekti, 

katalogi, reklamni predmeti, spominki itd. (Potočnik 2000b, 154). 

Fizično okolje in njegovi namigi ustvarjajo vtis in vplivajo na porabnikovo dojemanje kakovosti 

storitev. Na zadovoljstvo porabnika in na njegov vtis vplivajo npr. objekt, prijeten prostor, v 

katerem si lahko storitve ogleduje iz udobnega naslonjača, prijetna glasba, različne stvari (npr. 

oblačila), vzpostavljanje stikov z različnimi promocijskimi materiali ipd. Vsi ti elementi dajejo 

nekakšno zagotovilo o kakovosti storitev, zato bi morali biti vključeni v marketinško 

komuniciranje vsakega podjetja kot pomoč pri zmanjševanju morebitnih pomislekov pri 

porabniku še pred nakupom. Podjetja bi morala svojo pozornost usmeriti predvsem na tiste 

porabnike, ki so prvič koristili njihovo storitev, in na tiste, na katere so že naredila dober vtis 

(Lovelock, Patterson in Wirtz 2011, 27). 

Potočnik (2000b, 154) pravi, da je fizično okolje izredno pomemben marketinški instrument, 

saj z njim lahko storitveno podjetje vpliva na nakupne odločitve porabnikov. Ker so dejavniki 

fizičnega okolja izjemno vplivni (npr. višina in jakost zvoka, svežina zraka, temperatura, barva 

prostora ipd.), lahko z njimi storitveno podjetje tudi manipulira in tako pri porabnikih ustvari 

pozitivno zaznavanje storitev. 
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3 MARKETINŠKO KOMUNICIRANJE 

Marketinško komuniciranje je najbolj viden in nepogrešljiv element marketinškega spleta 

(Konečnik Ruzzier 2011, 207). Podjetja v svoji praksi pogosto zamenjujejo marketing z 

marketinškim komuniciranjem, ki predstavlja eno izmed sestavin marketinga (Korelc 2010, 

14). 

3.1 Opredelitev vloge in pomena marketinškega komuniciranja 

V Sloveniji za izraz marketinško komuniciranje (Slika 6) pogosto uporabljamo njegovo 

sopomenko tržno komuniciranje, kljub temu da je ta izraz neustrezen (Snoj in Gabrijan 2015, 

374). Marketinško komuniciranje nekateri avtorji poimenujejo promocija, ki izhaja iz latinske 

besede »promotio«, ki je sestavljena iz »pro + movere«, pomeni pa gibanje naprej. Sicer pa 

promocijo opredelimo kot napredovanje po stopnji, rangu, poziciji (npr. promocija doktorja 

znanosti) (Devetak 2000, 183). 

 

Slika 6: Marketinško komuniciranje 
Vir: Moore 2014. 

Vse, kar podjetje počne na trgu, se začne in konča z marketinškim komuniciranjem (Podnar, 

Golob in Jančič 2007, 162). 

V širšem pomenu lahko marketinško komuniciranje opredelimo kot vse tisto, kar vzbuja 

pozornost ali usmerja kupca na izbrano ponudbo (Podnar, Golob in Jančič 2007, 162). 

S pojmom marketinško komuniciranje označujemo vse komunikacijske aktivnosti v podjetju, s 

katerimi podjetje obvešča ter prepričuje porabnike na ciljnem trgu o svojih izdelkih in 

dejavnostih. Pojem lahko označimo tudi kot interaktivni dialog med podjetjem in porabniki, ki 
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poteka na stopnjah predprodaje, prodaje, porabe in po porabi (Kodrin, Kregar Brus in Šuster 

2009, 183). 

Potočnik (2000b, 125) govori o marketinškem komuniciranju kot o zapletenem procesu, ki 

obsega organizacijo, sredstva, metode in sporočila, kar podjetju omogoča prenašanje informacij 

z namenom, da se porabniki hitreje odločijo za nakup. 

Snoj in Gabrijan (2015, 374) marketinško komuniciranje opredeljujeta kot celoto delovanja bitij 

in stvari. Organizacija, ki je izvajalec marketinga, ima vlogo sporočevalca, saj z uporabo 

katerihkoli medijev in iz oči v oči sporoča ciljnim skupinam o koristih. 

V marketingu je komuniciranje usmerjeno v povečanje prodaje (Baćović Dolinšek 2007, 26). 

Bistvo marketinškega komuniciranja najdemo v opredelitvi naslednjih točk (Snoj in 

Gabrijan  2015, 375): 

- kdo sporoča (organizacija, ki je izvajalec marketinga), 

- komu sporoča (ciljni skupini), 

- kaj sporoča (komunikacijska sporočila), 

- kako sporoča (medij), 

- kako učinkovito sporoča (stroški doseganja ciljev) in 

- kako uspešno sporoča (doseganje ciljev). 

Posledice v marketinškem komuniciranju lahko povzročijo nezadovoljstvo kupcev, izgubo 

tržnega deleža, stečaj podjetja in izgubo delovnih mest. Podjetja se zato trudijo in si prizadevajo 

za čim bolj učinkovito marketinško komuniciranje (Brezovec 2000, 104). 

Še pred desetletjem ali dvema so veljala popolnoma drugačna pravila, ki so podjetjem 

omogočala učinkovito komunikacijo. Ta pravila so se od takrat korenito spremenila, predvsem 

zaradi drobljenja množičnega trga v manjše segmente porabnikov. Marketinško komuniciranje 

se počasi oddaljuje od masovnih orodij komuniciranja in se bolj posveča takšnemu 

marketinškemu komuniciranju, ki se prilagaja ciljnim skupinam porabnikov, s katerimi gradi 

in ohranja dolgoročne odnose. Druga zelo velika sprememba v marketinškem komuniciranju 

pa izhaja iz sodobne in izpopolnjene tehnologije oz. iz orodij IKT, ki omogočajo ciljno 

usmerjeno komunikacijo. Poudariti moramo, da je prav na področju orodij IKT moč zaznati 

ogromen napredek. Spremenil se je predvsem način, kako ta orodja uporabljamo, kdo jih 

uporablja ter komu postajajo dostopna (Konečnik Ruzzier 2011, 207-208). 

Vloga marketinškega komuniciranja je sporočanje. Podjetja torej sporočajo o sebi in o ponudbi, 

ki jo imajo (Žabkar in Zbačnik 2009, 50). Ponudbo seveda zajemajo tako izdelki in storitve, ki 

so namenjeni ciljnim skupinam. Na prvi pogled je vloga marketinškega komuniciranja 

preprosta. Če pa si jo pobliže ogledamo, pa kmalu spoznamo, da se lahko glede na različne 

okoliščine in posebne naloge tudi razlikuje. Marketinško komuniciranje namreč zagotavlja 
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informacije, prepričuje potencialne kupce, da se odločijo za nakup, npr. blagovne znamke X ob 

naslednji možni priložnosti. Marketinškemu komuniciranju pripisujemo tudi strateško vlogo, 

ki je povezana s pozicioniranjem blagovne znamke, tako da lahko porabniki hitreje razumejo, 

kaj jim ponuja blagovna znamka in kakšno vrednost predstavlja zanje. Vse to je v bistvu del 

vloge diferenciacije, ki jo namreč mora odigrati marketinško komuniciranje. Vloga 

marketinškega komuniciranja je torej (Hughes in Fill 2008, 37-38): 

- Diferencirati izdelke ali blagovne znamke: to pomeni narediti izdelke in blagovne znamke 

različne oz. drugačne od konkurence, ali pa da se bodo vsaj zdeli drugačni, kar lahko 

dosežemo s pomočjo učinkovitega pozicioniranja. 

- Spomniti: predvsem moramo ciljne skupine spomniti na koristi, ki jih prinašajo izdelki oz. 

storitve ter jim te koristi tudi zagotoviti v cilju spodbujanja prvega oz. ponovnega nakupa. 

- Obvestiti: ciljnim skupinam moramo zagotavljati nove informacije, npr. o novih blagovnih 

znamkah. 

- Prepričati: zelo pomembno je prepričati ciljne skupine, da dejansko ukrepajo, da so aktivne 

(npr. da kupijo točno določeno blagovno znamko). 

3.2 Strategije marketinškega komuniciranja 

Pogoj za postavitev strategije marketinškega komuniciranja je natančno definiranje 

komunikacijskih ciljev. Sprejeti moramo odločitev o tem, ali želimo ciljno skupino informirati, 

prepričati ali pa želimo pri njej doseči vedenjski odziv (Podnar, Golob in Jančič 2007, 165). 

V ožjem pomenu besede lahko cilje obravnavamo kot načrtovana stanja, v širšem pomenu pa 

jih lahko obravnavamo kot kombinacije stanj in načinov za njihovo doseganje. Strategije, 

taktike in operativne naloge uvrščamo med načine marketinškega komuniciranja, s katerimi želi 

organizacija vplivati na vedenje ciljnih skupin. Izhodišče za omenjene načine pa opredelimo 

kot cilje marketinškega komuniciranja, ki jih delimo na (Snoj in Gabrijan 2015, 378-379): 

- cilje, ki so naravnani na kognitivno reakcijo ciljne skupine oz. na zavedanje ciljne skupine: 

sem uvrščamo cilje ustvarjanja priklica in cilje ustvarjanja prepoznavanja, 

- cilje, ki so naravnani na afektivno reakcijo ciljne skupine oz. na imidž: sem spadajo cilji 

ustvarjanja imidža, cilji gojenja imidža ter cilji spreminjanja imidža, 

- cilje, ki so naravnani na vedenjsko reakcijo ciljne skupine: med omenjene cilje pa uvrščamo 

cilje ustvarjanja dolgoročnega vedenja, cilje gojenja določenega vedenja in cilje 

spreminjanja določenega vedenja. 

Za razvoj učinkovite strategije marketinškega komuniciranja moramo oblikovati takšen 

program, ki kombinira in povezuje orodja marketinškega komuniciranja (npr. oglaševanje, 

pospeševanje prodaje, neposredni marketing, interaktivni marketing, odnose z javnostmi in 

osebno prodajo) v celovit marketinški splet. V primeru, če program ni naravnan tako, da 

povezuje orodja, temveč so ta med seboj ločena, lahko pričakujemo slabe rezultate. Če so orodja 
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med seboj ločena, namreč porabljamo oz. trošimo dragocene vire, ki smo si jih v preteklosti s 

težavo pridobili (Paley 2006, 334). 

Za doseganje želenih učinkov marketinškega komuniciranja uporabljamo strategije (Slika 7), 

ki jih skušamo uresničiti s pomočjo naslednjih strateških vprašanj (Brezovec 2000, 104-105): 

- komu bomo sporočali, 

- zakaj bomo sporočali, 

- kaj bomo sporočali, 

- kako bomo sporočali, 

- kako pogosto bomo sporočali in 

- kje bomo sporočali. 

 

Slika 7: Strategije marketinškega komuniciranja 
Vir: Oxford College of Marketing 2014. 

Fifield (2008, 533-535) pravi, da se morajo podjetja osredotočiti na posamezno ciljno skupino 

in z njo komunicirati kot s posameznikom, na osebni ravni. Ciljni skupini morajo posredovati 

takšno sporočilo, ki sporoča samo eno stvar, več sporočil naenkrat prejemnike samo zmede. S 

komuniciranjem morajo podjetja ciljni skupini sporočiti razlog, zakaj naj verjamejo in zaupajo 

prav njim. Najpomembnejša pa so občutja, ki jih skozi sporočilo zazna ciljna skupina. 

Komuniciranje podjetij mora biti zato naravnano tako, da ustvarja ključna čustva pri porabnikih, 

saj jih ta prepričajo v nakup. 

Vsaka organizacija mora pri oblikovanju celovitega komunikacijskega programa delovati kot 

tržni sporočevalec. To pomeni, da mora organizacija v vlogi tržnega sporočevalca upoštevati 

naslednjih osem korakov (Radonjič in Iršič 2011, 624-633): 
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- Določiti ciljno skupino želenih prejemnikov sporočila: v našem primeru deluje 

organizacija kot sporočevalec, zato si mora najprej ustvariti jasno podobo o tem, kdo sploh 

so želeni prejemniki sporočila v okviru komunikacijskega procesa. 

- Opredeliti cilje komunikacije: sporočevalec se mora odločiti, kakšen odziv želi doseči pri 

posamezni ciljni skupini, ki je prejemnik sporočil. Avtorji s področja marketinškega 

komuniciranja omenjajo kognitivne oz. spoznavne, afektivne oz. čustvene in vedenjske 

odzive. 

- Oblikovati sporočilo: sporočilo je objekt komunikacijskega procesa, saj so njegove naloge 

predvsem pritegniti pozornost, ohraniti zanimanje, spodbuditi željo in povzročiti takšno 

vedenje, ki je za sporočevalca kar najbolj želeno. 

- Izbrati komunikacijske kanale: sporočevalec, ki želi učinkovito prenesti sporočilo, mora za 

prenos izbrati ustrezne komunikacijske kanale. Poznamo dve temeljni skupini 

komunikacijskih kanalov: osebne in neosebne. Če poteka komunikacijski proces 

neposredno med dvema ali več osebami (npr. iz oči v oči, prek pošte, telefona), govorimo 

o osebnih komunikacijskih kanalih. Osebne kanale uporabljamo takrat, kadar obstaja 

visoka stopnja nakupnega tveganja; vsebina komuniciranja je povezana z izdelki velikih 

vrednosti, ki jih odjemalci kupujejo redko, ker je takšen nakup zanje negotov. Prav tako 

uporabljamo osebne kanale v primeru, ko se vsebina komuniciranja povezuje z izdelki, ki 

tako ali drugače kažejo porabnikov položaj ali okus. Če poteka komunikacijski proces 

posredno, govorimo o neosebnih komunikacijskih kanalih, za katere je značilen posrednik 

med sporočevalcem in prejemnikom sporočila. Posrednik je lahko občilo, ozračje ali 

dogodek. 

- Določiti celoten proračun za komuniciranje: višino proračuna za marketinško 

komuniciranje določamo na naslednje načine: z metodo razpoložljivih sredstev (zanemarja 

naložbeno vlogo komuniciranja in njen neposredni učinek na obseg menjave ter 

onemogoča dolgoročno načrtovanje marketinškega komuniciranja); z metodo deleža od 

vrednosti menjave (pri tej metodi organizacija določi delež izdatkov za komuniciranje 

glede na delež od tekoče ali predvidene menjave-strateška pomanjkljivost te metode je 

predvsem napačno obravnavanje menjave (prodaje oz. nabave), saj jo obravnava kot vzrok 

za komuniciranje in ne kot njeno posledico); z metodo primerjave s konkurenti (pri tej 

metodi nastane problem, saj ni mogoče najti jasnih in dokazljivih razlogov, ki prikazujejo, 

da konkurent bolje ve, koliko sredstev je potrebno porabiti za komuniciranje); z metodo 

ciljev in nalog (izvajalci marketinga v organizaciji morajo natančno opredeliti posamične 

cilje, določiti naloge, ki jih je potrebno izpeljati za dosego ciljev, oceniti stroške izvajanja 

omenjenih nalog, kajti ravno vsota teh stroškov predstavlja osnovo za predlog 

komunikacijskega proračuna). 

- Izbrati komunikacijski splet: organizacija mora pri kreiranju učinkovite in uspešne 

marketinške strategije marketinškega komuniciranja upoštevati več dejavnikov. Dejavniki 

imajo namreč vpliv pri izbiri instrumentov v okviru komunikacijskega spleta, hkrati pa so 

dejavniki rezultat svojstvenih značilnosti posamičnih komunikacijskih instrumentov. 
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- Izmeriti učinkovitost komuniciranja: ko organizacija določa komunikacijski načrt, mora 

izmeriti tudi predviden učinek, ki ga ima komunikacijski splet na ciljno skupino. Če želi 

organizacija preveriti ciljne skupine, h katerim usmerja aktivnosti komuniciranja, jim mora 

zastaviti naslednja vprašanja: ali sporočilo prepoznate in ali se ga spominjate, kolikokrat 

ste sporočilo videli oz. slišali, katerih sestavin oz. delov sporočila se najbolj spomnite, 

kakšne občutke vam vzbuja in kakšna stališča imate do izdelka oz. do organizacije v 

sedanjosti in kakšna ste imeli v preteklosti. 

- Upravljati povezano marketinško komunikacijo: tržno gospodarstvo se nenehno spreminja, 

razlogi za spremembe pa izhajajo iz razmer v okolju, saj množični trgi razpadajo na veliko 

število majhnih trgov. Vsak posamezni trg zahteva od organizacij svojstven, poseben 

marketinški pristop, hiter razvoj novih vrst občil ter ukrepe glede vedno večjih zahtev 

odjemalcev. Veliko obstoječih organizacij se neučinkovito odziva na tržne spremembe v 

gospodarstvu. Za učinkovito doseganje komunikacijski ciljev bi organizacije morale 

uporabljati več instrumentov, vendar uporabljajo samo enega ali dva, kar pa njihovo 

učinkovitost precej znižuje. Mnoge organizacije imajo odpor do izvajanja takšnih 

komunikacijskih aktivnosti. Razlogi za nestrinjanje oz. odpor tičijo predvsem v preveliki 

specializiranosti človeških virov na tem področju in v preveliki razdrobljenosti 

managementa posameznih aktivnosti komuniciranja. 

3.3 Splet marketinškega komuniciranja 

Splet marketinškega komuniciranja lahko opredelimo kot »podceloto« marketinškega spleta. 

Odločitve, ki so v zvezi z marketinškim komuniciranjem, moramo tako povezovati kot 

usklajevati z odločitvami na področju izdelka in njegovih marketinških poti. Splet 

marketinškega komuniciranja zajema celoto komplementarnih sestavin: bitij, stvari in 

aktivnosti, s katerimi organizacije sporočajo ciljnim skupinam o koristih, z namenom, da bi 

dosegle pri njih ustrezno reakcijo. Omenjene sestavine so generične sestavine, zato so stalno 

navzoče v različnih pojavnih oblikah ter z različnim pomenom tako pri izdelku, ki tudi zajema 

bitja (udeležence), stvari in njihove aktivnosti (procese) kot tudi pri marketinškem 

komuniciranju. Ker se organizacije znajdejo v različnih okoliščinah, morajo za dosego različnih 

ciljev uporabljati različne kombinacije omenjenih sestavin (Snoj in Gabrijan 2015, 375). 

Sestavine marketinškega komuniciranja avtorji poimenujejo različno, zato jih v literaturi 

zasledimo kot: pojavne oblike sestavin, orodja, instrumente, sredstva, načine ali metode 

marketinškega komuniciranja. 

Med pojavne oblike tako Snoj in Gabrijan (2015, 382) uvrščata oglaševanje, odnose z 

javnostmi, nakupovanje in prodajanje ter spodbujanje nakupa oz. prodaje. Shimp in Andrews 

(2013, 9) pravita, da v marketinški splet sodijo naslednji instrumenti (Slika 8): oglaševanje, 

odnosi z javnostmi, pospeševanje prodaje, marketing socialnih medijev, osebna prodaja in 

neposredni marketing. Opazimo lahko, da avtorji pojavne oblike sestavin marketinškega 
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komuniciranja tudi premeščajo in uvajajo nove, zato obstajajo različne delitve teh pojavnih 

oblik (Snoj in Gabrijan 2015, 382). 

Splet marketinškega komuniciranja lahko sestavimo tudi iz sledečih orodij (Konečnik Ruzzier 

2011, 209-210): 

- oglaševanja, 

- pospeševanja prodaje, 

- odnosov z javnostmi, 

- osebne prodaje, 

- neposrednega marketinga, 

- marketinga od ust do ust, 

- interaktivnega marketinga. 

Posamezno podjetje ima na voljo torej več možnosti izbire orodij in njihovih kombinacij. 

Odločitev, katero orodje ali kombinacijo bo izbralo, pa je odvisna od več dejavnikov, med 

katerimi so tudi cilji komuniciranja (Konečnik Ruzzier 2011, 209-210). 

Biti moramo zelo pazljivi pri izbiri orodij, saj ima vsako posamezno orodje svoje značilnosti. 

Vsa orodja niso enako primerna in ekonomična, ko želimo doseči različne komunikacijske cilje. 

Orodja so v medsebojnem substitutivnem in komplementarnem odnosu. Izbiramo jih na tak 

način, da vodijo kupca skozi različne faze nakupnega procesa (Podnar, Golob in Jančič 2007, 

163). 

 

Slika 8: Splet marketinškega komuniciranja 
 Vir: Shimp in Andrews 2013, 9.  
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S komuniciranjem želimo namreč vplivati na spoznavno, čustveno ali vedenjsko stopnjo 

porabnikov. To pomeni, da želimo potencialnega porabnika bodisi seznaniti o obstoju bodisi 

želimo vplivati na njegov odnos bodisi ga želimo pripraviti do nakupa našega izdelka ali druge 

entitete. Ustrezno kombiniranje orodij marketinškega komuniciranja mora izhajati tudi iz 

narave izdelka ali druge entitete, ciljnega trga in proučevanj vseh ostalih razmer na trgu. Le 

tako lahko poiščemo ustrezno in stroškovno učinkovito kombinacijo primernih orodij 

(Konečnik Ruzzier 2011, 209-210). 

Podjetje, ki želi učinkovito marketinško komunicirati, mora vse komunikacijske aktivnosti 

načrtovati, usklajevati, natančno izvajati in nadzirati. Gre za zapleten proces, ki obsega 

organizacijo, sredstva, metode in sporočila, s katerimi prenašamo informacije o izdelku z 

namenom, da bi se porabniki laže in hitreje odločili za nakup (Kodrin, Kregar Brus in Šuster 

2009, 183). 

Oglaševanje 

Oglaševanje opredelimo kot vsako komunikacijo, ki jo plačamo in je neosebna. Gre za 

predstavitev idej, storitev in izdelkov znane organizacije (Iršič, Milfelner in Pisnik 2016, 157). 

Celovito informiranje možnih kupcev o izdelkih iz ponudbe predstavlja bistvo oglaševanja, 

katerega stroške krije proizvajalec oz. ponudnik ali sponzor (Devetak 2007, 162). 

Za oglasni čas in prostor, kjer objavimo promocijsko sporočilo, plačamo medijem (npr. 

televiziji, radiu, časopisu, reviji). Nadzor nad vsebino oglasnega sporočila opravlja oglaševalec 

(Theaker 2004, 15). Oglaševalci so lahko podjetja, muzeji, dobrodelne ali vladne organizacije, 

katerih cilj je usmeritev sporočil k ciljnemu občinstvu (Kotler 2004, 590). Organizacija, ki želi 

sporočati o sebi in ne o svojih izdelkih, se odloči za korporativno oglaševanje, pri čemer zakupi 

prostor v časopisu, reviji ali oddaji (Theaker 2004, 15). 

Med najpomembnejše cilje oglaševanja prištevamo (Potočnik 2005, 83): informiranje 

porabnikov o izdelkih, prepričevanje porabnikov o prednostih in ugodnostih za posamezen 

izdelek ali blagovno znamko in opominjanje porabnikov o mestu, kjer lahko izdelek kupijo. 

V oglaševanju so najpogostejša naslednja orodja (Kotler 2004, 564): oglasi na televiziji, radiu 

in tisku, zunanja stran embalaže, letaki v embalaži, filmi, brošure in knjižice, manjši plakati in 

letaki, imeniki, veliki plakati, prikazovalniki, ponatisi oglasov, avdiovizualna gradiva, 

videotrakovi, simboli in logotipi. 
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Pospeševanje prodaje 

Skrb za pospeševanje prodaje bi se morala pričeti že v proizvodnji, in sicer zato, da bi že 

proizvajalci s pospeševalnimi aktivnostmi vplivali na trgovska podjetja, od koder se 

pospeševanje prodaje nadaljuje v trgovini na drobno (Devetak 2007, 163). 

Kotler (2004, 609) pravi, da je razlika med oglaševanjem in pospeševanjem prodaje v tem, kaj 

katero orodje ponudi. Oglaševanje ponudi razlog za nakup, pospeševanje prodaje pa spodbudo 

za nakup. Sicer pa orodja za pospeševanje prodaje uporablja večina organizacij, med katerimi 

so tudi nepridobitne, kot so npr. cerkve, ki sponzorirajo gledališke nastope, srečelove, tombole 

itd. V pospeševanje prodaje uvrščamo naslednje tri skupine orodij: 

- orodja za pospeševanje prodaje porabnikom: kuponi, vzorci, nižje cene, vračilo gotovine, 

nagrade, darila, brezplačni preskusi, programi zvestobe, garancije v okviru pospeševanja 

prodaje, razstavljanje izdelkov na prodajnih mestih, prikaz delovanja izdelkov; 

- orodja za pospeševanje prodaje v trgovini: cenovni popusti, dodatki za oglaševanje in 

razstavljanje na prodajnem mestu, brezplačno blago; 

- orodja za pospeševanje prodaje, ki je usmerjeno na prodajno osebje v podjetju in na druga 

podjetja: poslovni sejmi in shodi, posebno oglaševanje, nagradna tekmovanja za prodajno 

osebje. 

Primarni cilj pospeševanja prodaje je prvi ali ponovni nakup izdelka ali storitve, ki ga opravi 

odjemalec. Sicer pa poznamo štiri najpomembnejše cilje pospeševanja prodaje (Iršič, Milfelner 

in Pisnik 2016, 167): 

- Prepričati odjemalce za preizkus ali nakup novega izdelka: gre za cilj, ki si ga organizacija 

zastavi ob uvajanju novih izdelkov na trg. Pri tem želi odjemalcem predstaviti izdelek, jih 

prepričati, da ne tvegajo, zato jim ponudi, da lahko izdelek preizkusijo z nižjimi stroški ali 

pa jim deli vzorce. 

- Ohranjanje obstoječih odjemalcev: organizacije se poslužujejo različnih aktivnosti 

pospeševanja prodaje z namenom, da obdržijo obstoječe odjemalce in jih hkrati 

spodbudijo, da kupujejo več in pogosteje. S takšnim zastavljenim ciljem pa lahko 

organizacija tudi poveča svoj tržni delež. 

- Podpora oglaševanju: aktivnosti pospeševanja prodaje pripomorejo k večji učinkovitosti 

oglaševanja. To pomeni, da organizacije, ki svoje izdelke oglašujejo, spodbujajo trgovce 

na drobno, da ravno te izdelke promovirajo in jih razstavljajo. 

- Prepričati trgovce na drobno in debelo, da imajo izdelek v ponudbi oz. da kupijo večje 

količine kot po navadi: organizacije tem trgovcem ponudijo znižane cene, popuste, 

garancije, količinske popuste itd., posredniki pa v zameno za naštete ugodnosti izdelke 

odkupijo in jih namestijo na prodajne police. 
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Odnosi z javnostmi 

Med novinarji se izraza odnosi z javnostmi in odnosi z mediji pogosto uporabljata kot 

sopomenki, kar je rezultat tega, da so se odnosi z javnostmi razvili iz odnosov z mediji (Theaker 

2004, 160). Odnose z mediji pa pogosto imenujemo tudi publiciteta, ki je posebna vrsta odnosov 

z javnostmi, ki se je organizacija poslužuje, ko želi doseči neplačano objavo v medijih (Iršič, 

Milfelner in Pisnik 2016, 173). Odnose z javnostmi opredelimo kot vez med podjetjem in 

javnostjo, pri čemer želi podjetje z ustreznimi aktivnostmi, odprtim delovanjem in z 

dvosmernim zadovoljivim komuniciranjem pridobiti zaupanje in naklonjenost javnosti. Bistvo 

odnosov z javnostmi je doseganje dobrega ugleda podjetja, kar pritegne nov usposobljen 

strokoven kader in prispeva k boljši prodaji (Devetak 2007, 164-165).  

Ker so organizacije del družbenega sistema, uporabljajo za izpolnjevanje svojih ciljev odnose 

z javnostmi, katerih vloga je razvijanje in ohranjanje odnosov s posamezniki ali s skupinami 

posameznikov (javnostjo), ki družbeni sistem sestavljajo (Theaker 2004, 53). Poznamo šest 

glavnih skupin javnosti, s katerimi se organizacije vsakodnevno srečujejo (Potočnik 2005, 87): 

mediji (časopisi, radio, televizija), finančne institucije (banke, borze), državni organi (lokalne 

in vladne upravne institucije), notranja javnost (dobavitelji, kupci, posredniki) in splošna 

javnost (lokalna skupnost, interesne skupine). 

Odnosom z javnostmi in publiciteti lahko določimo tri značilnosti (Kotler 2004, 580): 

- visoka verodostojnost: novice, zgodbe in članki uglednih avtorjev so v očeh bralcev bolj 

pristni in verodostojni kot oglasi, 

- sposobnost ujeti kupce nepripravljene: odnosi z javnostmi ponujajo možnost doseganja 

tistih kupcev, ki se po navadi izogibajo prodajnemu osebju in oglaševanju, 

- dramatizacija: odnosi z javnostmi se ponašajo z veliko izrazno močjo, ki je koristna pri 

predstavljanju podjetja in izdelka. 

Med najpogostejša orodja odnosov z javnostmi prištevamo (Kotler 2004, 564): gradiva za 

predstavitve za tisk, govore, seminarje, letna poročila, darila v dobrodelne namene, 

sponzoriranje, objave, odnose z lokalno skupnostjo, lobiranje, celostno podobo podjetja, glasilo 

podjetja in dogodke. 

Osebna prodaja 

Osebna prodaja je najdražja aktivnost marketinškega komuniciranja. Opredelimo jo kot proces 

prodaje, v katerem prodajalec neposredno oz. osebno komunicira s kupcem, in sicer z 

namenom, da z njim vzpostavi stik in mu predstavi izdelek oz. storitev (Iršič, Milfelner in Pisnik 

2016, 175). 

Brez osebne ponudbe ni osebne prodaje. Devetak (2007, 166) razlaga, da mora najprej 

proizvajalec oz. ponudnik (trgovec) ponuditi blago ali storitve vsem možnim kupcem, torej 
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preteklim, sedanjim in prihodnjim. Če je ponudba uspešna, lahko pričakujemo tudi uspešno 

prodajo. Potočnik (2005, 91) dodaja, da podjetje prodaji namenja posebno pozornost, saj od 

njene uspešnosti ni odvisen samo razvoj, temveč tudi sam obstoj podjetja. 

Prednosti osebne prodaje so (Iršič, Milfelner in Pisnik 2016, 175-176): 

- prodajnemu osebju daje takojšnjo povratno informacijo o odjemalcu, o njegovem mnenju, 

o tem, ali se bo odločil za nakup izdelka ali ne, 

- včasih daje tudi povratno informacijo o konkurentih in njihovih izdelkih, 

- ponuja oseben pristop, kar povečuje zaupanje pri večini odjemalcev, 

- večja učinkovitost v primerjavi z drugimi aktivnostmi komuniciranja, saj prodajalci z 

osebno prodajo pritegnejo večjo pozornost odjemalcev, kot npr. oglasi ali pospeševanje 

prodaje, zato si jih odjemalci tudi bolj zapomnijo, 

- možnost prilagajanja prodajalčevih sporočil o izdelkih in storitvah ciljnemu občinstvu, ki 

prejme predvsem tiste informacije, ki ga najbolj zanimajo, 

- možnost, da prodajalci v prodajni proces vključijo predstavitve, poskuse izdelkov, 

odjemalcem pa se lahko tudi cenovno prilagajajo ali se z njimi pogajajo, 

- boljše razvijanje odnosov z odjemalci, saj imajo prodajalci o njih, njihovih potrebah in 

preteklih nakupih natančne podatke, zato jih bolje razumejo, odjemalci pa jim pogosto tudi 

zaupajo, 

- lažja graditev odnosov v primerjavi z mediji ali prireditvami. 

Med slabosti osebne prodaje pa prištevamo predvsem naslednje (Iršič, Milfelner in Pisnik 2016, 

176): 

- visoki stroški, kamor vključujemo plače prodajalcev, potne stroške, izobraževanje in 

nagrajevanje prodajalcev, 

- zaradi visokih stroškov dosežemo manjše število potencialnih odjemalcev, 

- slab nadzor nad prodajalci ter njihovim komuniciranjem. 

Tudi osebna prodaja ima svoja najpogostejša orodja, med katera prištevamo (Kotler 2004, 564) 

zlasti: prodajne predstavitve, prodajna srečanja, programe spodbud, vzorce ter sejme in 

poslovne razstave. 

Neposredni marketing 

Bird (2008, 28) pravi, da je postavil preprosto opredelitev neposrednega oz. direktnega 

marketinga, ki je sledeča: »Vsaka oglaševalska aktivnost, ki ustvarja in izkorišča neposredni 

odnos med vami in vašo potencialno stranko ali že obstoječo stranko kot posameznikom«. 

Temelj neposrednega marketinga predstavlja dobra baza podatkov. V kolikor neposredni 

marketing kombiniramo z oglaševanjem, dobimo enega izmed najučinkovitejših načinov 

pridobivanja kupcev (Weis 2011, 3). 
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Med najpogostejša orodja neposrednega marketinga uvrščamo (Kotler 2004, 564): kataloge, 

naslovljeno pošto, glasovno pošto, elektronsko pošto, sporočila po telefaksu, telefonski 

marketing, elektronsko nakupovanje in nakupovanje preko televizije. 

Neposrednemu marketingu lahko določimo nekatere bistvene značilnosti (Boltavzer 2009, 

77- 78): 

- neposredni odziv porabnika na propagandno sporočilo; 

- bazo podatkov o kupcih, ki jo tržnik pridobi ob odzivu kupca in jo spretno uporabi pri 

naslednji ponudbi, kar mu omogoča bolj kakovosten stik s kupcem tudi v prihodnje; 

- natančno kontrolo uspešnosti, pri čemer tržnik s pomočjo primerno označenih kuponov oz. 

naročilnic ugotavlja, koliko odgovorov je dobil na osnovi oglasnega sporočila v časopisu 

A v primerjavi z drugim časopisom B ipd. Najbolje je, če tržnik preizkus akcije izvede na 

majhni skupini porabnikov; 

- ekonomičnost neposrednega marketinga, saj je na tem mestu prodaja že zaključena, stroški 

distribucije so nižji, ni stroškov provizije trgovskim potnikom, ni trgovinskih marž. 

Namen neposrednega marketinga lahko strnemo v tri točke (Bird 2008, 33-34): 

- Izolirati potencialne stranke: če posameznika izoliramo od ostalih, se mu lahko bolje 

posvetimo, odkrijemo njegove posebnosti in značilnosti v primerjavi z drugimi 

posamezniki ter se na tak način veliko naučimo, kar lahko vključimo v računalniško bazo 

podatkov. 

- Graditev trajnega odnosa s stranko: ljudem, ki jih poznamo, lahko ponudimo točno takšne 

izdelke oz. storitve, ki jim ugajajo, kar pripomore h graditvi daljšega odnosa. 

- Testiranje aktivnosti: merimo odziv določenih posameznikov na določena sporočila v 

določenem obdobju, saj lahko na ta način neprenehoma izboljšujemo učinkovitost 

aktivnosti in usmerjamo denar tja, kamor se nam izplača. 

Neposrednemu marketingu pripisujemo mnoge prednosti, ki jih ponuja tako porabnikom kot 

ponudnikom. Porabniki lahko nakupe opravijo kar od doma, kar jim omogoča zabavnejšo, 

hitrejšo, udobnejšo in bolj sproščeno izbiro izdelkov. Hkrati imajo na voljo večjo izbiro blaga, 

ponudbe različnih ponudnikov pa lahko med seboj tudi primerjajo, npr. ponudba v katalogu je 

drugačna kot na spletnem mestu. Ponudniki oz. tržniki pa lahko s pomočjo baz podatkov o 

porabnikih svoje ponudbe le tem prilagodijo, jih naslovijo osebno nanje in pri njih vzbudijo 

zanimanje. Tako imajo možnost, da s porabniki vzpostavijo trajne odnose. Ne glede na vse 

naštete prednosti, ki jih ponuja neposredni marketing tako porabnikom kot ponudnikom, pa 

marketinško komuniciranje zanj nameni zelo malo sredstev (Kodrin 2012, 198). 

Marketing od ust do ust 

Marketing od ust do ust opredelimo kot marketing, ki je brezplačen, saj ga izvajajo zadovoljni 

kupci. Gre za najbolj učinkovit način marketinga, saj kupci svojim prijateljem in znancem 
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priporočajo tisto podjetje, s katerim so zadovoljni oz. nad katerim so navdušeni. Za marketing 

od ust od ust je značilno, da je njegovo delovanje razširjeno na vsa podjetja in da za mnogo 

podjetij predstavlja najpomembnejši vir z novimi kupci. Kljub temu pa je zelo malo takšnih 

podjetij, ki načrtno in sistematično spodbujajo obstoječe kupce, da jih priporočajo drugim (Turk 

2010, 67). 

Interaktivni marketing 

Gre za marketing, ki uporablja dvosmerne komunikacijske kanale. Interaktivni marketing kot 

orodje marketinškega komuniciranja v zadnjih letih pridobiva na moči in pomembnosti. 

Podjetja, ki znajo spretno izkoristiti dvosmerno komunikacijo, jo pretvoriti v učinkovite 

marketinške strategije, ki jih prilagodijo ciljnim skupinam, so uspešna. Takšna so npr. podjetja, 

ki usmerjajo komunikacijo svojih spletnih strani s ciljnimi skupinami na družabnem omrežju 

Facebook (Slika 9). Kdorkoli od uporabnikov tega omrežja komentira spletno stran podjetja, je 

njegova objava vidna na njegovem celotnem družabnem omrežju. V primeru, da se prijatelj 

tega uporabnika odzove na njegov komentar, je ta objava vidna še njegovim prijateljem. Tako 

se komunikacija širi in podjetje, ki objavlja na Facebook strani, si vsekakor takšne interakcije 

želi (Konečnik Ruzzier 2010, 132-133). 

 

Slika 9: Interaktivni marketing na Facebooku 
Vir: Endres 2017. 
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4 MARKETINŠKO KOMUNICIRANJE IN RAZUMEVANJE OTROK KOT 

PORABNIKOV 

Otroci se kot porabniki na trgu srečujejo z marketinškim komuniciranjem. Ker skušamo 

razumeti otroke kot porabnike, moramo obravnavati njihov razvoj, potrošniško socializacijo, 

izdelke in storitve, ki otroke pritegnejo in blagovne znamke za otroke. Pri vsem tem pa ne 

smemo pozabiti tudi na etiko tržnikov, ko skušajo v svoje mreže ujeti najmlajšo starostno ciljno 

skupino. 

4.1 Razumevanje otrok kot porabnikov 

Porabnik je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika opredeljen kot samostalnik moškega spola 

in pomeni kdor kaj porablja (Trontelj in Snoj 2000a). Prav tako je v Slovarju slovenskega 

knjižnega jezika opredeljen potrošnik, ki pomeni kdor kaj porablja (Trontelj in Snoj 2000b). Če 

samostalnik consumer iz angleškega jezika prevajamo v slovenščino, pa ta pomeni tako 

porabnika kot potrošnika (PONS 2016). V tem delu večinoma uporabljamo izraz porabnik. 

Otroke kot porabnike smo skušali razumeti s pomočjo Marshallovega modela štirih stopnic 

(Slika 10). 

 

Slika 10: Razumevanje otrok kot porabnikov 

Vir: Prirejeno po Marshall 2010, 9. 
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Model (na Sliki 10) prikazuje štiri stopnice, ki opredeljujejo celosten pogled na otroka kot 

porabnika. Na prvi stopnici smo opredelili otrokov kognitiven razvoj, njegovo socializacijo in 

raziskave. Vse to predstavlja osnovo za spoznavanje otroka kot porabnika, saj nam pomaga 

razumeti njegovo potrošniško obnašanje, potrošniške izkušnje in pa njegovo postopno 

vključevanje na trg. Na drugi stopnici se srečamo z marketingom doživetij, ki razlaga, da je 

otrok na trgu obkrožen s številnimi oglasi, otroškimi blagovnimi znamkami in nakupovalnimi 

doživetji, ki nanj vplivajo bodisi posredno bodisi neposredno. Tretja stopnica prikazuje številne 

proizvode, ki so namenjeni otrokom, od oblačil, hrane in prigrizkov, pa vse do interneta in 

sodobnih medijev. Na tretji stopnici so torej področja otrokove potrošnje, kjer se lahko kot 

porabnik dokaže s svojo preudarnostjo. Zadnja, četrta stopnica, pa nagovarja, da se moramo 

ozreti po vseh stopnicah nazaj do prve. Na tem mestu se namreč sprašujemo dvoje: ali so otroci 

dovolj sposobni oz. usposobljeni kot porabniki na trgu, ki kaže čedalje večje zanimanje zanje 

ali pa na trgu predstavljajo ranljivo skupino, s katero tržniki z lahkoto manipulirajo (Marshall 

2010, 8). 

4.2 Razvoj, raziskave in potrošniška socializacija otrok 

Kognitiven razvoj otrok 

Kognitivne teorije človeka obravnavajo predvsem kot bitje, ki spoznava, raziskuje, si razlaga 

svet, v katerem živi. Naš pogled na stvarnost in njeno razumevanje sta vidna skozi naše 

obnašanje in osebnost. Osnovo za naše osebnostno in kognitivno delovanje predstavljajo 

procesi sprejemanja, oblikovanja in predelovanja informacij. Psiholog Jean Piaget je bil eden 

prvih, ki je raziskoval organizirane in v celoto povezane pojme in predstave, ki si jih ljudje 

ustvarjamo o predmetih, osebah, pojavih in dogodkih (Musek 1995, 77). 

Po Piagetu poteka kognitivni razvoj pri vseh otrocih skozi štiri faze: senzomotorično (od rojstva 

do 2 let), predoperativno (od 2 do 7 let), konkretno operativno (od 7 do 12 let) in fazo formalnih 

operacij (od 12. leta naprej) (Vonta 2009, 30; Kenny 2013, 205). Njegova teorija izhaja iz štirih 

osnovnih podmen o otrokovem kognitivnem razvoju (Vonta 2009, 30): 

- biološki vplivi in vplivi okolja so v stalni interakciji, da bi se razvile sposobnosti mišljenja, 

sklepanja in zaznavanja, 

- kognitivni razvoj je v osnovi rezultat neposredne izkušnje v okolju, kar pomeni, da otroci 

šele s časom pridobijo zmožnosti za predelavo svojih izkušenj na mentalnem nivoju s 

pomočjo notranje refleksije, 

- hitrost razvoja posameznika je pogojena s socialnim okoljem, 

- s kognitivnim razvojem posamezniki pridobimo glavne kakovostne spremembe v 

mišljenju. 
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Otroci se že v predoperativnem obdobju, torej v starosti od 2 do 7 let, zavedajo sveta, ki jih 

obkroža. V tem obdobju dojemajo stvari točno takšne, kot jih vidijo, zato lahko oglasi nanje 

neposredno vplivajo, oni pa jim verjamejo. V konkretno operativni fazi, torej v starosti od 7 do 

12 let, pa so njihove miselne sposobnosti že bolj strukturirane, zato so tudi sposobni razumeti, 

da stvari niso vedno takšne, kot jih zaznajo oz. se jim zdijo na prvi pogled. Takšen pogled jim 

v tem obdobju tudi omogoča, da postanejo pozorni na namen, s katerim jih skušajo oglaševalci 

prepričati (O'Sullivan 2005, 375).  

Poznamo več teorij kognitivnega razvoja. Skupno vsem je, da vključujejo biološko ali 

nevrološko dozorevanje posameznika. Življenjske izkušnje pa so tiste, ki pripomorejo k 

dozorevanju in oblikujejo posameznika, ki deluje v določenem okolju. Kognitivni razvoj se 

nanaša na spremembe v spoznavanju skozi čas (Gold 2015, 44). V Slovarju slovenskega 

knjižnega jezika je pridevnik kognitiven opredeljen kot spoznaven (Trontelj in Snoj 2000c). 

Potrošniško obnašanje in vrednote se v času otroštva spreminjajo v skladu s kognitivno 

razvojno teorijo, ki predpostavlja, da otrok s starostjo napreduje iz ene faze v drugo, ki si v 

kognitivnem razvoju sledijo zaporedno (Gunter in Furnham 1998, 9). 

Otroci svoja primarna vrednotenja sprejmejo od odraslih. Otrokova primarna vrednotenja 

nastajajo preko situacij, ki so enostavne, vsakdanje in konkretne. Globlje kot otrok zaznava 

primarna vrednotenja, močneje bodo ta vplivala na njegov kognitivni razvoj v kasnejši dobi 

(Ule 1997, 176). 

Otroci se seveda nenehno tudi učijo. Za kognitivno učenje je značilno, da so pri porabniku 

prisotne njegove mentalne aktivnosti. Kognitivno učenje delimo na tri skupine, in sicer na 

mehanično učenje, učenje po modelu in učenje z razumevanjem. Za mehanično učenje je 

značilno, da je porabnik izpostavljen večkratnemu ponavljanju preprostega sporočila, pri čemer 

se ta sploh ne zaveda, da spozna nek izdelek oz. storitev. Učenje po modelu pomeni, da porabnik 

opazuje vedenje drugih in jih posnema, ravna podobno kot oni. Za učenje z razumevanjem pa 

je značilno, da so porabniku na voljo samo izhodišča reklam, razumevanje le-teh, zaključke pa 

naredi porabnik sam (Mihaljčič 2009, 66). 

Kognitiven razvoj je tesno povezan z razvojem možganov, ki je pri otrocih zelo občutljiv. Na 

otroke imajo velik vpliv tudi dražljaji iz okolja, med katerimi v sodobnem času še posebno 

izpostavljamo digitalne medije in digitalno tehnologijo. Oboji delujejo tako, da vplivajo na 

dojemanje, razmišljanje, nudijo spodbudo iz okolja, kar pa oblikuje otrokove možgane (Gold 

2015, 44-45). 
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Raziskave otrok 

Tako pozitivizem kot interpretivizem sta temeljna pristopa k raziskovanju. Ukvarjata se s 

temeljnimi pogledi na družbo in z delovanjem posameznic in posameznikov v njej (Počkar idr. 

2011, 182). 

Različni modeli nam ponujajo možnost pogleda na otroke in njihovo otroštvo iz različnih zornih 

kotov. Na to, kako mi vidimo otroka in ga osmislimo, vplivajo različne paradigme, vključno s 

pozitivizmom in interpretivizmom (Mac Naughton 2003, 9). 

Pozitivizem opredelimo kot izraz, do katerega pridemo, če si odgovorimo na naslednja 

vprašanja: kaj naj sociolog raziskuje, kako naj raziskuje in kakšna naj bo vloga sociologije v 

družbi. Pozitivizem predstavlja celoto spoznavnih in metodoloških odgovorov, v grobem pa ga 

lahko opišemo s pomočjo naslednjih oznak (Andolšek 1996, 194-195): 

- pozitivizem odkriva osnovne zakone družbenih pojavov, do katerih pridemo z 

opazovanjem, merjenjem in z eksperimentom, ki nadomeščajo nepreverjena subjektivna 

stališča in domišljijo, 

- znanstvenik na objektiven način proučuje družbena dejstva, ki obstajajo zunaj nas, ta pa 

preverja z eksperimentom, 

- za pozitivizem je značilna ideja, da lahko družboslovne in naravoslovne znanosti po 

osnovnih logično-metodoloških principih enačimo, kar pomeni, da lahko družbene pojave 

merimo in oblikujemo spoznanja o njihovih vzročno posledičnih odnosih (podobno kot 

npr. pri vodi, ko pri različnih temperaturah merimo spreminjanje njenih agregatnih stanj), 

- na osnovi spoznanj usmerjamo družbene procese z namenom, da ohranjamo in 

zagotavljamo obstoj družbenega reda, 

- tako v naravi kot v družbi obstaja objektiven družbeni red, v katerega spadajo tudi razredne 

in družbene razlike, ki pa so funkcionalne narave in jih ne moremo spreminjati (npr. 

lastnine, religije in družbenih razredov ne moremo spreminjati, kakor tudi ne moremo 

spreminjati sončnega sistema), 

- če odstopamo od tako imenovane naravne družbene urejenosti, je to iz stališča pozitivizma 

bolezensko odstopanje. 

Zagovorniki pozitivizma oz. pozitivisti menijo, da mora sociologija privzeti tudi naravoslovne, 

kvantitativne metode raziskovanja. Eden izmed prvih zagovornikov takšnega pristopa je bil tudi 

Comte (Počkar idr. 2011, 182). 

Interpretativna sociologija pa proučuje posameznika v interakciji z drugimi. Z metodami 

razumevanja, interpretacije in kvalitativne analize skuša podati logično urejen opis, kako 

posameznik v interakciji z drugimi ljudmi družbeni svet ustvarja in kako se v njem orientira 

glede na pomen, ki ga pripisuje tako lastnemu ravnanju kot ravnanju drugih. Človekovo 

delovanje moramo torej po tej teoriji proučevati tudi na osnovi subjektivnih pomenov, ki jih 
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teoretično interpretiramo (Andolšek 1996, 205-206). Med zagovorniki takšnega pristopa je bil 

tudi Weber (Počkar idr. 2011, 182). 

Pristopi raziskovanja otrok so se v zadnjih letih pričeli spreminjati od tradicionalnih k novejšim. 

Tradicionalni pristopi raziskovanja (pozitivistični) namreč ne vključujejo neposredno otrok, 

njihovega mnenja. Ti pristopi se osredotočajo na raziskovanje na otrocih, ne pa z otroki. V tem 

pa je bistvena razlika, saj novejši pristopi raziskovanja otroke postavljajo v središče 

raziskovalnega procesa, jih obravnavajo kot družbene akterje ter jim omogočajo, da svoje 

mnenje tudi sami povedo oz. izrazijo. Novejši pristopi omogočajo, da se otrok izrazi s pomočjo 

kvalitativne tehnike fotografiranja, risanja, pisanja dnevnikov. Raziskovalci ugotavljajo in 

menijo, da je kvalitativna metodologija uspešnejša, saj se lahko otroci lažje izražajo. Dodajajo 

še, da ne smemo zanemariti tudi pomembnosti kvantitativne metodologije, npr. vprašalnikov, 

ki so sicer za izražanje otrok manj prijazni, vendar pa omogočajo pridobitev večjega števila 

informacij (Barker in Weller 2003, 33-50). 

Potrošniška socializacija otrok 

Socializacijo opredelimo kot vseživljenjski proces, v katerem se ljudje v interakcijah z drugimi 

ljudmi vključujemo tako v družbeni kot v kulturni svet, v katerem živimo. S pomočjo 

socializacije se učimo (naučimo) vedenja, prevzemamo in igramo različne družbene vloge ter 

oblikujemo in spreminjamo svojo osebnost in identiteto (Počkar idr. 2011, 47). 

Učinki socializacije so odvisni od notranjih in zunanjih vplivov na posameznika. Posameznik 

lahko vpliva na lastna pričakovanja, prizadevanja, dejavnosti itd., ne more pa vplivati na 

družbenozgodovinske okoliščine, na spol, družinski izvor, izvor sloja, na etnično pripadnost 

itd. Ravno zato poteka socializacija v različnih družbah zelo različno (Počkar idr. 2011, 48). 

Vsak posameznik ima svoj življenjski potek, ki ga razumemo kot okvir, v katerem se odvijajo 

procesi socializacije. Ti procesi se v različnih življenjskih obdobjih posameznika razlikujejo, 

zato delimo socializacijo na primarno, sekundarno in terciarno oz. socializacijo odraslih 

(Počkar idr. 2011, 51). 

Najpomembnejša je primarna socializacija, ki jo povezujemo z otroštvom, saj skozi njo človek 

doživi prvi stik z drugimi ljudmi. Zelo pomemben vpliv na otroke v obdobju primarne 

socializacije imajo družina, vrtci in mediji. Skozi proces socializacije se otroci naučijo vrednot, 

norm, zaželenih vzorcev obnašanja itd., ki jim jih večinoma posredujejo njihovi starši, s 

katerimi otroci vzpostavijo močne čustvene vezi. Zelo pomembno je, da otroci v tem obdobju 

oblikujejo trajne in stabilne vezi z vsaj enim človekom. Raziskave so namreč pokazale, da 

skrajno osamljeni oz. izolirani otroci zaostajajo v razvoju, imajo težave pri komuniciranju, 

učenju jezika ter usvajanju družbenih veščin. Tako osamljeni otroci naj bi po mnenju 

raziskovalcev tudi bolj zgodaj umirali (Počkar idr. 2011, 52-53). 
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Socializacijo porabnikov pa opredelimo kot proces, v katerem si že v mladih letih pridobimo 

pomembne spretnosti, znanja in stališča, ki jih potrebujemo za opravljanje in delovanje vloge 

porabnikov. Temeljna celica, v kateri se izvaja socializacija porabnikov, je družina oz. 

gospodinjstvo. Ljudje se sicer učimo skozi vse življenje, kljub temu pa je za učenje 

najpomembnejše ravno zgodnje obdobje vsakega izmed nas. V procesu socializacije se 

sprašujemo predvsem o tem, katerega vedenja se otroci naučijo in kako to vedenje vpliva tako 

na izbiro kot na uporabo izdelkov in storitev (Mumel 1999, 158). 

Družino uvrščamo med najpomembnejše skupine, ki vplivajo na porabnika. Ker je sodobna 

družina zapletena enota, jo preučujemo z več vidikov. Demografske značilnosti predstavljajo 

samo enega teh vidikov, ki jih merimo s pomočjo statistike. Najpomembnejše značilnosti 

povezujemo z njeno strukturo, npr. stopnja rojstev, število porok in ločitev (Možina, Tavčar in 

Zupančič 2012, 229). Za Evropo in za Slovenijo je značilna majhna stopnja rojstev (Bajzek idr. 

2003, 17). 

Današnja družina je najpogosteje sestavljena iz staršev in njihovih otrok, kar imenujemo 

nuklearni model družine. Skozi čas se je spreminjala tako vloga kot številčnost družine. 

Današnja družina ni več v vlogi proizvajalca, temveč v vlogi potrošnika (Bajzek idr. 2003, 14). 

Otroci danes postanejo že zelo zgodaj del potrošniške socializacije, bolj zgodaj kot kadarkoli v 

zgodovini. Pri sprejemanju nakupnih odločitev zavzemajo pomembno vlogo v družini. Ko 

želijo prepričati svoje starše za nakup, se poslužujejo različnih prijemov. Če staršev ne morejo 

prepričati na lep, prefinjen način, potem se jih lotevajo tudi z nadlegovanjem, kar ima seveda 

negativen vpliv. Z zgodnjo potrošniško socializacijo pa otroci pridobijo ogromno znanja in 

informacij, ki jih njihovi starši nimajo. Posledica tega je, da prav otroci predstavljajo tisti vir, 

od katerega se starši lahko mnogo naučijo o potrošništvu (Solomon, Russell-Bennett in Previte 

2013, 428-429). 

Matere pri nakupovanju svojim otrokom predstavljajo vzor, saj jim že pri dveh ali treh letih 

njihove starosti med nakupovanjem razlagajo, kaj v bistvu počno. Tako otroci po večini pri 

devetih letih že usvojijo potrošniške smernice. Nekateri jih usvojijo prej, drugi kasneje, to je 

odvisno od otrokovega spola in socialnega razreda, ki mu pripada (Gunter in Furnham 1998,  9). 

4.3 Doživetja, oglaševanje in blagovne znamke za otroke 

Marketing doživetij 

Za današnje čase je značilno, da podjetja tekmujejo med seboj. Pomembno je pridobiti čim več 

časa, pozornosti in denarja od potencialnih kupcev. Da bi to dosegla, jim ponujajo doživetja 

(Sundbo in Sorensen 2013, 30). 
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Podjetja se zavedajo, da morajo izdelke in storitve v očeh kupcev prikazati kot drugačne, 

različne od konkurence. Zato v svoji ponudbi ustvarjajo novo vrednost za kupce skozi doživetja 

njihovega podjetja in blagovnih znamk (Armstrong in Kotler 2009, 231). Kupci oz. ciljna 

skupina niso pasivni prejemniki informacij s strani podjetja, temveč se povezujejo z blagovno 

znamko preko pogovorov ali prireditev in tako tudi doživljajo blagovno znamko. V Sloveniji 

marketinga doživetij še ne poznamo dobro, v Ameriki pa ga kreativna podjetja čedalje bolj 

uporabljajo (Budal 2012). 

Doživetja so že od nekdaj med nami. Porabniki, podjetniki in ekonomisti so jih združili s 

storitvenim sektorjem in z nevznemirljivimi storitvenimi aktivnostmi, kot sta npr. kemično 

čiščenje in popravilo avtomobila. Toda zavedati se moramo, da obstajajo razlike med storitvami 

in doživetji. Ko oseba kupi storitev, kupi celoten niz neotipljivih aktivnosti, ki jih nekdo opravi 

zanjo. Ko pa oseba kupi doživetje, pa plača za uživanje v seriji nepozabnih dogodkov, ki jih 

zanjo kot gledališki igralec priredi podjetje. Podjetje, ki ponuja doživetja, se torej osebno 

ukvarja s porabniki, se jim osebno posveti. Same začetke omenjenih doživetij pa lahko 

pripišemo Waltu Disneyu, ki je risankam dodal posebne učinke, kot so npr. sinhroniziran zvok, 

barve, tridimenzionalna ozadja ipd. Disney je bil prvi, ki je namesto zabavnega parka ustvaril 

tematski park in se resnično posvetil gostom, ki jih nikoli ni imenoval stranke ali kupci. Gostom 

ni ponujal le zabave, ampak jih je vključil v ustvarjanje zgodbe in tako kreiral za vsakega 

posebej unikatno doživetje. Tudi po smrti gospoda Disneya današnje podjetje The Walt Disney 

še vedno nadaljuje njegovo zgodbo, saj gostom ponuja domišljijska doživetja v inštitutih, 

igralnih centrih, na predstavah in celo na križarjenju po lastnem otoku (Pine II in Gilmore 1999, 

2-3). 

Oglaševanje namenjeno otrokom 

Oglaševalci se zavedajo, da so otroci prihodnost in prenašalci vrednot in tradicije iz generacije 

v generacijo. Prav tako se zavedajo, da so otroci tudi bodoči oz. prihodnji porabniki na trgu. 

Prav zato se z oglaševanjem trudijo otroke pritegniti in si zagotoviti, da bodo ti trošili skozi vse 

življenje. Oglaševanje je namreč sredstvo za trženje izdelkov otrokom (Miryala in Mennakanti 

2016, 17). 

Po podatkih, ki jih navaja eMarketer, so oglaševalci v ZDA leta 2015 za potrebe oglaševanja 

zapravili kar 182,78 milijard ameriških dolarjev, do leta 2020 pa naj bi po njihovih izračunih 

zapravili rekordnih 234,25 milijard dolarjev (eMarketer 2016). Ad Age pa je izdal poročilo o 

podjetjih, ki so v letu 2014 največ denarja namenila za oglaševanje. Na 10. mestu med 

največjimi zapravljivci je bilo podjetje Walt Disney, ki je v tem letu zapravilo kar 2,1 milijard 

dolarjev, kar je 7,4 % več kot v preteklem letu 2013 (Johnson 2015). Njihovi vložki v 

oglaševanje pa vsekakor niso bili zaman, saj so v letu 2014 ustvarili najbolj dobičkonosno 

risanko vseh časov, ki so jo poimenovali angl. Frozen oz. Ledeno kraljestvo (Đukić 2014). 

Uspešnost risanke (Slika 11) so seveda izkoristili tudi oglaševalci in prodajalci v Sloveniji, saj 
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na svojih policah ponujajo  različne otroške izdelke Ledenega kraljestva, kot so npr. oblačila, 

pobarvanke, knjige, družabne igre, digitalne kamere, mikrofoni, nahrbtniki, šolske potrebščine 

itd. (Mercator katalog 2015). 

 

Slika 11: Ledeno kraljestvo 
Vir: Bojanke 2016. 

Med pozitivne vplive oglaševanja otrokom uvrščamo (Miryala in Mennakanti 2016, 17): 

- oglaševanje seznanja otroke in jih obvešča o razpoložljivosti najnovejših izdelkov na trgu, 

- oglaševanje ponuja otrokom priložnost za pridobivanje znanja, saj lahko prebirajo 

najnovejše oglase s področja tehnologije, 

- oglasi, ki prikazujejo zdrav način življenja, spodbujajo otroke, da se odločijo za izboljšano 

in bolj zdravo prehrano. 

Oglaševanje uvrščamo med enega izmed dejavnikov socializacije, skozi katero se otrok nauči 

stališč in vedenja, povezanega s porabo. Oglaševanje je tudi pogost vzrok za konflikte med 

odraslimi in otroki (Mumel 1999, 158). Nekoč so oglaševalci svoja sporočila namenjali zgolj 

gospodinjam oz. materam otrok, danes pa svoja sporočila namenjajo neposredno otrokom 

(Miryala in Mennakanti 2016, 17). Njihova sporočila pa imajo lahko tudi negativne vplive na 

otroke, med katere uvrščamo (Prodnik 2011, 44; Miryala in Mennakanti 2016, 17): 

- Konflikte znotraj družine: konflikti nastanejo v primeru, če oglaševanje vzpodbuja, 

opogumlja in nagovarja otroke, da od staršev zahtevajo takšne vrste izdelkov, ki jim jih ti 

zaradi finančne stiske ne morejo kupiti ali pa jim jih ne želijo kupiti. 

- Vplive na vrednote otrok: oglaševanje je pogosta tarča kritik zaradi poudarjanja 

materialističnih, egoističnih in kratkoročnih vrednot. 
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- Vplive na zdravje in varnost otrok: otroci so izpostavljeni tudi oglasom, ki so namenjeni 

odraslim. Ti oglasi prikazujejo kriminal, nasilje, uporabo prepovedanih izdelkov, spolnost 

itd., zaradi česar so otroci izpostavljeni mnogim nevarnostim. 

- Vplive na zmožnosti otrok pri razumevanju in vrednotenju prepričevalnih komercialnih 

sporočil: na otroke, ki so dlje časa izpostavljeni intenzivnemu oglaševanju, imajo mediji 

večji vpliv, pri čemer se vpliv njihovih družinskih članov zmanjšuje. 

- Vplive priljubljenih ikon in igralcev: otroci zelo radi posnemajo priljubljene ikone in 

igralce, ki nastopajo v oglasih, pri čemer nimajo občutka, kaj je dobro in kaj slabo. Tako 

se lahko zgodi, da npr. deček v oglasu vidi igralca s cigareto v ustih in posledično tudi sam 

prične kaditi. 

Otroške blagovne znamke 

Otroci se ne glede na spol že pri dveh ali treh letih zavedajo, da so tudi oni del sveta izdelkov 

in storitev, ki jih opazijo bodisi na trgovinskih policah v supermarketih, doma v kuhinji, na 

televiziji ipd. Kljub temu pa do sedaj še nihče ni raziskal, kako otroci dojemajo in razumejo 

blagovne znamke, ki so odraz različnih kultur. Prav tako še nihče ni raziskal, ali otroci 

razlikujejo blagovne znamke. Odrasli namreč za razliko od otrok blagovne znamke, ki se 

pojavljajo v medijih in na televizijskih reklamah, razumemo v drugačnem kontekstu kot 

blagovne znamke v trgovinah, na kuhinjskih policah, v šolskih torbah itd. Ne glede na to, da 

določene raziskave še niso bile opravljene, so raziskovalci vseeno prišli do pomembnega 

spoznanja, in sicer da se otroci že v zelo zgodnji dobi odzivajo na blagovne znamke (Webley 

idr. 2001, 28). Otroci namreč že pri osemnajstih mesecih zaznavajo rahle namige blagovnih 

znamk in izdelkov, ki jim jih ponuja okolje. Zanimivo je, da se njihovi starši tega dejstva 

pogosto sploh ne zavedajo. Prav tako poznajo otroci več imen blagovnih znamk njihovih 

priljubljenih živalskih likov kot pa imen resničnih živali (Lindstrom 2011a, 17). 

Schor (2004, 19) pravi, da otroci že pri osemnajstih mesecih prepoznajo logotipe, še pred 

drugim letom pa prosijo za izdelke določenih blagovnih znamk. Pri treh letih ali pri treh letih 

in pol otroci verjamejo, da lahko blagovne znamke izražajo njihove osebne kvalitete, npr. da so 

močni, super ali pametni. Še preden gredo otroci v šolo, si jih 25 % želi v svoji sobi imeti 

televizijo, ki jo gledajo več kot dve uri dnevno. Prvošolček prepozna že več kot 200 blagovnih 

znamk. 

SIS International Research oz. SIS je globalno podjetje s sedežem v New Yorku, ki se že več 

kot trideset let ukvarja s tržnimi raziskavami. Pohvali se lahko s tem, da je izvajalo projekte v 

več kot 120 državah po svetu. Prav tako je svoje storitve uspešno nudilo največjim in 

najvplivnejšim podjetjem, vključno s 70 % podjetji, ki jih je revija Fortune 500 izbrala za 

najboljša (SIS International Research 2017). Podjetje SIS je v New Yorku tudi izvedlo 

mednarodno raziskavo, s katero so skušali ugotoviti, kako blagovne znamke, ki so nam bile 

všeč v otroških letih, vplivajo na naše odraslo življenje in na naše nakupovalne navade. V 



 

45 

anketiranju je sodelovalo 2035 otrok in odraslih. Rezultati raziskave so pokazali, da kar 53 % 

odraslih in 56 % najstnikov še vedno uporablja blagovne znamke, ki so se jim v spomin vtisnile 

v otroških letih. Prav tako so rezultati raziskave pokazali, da odrasli in najstniki najpogosteje 

uporabljajo naslednje blagovne znamke, ki jih spominjajo na otroštvo: blagovne znamke hrane 

in pijače, izdelkov za osebno nego in za gospodinjstvo (Lindstrom 2011a, 17). 

Usoda blagovne znamke je odvisna od trenutka, in sicer od prvega stika s porabnikom. Prvi stik 

je odločilen, saj se porabniki odločimo, ali bomo zvesto verovali v blagovno znamko ali bomo 

do nje ravnodušni ali pa ji bomo nasprotovali. Ker je prvi stik tako zelo pomemben, je japonski 

proizvajalec tehnične opreme Sony oblikoval paleto izdelkov za otroke, ki jih je poimenoval 

Moj prvi Sony (angl. My first Sony). S to potezo je želel Sony pritegniti otroke in hkrati 

zmanjšati verjetnost, da bi osebe, ki so v stiku z njihovo blagovno znamko že v otroških letih, 

kasneje v življenju uporabljale druge blagovne znamke. Za poznane blagovne znamke je 

namreč značilno, da hitreje in z manj vložene energije prodirajo v naš čustveni svet v primerjavi 

z novimi in nepoznanimi (Korelc, Musulin in Vidmar 2006, 39). 

Ko govorimo o blagovnih znamkah, ne moremo mimo prav posebne skupine otrok. To so otroci 

na trgu, stari od 9 do 15 let, ki jih je že leta 1987 omenjal članek v Marketing and Media 

Decisions in v katerem je bil tudi prvič uporabljen izraz zanje: angl. Tween (Hall 1987, 56 v 

Cook in Kaiser 2004, 217). Lindstrom (2004, 175) tweens- e opredeljuje kot otroke, ki so stari 

od 8 do 14 let, Clarke (2005, 39) pa kot otroke v starosti od 8 do 12 let. Nekateri jim pravijo 

tudi tweenager-ji (angl. tweenagers) (Grant in Stephen 2005, 450). Tweens- i niso več majhni 

otroci, prav tako pa še niso najstniki. So v obdobju, ko se sprašujejo, kam sploh spadajo, ko 

raziskujejo nakupovanje in blagovne znamke (Ginsburg 2010, 22-23). To izrazoslovje naj bi 

bilo sicer v marketingu še relativno novo, vendar tweens-i oz. tweenager-ji kljub temu zaradi 

svojega velikega potenciala privabljajo ogromno pozornosti podjetnikov in tržnikov (Grant in 

Stephen 2005, 450). Poznamo namreč tri razloge, zaradi katerih so jim ti otroci v tem obdobju 

še posebno zanimivi (Lindstrom 2004, 175-176): 

- Raziskovalci so tweens-e proučevali v kar enajstih državah (v ZDA, Veliki Britaniji, 

Nemčiji, Avstraliji in v nekaterih državah Severne Evrope), zato so ugotovili, da je to zelo 

bogata generacija, ki s svojimi trdnimi argumenti zelo spretno prepričuje družinske člane 

v nakupe, ki so po njihovi lastni volji in želji. 

- Raziskovalci so v okviru BRANDchild in BrandZ študij preučevali več kot 17000 otrok v 

21 državah, ki so stari od 8 do 14 let. Ugotovili so, da 80 % tweens-ov vpliva na končne 

nakupne odločitve v družini glede blagovnih znamk, prav tako jih ima 60 % velik vpliv na 

končne nakupne odločitve pomembnejših izdelkov, kot je npr. izbira avtomobila. Tweens- i 

torej vplivajo na izbiro blagovnih znamk njihovih staršev celo takrat, kadar so blagovne 

znamke namenjene izključno staršem. 

- Tretji razlog imenujemo »od zibelke do groba«. Otroci že pri šestih mesecih posnemajo 

čisto preproste zvoke, ki jih zaznajo, npr. besedo mama. Prav tako otroci že zelo zgodaj 

tvorijo mentalne slike logotipov ter maskot in prepoznavajo blagovne znamke. 
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Strokovnjaki so ugotovili, da je življenjska doba potrošnika lahko vredna 100.000 

ameriških dolarjev, kar pomeni, da so otroci zelo dragoceni za tista podjetja, ki želijo 

pridobiti čim več z učinkovito postavljenimi strategijami »od zibelke do groba«. Tudi 

Hamilton (2009, 6) pravi, da podjetja želijo, da bi bili tweens-i vse življenje zvesti njihovim 

blagovnim znamkam. 

Zaključimo torej lahko, da se trud tržnikov in oglaševalcev, ki nas privabljajo kot porabnike že 

v otroških letih, krepko obrestuje. Lindstrom (2011a, 17) meni, da nas skušajo prepričati, naj 

bomo zvesti njihovim blagovnim znamkam kar celo življenje. 

4.4 Proizvodi in sodobni mediji za otroke 

Med izdelke, ki se najbolj prodajajo na otroškem trgu, uvrščamo hrano (sladkarije), oblačila in 

obutev, izdelke za prosti čas in zabavo (igrače), toaletne izdelke in kozmetiko (Köksal 2007, 

70). 

Otroška hrana, prigrizki, pijače 

V ZDA so v letu 2003 opravili raziskavo, ki je proučevala vrsto oglasov, namenjenih otrokom 

v letu 2000. Zanimalo jih je, če se oglasi živil razlikujejo glede na otrokov spol. Ugotovili so, 

da je prisotnost razlikovanja med spoloma pogosteje prisotna v živilskih oglasih v primerjavi z 

drugimi, torej neživilskimi. Oglasi s hrano se v primerjavi z drugimi oglasi pogosteje pojavljajo 

v medijih. Prav tako živilski oglasi prilagajajo glasovna sporočila in nastopajoče like 

posameznemu spolu, pri čemer se bolj osredotočajo na moški spol. Strokovnjaki ugotavljajo, 

da bi lahko večja osredotočenost oglaševalcev na moški spol prispevala tudi k večji razširjenosti 

motenj hranjenja, ki so pogosteje prisotne pri mladih ženskah kot moških (Childs in Maher 

2003, 410-417). 

Otroke pritegne tista hrana, ki je zabavna. Zabavno jo naredijo seveda proizvajalci, oblikovalci 

in tržniki, ki jo oglašujejo kot takšno. Izraz zabavna hrana (angl. fun food) vključuje vrsto živil, 

ki jim pripisujemo zabavno vrednost. Običajno so odlike zabavne hrane naslednje: zabaven 

videz ali čudne oblike in zmožnost zaznavanja hrane z vsemi petimi čutili. Tako proizvajalci 

otrokom ponujajo živila, ki so običajno svetlih ali živih barv, so lepljiva, packasta, se oglašajo 

in so grenkega ali ostrega ali pikantnega okusa, ki se ujema z zaznanim vonjem. Prav tako 

upoštevajo tudi dejstvo, da otroke zabava igra, zato izdelkom priložijo še igračko. Dober primer 

takšnega izdelka je npr. lizika rdeče barve z okusom jagode, v ustih pa poka, ali pa npr. rumena 

lizika z okusom kokakole in limone, v kateri se skriva igračka. Živila, ki zabavajo, niso samo 

lizike, temveč so lahko takšni tudi mlečni izdelki, meso, ribe, pripravljena zelenjava, sladoled 

in druge sladkarije (Mathiot 2010, 110). 
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Otroška oblačila 

Podjetja, ki želijo uspešno tržiti svoje blagovne znamke (kot npr. Benetton), morajo pri 

oblikovanju ponudbe oblačil in obutve za otroke upoštevati tudi potrebe in želje njihovih staršev 

in starih staršev. Predvsem ne smejo pozabiti na matere (Köksal 2007, 71), saj ravno te otrokom 

do četrtega leta starosti najpogosteje nakupujejo oblačila (Gam idr. 2010, 651). 

V primerjavi z osnovnimi sektorji, npr. prehrambni sektor, so oblačila in obutev hitreje rastoči 

sektor. Vzrok za takšno uspešnost oblačil in obutve so priznane športne blagovne znamke, kot 

sta npr. Adidas in Nike, ter modne blagovne znamke, kot so npr. Levis, Benetton, Gap, Ralph 

Lauren itd. Zanimanje za oblačila in obutev pa se je povečalo tudi zaradi tega, ker se otroci 

vedno bolj zavedajo mode, ki jih obkroža (Köksal 2007, 70). 

Ko otroci pridejo v dobo tweenager-jev oz. tweens-ov, katerih starost strokovnjaki različno 

opredeljujejo (9-15, 8-14, 8-12 let), so zanje zelo pomembne blagovne znamke oblačil in 

obutve. Od desetega leta dalje si še posebno prizadevajo za priznana oblačila in obutev, saj 

nošenje napačnih blagovnih znamk lahko zanje pomeni celo izločitev iz družbe (Clarke 2005, 

39). 

Otroške igrače 

Igrače vplivajo na celostni (čustveni, fizični, socialni in izobraževalni) razvoj otrok. Starši nanje 

gledajo kot na učne pripomočke, ki pomagajo otrokom razviti različne spretnosti, kot so npr. 

ustvarjalnost, samozavest, sodelovanje. Igrače lahko zavzemajo tako pozitivno kot negativno 

vlogo. Slednjo zavzamejo takrat, ko otroke ovirajo, ko zlorabljajo svojo moč, ali pa dajejo 

napačna sporočila, s čimer lahko negativno vplivajo na njihov značaj in razvoj. K sreči pa igrače 

po navadi odigrajo bolj pozitivno kot negativno vlogo, saj pomagajo otrokom pri razvoju 

koordinacijskih sposobnosti, so dobre za krepitev spomina in spodbujajo socialne interakcije. 

V kolikor želijo tržniki uspešno tržiti proizvedene igrače, morajo sporočati pozitivne vidike, ki 

jih otroci pridobijo z njimi. Porabnikom morajo pomagati, da sprejmejo pravilno odločitev o 

nakupu in jim ponuditi primerne otroške igrače. To zelo dobro uspeva podjetjema Fisher Price 

in Lego (Szymanski 2002, 25-32). 

Tržniki se zavedajo, da se najbolj prodaja ravno zabava, zato so njihova marketinška sporočila 

tudi tako naravnana. Kljub temu pa morajo sporočila tudi izpolnjevati svoje obljube, izdelki 

morajo biti torej resnično zabavni, saj otrok ni moč prevarati. Ko dobijo v roke igračo in se z 

njo igrajo, takoj vedo, ali je zabavna ali ne. Če je zabavna, se bodo ponovno igrali z njo, 

proizvajalci in tržniki pa bodo služili. Tržniki ne smejo pozabiti tudi na starše otrok, saj ti zelo 

hitro zaznajo, če je igrača primerna za njihove otroke ali ne. Da bi tržniki laže in uspešneje 

prodajali igrače, morajo dobro poznati otroke ter njihove razvojne stopnje. Tako lahko 

prilagajajo marketinška sporočila različnim starostnim skupinam (Szymanski 2002, 25-32): 
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- Otrokom od rojstva do enega leta so zanimive igrače, ki omogočajo uporabo vseh čutil, 

vida, voha, sluha, dotika in okusa. Igrače so svetlih barv, se oglašajo, so lahke, omogočajo 

prijem in raziskovanje (npr. ropotuljice). Ko lahko otroci že samostojno sedijo, so zanje 

primerni npr. obroči, večje kocke, plastične posodice za zlaganje blokov. Za tiste otroke, 

ki se plazijo in se še učijo hoditi, pa so primerne igrače, ki omogočajo potiskanje in vleko. 

- Otrokom od enega do tretjega leta so zanimive igrače, s katerimi se lahko igrajo tako zunaj 

(npr. vozički, pesek, izdelki za v peskovnik) kot doma (npr. večji kosi sestavljank). Prav 

tako so otrokom v tem obdobju zanimive igrače, s katerimi posnemajo starše (npr. otroška 

kuhinja, glasbila, dojenčki). Vsekakor morajo biti igrače oblikovane tako, da otrok med 

igranjem uporablja mišice ter porablja energijo. 

- Otrokom od tretjega do petega leta so zanimive igrače, ki kažejo, kako in zakaj neka stvar 

deluje, jih navdihujejo in spodbujajo ustvarjalnost (npr. igralni seti, s katerimi lahko 

gradijo, glina, barvice, knjige). Navdušeni so tudi nad igračami, s katerimi lahko 

posnemajo starše in se učijo življenjskih spretnosti, npr. blagajne, mini pohištvo, hiše lutk, 

otroški telefoni. 

- Otrokom od petega do devetega leta so zanimive npr. knjige, ki imajo globlje sporočilo, 

športne, matematične, elektronske igrače ter računalniška oprema, ki jim omogoča igranje 

igric ter jim hkrati pomaga pri učenju. Tovrstne igrače namreč otroke spodbujajo, da 

uporabljajo svoje sposobnosti in osebnost, si zvišujejo samozavest in neodvisnost ter se 

tako učijo deljenja z drugimi in skupinske igre. 

- Otrokom od devetega do dvanajstega leta so igrače že nekoliko manj zanimive. Pritegnejo 

jih lahko npr. kompleksne igrače, s katerimi dejansko nekaj zgradijo, družabne igre, 

strateške uganke, znanstvene igrače, elektronske igrače, video igre. Igra, ki jih pritegne, 

mora biti strateška, vzpodbujati mora fizično aktivnost, skupinske športe, tekmovalnost. Ti 

otroci želijo postati neodvisni in odgovorni. Zanje je zelo pomembno, da so samozavestni, 

sprejeti v prijateljskem krogu, želijo pa si tudi potrditve sovrstnikov in staršev. 

Internet in sodobni mediji 

Pojem »telekultura« namiguje na to, da našo kulturo oblikuje televizija, ki je hkrati odsev in 

vpliv kulture. Osredotoča se samo na določene vidike kulture, zato predvaja samo določene 

heroje. V telekulturo uvrščamo tudi internet, ki je v današnjem času vse pomembnejši, saj 

vpliva tako na posameznika kot na celotno družbo. Televizija in internet sta najmočnejši sili 

sodobne družbe (Berger 2015, 23). 

Danes je čedalje več otrok, ki imajo televizijo, računalnik in igre v svojih otroških sobah. To 

pomeni, da starši ne morejo vedno nadzorovati vsebin, ki jih njihovi otroci spremljajo (Clarke 

2005 36-38). 

Otroci čedalje več časa preživijo pred televizijskimi zasloni. Čas, ki ga preživijo pred televizijo, 

pa je odvisen od letnega časa; pozimi je gledanost višja kot poleti. Bistveno pa se je čas ob 
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spremljanju televizijskih programov pri otrocih povečal s prodorom kabelskih in satelitskih 

sistemov v Slovenijo (Mumel 1999, 158). Ravno zaradi tega so starši zaskrbljeni, saj otroci v 

povprečju pred televizijo preživijo več časa kot pri šolskih obveznostih, igranju ali druženju 

(Brazelton 1999, 416). 

Raziskave v štirih večjih evropskih državah, natančneje v Veliki Britaniji, Nemčiji, Španiji in 

Franciji, so pokazale, da je v Evropi 44 % otrok, starih od 5 do 12 let, ki imajo televizijske 

sprejemnike v svojih sobah. Ti otroci so izpostavljeni televizijskim oglasom, ki prikazujejo 

nezdravo hrano in pijače, ki jih spodbujajo k debelosti. Največ prekomerno težkih otrok v 

starosti od 5 do 12 let je v Veliki Britaniji (68 %), sledita ji Španija (42 %) in Nemčija (40 %), 

najmanj pa je takšnih otrok v Franciji (28 %) (Clarke 2005, 36). 

Moralni svet otrok je svet moralnega absolutizma, kar pomeni, da po navadi otroci ne 

stopnjujejo svojih ocen, temveč stvari delijo na dobre in zle. Takšna delitev pa predstavlja 

osnovo za nastanek napačnih, vendar vrednotno in čustveno obremenjenih predstav, ki jih otroci 

lahko obdržijo tudi do odrasle dobe (Ule 1997, 176). 

Že v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja so se raziskovalci ukvarjali z vplivom, ki ga imajo 

mediji na skupine, predvsem na otroke. Ugotovili so, da mediji pripomorejo k agresivnemu 

obnašanju otrok, saj so videoposnetki in risanke nanje učinkovali enako kot realni doživljaji 

(Mummendey 1990 v Ule 1997, 265). 

Raziskovalci so v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja preučevali samo vpliv, ki ga imajo 

agresivne medijske vsebine na obnašanje otrok takoj po tem, ko so si jih ogledali. V 

osemdesetih letih prejšnjega stoletja pa so preučevali dolgoročne učinke agresivnih posnetkov 

na otroke. Ugotovili so, da otroci sicer posnemajo agresivno obnašanje takoj po ogledu 

posnetkov, vendar pa so bili ti učinki nanje samo kratkotrajni (Ule 1997, 266). 

Na Tweens-e (8-12 let) pa še posebno vplivajo vsebine na televiziji, ki so jim izpostavljeni 

takrat, ko zapustijo svoje varne domove. Deklice se bojijo predvsem nevarnih tujcev, ki bi jih 

lahko ugrabili, dečke pa je strah tolp drugih fantov (Clarke 2005, 39). 

Televizija lahko ima tudi pozitivno vlogo, saj predstavlja sredstvo medsebojne komunikacije v 

družini, če se starši in otroci o oddajah pogovarjajo ter jih vrednotijo (Bajzek idr. 2003, 27). 

Vrednost otroškega trga, ki zajema zgolj otroke starostne skupine do treh let, po ocenah 

oglaševalcev znaša kar dvajset milijard ameriških dolarjev. To pomeni, da otroci že do starosti 

treh let vidijo približno štirideset tisoč televizijskih oglasov na leto (Lindstrom 2011b, 29). 

Oglaševalci spretno izkoriščajo tudi moč interneta, saj vedo, da so otroci najbolj ranljiva 

skupina, zato z njimi manipulirajo, vdirajo v njihov privatni svet in jih postopoma spreminjajo 

v potrošnike, pri čemer se otroci tega sploh ne zavedajo. Internetne spletne strani so odlično 

orodje, s katerim oglaševalci pritegnejo otroke. Njihovo pozornost pritegnejo z različnimi 
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spletnimi igrami in s tekmovanji. Cilj oglaševalcev je, da preko iger in tekmovanj od otrok 

pridobijo pomembne informacije, s katerimi nameravajo v prihodnosti prepričati otroke in 

njihove družine v nakup. Na nekaterih spletnih straneh v ta namen ponujajo celo posebne 

nagrade, če jim otroci poleg lastnih naslovov spletnega poštnega nabiralnika zaupajo še naslove 

prijateljev. Spletni oglaševalci želijo pridobiti čim večje število otrok in čim mlajše otroke, zato 

jih že pri štirih letih zasipajo s številnimi oglasi. Njihov moto je namreč, da morajo pridobiti 

otroke takoj, ko je to možno, saj želijo že zelo zgodaj graditi otroško zvestobo do blagovnih 

znamk (Kilbourne 1999, 43). 

Raziskave, ki so jih opravili v Evropi, so pokazale, da imajo otroci v starostni skupini od 5 do 

12 let v svojih otroških sobah računalnike in prenosne računalnike. Največ otrok, ki uživajo v 

privatnem svetu računalništva, je v Španiji (39 %), malce manj privatnosti pa imajo otroci v 

Nemčiji (29 %), Franciji (28 %) in Veliki Britaniji (23 %) (Clarke 2005, 38). 

Kljub zgoraj navedenim podatkom pa po zadnjih podatkih tudi prenosni računalniki niso več 

tako zanimivi otrokom. Vedno več je namreč takšnih otrok, ki uporabljajo tablične računalnike 

oz. tablice. Zanimivo je, da otroci, stari 11-16 let, sami nalagajo slike na internet, ne znajdejo 

pa se pri čisto enostavnih gospodinjskih opravilih, kot je npr. priprava jajc (Ehren 2015, 1). 

Seveda imajo otroci v Evropi, ki so stari od 5 do 12 let, v svojih otroških sobah tudi računalniške 

igre. Največ je takšnih otrok v Veliki Britaniji (46 %), sledita ji Španija (41 %) in Nemčija 

(31  %), Francija (23 %) pa je med temi državami na zadnjem mestu (Clarke 2005, 37-38). 

Igre so odlična marketinška strategija tržnikov za pridobivanje najmlajših porabnikov. Namen 

iger je namreč porabnike zasvojiti z nakupovanjem. Ena takšnih je tudi spletna igra Club 

Penguin, kjer se lahko 6 do 14-letni otroci varno igrajo s pingvini, saj virtualni prostor ščitijo 

gesla in moderatorji, ki med drugim izločajo tudi neprimerne besede. Igro sicer oglašujejo kot 

brezplačno, saj otrokom na samem pričetku igranja podarijo virtualne kovance, ki imajo omejen 

rok trajanja. Ko pride otrok do določene stopnje v igri, mora svoje pingvine tudi hraniti, jim 

nuditi ledeno streho nad glavo, pohištvo v iglujih, oblačila, igrače in celo domače ljubljenčke, 

da pingvini ne bi bili osamljeni. Na tej stopnji, ko se otroci že tako zelo navežejo na pingvine 

in mislijo, da jih ti potrebujejo za preživetje, pa otroci ugotovijo, da jim ne morejo kupiti hrane, 

igluja, ljubljenčka itd. Za nakup namreč niso več dovolj brezplačni kovanci, ki so jih dobili na 

začetku, temveč morajo postati polnopravni člani igre, pri čemer znaša članarina 5,95 dolarja. 

Za starše, ki jih skrbi, da ne bodo njihovi otroci izpostavljeni spletni pornografiji in YouTubu, 

je ta članarina ugodna. Kljub temu pa se pri vsem tem skriva še ena past. Dejstvo je, da več kot 

otroci igrajo, več zaslužijo in več zapravijo. Kljub temu da jim spletna igra nudi določeno 

varnost na internetu,  jih hkrati tudi poučuje tako o težavah kot o sladkostih, ki jih prinaša takšno 

neobvladljivo nakupovanje (Lindstrom 2011b, 87). 
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4.5 Otroški trg in etika tržnikov 

Pojem trg je v samih začetkih poimenovanja označeval prostor, kjer so se zbirali kupci in 

prodajalci z namenom, da bi menjavali blago. Ko danes govorimo o trgu, s tem mislimo na 

različne skupine kupcev in prodajalcev, ki opravljajo transakcije z določeno skupino izdelkov, 

npr. trg nepremičnin, trg žitaric itd. Sodobno gospodarstvo je bogato s trgi, kjer ločimo fizične 

in digitalne trge. Fizični trg je tisti, kjer lahko kupujemo v prodajalni, na digitalnem pa 

nakupujemo prek interneta. Poznamo tudi delitev trgov na porabniške, medorganizacijske, 

globalne ter nepridobitne in vladne trge (Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 13). 

Otroški trg je trg, ki ima velike zmogljivosti, je trg potenciala. Otrokom ne moremo določiti 

samo enega trga, zato delimo njihov trg na tri dele: primarni, sekundarni in prihodnji trg. Vsak 

posamezen trg pa mora prejemati pomembno podporo s strani marketinga in pospeševanja 

prodaje (McNeal 1999, 16). 

Primarni otroški trg 

Na primarnem otroškem trgu otroci čisto sami, brez pomoči staršev ali kogarkoli drugega, 

zapravljajo denar za uresničitev njihovih potreb in želja (McNeal 1999, 16). 

V Avstraliji dobi otrok v povprečju 8,15 avstralskih dolarjev žepnine na teden, čeprav je tudi 

mnogo takšnih, ki dobijo več denarja. V to vrednost žepnine namreč ni vključen denar, ki si ga 

otrok kot nagrado lahko prisluži, če pridno opravlja hišna opravila, ki mu jih naložijo starši. 

Prav tako v to vrednost ni vključen denar, ki ga otrok prejme za luksuzne stvari, ki si jih želi. 

Medtem, ko dekleta zapravljajo svoj denar za obleke, zabavo oz. razvedrilo ter za darila, ga 

fantje porabijo za razne prigrizke in sladice v slaščičarnah. Ko so tržniki v podjetju M&M, ki 

se ukvarja s proizvodnjo pisanih bonbonov, ugotovili, da so njihovi glavni kupci ravno otroci, 

so se odločili za drzen korak. Svoje avtomate, ki služijo za prodajo bonbonov, so preuredili. 

Ker so otroci manjše rasti, so reže, ki služijo za vstavljanje kovancev kot plačilo za bonbone, 

prestavili nižje. S to potezo se je njihova prodaja drastično povečala. Celo hip-hop zvezdniki 

so bili tako navdušeni, da so za otroke napisali knjigo in izdali zgoščenko z naslovom Hip-kid-

hop (Solomon, Russell-Bennett in Previte 2013, 429-430). 

Sekundarni otroški trg  

Sekundarni otroški trg je trg, na katerem imajo otroci vpliv. Otroci namreč vplivajo na to, kako 

starši zapravljajo denar (McNeal 1999, 16). 

Starši pogosto popuščajo, ko si otroci nečesa želijo. To pa je ključnega pomena za proizvajalce 

izdelkov, saj je kar 90 % takšnih otrok, ki starše prosijo za izdelke priznanih blagovnih znamk. 

Verjetnost, da bodo starši popustili, se seveda v posameznih družinah razlikuje. Nekateri starši 
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so strogi, drugi bolj popustljivi in otrokom prepuščajo več odgovornosti pri odločanju o nakupu 

(Solomon, Russell-Bennett in Previte 2013, 430). 

Otroci uporabljajo posebne strategije, s katerimi želijo vplivati na nakupe staršev. Največ je 

otrok, ki starše za izdelke samo prosijo. Za nekatere otroke prošnja preprosto ni dovolj, zato se 

poslužujejo raznih taktik. Tako nekateri otroci staršem preprosto rečejo, da si želijo izdelka, ker 

so ga videli na televiziji, ker ga že ima njihov družinski član ali prijatelj. Spet drugi staršem 

obljubljajo, da bodo postorili vsa hišna opravila v zameno za nov izdelek. Vse omenjene 

strategije, prištevamo med sprejemljive. Med manj sprejemljive oz. celo nevarne strategije pa 

prištevamo otrokovo nenehno prepričevanje in moledovanje staršev ter samovoljno dajanje 

izdelkov v nakupovalni voziček (Solomon, Russell-Bennett in Previte 2013, 430). 

Vpliv, ki ga imajo otroci na potrošnjo, se v posameznih kulturah razlikuje. Medtem ko je za 

individualistične kulture značilen njihov neposredni vpliv, imajo otroci v kolektivističnih 

kulturah bolj posreden vpliv na potrošnjo (Solomon, Russell-Bennett in Previte 2013, 430-431). 

Kulturo so preučevali različni avtorji, ki so s pomočjo raziskav izoblikovali teorije, ki pričajo o 

tem, da se nekatere kulture med seboj zelo razlikujejo, nekatere pa so si zelo podobne. Med 

najpomembnejšimi teoretiki so bili Hofstede, Kluckhohn in Strodtbeck, Trompenaars ter Hall. 

Različne kulture lahko med seboj primerjamo in jih razvrstimo po Hofstedejevih naslednjih 

razsežnostih: individualizem/kolektivizem, porazdelitev moči, premagovanje negotovosti, 

moško/žensko zasnovana in kratkoročno/dolgoročno usmerjena kultura (Hofstede 1991 v 

Treven 2001, 57). Dimenzija individualizem/kolektivizem nam pove, kako močne so povezave 

med posamezniki v družbi, opredelimo pa jo s stopnjo, do katere se ljudje raje obnašamo kot 

posamezniki kot pa člani skupine (Treven 2001, 58). V individualistični kulturi ljudje 

verjamejo, da morajo poskrbeti sami zase, ostati čustveno neodvisni od skupin, organizacij ali 

drugih skupnosti. Storijo lahko karkoli želijo, svoje vrednote pa vidijo v svoji svobodi in svojih 

pravicah. Ljudi presojajo po tem, koliko so odvisni od drugih (Hofstede, Pedersen in Hofstede 

2006, 149). Med individualistično zasnovane kulture uvrščamo npr. Slovenijo, ZDA, Veliko 

Britanijo (Treven 2001, 58). Za kolektivistično kulturo pa je značilen poudarek na skupini, npr. 

na podjetju ali razširjeni družini. Vsak posameznik predstavlja skupino, ki ji pripada. Če je 

posameznik prizadet, je prizadeta cela skupina, če posameznik prejme pomoč, jo prejme cela 

skupina, če je osramočen, je osramočena cela skupina. Cenijo harmonijo, sporazumevajo se na 

posreden način ter se izogibajo neposrednim soočenjem (Hofstede, Pedersen in Hofstede 2006, 

151). Države, ki jim pripisujemo kolektivistično kulturo, so npr. Pakistan, Tajvan, Kolumbija 

(Treven 2001, 58). 
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Prihodnji otroški trg 

Tretji trg imenujemo prihodnji trg, na katerem bodo otroci v prihodnosti potencialni porabniki 

vseh dobrin in storitev (McNeal 1999, 16). 

Pretkani tržniki se zavedajo dejstva, da bodo otroci nekoč odrasli, da bodo imeli denar za nakup 

dobrin. Zato jim skušajo že v zgodnji dobi v spomin vtisniti zvestobo do blagovnih znamk. 

Avstralska banka Commonwealth je že pred leti v šole in vrtce vnesla bančne rekvizite. Otroci 

so na igrišču stali v vrstah, ker so želeli položiti 50 centov ali 1 dolar na svoj bančni račun. Ker 

v banki niso hoteli, da bi otroci prehitro pozabili nanjo, so jim podarili plastične hranilnike z 

dobro vidnim logotipom banke. Tudi v podjetju Coca-cola so z obiskom šol želeli spomniti na 

svojo blagovno znamko tako, da so otroke učili, kako se igra z igračo yo-yo (Solomon, Russell-

Bennett in Previte 2013, 431). 

Banke v Sloveniji imajo prav tako cilj izobraževati in pridobivati prihodnje komitente. 

Malčkom ponujajo od barvnih varčevalnih knjižic in kartic do prilagojenih bankomatov. 

Otrokom že v plenicah ponujajo široko paleto produktov, ki jih predstavljajo simpatične 

maskote s prijaznimi imeni. Tako imajo v NLB (Nova Ljubljanska banka) Tolija, v Abanki 

Vipa Ježka, v Poštni banki Slovenije Hrčka, v NKBM (Nova KBM) Sitka, v SKB Papija, v 

Sparkasse Umka, v Delavski hranilnici Medvedka in Palčka v Unicredit Banki. Največja 

zanimivost je ta, da lahko v Volksbank starši že novorojenčkom odprejo njihov osebni račun, s 

čimer ti takoj dobijo osebnega bančnika, pri petih letih pa lahko gredo k njemu po prvi bančni 

nasvet. Starše sicer banke prepričujejo še s posebnimi ugodnostmi, nagradami, vrednostnimi 

boni pa tudi z denarjem (Milič 2008). 

 

Slika 12: Bankomat za otroke 

Vir: Minicity Ljubljana 2016. 
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V ljubljanskem Minicityju (Slika 12) je NLB (Nova Ljubljanska banka) za otroke pripravila 

poseben kotiček, kjer se otroci preizkusijo kot bančniki, si z različnimi nalogami prislužijo Toli 

evre, ki jih nato dvignejo na bankomatu (Minicity Ljubljana 2016). 

Etika tržnikov 

V marketingu etične norme ne morejo biti drugačne od splošnih etičnih norm. Nekateri tržniki 

se jih držijo, spet drugi pa oglaševanje uporabljajo zlonamerno (Boltavzer in Tement 2011, 60). 

Tržniki lahko namreč z oglaševanjem tudi manipulirajo z otroki, ki posledično pritiskajo na 

starše, da jim kupijo stvari iz oglasov (Reinsborough in Canning 2010, 30). 

Zaradi nejasnih ločnic med etičnim in neetičnim ravnanjem tržnikov so omejitve glede 

njihovega ravnanja in oglaševanja določene z zakoni in oglaševalskimi kodeksi. 

V mnogih državah je oglaševanje, namenjeno otrokom, povsem zakonito. Med te države seveda 

spadajo tudi ZDA. Oglaševanje otrokom preko televizije in radia pa je prepovedano v provinci 

Quebec v Kanadi, pa tudi v evropskih državah, kot so npr. Belgija, Danska in Norveška. 

Švedska in Grčija pa se trudita, da bi dosegli prepoved oglaševanja otrokom po vsej Evropski 

uniji (Kilbourne 1999, 43). 

V Sloveniji poznamo naslednje zakone, ki urejajo oglaševanje: Zakon o javnih glasilih, Zakon 

o varstvu konkurence, Zakon o Radioteleviziji Slovenija, Zakon o omejevanju porabe tobačnih 

izdelkov, Zakon o varstvu potrošnikov in Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi 

poslovnimi praksami. Sicer pa imajo oglaševalci v svoji stroki oglaševalski kodeks, katerega 

namen je izboljšati oglaševanje do take mere, da bi bilo odgovorno tako do porabnikov kot do 

družbe kot celote (Boltavzer in Tement 2011, 60). 

V Slovenskem oglaševalskem kodeksu (Slovenska oglaševalska zbornica 2009, 9-12) najdemo 

naslednje primere nedostojnega oglaševanja: 

- nedostojno je, če oglas vsebuje karkoli, kar bi lahko posameznika ali skupino užalilo (na 

osnovi rase, narodnosti, spola, vere, zdravstvenega stanja itd.), 

- nedostojno je prikazovanje moškega, ženske, otroka na žaljiv način, 

- nesprejemljivo je, če oglasi prikazujejo spolnost in goloto z namenom šokiranja ter brez 

smiselne povezave z izdelkom, 

- oglaševanje mora biti jasno in razumljivo, ne sme biti nepošteno in neresnično, 

- oglaševanje ne sme spodbujati nevarnih dejanj in omalovaževati varnosti, še posebej, če je 

namenjeno otrokom in mladostnikom, 

- oglaševanje ne sme posegati v zasebnost in ne sme nepošteno in neobjektivno napadati in 

razvrednotiti sporočil drugih oglaševalcev, drugih izdelkov in blagovnih znamk, 

- oglaševanje ne sme uporabljati motivov nasilja, vandalizma, zdravju škodljivih navad (npr. 

kajenje, mamila, pijančevanje, kraja itd.) in neodgovornega vedenja. 
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Ameriška Zvezna komisija za trgovanje (angl. U. S. Federal Trade Commission) je že v 

sedemdesetih letih prejšnjega stoletja razmišljala o prepovedi vseh oglasov za otroke. Lahko 

torej rečemo, da marketing, namenjen otrokom, že od nekdaj predstavlja jabolko spora. Sploh 

danes, ko je v ZDA že več kot 18 % vseh otrok prekomerno težkih, v prihodnjih letih pa 

pričakujejo, da bo delež prekomerno prehranjenih presegel 20 %. To dejstvo se nanaša na vse 

tržnike, še posebno pa na tiste, ki se ukvarjajo s trženjem hrane, saj bi morali omejiti oglase, 

namenjene otrokom. Študije v ZDA so namreč pokazale, da otroci vsakodnevno zaznajo več 

kot 20 oglasov, ki prikazujejo hrano. Najbolj sporno pa je to, da je več kot 90 % takšnih oglasov, 

ki predstavljajo izdelke z visoko vrednostjo maščob in sladkorja (Armstrong in Kotler 2009, 

65). 

S tem ko otroci uporabljajo internet in druga komunikacijska orodja, npr. mobitel, so 

izpostavljeni marsikaterim nevšečnostim in nevarnostim. V Evropski uniji imamo že od leta 

1999 program, ki se imenuje Varnejši internet. Namen programa je ščitenje otrok in 

mladostnikov pred spletnim zapeljevanjem (angl. grooming) in ustrahovanjem (angl. 

cyberbullying). Cilji programa pa so: informiranje in ozaveščanje otrok, mladih, staršev in 

učiteljev o pasteh na spletu, omogočanje prijave nezakonitih, škodljivih ravnanj in obnašanj 

(npr. otroška pornografija, nadlegovanje, zapeljevanje, ustrahovanje otrok), vključevanje otrok 

v ustvarjanje varnejšega spletnega okolja, vzpostavitev baze znanja, kjer si lahko porabniki 

preberejo o novih tehnologijah in njihovem vplivu na otroke (Center za varnejši internet 2016). 

V današnjem času predstavlja potrošništvo in oglaševanje otrokom velike skrbi staršem in 

učiteljem. Kot porabniki se zato tudi čedalje bolj zavzemajo za zdrav način življenja. 

Proizvajalci in tržniki, ki želijo zadovoljiti njihove potrebe, morajo proizvajati in prodajati 

zdravju prijazne izdelke ter biti etično odgovorni. Z odgovornim marketingom pripomorejo k 

tkanju čustvenih vezi s posamezniki. Odgovorni marketing in marketing, ki se osredotoča na 

odnose, pa skupaj tvorita etično pravilno sliko v očeh porabnikov in si na ta način postopoma 

pridobivata tudi njihovo zvestobo. Skratka odgovorno ravnanje dolgoročno prinaša pozitivne 

rezultate tako za proizvajalce kot za porabnike (Pettersson in Fjellstrom 2006, 16). 
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5 RAZUMEVANJE NAKUPNEGA VEDENJA OTROK IN STARŠEV KOT 

PORABNIKOV 

Vedenje porabnika opredelimo kot zapleten proces, ki ga preučujemo s pomočjo psihologije 

porabnika (Kline v Jančič idr. 2013, 124). Poznamo mnogo različnih dejavnikov, ki vplivajo na 

porabnikove odločitve (Vukasović 2013,31). 

5.1 Dejavniki nakupnega vedenja porabnikov 

Proces vedenja porabnika delimo na dva dela: na notranje procese, ki niso neposredno dostopni, 

ter na opazljivo vedenje. V ožjem pomenu ga opredelimo kot skupek nakupnih odločitev, 

odločitev pri uporabi in ponakupnih odločitev skozi čas. Natančneje pa vedenje porabnika 

določimo s pomočjo notranjih dejavnikov, zunanjih dejavnikov ter s procesom sprejemanja 

odločitev (Kline v Jančič idr. 2013, 124). 

Porabnikovo vedenje je vedno funkcija tako osebnih dejavnikov kot dejavnikov okolja, v 

katerem deluje (Kline v Jančič idr. 2013, 125). 

Na proces odločanja vplivajo dejavniki posameznika in dejavniki njegovega okolja. To pomeni, 

da preučujemo dejavnike posameznika pod vplivom okolja (Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 

213). 

Na vedenje porabnikov vplivata dve temeljni skupini dejavnikov, in sicer: individualni ali 

notranji dejavniki ter zunanji dejavniki ali vplivi porabnikovega okolja (Prodnik 2011, 22). 

Dejavnike, ki vplivajo na proces odločanja, lahko razdelimo na tri skupine (Možina, Tavčar in 

Zupančič 2012, 213). 

Poznamo pa tudi razdelitev dejavnikov (vplivov) na štiri skupine: kulturni dejavniki, družbeni 

dejavniki, osebni dejavniki in psihološki dejavniki (Vukasović 2013b, 32). 

V literaturi najdemo več različnih opredelitev o delitvah dejavnikov. Ugotavljamo, da jih 

razlikujemo po imenih, da jim lahko pripišemo vsebinske podobnosti, vsi pa so si enotni v 

delitvah na skupine. Mi smo jih v tem delu razdelili na dve skupini, in sicer na notranje in 

zunanje dejavnike. 

5.1.1 Notranji dejavniki 

Med notranje dejavnike prištevamo posameznikovo motivacijo, osebnost, učenje, zaznavanje, 

stališča in čustva, ki imajo izrazit vpliv na predelavo informacij iz okolja. To so osnovne 

psihološke determinante porabnikovega vedenja. Značilnost omenjenih determinant je, da se 

povezujejo v koncept sebe (angl. self-concept), kar pomeni, da v veliki meri posameznikovo 
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videnje in doživljanje samega sebe vpliva na to, kaj posamezni porabnik je in kako nakupuje 

(Kline v Jančič idr. 2013, 125). 

Motivacija 

Posledica motiviranja je znižanje napetosti in zadovoljitev potrebe (Damjan in Možina 

1998,  79). 

V kolikor želimo spoznati porabnikovo obnašanje, moramo najprej poznati motive, ki 

poganjajo, spodbujajo in usmerjajo človekovo dejavnost. Na prvo mesto motivacijske lestvice 

moramo vsekakor postaviti biološke potrebe, ki nas priganjajo, da si prislužimo denar za lastno 

preživetje in za preživetje naše družine. Vsekakor pa danes nismo zadovoljni samo s tem, da 

smo siti in preskrbljeni. Za osebno zadovoljstvo in srečo moramo zadovoljiti tudi duševne ali 

socialne potrebe: npr. potrebe po ljubezni, po spoštovanju in uveljavljanju, samouresničevanju 

in samopotrjevanju. Za razliko od živali, ki se obnašajo in ravnajo nagonsko, smo ljudje skoraj 

vedno motivirani. Naše obnašanje sprožajo in usmerjajo bodisi biološki bodisi psihološki 

motivi ali pa oboji hkrati. Motivi nas usmerjajo tako k bližnjim kot k daljnim ciljem, ki nas na 

privlačen način vabijo ter spodbujajo. Podobno nas motivirajo nekateri življenjski cilji oz. ideali 

ter vrednote, ki našemu življenju dajejo smisel (Malovrh in Valentinčič 1996, 43). 

Človekove potrebe delimo na: temeljne oz. primarne biološke potrebe, temeljne oz. primarne 

psihološke ali socialne potrebe ter sekundarne potrebe. Temeljne oz. primarne potrebe so 

značilne za vse ljudi, sekundarne potrebe pa se razlikujejo od človeka do človeka, so 

individualne in so povezane s posameznikovimi interesi, navadami (Malovrh in Valentinčič 

1996, 43). 

Vrste motivov oz. potreb Damjan in Možina (1998, 80) delita po naslednjih štirih kriterijih: 

vloga (primarne, sekundarne potrebe), nastanek (podedovane, pridobljene potrebe), področje 

(biološke, socialne potrebe), razširjenost (univerzalne, regionalne, individualne potrebe). 

Primarne biološke potrebe so podedovane in univerzalne, mednje prištevamo npr. potrebe po 

snoveh, izločanju, fizični celovitosti, po spanju, počitku. Primarne socialne potrebe so 

pridobljene in regionalno opredeljene, mednje uvrščamo npr. potrebe po uveljavljanju, družbi, 

spremembah, socialnem konformizmu. Sekundarni motivi pa so socialno opredeljeni in 

individualne narave, npr. interesi, stališča, navade, razvade, razne odvisnosti od drog, alkohola. 

Med najbolj znanimi teorijami potreb je Maslowova hierarhija potreb, ki razlaga, da moramo 

vsaj do neke mere najprej zadovoljiti nižje, osnovne potrebe, šele nato bomo lahko zadovoljili 

višje potrebe (npr. potreba po spoštovanju). Maslow je potrebe razvrstil s pomočjo 

petstopenjske lestvice (Damjan in Možina 1998, 81): 

1. osnovne fiziološke potrebe (hrana in voda), 

2. potrebe po varnosti (varnost, zaščita), 



 

58 

3. socialne potrebe (po ljubezni, naklonjenosti in sprejetosti), 

4. potrebe po spoštovanju (neodvisnosti, prestižu, samospoštovanju, ugledu, statusu), 

5. potrebe po osebnem razvoju (dosežki, samouresničenje). 

Osebnost 

Vprašajmo se: kdo smo, kaj smo, kakšni smo in zakaj smo takšni, kakršni smo. S temi 

zastavljenimi vprašanji poizvedujemo o naši osebnosti. Osebnost je celota naših značilnosti, 

vzorec našega mišljenja, čustvovanja in obnašanja. Posamezniki imamo lastno in samo za nas 

značilno celoto, ki jo imenujemo osebnost. Od drugih ljudi se razlikujemo po duševnih, 

vedenjskih in telesnih značilnostih (Musek in Pečjak 2001, 190). 

Učenje 

Naša duševnost in osebnost se razvijata in oblikujeta s pomočjo učenja. Z učenjem ohranjamo 

naš spomin, ki je pogoj za obnovo. Obnavljanje poteka kot priklic (npr. obnova poglavja v 

knjigi brez gledanja vanjo), prepoznavanje (npr. ugotovitev, da smo si film na televiziji nekoč 

že ogledali) in kot prihranek (npr. prihranek časa pri ponovnem učenju pesmi). Ko se učimo, 

ne pridobivamo samo znanja, izobrazbe, poklicnega usposabljanja, temveč z učenjem 

pridobimo tudi interese, stališča, z njim širimo naše čustvovanje, motivacijo, oblikujemo naše 

zaznave in tudi duševne motnje. Na našo osebnost in na njen razvoj ima učenje izrazit vpliv, 

saj z njim spreminjamo dejavnosti pod vplivom izkušenj in z razmeroma trajnim učinkom 

(Musek in Pečjak 2001, 134). 

Zaznavanje 

Živa bitja živimo v okolju, iz katerega lahko črpamo tako dobre kot slabe stvari, zato moramo 

okolje dobro spoznati, da se lahko v njem ustrezno vedemo in tako tudi preživimo. Posamezniki 

sprejemamo sporočila tako iz zunanjega kot tudi iz notranjega okolja, iz našega lastnega 

organizma preko fizioloških procesov, kot sta npr. prebavljanje in dihanje. Sporočila, ki izhajajo 

iz naše notranjosti, niso nič manj življenjsko pomembna kot tista iz zunanjega okolja. Občutki, 

ki izhajajo iz našega organizma, so manj jasni in razločni ter pogosto povezani s čustvi. Če 

želimo spoznati okolje, moramo najprej stopiti na prvo stopnico v njem, ki predstavlja 

zaznavanje. Zaznavanje opredelimo kot sprejemanje in razlaganje sporočil, ki izhajajo iz okolja. 

Na drugi stopnici v okolju se nahaja učenje, s pomočjo katerega sporočila shranjujemo in 

ohranjamo. Tretjo stopnico pa predstavlja mišljenje, s pomočjo katerega sporočila predelujemo. 

Značilnost zaznavanja, učenja in mišljenja je njihovo medsebojno prepletanje in vplivanje drug 

na drugega (Musek in Pečjak 2001, 110). 
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Stališča 

Posamezniki smo nagnjeni k temu, da bodisi pozitivno bodisi negativno odgovarjamo na neko 

socialno dogajanje, ljudi in razmere. Omenjena nagnjenja imenujemo stališča. Slednja 

oblikujemo v odnosu do ljudi, dogodkov, pojavov. Stališča se oblikujejo in spreminjajo zaradi 

vpliva različnih dejavnikov, med katerimi je pomembno zlasti posameznikovo okolje, v 

katerem pomembno vlogo zavzemajo naši starši in drugi družinski člani, učitelji in vzgojitelji, 

vrstniki in sodelavci. V današnjem času na naša stališča in na njihovo spreminjanje močno 

vplivajo tudi množični mediji (npr. radio, televizija, časopis). Za nas je spreminjanje stališč 

pomembno, saj s tem pogosto spremenimo tudi svoje obnašanje (npr. na osnovi lastnih izkušenj 

spremenimo svoj odnos in obnašanje do ljudi, ki pripadajo drugi etnični ali verski skupini). 

Stališča vsebujejo tudi tri komponente: spoznavno oz. kognitivno, čustveno oz. emotivno in 

vedenjsko ali dejavnostno oz. konativno. Pod spoznavno komponento uvrščamo znanje in 

sodbe o predmetu stališča ter vse podatke in razloge za njegovo sprejemanje ali odklanjanje 

(npr. naše stališče do neke politične stranke). Čustvena komponenta vsebuje pozitivna ali 

negativna čustva, ki jih predmet stališča vzbuja (npr. onesnaževanje okolja vzbuja skrb, predpisi 

za čistočo pa zadovoljstvo). Pri vedenjski komponenti pa govorimo o tem, ali smo pripravljeni 

na delovanje, ali smo pripravljeni kaj storiti za svoje stališče (npr. želimo si čistejše okolje in 

zato sodelujemo v čistilni akciji ter ločujemo odpadke). Prepričanja, verovanja, mnenja in 

interesi so podobni stališčem. Od njih se ločijo samo po tem, da imajo različne deleže 

posameznih komponent, ki smo jih omenili (Musek in Pečjak 2001, 256-257). 

Čustva 

Ljudje smo čustvena bitja. Veselje, žalost, strah, jezo, presenečenje, simpatijo in ostala čustva 

izražamo pogosteje kot ostala živa bitja. Čustva lahko zaznamo tudi pri živalih, najpogosteje 

pri hišnih ljubljenčkih (npr. pes, mačka), vendar pa je njihovo čustveno življenje manj bogato, 

razgibano in zapleteno kot naše. Strokovno čustva imenujemo emocije, ki jih doživljamo 

vsakodnevno. Iz lastnih izkušenj čustva dobro poznamo, saj vemo, kaj je to strah, jeza, 

presenečenje itd., težje pa ta pojem opredelimo z besedami. Naše čustveno doživljanje je 

povezano s številnimi fiziološkimi spremembami v telesu ter z značilnimi odzivi: ko smo veseli, 

se smejemo, ko smo žalostni, jočemo, ko smo jezni, stiskamo pesti itd. Prav tako se pri 

čustvenem doživljanju pojavijo spremembe v našem obnašanju, npr. če smo zelo veseli, bi kar 

skakali naokrog. Svojega stanja se med čustvovanjem ne zavedamo, vrednotimo ga kot nekaj 

prijetnega ali neprijetnega, doživljamo dogodke in predmete, ki so neposredno povezani z 

našimi čustvi, npr. ljubljena oseba. Čustva torej opredelimo kot celostne odzive našega 

organizma, ki vključujejo znake fiziološkega vzburjenja, vedenjske izraze in zavestno 

(kognitivno) doživljanje. Čustva imajo tudi prilagoditveni pomen, saj so se skozi evolucijo 

razvijala tako, da nam lajšajo prilagajanje. V prilagoditveno funkcijo čustev uvrščamo še vsaj 

tri druge funkcije: usmerjevalno, spodbujevalno in obrambno oz. varovalno (Musek in Pečjak 

2001, 68-70). 
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5.1.2 Zunanji dejavniki 

Na vedenje porabnikov vplivajo tudi zunanji dejavniki, ki jih imenujemo tudi dejavniki okolja 

(Prodnik 2011, 22). Med zunanje dejavnike, ki najbolj vplivajo na nakupno vedenje porabnikov, 

uvrščamo (Iršič, Milfelner in Pisnik 2016): 

- kulturo, 

- družbeni razred, 

- družino in 

- referenčne skupine. 

Kultura 

Kulturo lahko opredelimo kot lepilo, saj povezuje ljudi in je hkrati način življenja (Hrastelj 

2001, 26). V najširšem sociološkem pomenu kulturo razumemo kot skupek institucionalnih, 

materialnih in duhovnih človekovih dosežkov (Giddens 1997, 582 v Kenda in Bobek 2003, 12). 

Kultura vpliva na vedenje posameznikov v določeni skupini in hkrati določa, kako bomo v 

prihodnje zadovoljevali potrebe. V islamskem svetu npr. osnovne fiziološke potrebe 

zadovoljujejo različno kot mi, saj ne uživajo svinjine. Za kulturo je značilno, da ni podedovana, 

ampak je priučena, kakor je večinoma priučeno tudi naše vedenje (Iršič, Milfelner in Pisnik 

2016, 59). 

V kulturo vključujemo vse, kar vpliva na življenje, vedenje in mišljenje posameznikov v družbi, 

zato vanjo vključujemo jezik, vrednote, simbole, vero, znanje, umetnost, norme, tradicijo in 

običaje (Prodnik 2011, 36). Iršič, Milfelner in Pisnik (2016, 59) menijo, da so z marketinškega 

vidika za kulturo pomembne predvsem norme, vrednote in rituali. Norme in vrednote namreč 

pomagajo kulturi, da se laže udejanja. Gre za splošno sprejeta prepričanja o tem, kaj je v neki 

kulturi sprejemljivo ali nesprejemljivo oz. kaj je zaželeno in kaj ne, pri čemer so norme strožja 

pravila kot vrednote. Ker kultura ni povsod enaka, temveč se razlikuje, je tako za posameznike 

kot za organizacije pomembno, da poznamo tisto kulturo, s katero imamo stike. Tako smo lahko 

npr. na Srednjem Vzhodu kaznovani, če se v javnosti poljubljamo, če smo pomanjkljivo 

oblečeni, če preklinjamo. Organizacijam pretijo kazni, kot so zavračanje porabnikov in izguba 

ugleda. Rituale povezujemo s praznovanjem praznikov ali obletnic. Opredelimo jih kot 

aktivnosti, ki jih zaradi simbolike izvajajo pripadniki določene kulture. Za Slovenijo so tako 

značilni krščanski rituali, kot so npr. obiski nedeljskih svetih maš, božična (polnočnice) in 

velikonočna praznovanja, pa tudi rituali ob drugih praznovanjih, kot so npr. pustno maskiranje, 

obdarovanje ob božiču, novem letu in valentinovem. Tega dejstva se zavedajo tudi številne 

organizacije, zato skušajo kar najuspešneje zadovoljiti naše potrebe ob praznikih in pomembnih 

dogodkih, kot so npr. poroke, pogrebi, obletnice in rojstni dnevi. 

V sami notranjosti kulture se oblikujejo različne skupine ljudi oz. subkulture, ki jih povezujejo 

določene značilnosti, npr. verska pripadnost, geografsko poreklo ipd. Kultura tako s svojimi 
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številnimi posebnostmi vpliva na nakupni proces porabnikov in na marketinško komuniciranje 

tržnikov (Kodrin 2012, 106). 

Družbeni razred  

Družbeni razred oz. skupino pogosto imenujemo tudi socialni status, ki ga lahko določimo 

vsakemu posamezniku. Družbeni razred določamo na osnovi posameznikovih značilnosti, pa 

tudi glede na to, kakšne pomembnosti mu pripisujejo drugi pripadniki družbe. V Sloveniji tako 

družbeni razred oz. status pogosto določamo na osnovi izobrazbe, poklica, lastništva, dediščine 

in prihodkov posameznika. V ostalih državah je pripadnost nekemu družbenemu razredu 

povezana tudi z drugimi dejavniki, npr. v Nemčiji in v ZDA jo povezujejo z rasnimi in etičnimi. 

Zelo pogosto ljudi delimo na tri družbene razrede, in sicer so to višji, srednji in nižji razred. Ker 

pripadnost posameznemu družbenemu razredu nemalokrat vpliva na kupno moč porabnikov ter 

na njihovo izbiro izdelkov, jih organizacije tudi tako segmentirajo, in sicer z namenom, da jim 

prilagajajo svoje izdelke. Organizacije so namreč ugotovile, da obstaja možnost povezave med 

ljudmi, ki pripadajo istemu družbenemu razredu. To pomeni, da lahko pripadnikom istega 

razreda določimo zelo podobne okuse glede hrane, obleke, prostorske opreme in preživljanja 

prostega časa (Iršič, Milfelner in Pisnik 2016, 59). 

Družina 

Družino opredelimo kot osnovno nakupno enoto porabnikov. Ločimo dve vrsti družin, s 

katerima se porabniki srečujejo skozi življenje: primarno in ustvarjeno. V primarno družino 

prištevamo porabnika in njegove starše, za katere je značilno, da na porabnika posredno 

vplivajo tudi takrat, ko se ta odseli od njih. Bolj neposreden vpliv na nakupno vedenje pa je 

značilen za ustvarjeno družino, ki je sestavljena iz otrok in obeh zakoncev (Kodrin 2012, 106). 

Družino kot enoto pa lahko razdelimo tudi na naslednja dva načina: na razširjeno in osnovno 

družino. V razširjeni družini skupaj živi več generacij, v osnovni pa skupaj živijo le mati, oče 

in eden ali več otrok. Medtem ko je razširjena družina nekoč veljala za najbolj običajno 

družinsko enoto, pa danes ne more več tekmovati z osnovno družino, ki velja za sodobno 

družino. Ne glede na zgornje opredelitve pa se moramo zavedati, da takšen pogled na družino 

ni več realen. Živimo namreč v dobi, kjer so najpogostejše kombinacije družinskih članov 

naslednje: npr. mati samohranilka z otrokom, starši in otroci iz različnih zakonov, odrasli otroci 

z novim partnerjem in njihovimi starši, istospolni partnerji itd. Dandanes se torej soočamo s 

spremembami družinskih značilnosti. V ZDA je le še 6 % klasičnih filmskih družin, kjer je mož 

zaposlen, žena opravlja gospodinjska opravila, skupaj pa imata dva otroka (Možina, Tavčar in 

Zupančič 2012, 229). Ker družine niso povsod enake, je za današnje čase bolj smotrno, da 

govorimo o gospodinjstvu. Gospodinjstvo opredelimo kot skupnost prebivalcev, ki živijo v isti 
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stanovanjski enoti. V gospodinjstvo prištevamo tudi osebo, ki živi sama (Iršič, Milfelner in 

Pisnik 2016, 60). 

Preglednica 1: Družine po tipu družine in povprečnem številu otrok v Sloveniji 

  Družine  

Povprečno 

število 

otrok v 

družinah z 

otroki 

 

 2011 2015 
Sprememba v 

% 
2011 2015 

Skupaj 567.347 576.177 1,6 1,56 1,56 

Zakonski par brez 

otrok 
125.489 131.245 4,6 ni pojava ni pojava 

Zakonski par z 

otroki 
237.422 224.290 -5,5 1,69 1,68 

Mati z otroki 119.706 116.295 -2,8 1,35 1,36 

Oče z otroki 23.423 26.844 14,6 1,29 1,31 

Zunajzakonska 

partnerja brez 

otrok 

12.185 15.575 27,8 ni pojava ni pojava 

Zunajzakonska 

partnerja z otroki 
49.122 61.871 25,9 1,59 1,60 

Istospolna 

partnerska 

skupnost brez 

otrok 

ni 

podatka 
64 ni podatka ni pojava ni pojava 

Istospolna 

partnerska 

skupnost z otroki 

ni 

podatka 
17 ni podatka ni podatka 1,18 

Vir: SURS 2015. 

Po izračunih Statističnega urada Republike Slovenije se število gospodinjstev pri nas povečuje 

(Preglednica 1). V letu 2015 je bilo v Sloveniji 820. 541 zasebnih gospodinjstev, kar je za okoli 

7000 gospodinjstev več kot v letu 2011. V slovenskem gospodinjstvu v povprečju živijo trije 

člani. Tretjina vseh gospodinjstev je enočlanskih, pri čemer sta si števili moških in žensk, ki 

živijo sami, skoraj enaki, razlike med njimi opazimo zgolj v starostni strukturi. V letu 2015 so 

prvič objavili tudi podatke o družinah istospolnih partnerjev, ki jih je bilo 81, od tega 17 družin 
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z otroki. Leta 2015 je bilo v Sloveniji največ takšnih družin, v katerih sta zakonca z otroki, 

vendar se njihovo število od leta 1991 zmanjšuje. Na drugem mestu so bile družine zakoncev 

brez otrok, glavne razloge za to pripisujemo spremembam v življenjskem ciklu družine, saj so 

otroci omenjenih zakoncev že dovolj odrasli, da imajo lastne družine. Najbolj se je od leta 2011 

do leta 2015 povečalo število zunajzakonskih partnerjev z otroki, saj se delež otrok, rojenih 

neporočenim materam, vztrajno povečuje. V letu 2015 je bilo tudi nekoliko več enostarševskih 

družin, ki vključujejo očeta z otroki ter nekoliko manj takšnih, ki vključujejo mater z otroki 

(SURS 2015). 

Ker se sestava večine družin in gospodinjstev skozi različna časovna obdobja spreminja, 

pravimo, da se oblikuje življenjski cikel družine (Prodnik 2011, 41). Z življenjskim ciklom je 

določena poraba. Potrebe, okusi in stališča se namreč v različnih starostnih obdobjih porabnikov 

spreminjajo, zato kupujejo različne izdelke in storitve (Kodrin 2012, 106). Poznamo šest 

stopenj življenjskega cikla družine (Wells in Gubar 1966, 355): 

1. stopnja samskih: mladi, samski ljudje, 

2. mladoporočenci: mladi, brez otrok, 

3. polno gnezdo I: mladi poročeni pari z otroki, mlajšimi od 6 let, ali z otroki, starejšimi od 6 

let, 

4. polno gnezdo II: starejši poročeni pari z otroki, 

5. prazno gnezdo: starejši poročeni pari brez otrok, saj so se ti že odselili od doma, poglavar 

družine je bodisi zaposlen bodisi upokojen, 

6. sam, vdovec oz. vdova: starejši samski ljudje, ki so bodisi zaposleni bodisi že upokojeni. 

Družine in gospodinjstva se razlikujejo v nakupnem vedenju, saj na njihove nakupne odločitve 

vplivajo njihove značilnosti, npr. prisotnost ali odsotnost otrok, starost posameznih članov in 

status partnerjev. Tako lahko različnim vrstam družin pripišemo naslednje značilnosti (Moschis 

2007, 295-307; Solomon 2011, 458 v Iršič, Milfelner in Pisnik 2016, 60): 

- Za samske in poročene v mladih letih je značilno, da se radi zabavajo, zato uporabljajo 

rekreacijske storitve, se udeležujejo koncertov, obiskujejo kinematografe in jedo v 

restavracijah. Prav tako nadpovprečno veliko zapravljajo za izdelke, kot so npr. oblačila in 

zabavna elektronika. 

- Za družine z mladimi otroki je značilno, da kupujejo zdravju prijazne izdelke, npr. naravno 

pridelano hrano. Te družine se zelo zanimajo za najemanje posojil, kar je v povezavi z 

njihovim zanimanjem za nakup avtomobila ali pa nepremičnine. 

- Za družine starejših parov, katerih otroci so se že odselili in zapustili gnezdo, je značilno, 

da imajo manjše izdatke v primerjavi s tistimi družinami, v katerih so še prisotni otroci. Po 

nekaterih raziskavah je za aktivne starejše značilno, da se čedalje bolj udeležujejo potovanj. 
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Referenčne skupine 

Po Slovarju slovenskega knjižnega jezika referenčno skupino opredelimo kot skupino, po kateri 

se nekdo, ki tej skupini ne pripada, zgleduje oz. ravna (Trontelj in Snoj 2000e). Na naše vedenje 

in nakupne navade vplivajo skupine, ki jim pripadamo. Lahko pripadamo več skupinam hkrati, 

za vsako posamezno pa so po navadi značilne skupne norme, vrednote in prepričanja (Iršič, 

Milfelner in Pisnik 2016, 61). Na posameznika vplivajo skupine na dva načina, in sicer 

neposredno preko npr. družine, prijateljev in sodelavcev ali pa posredno preko npr. sindikatov 

in verskih skupnosti. Prav tako lahko skupinam določimo naslednje značilnosti: porabnike 

spodbujajo k novim načinom vedenja, porabnike spodbujajo k spremembam življenjskega 

sloga, oblikujejo njihov pogled na svet ter jih silijo v nakup določenih blagovnih znamk. Ker 

imajo skupine na določene izdelke še posebno močan vpliv, morajo proizvajalci teh izdelkov 

poiskati in vplivati na mnenjske vodje referenčnih skupin, saj lahko preko njih porabnike 

prepričajo v nakupno odločitev. Tako npr. proizvajalci čajev v svoje oglase vključijo priznane 

smučarske skakalce ali smučarje (Kodrin 2012, 106). Referenčne skupine vplivajo na izbiro ali 

zavračanje določenih izdelkov, njihova moč pa je odvisna od (Prodnik 2011, 40): 

- vidnosti uporabe: če referenčna skupina vidi uporabo izdelka, je njen vpliv močnejši, 

- nujnosti uporabe: manjša kot je nujnost uporabe izdelka, večji je vpliv skupine, 

- pripadnosti skupini: večji kot so občutki pripadnosti posameznika v skupini, bolj izpolnjuje 

skupinske norme, 

- pomembnosti vedenja za skupino: večja kot je pomembnost vedenja za delovanje skupine, 

močnejši je pritisk na prilagajanje skupinskim normam, 

- posameznikove samozavesti v porabniški situaciji: pri posameznikih, za katere so določeni 

izdelki še posebno pomembni ali pa imajo o njih premalo informacij, imajo skupine velik 

vpliv, saj ti posamezniki premorejo zelo malo samozaupanja. 

5.2 Proces nakupnega odločanja porabnikov 

Porabniki v procesu odločanja potujejo skozi naslednjih pet stopenj (Slika 13) (Kotler 2004, 

204): 

1. prepoznavanje problema, 

2. iskanje informacij, 

3. presojanje možnosti, 

4. nakupna odločitev in 

5. ponakupno vedenje. 

Prvo stopnjo odločitvenega procesa imenujemo prepoznavanje problema. To je stopnja, na 

kateri se posamezniki prično zavedati razlik med dejansko in hoteno situacijo, kar pomeni, da 

imajo problem, ki nastane iz nezadovoljenih potreb. Poznamo različne potrebe, ki jih 

posameznik želi zadovoljiti, od npr. osnovnih potreb pa vse do potreb po sprejetosti v družbi in 

spoštovanju. Na tej stopnji je za organizacije ključnega pomena, da porabnikom preko 
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komuniciranja pomagajo spoznati omenjeno razliko med dejanskim in hotenim stanjem. Kot 

primer lahko navedemo oglas, ki želi porabnika navdušiti nad novim televizorjem, ki sliko 

predvaja v visoki ločljivosti oz. HD (angl. High Definition) - ločljivosti ali pa v tridimenzionalni 

oz. 3D obliki (Iršič, Milfelner in Pisnik 2016, 50). Tržniki morajo namreč s strategijami pri 

porabnikih sprožiti potrebe. To storijo tako, da zbirajo informacije o porabnikih, ki jim dajejo 

sliko najpogostejših dražljajev, ki pri porabnikih vzbujajo zanimanje za določeno vrsto izdelka 

(Kotler 2004, 204). 

 

Slika 13: Model porabnikovega nakupnega odločanja 
Vir: Prirejeno po Kotler 2004, 204. 

Drugo stopnjo odločitvenega procesa imenujemo iskanje informacij, ki jih iščejo spodbujeni 

porabniki na dveh ravneh. Prvo raven imenujemo povečana pozornost, saj je za porabnike 

značilno, da so bolj dovzetni za informacije o izdelku. Drugo raven pa imenujemo aktivno 

iskanje informacij, pri čemer porabniki npr. iščejo tiskano gradivo, kličejo prijatelje in gredo v 

prodajalne z namenom, da izvedo čim več o izdelku. Največje zanimanje pri tržnikih požanjejo 

tisti viri informacij, ki najbolj vplivajo na nakupno odločitev porabnikov. Poznamo štiri skupine 

virov, kjer porabniki iščejo informacije: osebni viri (družina, prijatelji, sosedi, znanci), poslovni 

viri (oglaševanje, embalaža, predstavitev v prodajalnah, prodajalci, posredniki), javni viri 

(množični mediji, porabniške organizacije) in izkustveni viri (ravnanje, pregled in uporaba 

izdelkov). Kljub temu da največ informacij porabniki pridobijo iz poslovnih virov, ki jih seveda 

nadzorujejo tržniki, pa imajo nanje največji vpliv osebni viri. Razlog, zakaj je temu tako, 

pripisujemo sami vlogi virov, saj poslovni viri porabnike obveščajo, osebni pa jim ponujajo 

potrditev in vrednotenje (Kotler 2004, 204). Glavni namen zbiranja informacij porabnikov je 

ta, da želijo rešiti svoj problem in zadovoljiti nezadovoljeno potrebo. Z iskanjem informacij 

namreč porabniki tudi spoznavajo blagovne znamke in modele izdelkov, ki jih upoštevajo pri 

svoji izbiri. Vse možne znamke, ki jih porabniki upoštevajo pri svoji izbiri, pa v marketingu 

imenujemo upoštevani niz. Tako si npr. porabnik na osnovi zbranih informacij že vnaprej določi 

niz blagovnih znamk ali izdelkov oz. svoj upoštevani niz (npr. Panasonic, LG in Sony), ki ga 

pri izbiri upošteva. Naloga organizacij je ta, da informacije porabnikom ponujajo tam, kjer jih 

iščejo. Ker jih večina porabnikov v današnjem času išče na spletu, se morajo organizacije 

potruditi, da bodo čim višje na seznamu med zadetki v Googlu. To pomeni, da je večja 

verjetnost, da bo porabnik prej dobil informacije iz npr. Big Bangove spletne strani, če se bo ta 

med vsemi možnimi zadetki prikazala na prvem mestu (Iršič, Milfelner in Pisnik 2016, 51). 
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Na tretji stopnji odločitvenega procesa porabniki z različnimi postopki presojajo možnosti o 

ustreznosti lastnosti izdelkov (Kotler 2004, 5). To počno na osnovi informacij, ki so jih pridobili 

o izdelkih in blagovnih znamkah, katere so vključili v svoj upoštevani niz. Pri tem pa ni nujno, 

da porabniki upoštevajo vse informacije, ki so jih pridobili. Navadno upoštevajo le tiste, ki 

zanje predstavljajo pomemben kriterij pri odločitvi o izbiri izdelka. Odločitveni kriteriji so v 

bistvu značilnosti izdelka, ki jih porabniki ocenjujejo pri vsaki od možnosti. Poudariti moramo, 

da so odločitveni kriteriji izrazito subjektivne narave in da niso enaki pri vseh porabnikih, 

temveč se razlikujejo glede na njihove značilnosti, kot so npr. starost, dohodek, kultura ipd. 

Med najpogostejše odločitvene kriterije pri porabnikih pa uvrščamo ceno, znamko in 

funkcionalne značilnosti izdelkov. Na odločitvene kriterije porabnikov skušajo vplivati tudi 

organizacije, ki želijo z raziskavami ugotoviti, kateri kriteriji so zanje pomembni in zakaj. Ko 

organizacije ugotovijo, kateri odločitveni kriteriji so najpomembnejši za porabnike, jim na 

različne načine prikažejo razloge, zakaj značilnosti njihovih izdelkov kar najbolje izpolnjujejo 

določen kriterij. Tega načina se poslužujejo tudi pri Sonyju, saj se zavedajo, da je kakovost 

slike televizijskega sprejemnika pomemben odločitveni kriterij pri nakupu. Zato so za televizor 

Sony Bravia oblikovali značilen slogan: »Barve, kot jih nima nihče drug« (Iršič, Milfelner in 

Pisnik 2016, 51). 

Stopnja presojanja je tista stopnja, kjer porabniki oblikujejo prednostno lestvico blagovnih 

znamk, ki jih imajo v svojem izbirnem nizu. Velika verjetnost je, da nameravajo porabniki na 

tej stopnji kupiti tisto blagovno znamko, ki jim je najbolj všeč. Med nakupno namero in med 

nakupno odločitvijo se lahko vrineta še dva dejavnika (Slika 14). Prvi dejavnik predstavljajo 

stališča drugih, ki vplivajo na porabnikove preference na dva načina: bliže kot je porabniku 

neka oseba, ki ima negativna stališča do blagovne znamke, večja verjetnost je, da se ji porabnik 

prilagodi v nakupnih namerah ter obratno – pozitivna stališča bližnje osebe pri porabniku 

okrepijo preference do blagovne znamke. Drugi dejavnik predstavljajo nepričakovane 

okoliščine, ki lahko vplivajo na spremembe porabnikovih nakupnih namer. Kot primer za 

predstavo takšnih okoliščin je npr. porabnik, ki danes postane brezposeln, zato se odloči za drug 

nakup, ki je bolj nujen v takšni situaciji (Kotler 2004, 207). 

 

Slika 14: Koraki med presojanjem možnosti in nakupno odločitvijo 
Vir: Kotler 2004, 207. 

Četrta stopnja predstavlja nakupno odločitev porabnikov. Za porabnike, ki opravljajo običajne 

in vsakodnevne nakupe, je značilno, da pri tem manj časa razmišljajo in se hitreje odločajo. V 
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trenutku, ko se porabniki odločijo za nakup, poleg te odločitve sprejmejo še pet podrejenih 

odločitev, in sicer o blagovni znamki, prodajalni, količini, času nakupa in o načinu plačila 

(Kodrin 2012, 104). 

Zadnja, ki jo imenujemo peta stopnja, nam pripoveduje o tem, da se nakupni proces ne zaključi 

z dejanjem nakupa. Tega dejstva bi se morale zavedati vse organizacije in ga razumeti, saj so 

lahko porabniki po nakupu bodisi zadovoljni bodisi nezadovoljni (Iršič, Milfelner in Pisnik 

2016, 52). Prav tako morajo biti organizacije pri svojih obljubah o izdelkih iskrene. Porabniki 

namreč svoja občutja o zadovoljstvu in nezadovoljstvu tudi izražajo. Če so zadovoljni z 

izdelkom, bodo morda opravili ponoven nakup in ostalim ljudem z naklonjenostjo govorili o 

izdelku, s čimer delajo organizaciji brezplačno reklamo. Če so porabniki nezadovoljni z 

nakupom, svoje razočaranje nad izdelkom drugim izražajo nenaklonjeno, kar za organizacijo 

seveda ni dobro (Kodrin 2012, 104). 

5.3 Vloga otrok v procesu odločanja o nakupu 

Družino uvrščamo med najmočnejše skupine, ki vplivajo na odločitve porabnikov. Razlogi za 

to so naslednji (Blythe 2014, 106-107): 

- najzgodnejši vpliv na otroke imajo starši, saj imajo možnost oblikovati njihovo dojemanje 

vsega, kar jim sledi kasneje v življenju, 

- starši želijo najboljše za svoje otroke, zato to vpliva nanje pri odločitvah o družinskih 

nakupih, 

- če imajo otroci brata ali sestro, ta nanje vpliva na dva načina: starejši brat ali sestra je 

otrokov vzornik, mlajši brat ali sestra pa zavzame vlogo skrbnika ali svetovalca. 

Še pred tridesetimi leti so bili pari brez otrok prava redkost. Danes lahko rečemo, da je ravno 

obratno, kajti vedno manj je velikih družin in pogosto opazimo pare, ki otrok nimajo. Vse več 

je tudi takšnih parov, ki se odločijo samo za enega otroka, in redki so tisti pari, ki imajo več kot 

dva (Blythe 2014, 109). 

V Sloveniji je leta 2015 po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije imela vsaka tretja 

družina vsaj enega otroka, ki ga glede na starost in prevladujočo aktivnost opredelimo kot 

predšolskega (otroci stari 0-5 let), osnovnošolskega (otroci stari 6-14 let) in srednješolskega 

(otroci stari od 15-18 let). Število družin glede na starost otrok v Sloveniji leta 2015 prikazuje 

Slika 15. V Sloveniji je največ družin s predšolskimi otroki, v povprečju pa šteje družina samo 

enega otroka. Družin z enim otrokom je bilo v letu 2015 največ, in sicer 53 %, družin z dvema 

otrokoma pa je bilo 36 %. Izjemno redke so družine, ki imajo veliko otrok, saj je bilo v letu 

2015 družin z osem ali več otroki le 78, kar je 13 več kot v letu 2011 (SURS 2015). 
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Slika 15: Družine v Sloveniji glede na starost otrok 
Vir: SURS 2015. 

Glede na to, da število otrok v družinah upada, pa tisti otroci, ki so prisotni v družinah, nimajo 

nič manjšega vpliva na potrošnjo kot nekoč. Kvečjemu je njihov vpliv večji. Starši otrokom 

tako ali tako kupijo tiste stvari, ki jih v resnici potrebujejo, pa tudi takšne, ki jih ne. To pomeni, 

da imajo otroci vedno večji vpliv na odločitve o nakupu (Blythe 2014, 110). 

Za prvorojence je značilno, da imajo večji ekonomski vpliv na celotno družino kot pa otroci, ki 

so rojeni za njimi. Prav tako prvorojenci kot edinci uživajo ugodnosti, ki jih ostali otroci ne. V 

primerjavi z ostalimi otroki so prvorojenci in edinčki večkrat fotografirani, nikoli ne nosijo 

ponošenih oblačil, ampak vedno nova in po navadi s svojimi zahtevami pri starših več dosežejo 

kot njihovi bratje in sestre. Zaključimo lahko, da dobijo več pozornosti s strani družinskih 

članov kot ostali otroci (Blythe 2014, 109). 

Poznamo pet obdobij, skozi katera se otroci razvijajo v samostojne porabnike (Blythe 2014, 

110): 

- v prvem obdobju otroci samo opazujejo, 

- v drugem obdobju otroci prosijo oz. zahtevajo, 

- v tretjem obdobju otroci izbirajo in se odločajo, 

- v četrtem obdobju otroci pomagajo pri nakupu, 

- v petem obdobju pa otroci opravijo samostojen nakup. 

Tako pri majhnih skupinah kot v družini obstajajo vloge, ki jih razdelimo v dve skupini: 

instrumentalne in ekspresivne vloge. Instrumentalna vloga je usmerjena v doseganje ciljev. 

Zanjo je značilen ekonomski, funkcionalni in delovni značaj. Ta vloga je bolj značilna za moža. 

Ekspresivna vloga je bolj značilna za ženo, ki oceni npr. gospodinjski stroj glede na to, koliko 
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ji je všeč, koliko ga potrebuje, včasih pa se za nakup odloči tudi na osnovi cene. Največkrat pri 

izbiri gospodinjskega aparata moža prosi za nasvet o delovanju in servisiranju stroja. Z 

ekspresivno vlogo svoje socialne, čustvene in estetske interese izražajo bolj žene kot možje. 

Vlogi sta lahko tudi obratni, vsekakor je pomembno, da sta ustrezno porazdeljeni, sicer 

nastanejo težave pri odločanju o nakupu (Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 233). 

Pomembnejše nakupe partnerja opravita skupaj, zato se jima prodajalci dodatno posvetijo. 

Posameznika pa prodajalci jemljejo zgolj kot izvidnika, zato mu namenijo manj pozornosti, saj 

mu nudijo samo tiste informacije, ki se jim zdijo potrebne. Oseba, ki zasleduje instrumentalne 

cilje, sprejema namreč bolj trdne odločitve v primerjavi z osebo, katere odločitve so naravnane 

na osnovi ekspresivnosti, npr. zunanjega videza, všečnosti izdelka in prijetnosti (Možina, 

Tavčar in Zupančič 2012, 233). 

Družini lahko pripišemo še eno delitev, in sicer sta to usmerjenost v interne in usmerjenost v 

eksterne zadeve. Glede na partnerski odnos pripadajo ženi interne odločitve, možu pa eksterne. 

Takšna delitev je bila v družinah prisotna nekoč, danes pa je manj realna, saj so žene zaposlene 

in vedno bolj dejavne v družbenem življenju (Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 233). 

Poznamo tudi dve osnovni vrsti odločitev, ki jih sprejemajo družine. To so soglasne nakupne 

odločitve in spravljive nakupne odločitve. Za soglasne nakupne odločitve je značilno, da 

skupina članov družine z želenim nakupom soglaša, posamezne družine pa se med seboj 

razlikujejo samo po načinu uresničitve nakupa. Pri spravljivih nakupnih odločitvah pa te 

potekajo bolj zapleteno in težavno. V skupini se člani ne morejo dogovoriti za nakup, saj se 

posvečajo preveč različnim možnostim, ki pogosto ne zadovoljijo minimalnih pričakovanj 

vpletenih v nakup. Ker je dogovarjanje v skupini oteženo, se za sporazumno odločitev o tem, 

kaj kupiti in kdo bo to uporabljal, poslužujejo različnih tehnik, kot so npr. pogajanja, 

kompromisi, prisila in tehtanja razmerja moči posameznikov (Možina, Tavčar in Zupančič 

2012, 233). 

Redko se zgodi, da nakupe živil opravijo možje ali otroci, saj so za to večinoma zadolžene žene, 

ki so še vedno glavne gospodinje. Pri odločanju o nakupih živil žene upoštevajo tako pretekle 

kot sedanje želje in pripombe ostalih članov družine (Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 233). 

Značilnosti pri nakupovanju se pri moških in ženskah torej razlikujejo. Ženskam pripisujemo 

naslednje značilnosti (Mihaljčič 2009, 22): 

- pogosto ne nakupujejo samo zase, temveč za celotno družino, 

- zelo rade nakupujejo, saj v tem uživajo, 

- imajo dobro predstavo o tem, kaj želijo kupiti, in pogosto ne želijo dodatnih nasvetov 

prodajnega osebja, 

- za nakup si vzamejo čas, 

- preverjajo ponudbe konkurentov in se šele nato odločijo za nakup. 
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Za moške kupce pa je značilno (Mihaljčič 2009, 22-23): 

- nakupi jim predstavljajo breme, zato zanje porabijo dosti manj časa kot ženske, 

- so manj težavni kupci kot ženske, saj manj komplicirajo, 

- radi se posvetujejo o nakupu, 

- zaradi svoje nezahtevnosti pri nakupih uživajo pri prodajnem osebju večjo priljubljenost 

kot ženske.  

Posameznim družinskim članom lahko določimo naslednje vloge v nakupnem procesu 

(Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 234-235): 

- vratar ali pobudnik je tisti, ki se mu porodi ideja, ki jo deli z ostalimi, ter tisti, ki zbira 

informacije, 

- vplivnež ima najpomembnejše mnenje v skupini, 

- prinašalec odločitve je najpomembnejši, saj po navadi ravno on prinaša denar k hiši, 

- kupec je tisti, ki gre v trgovino, 

- uporabnik je tisti, ki izdelek dejansko uporablja. 

Od medsebojnih odnosov je odvisno, katero vlogo odigra posamezni član družine. Pri različnih 

nakupnih odločitvah lahko posamezen član igra različne vloge. Če družino opredelimo kot 

odločevalno skupno, jo strokovno imenujemo nakupna enota. V njej lahko člani izbirajo koliko 

vlog bodo igrali, lahko se odločijo samo za eno ali za vseh pet, ki smo jih našteli zgoraj (Možina, 

Tavčar in Zupančič 2012, 234-235). 

Potrošniki smo čedalje zahtevnejši, saj pri odločanju o nakupu izdelka upoštevamo tudi 

ekološke in etnične smernice. Odločamo se za tiste izdelke, ki ne le da so kakovostni in 

uporabni, temveč morajo biti tudi okolju prijazni in proizvedeni brez izkoriščanja tuje delovne 

sile ali otrok (Podnar, Golob in Jančič 2007, 36).  

Prodajalci se zavedajo, da morajo upoštevati tudi starost kupcev. Le tako se nam lahko uspešno 

prilagajajo, upoštevajo naše želje in nam primerno pomagajo. Tiste otroke, ki so že dovolj stari 

in sposobni, da sami opravljajo nakupe, morajo prodajalci skrbno obravnavati. Prav je, da 

prodajalec pazi, da odrasli kupci otroka ne izrivajo iz vrste. Če otrok sam nakupuje izdelke 

(sadje, zelenjavo, meso), je prav, da mu prodajalec izroči neoporečni izdelek, saj ima otrok še 

premalo znanja za preverjanje kakovosti. Včasih ima otrok pri sebi listek, na katerem so 

navedeni vsi izdelki, ki so mu jih starši naročili, da jih prinese iz trgovine. Če se sam ne znajde, 

je prav, da mu prodajalec pomaga v košarico nabrati samo izdelke, ki so navedeni na listku za 

nakup in niti enega več. Po opravljeni izbiri izdelkov naj prodajalec otroku za nakupljene 

izdelke izda račun in pazi, da ga otrok z vrnjenim denarjem spravi v denarnico. Najbolje je, če 

otrok denarnico spravi v vrečko skupaj z nakupljenimi živili, da na poti domov česa ne izgubi. 

Prodajalci morajo biti do otroka vedno prijazni in ljubeznivi, ga navajati na pravilen postopek 

nakupovanja. Ko otroci kupujejo po lastni izbiri, je prav, da jim prodajalec pošteno svetuje 

(Malovrh in Valentinčič 1996, 82-83). Zaključimo torej lahko, da morajo prav vsi zaposleni z 
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otroki lepo ravnati, saj si ti vse zelo dobro zapomnijo. Če bodo imeli pozitivne izkušnje, se bodo 

tudi v prihodnje vračali (Mihaljčič 2009, 23). 

Otroke prištevamo med največje potrošnike, zato predstavljajo pomembno ciljno skupino. 

Starši svoje potrebe večinoma potisnejo v ozadje in dajejo prednost potrebam, željam in 

zahtevam otrok. Takšna miselnost se odraža tudi v potrošnji (Malovrh in Valentinčič 1996, 82; 

Mihaljčič 2009, 23).  

Langbourne (1993, 65-70) na osnovi raziskave angl. Children's Research Council opisuje 

bistvene značilnosti vedenja različno starih otrok med nakupovanjem s starši v trgovini: 

- Kazanje s prstom: mlajši otroci v primerjavi z malo starejšimi še nimajo dovolj razvitih 

verbalnih sposobnosti, zato svoje želje iz nakupovalnega vozička ali med sprehajanjem s 

starši po trgovini izrazijo kar s prstom. 

- Otrok v nakupovalnem vozičku: približno tretjina otrok se do četrtega leta vozi po 

trgovinah v nakupovalnem vozičku, zelo malo je takšnih, ki bi vanj sedli tudi po šestem 

letu starosti. 

- Fizična vpletenost: mlajši otroci pogosteje kot starejši opazijo razstavljene izdelke in 

njihove embalaže, ki se jih dotikajo, se z njimi igrajo, jih odpirajo in uživajo ter jih polagajo 

v nakupovalni voziček. 

- Medtem ko starši zavračajo ali ignorirajo zahteve čisto majhnih otrok, jih starejši otroci, ki 

premorejo več znanja, laže prepričajo v nakup (že pri 6-9 letih otrok prepriča starše v nakup 

izdelka, ki so ga prvotno zavrnili, pri 10 letih starši zanj nakup opravijo skoraj 

avtomatično). 

- Označevanje: majhni otroci želijo vedeti vse o blagovnih znamkah, izdelkih in njihovih 

imenih, zato starši porabijo ogromno časa za tovrstne razlage. 

- Skupinsko delo: starejši kot so otroci, bolj sodelujejo s starši med nakupovanjem. 

- Predhodno načrtovanje nakupa: starejši otroci veliko pogosteje s starši predhodno 

načrtujejo nakup, kar je razvidno iz njihovega medsebojnega dialoga na samem mestu 

nakupa ter iz nakupovalnih listkov ali kuponov, ki jih prinašajo v trgovino. 

- Branje: otroci, ki pri štirih ali petih letih že znajo brati, zelo redko preberejo opise na 

embalažah izdelkov, pri starejših otrocih je branje tovrstnih opisov pogostejše. 

Lindstrom (2011b, 37) pravi, da se otroci med nakupovanjem s starši poslužujejo univerzalnih 

metod prepričevanja: 

- s starši se pogajajo: npr. obljubijo, da bodo pospravili sobo, če bodo dobili čokolado; 

- staršem uprizarjajo scene; 

- ščuvajo enega starša proti drugemu staršu: ta metoda bolj deluje pri otrocih ločenih 

staršev- npr. povedo materi, da jim je oče kupil točno določen sok in jo hkrati vprašajo, 

zakaj ga od nje ne dobijo; 
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- skrivaje polagajo izdelke v nakupovalni voziček staršev: npr. mama opazi izdelek v 

vozičku šele na blagajni, vendar ga otroku vseeno kupi, saj se boji, da bo v nasprotnem 

primeru naredil sceno ali pa da bo njeno delovanje stiskaško. 

Otroci imajo čisto posebne potrebe in želje pri prehrani. Želijo si izdelkov zabavne vsebine, 

različne igrače, izdelke namenjene športnim aktivnostim, rekvizite. Poleg tega ne smemo 

pozabiti, da zelo hitro prerastejo tako obutev kot oblačila ter da potrebujejo šolske potrebščine. 

Starši zato zelo pogosto opravljajo nakupe zanje. Za otroke je značilno, da se zgledujejo po 

drugih in imajo ogromno idej za nakupe (Malovrh in Valentinčič 1996, 82-83). 

Slika 16 prikazuje, da lahko odločitve o nakupu sprejmejo družinski člani samostojno; npr. oče 

se odloči sam za nakup avtomobila, za sklenitev življenjskega zavarovanja, mati se lahko sama 

odloči za nakup prehrane, npr. Tuševe blagovne znamke, otrok pa sam sprejme odločitev o 

nakupu blagovne znamke (bz) igrač, npr. PlayStation. Okvirček številka ena prikazuje, da lahko 

odločitev o nakupu sprejmeta oba starša skupaj, kot je npr. odločitev o tem, kateri vrtec oz. 

osnovno šolo bo otrok obiskoval. Okvirček številka dve prikazuje, da lahko skupaj sprejmejo 

nakupno odločitev oče in otroci, to so npr. odločitve o nakupu opreme za fantke, npr. ročne ure 

Patek. Okvirček številka tri prikazuje, da lahko skupaj sprejmejo nakupno odločitev mati in 

otroci, kot so npr. oblačila in prigrizki, npr. Chips Ahoy. Okvirček številka štiri pa prikazuje, 

da lahko odločitev o nakupu složno sprejmejo vsi: oče, mati in otroci. Skupno odločitev lahko 

sprejmejo npr. za nakup avtomobila znamke Toyota in pijače Coca Cola (Iyer, Paswan in Davari 

2016, 71). 

 

Slika 16: Odločitve o nakupu v družini 

Vir: Prirejeno po Iyer, Paswan in Davari 2016, 71. 
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Otroci vplivajo na izbiro in namen nakupa. Njihov vpliv je odvisen od njihove starosti, odnosa 

do staršev, od specifičnosti izdelka oz. storitve. Raziskave so pokazale, da v tistih družinah, 

kjer je pri odločitvah prisotna večja stopnja vzajemnega soglašanja med možem in ženo, imajo 

otroci manjši vpliv glede nakupov. Če sta partnerja pri odločitvah neenotna,  večkrat upoštevata 

otrokovo željo, ki na skupno odločanje o nakupu vpliva s pomočjo kompromisa ali pa 

pripomore k temu, da njegova želja prevlada. V primeru, da se družina ne more odločiti o 

lokaciji letnega dopusta, potem je za starše otrokova želja pozitivno sprejeta, saj ponuja 

kompromisno rešitev. Otroci so tudi animatorji, ko si nečesa želijo, saj dajejo pobudo za nakup 

določenih predmetov. Starše skušajo prepričati v odločitev za nakup tako, da npr. pokvarijo 

stare predmete ali se pritožujejo, da so oni edini, ki še tega predmeta nimajo; npr. tarnajo, da 

imajo že vsi njihovi vrstniki glasbeni stolp, vključno s sosedovimi otroki. Te njihove pripombe 

pa vsekakor večinoma niso resnične, saj želijo otroci samo spodbuditi starše in jim vzbuditi 

slabo vest, da bi dobili želeno stvar (Možina, Tavčar in Zupančič 2012, 233-234). 

  



 

74 

6 PROGRAMI ZVESTOBE 

Vsako podjetje bi se moralo vprašati, če so njegovi porabniki z nakupom bodisi storitev bodisi 

izdelkov sploh zadovoljni. V kolikor bi bil odgovor pritrdilen, bi morala podjetja iskati 

odgovore na vprašanja, kako povečati zadovoljstvo porabnikov, kako jih zadržati, kako jih 

pripraviti do tega, da ne bodo dvomili, temveč jim zvesto sledili in opravljali ponovne nakupe 

pri njih. Ena izmed možnosti, ki jo lahko podjetja vključijo med odgovore, so tudi programi 

zvestobe. 

6.1 Zadovoljstvo in zvestoba porabnikov 

Američana Petra Druckerja uvrščamo v sam vrh svetovnih poslovnih mislecev in piscev. Po 

njegovem mnenju je resnični cilj marketinga izločiti potrebo po prodaji. Prav tako meni, da bi 

podjetja morala na osnovi poznavanja in razumevanja porabnikov zanje oblikovati takšne 

ponudbe izdelkov in storitev, ki bi jim povsem ustrezale. Takšen dober pristop k porabnikom 

bi pripomogel k temu, da bi se izdelki in storitve kar sami prodajali. Prav tako Drucker meni, 

da je glavni namen poslovanja podjetij ustvarjanje strank in ne zgolj služenje denarja (Bird 

2008, 27). 

Nekoč so bili porabniki dosti manj zahtevni glede izdelkov in storitev kot danes, ko jih želijo 

nadzorovati ter pričakujejo, da bodo zadovoljili njihove osebne potrebe (Bird 2008, 63). 

Blackshaw (2008, 11-15) pravi, da poznamo v današnjih časih tri resnice o poslovanju s 

porabniki: 

- podjetja nimajo več absolutnega vpliva nad odločitvami in vedenjem porabnikov; 

- če se podjetja ne odmikajo od starih načinov poslovanja in ne sprejmejo dejstva, da 

porabniki medsebojno komunicirajo, bodo ti slej kot prej odšli; 

- zadovoljen porabnik o svojem zadovoljstvu poroča samo trem prijateljem, nezadovoljen 

pa bo svojo jezo izrazil kar tri tisočim. Zato morajo podjetja v teh časih dosegati 

verodostojnost (zaupanje, originalnost oz. pristnost, jasnost, poslušnost, odzivnost, 

zagotovila) pri porabnikih na vsakem koraku. 

Podjetja, ki želijo uspešno poslovati, morajo vedeti, da je najpomembneje, da znajo nove 

porabnike obdržati, z obstoječimi pa ohranjati odnose. Ključ do ohranjanja odnosov s porabniki 

pa je skrb za njihovo zadovoljstvo (Kotler 2004, 72-73). 

Zadovoljstvo oz. nezadovoljstvo porabnika z izdelkom opredelimo kot njegov odziv na 

zadovoljitev potrebe. Zadovoljstvo povezujemo tudi s porabnikovimi občutki, npr. z 

olajšanjem, navdušenjem, veseljem, užitkom. Predmet porabnikovega zadovoljstva je lahko 

nakupovalna izkušnja izdelka oz. storitve, izkušnja pri uporabi izdelka oz. storitve ali pa izdelek 

oz. storitev sama po sebi. Tega, kdaj se zadovoljstvo pojavi pri posameznem porabniku, ne 

moremo točno določiti. Pojavi se lahko namreč pred, med in po nakupu (Kodrin 2012, 212).  
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Kodrin (2012, 212) razlikuje dve vrsti zadovoljstva: 

- zadovoljstvo, povezano s posameznim nakupom izdelka in 

- skupno oz. celovito zadovoljstvo porabnika, ki je sestavljeno iz njegovih izkušenj in je 

vezano na daljše obdobje. 

Zelo zadovoljnim porabnikom lahko pripišemo naslednje značilnosti (Kotler 2004, 73): 

- ostanejo zvesti dlje časa, 

- nove izdelke kupujejo v večjem obsegu, 

- obstoječe izdelke nadgrajujejo, 

- o podjetju in izdelkih imajo dobro mnenje, ki ga delijo z drugimi, 

- manj so pozorni na konkurenčne blagovne znamke, 

- manj so občutljivi na ceno, 

- prinašajo boljše ideje za izboljšave izdelkov in storitev. 

Bolj kot so porabniki zadovoljni s ponudbo podjetja, bolj raste dobiček podjetja. Zadovoljni 

porabniki so pod vplivom različnih dejavnikov, ko opravljajo nakupe. Na voljo imajo tudi 

veliko izbiro. Tudi če je raven zadovoljstva visoka, to še ni pogoj za ohranitev porabnikov, saj 

jih lahko tudi neki drugi izdelek enako zadovolji (Kumar in Reinartz 2006, 158-159). 

Obstaja velika verjetnost, da bodo zelo zadovoljni oz. navdušeni porabniki postali zvesti 

(Kodrin 2012, 215). 

Zvestoba je staromodna beseda, s katero opisujemo globoko predanost npr. državi, družini, 

prijateljem. V marketing je ta beseda prišla z izrazom zvestoba blagovni znamki (angl. brand 

loyalty). Ne moremo se namreč izogniti dejstvu, da so nekateri ljudje zvesti samo eni blagovni 

znamki, čeprav bi jim druga znamka morda omogočila več prednosti. Taki zvesti porabniki so 

npr. lastniki motorjev Harley Davidson, ki ne odstopajo od te blagovne znamke, pa uporabniki 

Applovih Macintosh računalnikov, ki se ne bi odločili za Microsoft, in vozniki avtomobilov 

blagovne znamke BMW, ki svojih jeklenih konjičkov ne bi zamenjali za Mercedes. Podjetje 

torej uživa visoko stopnjo zvestobe blagovni znamki, če ima precejšnje število takšnih 

porabnikov, ki ne bi njihove lastne blagovne znamke zamenjali za nobeno drugo (Kotler 2003, 

97). 

V grobem lahko zvestobo blagovni znamki označimo tudi kot stopnjo kupcev, ki jih podjetje 

lahko zadrži oz. ohrani. Povprečnemu podjetju ne uspe zadržati dovolj kupcev, saj jih kar 

polovico izgubi v manj kot petih letih. Tisto podjetje, ki uživa visoko stopnjo zvestobe blagovni 

znamki, pa v petih letih ne izgubi več kot 20 % svojih kupcev. Poudariti moramo, da visoka 

stopnja zadržanja kupcev ne pomeni vedno zvestobe, saj ti lahko ostanejo iz različnih razlogov: 

ker želijo vztrajati, so ravnodušni, ali pa jih s podjetjem povezujejo dolgoročne pogodbe. 

Pravimo, da gradnja zvestobe kupcev od podjetja zahteva tudi to, da diskriminira. To ne 

pomeni, da podjetje kupce diskriminira na osnovi vere, spola ali rase, temveč pomeni, da 

podjetje razlikuje med donosnimi in nedonosnimi kupci. Podjetje se ne obnaša enako do obojih, 
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saj več pridobi, če svojo pozornost posveti donosnim kupcem. Pametno podjetje je torej tisto, 

ki išče in določa takšne vrste kupcev, ki bi lahko imeli največ koristi od njihove ponudbe. Za te 

kupce namreč obstaja največja verjetnost, da bodo ostali zvesti. Od zvestih kupcev podjetje 

lahko pričakuje poplačilo v obliki dolgoročnih denarnih tokov ali pa priporočil in napotkov 

ostalim kupcem (Kotler 2003, 97-98). 

Zvestobo lahko opredelimo kot stanje duha ali pa kot sklop stališč, prepričanj, želja. Podjetja 

imajo sicer koristi od porabnikov, ki se zvesto vedejo, vendar pa se morajo hkrati zavedati, da 

ravno to vedenje izhaja iz duševnega stanja porabnikov. Prav tako se morajo podjetja zavedati, 

da niso edina v očeh njihovih zvestih porabnikov, saj ti lahko izkažejo pripadnost in zvestobo 

tudi nekaterim njihovim konkurentom. Pogosto se namreč tudi dogaja, da se ravno omenjeni 

zvesti porabniki vedejo nezvesto. Kot primer lahko navedemo zvestega porabnika, ki pri 

odločitvah za večji nakup išče informacije pri konkurenčnem podjetju. Zvesti porabnik se za 

posvetovanje pri konkurenci lahko odloči, ker želi: primerjati izdelek oz. storitev s 

konkurenčnim, upravičiti odločitev o nakupu, upoštevati in slediti uradnemu nabavnemu 

procesu ali pa želi razviti močnejši pogajalski položaj. Za nakup pri konkurenčnem podjetju pa 

se zvest porabnik odloči iz naslednjih razlogov: ker podjetje nima določenega izdelka oz. 

storitve, ker ima podjetje začasne težave in ne more zagotoviti kakovosti, ker se želi izogniti 

morebitnim nevarnostim, ki jo povzroča odvisnost od samo enega podjetja (Foss in Stone 2001, 

484). 

Za zveste porabnike je značilno, da so bolj naklonjeni dajanju informacij tistemu podjetju, ki 

mu zaupajo, od katerega pričakujejo, da bo informacije uporabilo diskretno in v njihovo korist. 

Od podjetja, ki mu zaupajo, pa zvesti porabniki pričakujejo tudi povratne informacije (Foss in 

Stone 2001, 485). 

Zvestim porabnikom določimo naslednje skupne točke (Griffin in Lowenstein 2001, 23): 

- redno opravljajo ponovne nakupe, 

- za izdelke in storitve zapravljajo tudi prekomerno, 

- za nakup svetujejo tudi drugim, 

- se ne zmenijo za konkurente in so hkrati proti njim, 

- do občasnih napak, ki jih stori podjetje so prizanesljivi in niso takoj užaljeni, saj vedo, da 

so zvesti takšnemu podjetju, ki ima dobro in uveljavljeno ime, ki jim hkrati zagotavlja 

stalne storitve z visoko vrednostjo. 

Poznamo 5 temeljnih načel, ki se jih morajo držati podjetja, če želijo ustvariti zveste kupce 

(Lawfer 2004, 27): ljudje radi poslujejo z ljudmi, diferenciacija, vrednost in zagotovilo, 

učinkovita komunikacija in osredotočenost. 

Weis (2008, 78) pravi, da je zvestoba posameznega porabnika odvisna od celotne stopnje 

zadovoljstva ter od razpoložljivosti alternativ. Z zvestobo porabnikov pa lahko podjetja ocenijo 
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njihovo preteklo delovanje in hkrati napovedo, če bo podjetje v prihodnosti finančno uspešno 

ali ne. 

Porabniki imajo možnost izbire, zato se jim ni potrebno odločiti za sodelovanje s podjetjem, ki 

v njihovih očeh velja za drugo najboljše. Zvestobo porabnikov si mora podjetje zaslužiti, saj 

mu ni dana kot pravica (Fifield 2008, 509). 

Zvestobo porabnikov lahko podjetja krepijo na dva načina (Kotler 2004, 76): 

- s postavitvijo ovir za prehod h konkurenčnemu ponudniku (npr. visoki stroški kapitala in 

iskanja, izguba popustov zvestih porabnikov), 

- z zagotavljanjem izjemnega zadovoljstva porabnikom, kar konkurentom predstavlja ovire 

pri privabljanju porabnikov (npr. z nižjimi cenami). 

Zadovoljstvo porabnikov je po mnenju Bhattacharjee (2006, 106) ničvredno, zvestoba 

porabnikov pa je neprecenljiva. 

Zadovoljstvo in zvestoba sta povezana pojma. Za oba je značilno, da odkrivata prednosti in 

pomanjkljivosti porabnikov ter nam hkrati odgovarjata na vprašanje, kako porabniki zaznavajo 

podjetje in njegove izdelke. Podjetja si zagotavljajo zvestobo porabnikov z ustvarjanjem trajnih 

in pozitivnih odnosov z njimi (Kodrin 2012, 212). 

6.2 Programi zvestobe kot orodje CRM 

Programe zvestobe opredelimo kot marketinški proces, ki ustvarja nagrade za porabnike, in 

sicer z namenom, da bi ti opravili ponovni nakup. Porabniki pričakujejo, da bodo z 

vključenostjo v programe zvestobe pridobili več koristi, kot če vanje ne bi bili vključeni. Tisti 

porabniki, ki so vključeni v program zvestobe pri nekem podjetju, torej večino nakupov 

opravijo ravno tam. V zameno za pridno sodelovanje v okviru programov zvestobe pa porabniki 

s strani podjetja prejmejo premoženje (npr. točke), ki jih zamenjujejo za izdelke ali storitve, ki 

so običajno, vendar ne nujno, v povezavi s podjetjem. Ravno zaradi tega so programi zvestobe 

postali pomembno orodje CRM, ki se ga tržniki poslužujejo z namenom identifikacije, 

nagrajevanja in zadržanja dobičkonosnih porabnikov (Kumar in Reinartz 2006, 163). 

Upravljanje odnosov s strankami oz. CRM opredelimo kot večplasten proces, ki se ga podjetja 

poslužujejo z namenom, da izvedo čim več o sedanjih in o potencialnih porabnikih. Znanje o 

njihovih potrebah, željah in nakupovalnih vzorcih pripomore namreč k uspešni menjavi (Jha 

2008, 1). 

Marketing odnosov (angl. Relationship marketing) oz. koncept porabnika (kakor smo ga 

poimenovali v poglavju Temeljni marketinški koncepti) se je razvil okoli leta 1990 iz 

marketinškega koncepta. Marketing odnosov lahko opredelimo tudi kot novo filozofijo 

marketinga, v okviru katere pogosto uporabljamo moderen izraz CRM oz. upravljanje odnosov 
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s strankami (angl. Customer Relationship Management). Mnoga podjetja čedalje bolj 

poudarjajo pomen CRM, vendar se v svojem poslovanju še vedno poslužujejo pristopov 

marketinga odnosov in transakcijskega marketinga. Ko govorimo o transakcijskem marketingu, 

v bistvu govorimo o tradicionalnem marketinškem konceptu (Brink in Berndt 2008, 2-8). 

Tradicionalni (transakcijski) marketinški koncept je nadgradil CRM. To nadgradnjo najlaže 

prikažemo z naslednjima enačbama (Musek Lešnik 2008b, 139): 

- iz tradicionalne enačbe: zaznana vrednost za porabnika=vrednost transakcije, 

- v CRM enačbo: zaznana vrednost za porabnika=vrednost transakcije + vrednost odnosa. 

Porabnikovo celovito izkušnjo po tej enačbi torej ne predstavlja zgolj vrednost ponudbe in 

storitev, temveč tudi nadgradnja v obliki dodane vrednosti odnosa. Za porabnika (pa tudi za 

podjetje) predstavlja omenjena dodana vrednost odnosa številne prednosti, saj mu zagotavlja 

zmanjšanje tveganja, občutek varnosti in nadzora, določeno raven udobja ter tudi nižje stroške 

(Musek Lešnik 2008b, 139). 

CRM opredelimo tudi kot nalogo ustvarjanja trdne zvestobe porabnikov. Lažje je pridobiti 

nazaj izgubljene porabnike, kot najti nove. Povrniti pa se izplača samo tiste, ki lahko prinesejo 

dobiček. Podjetja morajo vložiti v graditev zvestobe ravno toliko sredstev, da se jim bo to 

izplačalo: to pomeni, da bodo donosi presegali vložke. Ločimo pet različnih ravni naložb v 

odnose s porabniki (Kotler 2004, 77): 

- Osnovni marketing: prodajalec samo proda izdelek. 

- Odzivni marketing: prodajalec proda izdelek in spodbudi porabnika, da naj pokliče v 

primeru dodatnih vprašanj, predlogov, pritožb. 

- Odgovorni marketing: prodajalec pokliče porabnika in preveri, če je izdelek izpolnil 

njegova pričakovanja. Hkrati se pozanima glede njegovih predlogov za izboljšave izdelka 

oz. storitve ter o morebitnem razočaranju. 

- Proaktivni marketing: prodajalec vsake toliko časa kontaktira porabnika, da mu sporoči 

informacije o novih izdelkih in izboljšanju njihove uporabnosti. 

- Partnerski marketing: neprekinjeno sodelovanje podjetja z velikimi porabniki z namenom, 

da tem porabnikom pomaga do večje uspešnosti (npr. inženirji General Electrica javnim 

podjetjem pomagajo pridobiti več energije). 

Brink in Brendt (2008, 9-10) menita, da je ključna vloga CRM prepoznati individualne 

porabnike, ki so najbolj dobičkonosni, zato se jim mora strateško prilagajati. Prepoznati mora 

torej najboljše in se do njih tako tudi vesti. Za podjetja, ki imajo veliko število porabnikov, npr. 

dva milijona, je to seveda velik zalogaj. Zelo težko je namreč komunicirati z vsakim 

porabnikom posebej, zato jih segmentirajo. To opravijo na osnovi podatkov, ki jih imajo o 

porabnikih ter na osnovi sedanje in pričakovane vrednosti, ki jo predstavljajo ti segmenti za 

podjetje. Za vsak posamezen segment morajo oblikovati primerno strategijo komuniciranja. 

Tako lahko npr. manager banke na osnovi učinkovite segmentacije ugotovi, da se bodo npr. 

porabniki iz segmenta A trikrat raje odzvali na njegovo ponudbo o naložbi v bančni proizvod 
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kot pa npr. porabniki iz segmenta B. Koncept tako imenovanega »enega segmenta« naj bi po 

mnenju avtoric predstavljal nadaljnji razvoj CRM. Tržniki se morajo v okviru koncepta CRM 

osredotočati na dobičkonosne porabnike, nedobičkonosne pa zavračati. 

Kotler (2004, 82) prav tako meni, da bi morala podjetja največ vlagati v marketing, ki je 

usmerjen v donosnejše kupce. V ta namen bi morala podjetja opraviti analizo donosnosti 

kupcev. To pomeni, da od vseh prihodkov, ki jih kupec prinaša, odštejemo ocenjene stroške 

zanj. Stroški za kupca pa zajemajo: stroške proizvodnje, distribucije izdelkov oz. storitev, 

sprejemanje telefonskih klicev kupca, stroški obiskov kupca, darila zanj itd. 

Ko podjetja uredijo analizo donosnosti, lahko kupce razdelijo v donosnostne razrede (Slika 17): 

platinasti (najbolj donosni), zlati (srednje donosni), železni (manj donosni, vendar še vedno 

zaželeni) in svinčeni kupci, ki so nedonosni in nezaželeni. Podjetja se morajo znebiti svinčenih 

kupcev ali pa jih z zvišanjem cen in znižanjem stroškov za njihovo zadovoljevanje spremeniti 

v donosne. Njihova naloga je tudi železne kupce spremeniti v zlate in zlate v platinaste. To pa 

še ni dovolj. Podjetje namreč pravo konkurenčno prednost doseže šele takrat, ko doseže 

prednost v očeh kupca. To je tista prednost, ki jo kupec zazna kot visoko vrednost, pri čemer je 

zadovoljen, kar ga prepriča k ponovnim nakupom, podjetju pa prinaša visoko donosnost (Kotler 

2004, 82-83). 

Slika 17: Donosnostni razredi 
Vir: Kotler 2004, 83. 

CRM skuša izboljšati znanje o odnosih s porabniki. Podjetja pridobijo in izboljšujejo znanje o 

odnosih s porabniki samo v primeru medsebojne komunikacije (Brink in Brendt 2008, 50-51). 

S komunikacijo podjetja ohranjajo stike s porabniki, saj ljudje že po naravi radi komuniciramo. 

Še posebej pa radi komunicirajo Angleži. Kot primer lahko navedemo gojitelja čebulic iz 
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Piramida marketinških 
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Nizozemske, ki je po vsej Evropi razposlal pisma svojim strankam. V pismih je vljudno izrazil 

svoje upanje, da vrtovi strank res lepo uspevajo. Večina Evropejcev se na pismo ni odzvala, 

Angleži pa so bili tako navdušeni, da so mu odgovorili z več tisoči pisem (Bird 2008, 111). 

Vsekakor pa se podjetja ne morejo osredotočati na vse odnose s porabniki, saj bi bilo to zanje 

preveč zamudno in predrago. Za vzpostavljanje in izboljšanje odnosov se morajo tržniki držati 

naslednjih temeljnih načel: zaupanje, predanost, delitev skupnih ciljev in obojestranske koristi. 

Glavni namen tržnikov pri graditvi odnosov s porabniki je ta, da ustvarijo tudi njihovo zvestobo 

(Brink in Brendt 2008, 50-51).  

Podjetja morajo oblikovati odnose in tesne vezi s porabniki, pri čemer morajo slediti naslednjim 

napotkom (Kotler 2004, 78): 

- različne funkcijske oddelke morajo prepričati v sodelovanje, saj tako ustvarijo zadovoljstvo 

pri porabnikih in jih ohranijo, 

- v vse poslovne odločitve morajo vključiti glas porabnikov, 

- za ciljni trg naj ustvarijo superiorne izdelke, storitve in doživetja, 

- izdelati in urediti morajo bazo podatkov, ki naj predstavlja za vsakega porabnika posebej 

naslednje značilnosti: potrebe, želje, osebne podatke, zadovoljstvo, pogostost nakupov, 

- omogočiti porabnikom, da brez ovir prodajnemu osebju izrazijo mnenje glede potreb, 

pritožb, opazk in 

- izvajajo naj programe nagrajevanja za zaposlene, ki doprinašajo k izjemnim dosežkom. 

Najuspešnejši marketing današnjega časa je tisti, ki temelji na odnosih in tehnologiji (Kotler 

2004, 77). Ko govorimo o tehnologiji in odnosih, ne moremo mimo računalnikov, ki so 

pomembno tehnološko sredstvo za lažje ustvarjanje podatkovnih baz. Načelo podatkovnih baz 

so sicer tržniki uporabljali, še preden so se pojavili računalniki (Bird 2008, 185). 

Bird (2008, 171-174) podatkovno bazo opredeljuje kot besedno zvezo, ki je za večino ljudi 

težko razumljiva. Pravi, da gre za bolj razčlenjeno vrsto seznama. Podatkovna baza je orodje, 

ki vsebuje pomembne informacije o porabnikih in o potencialnih porabnikih. Tovrstni podatki 

podjetju omogočajo takšen način ciljanja sporočil, da bodo ta za porabnike zanimivejša, kar bo 

posledično podjetju prineslo večji dobiček. 

Baze podatkov so lasten medij podjetja, ki ponujajo edinstveno možnost nadzora, česar pa 

zunanji mediji (npr. televizija) podjetju ne omogočajo (Bird 2008, 361). Baza podatkov je dobra 

toliko, kolikor so dobre informacije, ki so v njej. Več kot je uporabnih informacij, boljša je baza 

podatkov (Bird 2008, 182-183). 

Pametna uporaba baze podatkov omogoča učinkovitejšo predstavitev ponudbe tistim 

porabnikom, ki so primerni. To so tisti, ki so pred kratkim kupili določen izdelek. Npr. porabnik 

je kupil kuhinjo, podjetje pa mu v naslednjem koraku ponudi še vgradno pohištvo, ki se 

slogovno ali po vrsti lesa ujema s to kuhinjo. Priprava privlačnih ponudb namreč zmanjšuje 

verjetnost odhoda obstoječih porabnikov h konkurentom (Bird 2008, 66-70). 
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Prav tako mora podjetje nuditi možnost porabnikom, da izrazijo svoje mnenje. Dober primer za 

tovrstno dajanje možnosti je podjetje Procter & Gamble, ki je na embalaže pralnih praškov 

natisnilo telefonsko številko, kamor lahko porabniki pokličejo in se pritožijo. Kar 90 % 

potencialnih pritožnikov je telefoniralo, vsi pa so bili zadovoljni s pojasnilom podjetja, ki jih je 

prepričalo do te mere, da so še naprej kupovali pri njih. Raziskave so tudi pokazale, da so 

stranke, ki na pritožbe dobijo zadovoljive odgovore, bolj zveste, kot bi bile v primeru, če se ne 

bi nikoli pritožile (Bird 2008, 74). 

CRM tehnologija torej omogoča celovit pogled na porabnike. To podjetju omogoča, da si laže 

utira pot za prodajo in razvoj izdelkov, da sprejema taktične in strateške marketinške ukrepe, ki 

lahko zadovoljijo potrebe porabnikov. Pri tem mora podjetje spoštovati zasebnost porabnikov, 

ohranjati varnost in izboljševati ustreznost (Agnihotri in Rapp 2010, 33). 

6.3 Značilnosti programov zvestobe 

Programe zvestobe, ki se jih poslužujejo podjetja, uvrščamo med enega od načinov negovanja 

odnosov s strankami ter gradnje zvestobe s strankami (Tomšič, Kalan in Lešnik Kromar 2011, 

4). 

Ideja za zasnovo in aktiviranje programov zvestobe se je porodila v ZDA. Za programe 

zvestobe so zaslužne velike letalske družbe, od katerih so nato postopoma idejo prevzele tudi 

druge panoge, kot so npr. hotelirstvo, gostinstvo, organizacije za najem avtomobilov, kasneje 

pa še trgovine na drobno, bančništvo, zavarovalništvo ter mobilne tehnologije, zasebne 

televizijske postaje in tudi mnoge druge. Programe so oblikovali z namenom, da bi zajeli čim 

večje število potrošnikov, jih spodbujali k pogostejšemu ali rednemu nakupu (enakih) izdelkov 

in storitev. Ker so za idejo programov zaslužne letalske družbe, ki so svoje programe 

poimenovale angl. Frequent Flyer Programs (Redni letalski potniški programi), saj prvotno niso 

poudarjale tesne povezanosti med potrošniki in podjetjem, so druge panoge to poimenovanje 

povzele po njih, zato so se programi zvestobe na začetku imenovali angl. Frequency Programs 

(Ograjenšek 2001). 

Ravno marketinški strokovnjaki pri ameriški letalski družbi American Airlines so zaslužni za 

izvedbo uspešnega programa zvestobe, ki so ga poimenovali Redni letalski potniški program 

(angl. Frequent Flyer Program oz. FFP) (Swift 2001, 2). American Airlines je sicer uspešno 

premagala konkurenco že leta 1981, in sicer z inovativnim programom AAdvantage, zato so se 

po njej zgledovale številne druge letalske družbe. Med prvimi letalskimi prevozniki v Evropi, 

ki so sledili zamisli o oblikovanju programov zvestobe, je bilo tudi slovensko podjetje Adria 

Airways, kjer so v februarju leta 1990 uvedli program Adria Privilege Club (Ograjenšek 2001). 
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Preglednica 2: Razlika med tradicionalnim in rednim programom zvestobe 

Tradicionalni program popustov Redni letalski potniški program (angl. 

Frequent Flyer Program) 

Zaznana vrednost mora biti v neposredni 

povezavi z nagrado (npr. kupimo 10 

skodelic kave, eno prejmemo brezplačno). 

Zaznana vrednost je posredno povezana z 

nagrado. 

Nakup je nagrajen s točkami, ki jih lahko 

pretvorimo v nagrado. 

Za nakup, obnašanje in uspešen zaključek 

nekega izziva smo nagrajeni s točkami, ki 

jih lahko pretvorimo v nagrado.  

Več točk kot si prislužimo, večja je 

nagrada (nagrado predstavljajo fiksni, 

neposredni (angl. direct) stroški 

poslovanja). 

Več točk kot si prislužimo, več možnosti 

za napredovanje statusa in stopnje imamo, 

prav tako si lahko prislužimo široko paleto 

možnih nagrad, katerih stroški so 

spremenljivi/variabilni. 

Točke in nagrade predstavljajo edino 

obliko igranja. 

Izzivi, možnosti za timsko igro ali 

zapleteno igro ustvarjanja opogumljajo 

igralce za nadaljevanje igre. 

Poleg osvajanja točk in nagrad igralci zelo 

redko dobijo možnost, da je njihova igra v 

nekem namišljenem svetu prepoznana in 

cenjena. 

Letališče predstavlja resničen svet 

priložnosti za igralce, da se izkažejo, 

pokažejo svoj status in se premikajo naprej 

pri nizkih stroških (ki so bili predstavljeni) 

na letališču. 

Igralci lahko pridobijo koristi z udeležbo v 

bolj kompleksni virtualni igri, pri kateri 

pridobivajo točke, katerih moč se krepi z 

osvajanjem virtualnih nagrad. 

Igralci lahko pridobijo koristi z udeležbo v 

bolj kompleksni virtualni igri, pri kateri 

pridobivajo točke, katerih moč se krepi z 

osvajanjem virtualnih nagrad. 

Vir: Zichermann in Linder 2010, 16-17. 

Ključne značilnosti programov zvestobe so (Kumar in Reinartz 2006, 164-167): 

- Izgradnja prave zvestobe porabnikov: značilno za mnogo programov zvestobe je to, da so 

bili ustanovljeni zgolj z enim ciljem – da bi bili porabniki bolj zvesti. Ta cilj pa je zelo 

težko doseči, saj podjetja porabnikov v zvestobo ne morejo prisiliti, prav tako pa je tudi 

zelo malo verjetno, da bodo porabniki resnično zvesti, če jih privabijo samo z nagradami 

in bonusi. Vloga prave zvestobe je namreč v tem, da zagotavlja pravo vrednost 

porabnikom. Zagotavljanje prave vrednosti porabnikom obsega številne dejavnike, na 

katere podjetje zelo težko vpliva, kot so npr. stopnja navdušenja porabnikov nad izdelki 

določene vrste, prikaz izdelka v očeh porabnikov med dejansko uporabo izdelka in 

vrednost, ki jo za porabnika izraža sama narava izdelka. 

- Učinkovito pridobivanje koristi od porabnikov: pridobivanje dobička, ki je rezultat 

spremembe nakupnega vedenja tistih porabnikov, ki so vključeni v program zvestobe. To 
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spremembo nakupnega vedenja lahko merimo na različne načine (npr. velikost košarice, 

pogostost nakupov, cenovna občutljivost, ohranitev porabnikov). 

- Učinkovito pridobivanje koristi od porabnikov na srednji in dolgi rok: pridobivanje 

dobička na srednji in dolgi rok, s pomočjo pridobivanja znanja in informacij o preferencah, 

željah in vedenju porabnikov, vključenih v programe zvestobe. Ta način omogoča 

podjetjem nenehno izboljševanje znanja o porabnikih programov zvestobe, zato lahko 

izboljšajo svoje izdelke in učinkovitost komuniciranja. S tem lahko podjetja dosegajo 

trajno konkurenčno prednost. 

- Vrednost poravnave: gre za uskladitev oz. poravnavo med stroški, ki jih določen porabnik 

predstavlja za podjetje in med dobičkom (vrednostjo), ki ga ta prinaša podjetju. Za vsako 

podjetje porabniki predstavljajo različno denarno vrednost, saj so stroški postrežbe 

porabnikov različno visoki. Porabniki imajo namreč različne zahteve glede nudenja 

storitev. Nekatere porabnike lahko podjetje zadovolji že z nudenjem storitev ob nizkih 

stroških, drugi porabniki pa izkoristijo vse možnosti nudenja storitev, kar podjetju 

povzroča visoke stroške. Vrednost poravnave je značilna predvsem za industrije, kot so 

npr.: letalstvo, gostinstvo in finančne storitve. 

Dejavnike, ki vplivajo na učinkovitost programov zvestobe, lahko razvrstimo v štiri skupine. 

Razporeditev in povezanost teh skupin pa omogoča ugotavljanje, ali programi zvestobe 

dosegajo želene cilje ali ne (Kumar in Reinartz 2006, 181): 

- značilnosti načrtovanja programov zvestobe, 

- značilnosti porabnikov, 

- značilnosti trga in 

- značilnosti podjetja. 

Med značilnosti načrtovanja programov zvestobe uvrščamo (Kumar in Reinartz 2006, 172-

176): 

- Trde nagrade: oprijemljive nagrade, finančne nagrade (cenovni popusti, brezplačni izdelki, 

preizkušanje promocijskih izdelkov, prednostna obravnava). 

- Mehke nagrade, ki prinašajo psihološke in čustvene koristi (porabnik dobi posebno 

postrežbo ali poseben status, da se počuti pomembnega). 

- Podpiranje ponudbe izdelkov in možnost izbire nagrade: nekatera podjetja porabnikom 

programov zvestobe omogočajo, da zbrane bonuse oz. točke zamenjajo za brezplačne 

izdelke. Porabniki imajo dve možnosti izbire brezplačnih izdelkov iz ponudbe podjetja: 

izberejo lahko brezplačne izdelke, ki so v povezavi s podjetjem (jih podjetje samo proizvaja 

pod lastno blagovno znamko), ali pa izberejo tiste izdelke, ki niso v povezavi s podjetjem. 

Tako lahko npr. v ameriški pekarni Finagle–A-Bagel v zameno za pridobljene točke 

porabniki dobijo brezplačen sendvič ali pijačo. Na bencinski črpalki British Petroleum 

lahko točke vnovčijo za gorivo, fotografije, filme, skodelice za kavo ali pa za otroške 

igrače, npr. Barbike. 
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Nekatera podjetja verjamejo, da bodo ustvarila zvestobo porabnikov zgolj s tem, da jim bodo 

ponudila programe zvestobe. V resnici je mnogo takšnih programov, ki imajo nasprotni učinek 

in ne ustvarjajo zvestobe. Porabnike sicer programi zvestobe pritegnejo, ker lahko npr. z 

zbranimi točkami zvestobe pridobijo nekaj brezplačnega, kar še ne pomeni, da so s podjetjem 

stkali čustveno vez. Predstavljajmo si npr. porabnike, ki so vključeni v program zvestobe pri 

letalski družbi, ki je že odpovedala njihov želeni polet, ki je izgubila njihovo prtljago, jim 

ponudila prevoz v letalu, kjer je bila gneča, pri čemer se je še kabinsko osebje do njih vedlo 

povsem brezbrižno. Omenjeni program letalske družbe vsekakor ne ustvarja zvestobe pri 

porabnikih. Zaradi takšnih neljubih dogodkov v letalstvu so družbe mnenja, da bi morali 

porabniki v okviru programa zvestobe leteti vsaj dva meseca, če bi želeli uživati v zbranih 

točkah zvestobe (Kotler 2003, 98). 

Porabniki, ki so vključeni v programe zvestobe, pričakujejo, da bodo podjetja prepoznala 

njihovo zvestobo in se jim zanjo tudi primerno oddolžila. To pomeni, da morajo tako porabniki 

kot podjetja obojestransko izvajati obveznosti iz dogovora o programu zvestobe. Porabniki torej 

podjetjem izkažejo zvestobo, v zameno pa želijo, da upoštevajo njihove interese in skrbijo za 

njihove koristi (Burke 2011, 25). 

Za programe zvestobe uporabljamo različno izrazoslovje, ki približno enako pomeni. Tako se 

srečamo tudi z izrazi, kot so klub zvestobe, klub porabnikov, kartica zvestih nakupov, kartica 

zaupanja itd. Danes v Sloveniji zelo težko najdemo porabnika, ki ne bi bil lastnik vsaj ene 

kartice zvestobe (Musek Lešnik 2008a, 20). Kartica torej identificira imetnika kot člana 

programa zvestobe (Burke 2011, 26). 

Kartice zvestobe predstavljajo osrednji predmet večine programov zvestobe. Njihovo prednost 

lahko strnemo v naslednje točke (Musek Lešnik 2008a, 34): 

- višja raven psihološke vrednosti in kredibilnosti zaradi podobnosti z bančnimi in kreditnimi 

karticami, 

- relativna neuničljivost in trpežnost kartic, 

- mnogostranska uporabnost, 

- so cenovno ugodne, so torej poceni, 

- delujejo spodbujevalno na občutke pomembnosti in pripadnosti. 

Na karticah zvestobe so shranjeni podatki o porabnikih. Manjša podjetja od porabnikov ne 

zahtevajo nobenih osebnih informacij, saj ponujajo takšne kartice zvestobe, na katerih se zbirajo 

žigi. Vsak nakup prinese porabniku en žig. Ko porabnik zbere zadostno število žigov, je 

nagrajen. Takšne so npr. majhne kavarnice, kjer zvesti porabniki vsako 10. kavo prejmejo 

brezplačno. Večja podjetja želijo od porabnikov pridobiti čim več informacij. To so predvsem 

tista podjetja, ki nakupe zvestih porabnikov v določenem obdobju nagrajujejo s popusti, ki jih 

nato lahko porabniki koristijo pri naslednjem nakupu. Porabniki teh popustov seveda ne morejo 

koristiti kjerkoli, saj jim ponudniki programov zvestobe to omogočajo le pri njih, v njihovih 
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podružnicah ali pri njihovih poslovnih partnerjih. Zbiranje točk za pridobitev popustov izgleda 

v praksi npr. takole (Burke 2011, 23-27): 

- imetnik bronaste kartice, ki je v določenem obdobju z nakupi zbral 2000-2500 točk, dobi 

5 % popust, 

- imetnik srebrne kartice, ki je v določenem obdobju z nakupi zbral 5001-7500 točk, dobi 

7  % popust, 

- imetnik zlate kartice, ki je v določenem obdobju z nakupi zbral 7500-10000 točk, dobi 

10  % popust in 

- imetnik platinaste kartice, ki je v določenem obdobju zbral več kot 10000 točk, za nagrado 

prejme 15 % popust. 

Na prvi pogled izgleda, da so kartice zvestobe dobitna kombinacija tako za porabnike kot za 

podjetja. Podjetje pridobi zveste porabnike, ki znova in znova nakupujejo pri njih, porabniki pa 

pridobijo npr. nagrade, bonuse, popuste. Pri vsem tem se skriva past, saj imetnike kartic 

zvestobe podjetja natančno spremljajo in beležijo njihove podatke o nakupih. Čisto vsako stvar, 

ki jo porabniki kupijo, podjetje zabeleži in skrbno hrani tudi po več let. Govorimo o res ogromni 

količini podatkov, s katerimi razpolagajo podjetja. V Veliki Britaniji je kar 13 milijonov takšnih 

porabnikov, ki imajo kartico zvestobe Nectar, ki je hkrati največji tamkajšnji program zvestobe. 

Nectar ima celo paleto različnih sponzorjev, s katerimi deli podatke o imetnikih omenjene 

kartice (npr. Vodafone, BP, Sainsbury’s itd.). Vsa podjetja v Veliki Britaniji, ki omogočajo 

programe zvestobe, naj bi tako po okvirnih ocenah v povprečju razpolagala celo z večjo 

količino informacij o porabnikih kot vlada. V ZDA so te številke še višje, saj ima zgolj ameriška 

trgovska veriga Wal-Mart kar 460 terabajtov podatkov na računalnikih. To je kar dvakrat več 

informacij, kot jih premore celotni splet, in 23-krat več informacij, kot jih je v 128 milijonih 

knjig, ki se nahajajo v Kongresni knjižnici v ZDA (angl. US Library of Congress). Podjetja 

sicer oglašujejo programe zvestobe in kartice zvestobe kot nekaj, kar omogoča boljše storitve 

za porabnike. A vendar temu ni vedno tako, saj želijo vedeti za vse, kar dajejo porabniki v svojo 

nakupovalno košarico, kakšne so njihove navade, hobiji, v katero starostno skupino spadajo, 

kakšni so njihovi prihodki, kolikšno je število oseb v posameznem gospodinjstvu. Podjetja torej 

želijo pridobiti čim več različnih informacij o porabnikih, pri čemer obljubljajo tudi varovanje 

njihove zasebnosti. Resničnost je žal drugačna, saj podjetja teh informacij ne ščitijo dovolj 

dobro. Skupina Caspian, ki ima sedež v ZDA, programe zvestobe kritizira in predstavlja njihove 

negativne lastnosti. V skupini so tako odkrili, da so podatke na karticah zvestobe uporabili tudi 

kot dokaz na ameriškem sodišču. Oseba je namreč tožila trgovino, ker je zaradi politega jogurta 

na tleh trgovine utrpela poškodbe pri padcu. Trgovina je tožnika označila kot alkoholika in kot 

dokaz na sodišču predložila izpis podatkov njegove kartice zvestobe. Iz izpisa je bilo razvidno, 

da je tožnik v preteklosti kupoval vina in žgane pijače. Prav tako je skupina Caspian odkrila, da 

je ena izmed ameriških trgovskih verig po terorističnem napadu 11. septembra leta 2001 

prostovoljno izročila zapise kartic zvestobe FBI-ju oz. Zveznemu preiskovalnemu uradu (angl. 

Federal Bureau of Investigation), in sicer z namenom, da bi jim podatki koristili pri lovu na 

zločince. Zaradi zgoraj navedenih dejstev lahko rečemo, da kartice niso samo prijazen kos 
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plastike, ki pomagajo porabnikom varčevati, temveč delujejo tudi kot vohuni, ki budno 

spremljajo, kaj porabniki nakupujejo, in iz tega podajajo različne sklepe (Williams 2007, 36-

40). 

Z naraščanjem števila programov zvestobe naraščajo tudi stališča do teh. Zagovorniki 

programov zvestobe trdijo, da slednji ustvarjajo psihološke vezi med podjetjem in porabniki, 

spodbujajo porabnike k vračanju in višanju zvestobe, spodbujajo porabnike h krepitvi zavesti o 

podjetju in blagovni znamki ter znižujejo stroške. Kritiki trdijo, da programi zvestobe ne 

spodbujajo zvestobe, da je njihova cena previsoka, da so neučinkoviti, saj obstoječe porabnike 

samo nagrajujejo, ne privabljajo pa novih (Musek Lešnik 2008a, 21). 

Nekateri programi zvestobe namreč ne uresničujejo pričakovanj porabnikov, saj se odmikajo 

od osnovnega cilja spodbujanja zvestobe in pogostejšega vračanja porabnikov. Nekateri 

programi zvestobe celo v porabnikih povzročajo negativna občutja, saj so nespretno načrtovani. 

Negativne občutke lahko imenujemo tudi občutke frustriranosti, saj jih porabniki zaznavajo kot 

(Musek Lešnik 2008a, 43): 

- izgubo zasebnosti, 

- izgubo nadzora nad osebnimi podatki, saj premalo vedo o shranjevanju njihovih podatkov 

in ravnanju podjetja z njimi, 

- neugoden občutek, da kljub nagradam in ugodnostim program zvestobe deluje nanje kot 

prisila v povečano potrošnjo, 

- občutek nelagodja zaradi samih pogojev vstopa v program zvestobe (porajajo se vprašanja, 

kakšno »ceno« prinaša vstop v tovrsten program). 

V praksi izvajajo podjetja mnogo različnih oblik programov zvestobe. Zelo pomembno pa je, 

da prepoznajo dobičkonosne porabnike, jih nagrajujejo ter jih skušajo ohraniti (Kumar in 

Reinartz 2006, 163). 

Porabniki namreč v zameno za zvestobo, ki jo izkažejo podjetju, pričakujejo nagrado. Če imajo 

na voljo več programov zvestobe, pričakujejo tudi večje število nagrad. Vsekakor nagrade niso 

najboljši motivator za vzpostavljanje dolgoročne zvestobe porabnikov. Med dejavnike, ki 

močneje vplivajo na dolgoročno zvestobo porabnikov, prištevamo npr. priznanje, dobrodošlico 

in diferenciacijo storitev (Foss in Stone 2001, 404). 

V Sloveniji tako mnogi programi nimajo globljega potenciala, saj večinoma za porabnike 

pomenijo le nagrado za opravljen nakup. To pa pomeni, da imajo programi zvestobe pri nas 

zelo šibak vpliv na dolgoročno spodbudo vedenja porabnikov (Musek Lešnik 2008a, 22). 

Programom zvestobe lahko določimo dva glavna cilja (Musek Lešnik 2008a, 33): 

- pospeševanje prodaje, pri čemer podjetja stremijo k povečevanju števila nakupov in 

širjenju nabora izdelkov ter storitev, ki jih kupijo porabniki, 
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- ohranjanje baze obstoječih porabnikov, pri čemer podjetja stremijo k obrambi svojih 

porabnikov tako, da se tesneje povežejo z njimi, se trudijo vzdrževati nastale vezi, jih 

spodbujajo k vračanju z namenom, da ne odidejo h konkurentom. 

Podjetja, ki zasledujejo zgoraj omenjena cilja, morajo poleg rednih upoštevati tudi občasne 

porabnike, saj so ti prav tako lahko priložnost za nadaljnje poslovanje. Sicer pa podjetja v 

okviru dveh glavnih ciljev predpostavljajo naslednje (Musek Lešnik 2008a, 34): 

- da programi zvestobe prinašajo večji dobiček, 

- da so porabniki pripravljeni na povezavo s podjetjem oz. blagovno znamko, 

- da je del porabnikov naklonjen k tkanju trajnih odnosov, 

- da so porabniki, s katerimi oblikujejo podjetja trajnejše odnose zelo donosni, 

- da ima podjetje sistematično zmožnost vplivanja na dvig zvestobe porabnikov. 

Značilno za večino programov zvestobe je to, da ponujajo finančne ugodnosti. Tista podjetja, 

ki ponujajo samo finančne ugodnosti v obliki popustov, ne ustvarjajo zvestih kupcev na dolgi 

rok. Kupci bodo namreč odšli nakupovat drugam, in sicer takoj, ko bodo izvedeli, da neko drugo 

podjetje ponuja še boljše, večje popuste in s tem seveda nižje cene. Popusti torej niso pravi 

pristop ohranjanja zvestih kupcev. Edini pravi pristop za dolgoročno ohranjanje zvestobe s 

kupci je tisti, ki temelji na iskrenem odnosu s kupci in ne na finančni spodbudi. Podjetja morajo 

torej odnos s kupci graditi na temeljih zaupanja, iskrenosti in čustvih (Butscher 2002, 3). 

Organizacije se že vrsto let trudijo privabiti kupce s slogani, kot so npr.: »Kupec je kralj«, 

»Garantiramo vam zadovoljstvo«, »Kupec je na prvem mestu«, »Ponujamo vam najboljšo 

storitev« itd. Slogane uporabljajo z namenom preživetja v okolju, in sicer zaradi vedno večje 

konkurence in zahtev kupcev. Mnoge organizacije imajo slogane, ki samo nekaj obljubljajo, 

kasneje pa svojih obljub ne izpolnijo. Redke so tiste, ki jim nekako uspe izpolniti obljube in 

uresničiti pričakovanja kupcev. Te imajo možnost obstanka na trgu, saj so boljše od 

konkurentov. Na podoben način, kot se v javnosti pojavljajo omenjeni slogani, se v javnosti 

pojavljajo tudi programi zvestobe. Poznamo na tisoče tovrstnih programov, vendar je samo 

peščica takšnih, ki resnično doprinašajo k zvestobi in privrženosti kupcev. Raziskave so 

pokazale, da je kar 90 % takšnih programov zvestobe, ki temeljijo na cenovnih ugodnostih, kot 

so npr. popusti in povračilo denarja. Tovrstni programi pomenijo zgolj zniževanje cen in ne 

omogočajo razvoja dolgoročnega odnosa s kupci (Butscher 2002, 3). 

Za razvoj dolgoročnega odnosa je potrebno komuniciranje, ki je bistven in nujen element 

programov zvestobe. Ravno izmenjava informacij predstavlja ključ do zvestobe porabnikov 

(Foss in Stone 2001, 485). 

Poznamo šest ekonomskih učinkov programov zvestobe (Griffin in Lowenstein 2001, 10): 

- Stroški nakupa: ko se kupec privadi podjetju, zanj nakup ne predstavlja več večjega stroška. 
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- Dobiček od nakupa: je razlika med ceno, ki jo kupec plača in stroški podjetja. Dlje kot 

podjetje obdrži svoje kupce, dlje lahko od njih pričakuje dobiček. Hkrati lahko čez čas 

opaža, kako dobro, učinkovito se mu je povrnila začetna naložba v kupce. 

- Rast prihodkov: za tiste kupce, ki s podjetjem zgradijo zrelejši in bolj domač odnos, je 

značilno, da v tem podjetju več zapravijo kot v drugem podjetju, s katerim imajo manj 

trden odnos. Takšen domač odnos za podjetje pomeni rast prihodkov. 

- Prihranek stroškov: kupci, ki poznajo poslovanje podjetja, predstavljajo manjši strošek za 

koriščenje njegovih storitev. Zreli kupci ne izgubljajo dragocenega časa z raznimi 

zahtevami o storitvah, ki jih podjetja ne zagotavljajo. Prav tako zaposlene v podjetju 

redkeje sprašujejo za nasvete in informacije. 

- Napotki in priporočila: zvesti kupci priporočajo podjetje tudi drugim ljudem. To je še 

posebno koristno za npr. zavarovalnice, prodajalce avtomobilov, nepremičninske agencije, 

saj lahko na tak način najlaže pridobijo nove kupce. 

- Manjša občutljivost na cene: zvesti kupci poznajo izdelke in poslovanje podjetja, v katerem 

nakupujejo, zato so manj občutljivi na cene določenih proizvodov v primerjavi z novimi 

kupci. 

Raziskave pri Marketing Metrics so pokazale, da je mnogo večja verjetnost, da bodo podjetja 

žela poslovne uspehe z izgubljenimi kupci kot z novimi. Po raziskavah sodeč imajo namreč 

podjetja v povprečju 60-70 % možnosti za ponovno prodajo svojih proizvodov aktivnim 

kupcem, 20-40 % možnosti za uspešno prodajo izgubljenim kupcem in samo 5-20 % možnosti 

za uspešno prodajo novim kupcem. Razlogov, zakaj se podjetja odločajo, da želijo ponovno 

pridobiti izgubljene kupce, je več. Najpomembnejši razlog je prednost že pridobljenih 

informacij, ki jih imajo podjetja o izgubljenih kupcih, o novih pa ne. Podjetja poznajo 

zgodovino zapravljanja izgubljenih kupcev, zato točno vedo, kje in kako jih doseči, medtem ko 

je takšno početje pri potencialnih kupcih precej oteženo. Za lažje razumevanje navajamo slednji 

primer: denimo, da smo tržniki in vemo, da se kupci v preteklosti niso odzivali na naše 

oglaševanje preko telefona, zato jim lahko sedaj pošljemo ponudbo preko spletne pošte. Poleg 

tega, da se podjetja odločajo, da bodo ponovno pridobila izgubljene kupce, se seveda odločajo 

tudi za drugo možnost, in sicer da jih ne bodo. Za slednjo možnost se odločajo, ker so bodisi 

obupani nad njimi bodisi niso pripravljeni vlagati vanje oz. so že vnaprej prepričani, da jih bodo 

izgubljeni kupci ponovno zavrnili. Vsekakor je boljša odločitev prva, saj podjetja za naložbe v 

izgubljene kupce več pridobijo kot izgubijo. S tem mislimo predvsem na pozitivne finančne 

kazalnike (Griffin in Lowenstein 2001, 10-11). 

Značilnosti uspešnih programov zvestobe lahko strnemo v naslednje točke (Bhattacharjee, 2006 

106-107): 

- porabniki morajo zaznavati dodano vrednost, ki jo nudijo programi zvestobe; 

- programi zvestobe morajo biti vzajemno koristni; 
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- nagrajevati morajo povečano porabo sredstev porabnikov (npr. letalska družba British 

Airways tiste porabnike, ki opravijo več nakupov v okviru programov zvestobe, nagradi z 

več privilegiji); 

- podjetja s pomočjo komuniciranja določijo imena in naslove najpomembnejših 

porabnikov, ki bi lahko bili ciljna skupina za programe zvestobe in ponudbe tudi v 

prihodnosti; 

- vse stroške za vstop v programe zvestobe bi morala poravnati podjetja in ne porabniki, pri 

čemer poudarjamo, da obstajajo tudi vstopne ovire v programe zvestobe, kot je npr. prvi 

opravljen nakup; 

- program zvestobe oz. kartica programa zvestobe mora biti uporabna v katerikoli podružnici 

podjetja in kadarkoli; 

- ena kartica zvestobe mora biti uporabna tudi v drugem podjetju (npr. program zvestobe, ki 

ga ponuja British Airport Authority oz. BBA, porabnikom omogoča zbiranje točk z nakupi, 

ki jih lahko opravijo v številnih maloprodajnih in živilskih trgovinah na letališčih, ki jih 

BBA nadzira); 

- ker porabniki želijo zbrane točke zamenjati za dobrine, si lahko podjetja olajšajo napore in 

zahtevnost zamenjave s karticami zvestobe, ki so računalniško berljive. 

V današnjih časih beležimo vzpon programov zvestobe. Podjetjem namreč omogočajo 

prepoznavanje in nagrajevanje najbolj zvestih porabnikov. To pripomore k izboljšanju izkušenj 

porabnikov z blagovno znamko, do poglobitve odnosov s porabniki, k prepoznavnosti blagovne 

znamke in izboljšanju poslovanja podjetja. S pomočjo tehnološkega napredka lahko danes 

podjetja porabnikom ponudijo programe zvestobe, ki so dinamični, močni in pomembni. 

Programi zvestobe so postali več kakor samo zbiranje potovalnih milj in točk, saj ustvarjajo 

izjemno močne vezi z najboljšimi porabniki (Frawley 2015, 70). 

Programi zvestobe so eni najbolj učinkovitih marketinških programov v zadnjih dvajsetih letih. 

Najdemo jih povsod -  na spletu, v naših spletnih nabiralnikih, v denarnicah itd. Tista podjetja, 

ki zaznajo zveste porabnike, ki opravljajo ponovne nakupe, se jim znajo tudi primerno zahvaliti, 

npr. s tem da jim zagotavljajo posebno zanje oblikovane storitve. V programe pa ne vlagajo 

samo podjetja, temveč vanje vlagajo svoje naložbe tudi porabniki. Najlepši pokazatelj teh 

obojestranskih naložb so kartice. Kar 80 % Američanov ima v svoji denarnici vsaj eno kreditno 

kartico, s katero lahko pridobivajo bonus točke. Prav tako je 80 % takšnih, ki imajo sedem ali 

več odprtih rednih potniških računov, od katerih so vsaj trije ali štirje aktivni in namenjeni za 

letalo, hotele in najem avtomobila. Med programe zvestobe uvrščamo tudi igralce, ki sodelujejo 

v priložnostnih oglaševalskih nagradnih igrah, zveste jedce, ki zahajajo vedno v iste 

restavracije, ki za obisk ponujajo bonus točke in nagrade. Najbolj zveste porabnike podjetja 

nagradijo tudi z luksuznimi potovanji, npr. v lepem apartmaju za mladoporočence z ladjo in 

vključenim privezom zanjo na Tahitiju, kar seveda vključuje letalsko karto za pot do tja. 

Tovrstne nagradne igre skrivajo tudi pasti, kar pomeni, da niso čisto brezplačne. Tako se 
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pogosto dogaja, da mora nagrajenec za koriščenje omenjenih luksuznih storitev plačati visoke 

pristojbine in davke (Zichermann in Linder 2010, 14-15; Giordano 2014, 342). 

Kljub nekaterim nevšečnostim, s katerimi se Američani soočajo v okviru programov zvestobe, 

so ti v ZDA zelo produktivni. Če primerjamo programe zvestobe v ZDA s programi zvestobe v 

Evropi, lahko rečemo, da so slednji v zaostanku. 

Po podatkih Heinemanna in Schwarzla so v Nemčiji leta 2010 zabeležili manj kot eno kartico 

zvestobe na prebivalca, Francozi so bili imetniki 2,1 kartic, Britanci pa so imeli v denarnicah 

2,8 kartic zvestobe. Z možnostjo plačila za nakup preko mobilnih aparatov in spleta se 

vključenost v programe zvestobe povečuje. Po mnenju avtorjev moramo programe zvestobe 

resno obravnavati in se zavedati, da je trg poln priložnosti za ustvarjanje novih spodbud za 

porabnike (Heinemann in Schwarzl 2010, 51). 

6.4 Programi zvestobe, namenjeni otrokom in staršem v Sloveniji 

Tržniki so še posebno spretni pri oblikovanju marketinških strategij, ki jih namenjajo otrokom. 

Najlaže pa pridobijo otroke ravno s trženjem živilskih izdelkov, kot so npr. predhodno kuhane 

jedi, jogurti, sladkarije, kosmiči in krekerji. Prav tako so uspešni, če ponudijo otrokom poleg 

živil tudi brezplačne igračke. Otroci so namreč zelo navdušeni, ko odvijejo Kinder jajčko, v 

kateri se skriva presenečenje, prav tako z veseljem pojedo Nesquick kosmiče, če se v njih skriva 

Lego igračka. Tržniki to vedo, zato želijo v otrocih vzbuditi željo za nakup tovrstnih izdelkov. 

Ko to dosežejo, se ne ustavijo, saj jih morajo pripraviti v ponovni nakup, jih navaditi, da bodo 

kupovali točno določene blagovne znamke. Da bi dosegli zvestobo že pri najmlajših, so si 

izmislili »zbirateljske manije« (Sparrman 2009, 297). 

Kot smo omenili v prejšnjem poglavju, so programi zvestobe k nam prišli iz ZDA. Tako smo 

tudi v Sloveniji zadnja leta priča porastu predvsem takšnim programom zvestobe, ki so 

namenjeni otrokom in njihovim staršem. Mi smo jih na kratko ter nekoliko drzno poimenovali 

kar programi zvestobe za otroke, saj omogočajo posebej zanje prilagojene privlačne nagrade, 

do katerih pa ne morejo priti brez staršev. 

Tudi pri nas bi lahko programom zvestobe za otroke rekli  »zbirateljske manije«, ki vsekakor 

niso zastonj, kakor jih zelo radi oglašujejo veliki trgovci in podjetja na naših tleh. Večkrat lahko 

slišimo oz. preberemo nekako takole: »Če boste kupili točno ta izdelek, boste prejeli nagrade, 

med katerimi so tudi igrače, nalepke, sličice itd., ki ne bodo razveselile samo vaših malčkov, 

ampak kar celotno družino«. Iz tega lahko izhajamo, da so igrače, sličice, nalepke itd. v naših 

domovih samo pod pogojem, da v podjetjih oz. trgovinah, ki se tovrstnih oglaševalskih akcij 

poslužujejo, nekaj kupimo. Vendar ni dovolj samo to, da nekaj kupimo, tisto nekaj moramo 

(izdelek oz. storitev) kupiti točno pod pogoji, ki nam jih nalaga podjetje oz. trgovina. Po navadi 

so ti pogoji naslednji: kupiti moramo točno določene, označene izdelke oz. storitve, ki 
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obljubljajo nagrado, vrednost celotnega nakupa mora preseči določen znesek, ki obljublja 

nagrado, nakupovati moramo celo ob datumih, ki nam obljubljajo nagrado. 

Pri raziskovanju in analiziranju značilnosti programov zvestobe za otroke smo si najbolj 

pomagali s spletno stranjo Spletkomat, s starševskimi forumi ter z ostalimi spletnimi stranmi, 

ki so jih postavila podjetja oz. trgovine, v katerih lahko starši samo z opravljenim nakupom 

svojim otrokom omogočijo privlačne nagrade. Značilnosti programov zvestobe za otroke smo 

zaradi njihove številčnosti in delovanja v posameznem obdobju predstavili tudi v preglednicah. 

Programi zvestobe za otroke v Mercatorju 

Prvi program zvestobe za otroke so v Mercatorju porabnikom ponudili v letu 2009. Imenoval 

se je Lumpi ter kot nagrado za opravljen nakup ponujal album ter nalepke. Album je bil 

brezplačen, nalepke so porabniki lahko dobili le, če so kupili katerikoli izdelek blagovne 

znamke Lumpi. Poudariti moramo, da je blagovna znamka Lumpi še danes Mercatorjeva lastna 

blagovna znamka za otroke. Ponudba izdelkov Lumpi zajema: prehrambne izdelke, izdelke za 

otroško nego, otroška oblačila do 10. leta starosti, šolske izdelke, darila in igrače (Spletkomat 

2016a; Med.Over.Net 2016a; Mercator Naše znamke 2016). 

Drugi program zvestobe za otroke so ponudili v letu 2011, imenoval se je Mercator Smrkci 3D. 

Kot nagrado za opravljen nakup je ponujal album ter kartice. Album tokrat ni bil brezplačen, 

zanj so morali porabniki odšteti 1,95 €. Če so hoteli dobiti eno kartico, so morali opraviti nakup 

v vrednosti 10 €. V letu 2011 je prišla v kinematografe tudi risanka Smrkci, katere gledanost je 

bila rekordna, zato so jo označili kot najuspešnejšo risanko v Sloveniji do takrat (Spletkomat 

2016b; Mercator Facebook 2011; Žurnal24.si 2011b; 24ur.com 2011a). 

Program zvestobe za otroke v letu 2012 je bil Smrkci-nogometno prvenstvo. Če so porabniki v 

trgovini zapravili 10 €, so dobili eno nalepko. Morali so zbrati tri nalepke oz. zapraviti 30 €, da 

so za nagrado lahko dobili eno figurico Smrkca. Če so kupili še album za 3,49 €, so 

»brezplačno« dobili igralno ploščo, kjer so končno lahko uporabili figurice Smrkcev. V letu 

2012 je bilo tudi Evropsko prvenstvo v nogometu (Spletkomat 2016c; Mercator 2012a; MI-

PRESS 2012). 

V letu 2012 so za otroke pripravili tudi program zvestobe Ledena doba 4-celinski premiki. Za 

vsakih 10 €, ki so jih porabniki odšteli v trgovini, so bili nagrajeni z 1 frnikulo. Frnikule so 

lahko po želji spravili v album, ki so si ga lahko kupili za 2,99 €. V letu 2012 so v 

kinematografih pričeli predvajati tudi risanko Ledena doba 4: Celinski premiki, ki je bila 

sinhronizirana v slovenščino (Spletkomat 2016d; Mercator 2012b, Kolosej-Filmi 2012). 

Peti program zvestobe za otroke je Mercator ponujal v letu 2015, imenoval se je Spuži 

Kvadratnik. Ta program je ob nakupu za 10 € porabnike nagradil z enim paketkom, v katerem 

se je skrivala ena nalepka z žigom in dva diska. Porabniki so imeli možnost zbiranja žigov. Ko 
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so zbrali 10 žigov (kar pomeni, da so morali zapraviti 100 €), so dobili eno »brezplačno« 

figurico. V kolikor niso zbrali dovolj žigov, so si lahko posamezno figurico kupili za 2 €. V 

okviru programa zvestobe so porabniki lahko kupili še Spuži vrečko presenečenja, ki je stala 

okoli 3 € in je vsebovala Spuži Kvadratnik album za zbiranje sličic, letak za zbiranje žigov, dve 

družabni igri z navodili, kocko za igranje, ananas hišico za shranjevanje figuric, eno figurico 

Spuži Kvadratnik in eno okico skokico Spuži Kvadratnik. Opazimo lahko, da porabniki niso 

mogli dobiti žigov, če niso kupili Spuži vrečke presenečenja, ki je vsebovala letak za njihovo 

zbiranje. Porabniki so lahko kupili tudi plišaste igrače in posebne figurice Okica Skokica, če so 

želeli dopolniti svojo zbirko. V okviru programa zvestobe so otrokom na spletni strani 

omogočali tudi Spuži Kvadratnik računalniške igre, pobarvanke ter prenose melodij in slik na 

mobilne telefone. V letu 2015 so v kinematografih predvajali tudi risanko (v slovenščini) Spuži 

na suhem (Mercator 2016; Med.Over.Net 2015; Kolosej-Filmi 2015a). 

V lanskem letu 2016 je bil najbolj aktualen program zvestobe za otroke v Mercatorju Disney 

dogodivščina v Mercatorju: Doživi čarobnost ledenega kraljestva in Osvoji zvezdno galaksijo. 

Ledeno kraljestvo (angl. Frozen) je z oskarjem nagrajen Disneyev animirani film. Bil je 

sinhroniziran v slovenski jezik, pri nas pa so ga kinematografi predvajali že leta 2013. Prav tako 

so kinematografi že v letu 2015 predvajali film Vojna zvezd: Sila se prebuja (angl. Star Wars: 

The Force Awakens). Torej ni naključje, da so si v Mercatorju tudi tokrat izbrali popularne 

filme, ki predstavljajo glavno tematiko programov za otroke. Če so porabniki želeli biti 

nagrajeni s paketki, ki so vsebovali nalepke in vrtavke, so morali opraviti nakup v vrednosti 

10  €. Omenjene nagrade so lahko pridobili tudi z nakupom posebno označenih izdelkov, ki so 

prinašali tako imenovane dodatne nagrade oz. paketke. Izdelki, ki so prinašali dodatne nagrade, 

so bili npr. sadni sokovi, šunka, hrenovke, salame, keksi, napolitanke, bonboni, čokolade, 

kokice, kakav, plenice itd. V kolikor so se želeli porabniki igrati z nalepkami in vrtavkami, so 

morali kupiti (za 3,99 €) bodisi Paket Vojna zvezd bodisi Paket Ledeno kraljestvo, ki sta 

vsebovala interaktivno knjižico, album za vrtavke in kovinsko škatlo za igre. V kolikor so 

porabniki zbrali 24 nalepk v albumu Ledeno kraljestvo, so prejeli 50 % popust za nakup čajnega 

seta junakov iz filma. Tudi v primeru, če so zbrali 24 nalepk v albumu Vojna zvezd, so prejeli 

50 % popust za nakup plišastih igračk filmskih junakov. Da bi se otroci čim bolje zabavali, so 

organizirali tudi dogodke zanje, in sicer otroške delavnice Disney Frozen in Star Wars 

(Mercator Program 2016; Mercator Izdelki za paketke 2016; Kolosej-Filmi 2013; Kolosej-

Filmi 2015b). 

V preglednici 3 smo prikazali vse programe zvestobe za otroke, ki so jih omogočali v 

Mercatorju. Rečemo lahko, da v Mercatorju budno spremljajo, kaj imajo otroci radi, kaj radi 

gledajo, zato so jim ponudili kar nekaj programov zvestobe, ki nagrajujejo z izdelki njihovih 

priljubljenih junakov. Prvič pa so v letu 2016 ponudili takšen program, ki ločuje otroke glede 

na spol. Ko smo v času aktualnega programa zvestobe za otroke Disney dogodivščina v 

Mercatorju: Doživi čarobnost ledenega kraljestva in Osvoji zvezdno galaksijo v Mercatorju 

zapravili 10 €, so nam prodajalci oz. prodajalke pogosto postavili naslednje vprašanje: »Boste 
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imeli paketek za punčko ali fantka?« Če smo odgovorili »za punčko«, smo dobili paketek 

Ledeno kraljestvo, če je bil naš odgovor »za fantka«, smo dobili paketek Vojna zvezd. 

Preglednica 3: Programi zvestobe za otroke v Mercatorju 

Mercator Program zvestobe Leto 

 Lumpi, nalepke 2009 

 Mercator Smrkci 3D, kartice 2011 

 Smrkci-nogometno 

prvenstvo, figurice 

2012 

 Ledena doba 4-celinski 

premiki, frnikule 

2012 

 Spuži Kvadratnik, več 

izdelkov 

Disney dogodivščina v 

Mercatorju: Doživi 

čarobnost ledenega 

kraljestva in Osvoji zvezdno 

galaksijo, več izdelkov 

2015 

2016 

Vir: Povzeto po Spletkomat 2016a, Spletkomat 2016b, Spletkomat 2016c, Spletkomat 2016d, 

Mercator 2016, Mercator Program 2016. 

Programi zvestobe za otroke v Sparu in Intersparu 

V Sparu in Intersparu so prav tako kot v Mercatorju prvi program zvestobe za otroke ponudili 

v letu 2009. To je bil program Ledena doba 3. Porabniki so kot nagrado za opravljen nakup v 

vrednosti 15 € prejeli en magnetek. Magnetke so lahko zbirali v albumu, vendar so ga morali 

plačati. Ker so bili v Sparu in Intersparu z oglaševanjem in z magnetki junakov risanke Ledena 

doba 3: Zora dinozavrov tako zelo uspešni, je bila posledično omenjena risanka tudi najbolj 

gledana v Sloveniji. Zanimivo je, da je bila gledanost risanke v slovenskem jeziku celo tako 

visoka, da se je približala do tistega časa trem najbolj gledanim filmom pri nas, in sicer 

Petelinjemu zajtrku, Troji in Titaniku (Šubic 2009). 

V letu 2010 je sledil program zvestobe za otroke, imenovan Shrek 4. Porabniki so kot nagrado 

za opravljen nakup dobili magnetke, ki so jih lahko zbirali v albumu. Premiera risanke Shrek 

za vedno, sinhronizirane v slovenščino, je bila v istem letu kot omenjeni program zvestobe za 

otroke (Spletkomat 2016f; Bolha.com 2016; Kolosej-Filmi 2010). 

Leta 2011 so porabnikom ponudili kar dva programa zvestobe za otroke, in sicer Jungle mania-

Avantura v deževnem gozdu (Slika 18) ter Safari mania-puščave in stepe. Če so porabniki 
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zapravili 10 €, so dobili en paketek, ki je vseboval pet sličic, ki so jih lahko lepili v album, 

katerega cena je bila 1,99 €. Glavni junak programov zvestobe je bil filmski junak Garfield, 

najbolj priljubljeni maček na svetu. Slovenski kinematografi so predvajali dva filma 

omenjenega junaka, in sicer Garfield (leta 2004) ter Garfield 2 (leta 2006) (Spletkomat 2016g; 

Spletkomat 2016h; Spar mesto 2011; Kolosej-Filmi 2004; Kolosej-Filmi 2006). 

 

Slika 18: Jungle Mania – Avantura v deževnem gozdu 
Vir: Bolha.com 2017. 

Prav tako so v letu 2013 ponudili dva programa zvestobe za otroke, in sicer Polaro manio-

Polarno avanturo z junakom Garfieldom in Slovensko košarko 2013. Porabniki so morali za 

nakup odšteti 10 €, da so bili nagrajeni s paketkom sličic, ki so jih nato lepili v album. V tem 

letu je v samostojni Sloveniji prvič potekalo tudi 38. evropsko prvenstvo v košarki (Spletkomat 

2016i; Spletkomat 2016j; Kupindo.com 2016; Spar Slovenija 2013; EUPORTAL.SI 2016). 

Sedmi program zvestobe za otroke je bil v letu 2014, in sicer Oceano mania-morske 

dogodivščine. Sledil mu je program v letu 2015, ki se je imenoval Otoko mania. V obeh 

programih je ponovno nastopal Garfield, porabniki so za opravljen nakup v višini 10 € kot 

nagrado dobili paket s petimi sličicami. Sličice so lahko lepili v album, katerega redna cena je 

bila 2,99 €, za imetnike Spar plus kartice pa 1,99 € (Spletkomat 2016k; Spar Otokomania 2015; 

Spar Oceanomania-morske dogodivščine 2014). 

Deveti program zvestobe za otroke je bil v letu 2016, imenoval se je Vit Hit Sparty. Porabniki 

so za opravljene nakupe dobili točke zvestobe. Za vsakih 10 €, ki so jih zapravili, so bili 

nagrajeni z eno točko zvestobe. Če so zbrali 10 točk zvestobe, so lahko plišasto igračko Vit Hit 

(npr. Grahek, DJ Jabolko, Petična Paprična, Primaranča, Partydižnik, Gobalinka) kupili po 

polovični ceni, če so zbrali 20 točk, so dobili igračko »zastonj« (Vit Hit Sparty 2016). 
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Programe zvestobe za otroke, ki sta jih omogočala Spar in Interspar, smo prikazali v Preglednici 

4. 

Preglednica 4: Programi zvestobe za otroke v Sparu in Intersparu 

Spar in Interspar Program zvestobe Leto 

 Ledena doba 3, magnetki 2009 

 Shrek 4, magnetki 2010 

 Jungle mania-Avantura v 

deževnem gozdu, sličice 

2011 

 Safari mania-puščave in 

stepe, sličice 

2011 

 Polaro mania-Polarna 

avantura, sličice 

2013 

 Slovenska košarka 2013, 

sličice 

2013 

 Oceano mania-morske 

dogodivščine, sličice 

2014 

 Otoko mania, sličice 2015 

 Vit Hit Sparty, plišaste 

igračke 

2016 

Vir: Povzeto po Spletkomat 2016e, Spletkomat 2016f, Spletkomat 2016g, Spletkomat 2016h, 

Spletkomat 2016i, Spletkomat 2016j, Spletkomat 2016k, Spar Otokomania 2015, Vit Hit Sparty 2016. 

Programi zvestobe za otroke v Tušu 

V Tušu so programe zvestobe za otroke prvič ponudili dve leti za Mercatorjem, Sparom in 

Intersparom. Leta 2011 so za opravljen nakup v višini 10 € porabnike nagradili z Disney 

kartami. V Planetih Tuš so organizirali tudi Disney turnirje v igranju kart. V pravilniku 

omenjenega turnirja so zapisali, da lahko sicer tekmujejo vsi državljani Republike Slovenije, 

vendar je igra Disney najprimernejša za otroke, ki so stari od 6 do 14 let. Tega leta je bila v 

naših kinematografih prvič na sporedu tudi Disneyeva risanka Zlatolaska 3D. Očitno so tudi v 

Tušu poznali omenjeno risanko, saj je bila na njihovi Disneyevi karti pod številko 104 naslikana 

ravno Zlatolaska (Spletkomat 2016l; Med.Over.Net 2016b; Planet Tuš Maribor 2011; 

Ringaraja.net 2016; Kolosej-Filmi 2011).  

Leto 2012 je bilo v Tušu zaznamovano kar s štirimi programi zvestobe za otroke. Vsi so se 

imenovali Podvodni svet, njihova glavna tematika so bile živali. Opravljene nakupe nad 15  € 
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so nagrajevali s sličicami, tatooji ter nalepkami. V kolikor so porabniki sličice ali nalepke želeli 

zbrati prej, so jih lahko tudi kupili ter jih po želji lepili v albume. Za tatooje albumi namreč niso 

bili primerni, saj so bili zaradi 14-dnevne obstojnosti, neboleče poslikave ter zaradi atraktivnih 

barv dosti bolj zanimivi in modni na koži porabnikov. Navdih za nagrade so v Tušu črpali iz 

televizijskega programa Animal Planet in iz dveh sinhroniziranih risanih filmov, ki so jih v 

tistem času predvajali v lastnih kinematografih (Delfin: Zgodba o sanjaču in Pupijeva 

dogodivščina) (Spletkomat 2016m; Spletkomat 2016n; Spletkomat 2016o; Spletkomat 2016p; 

Planet Tuš Celje 2012; Planet Tuš Koper 2012). 

Zadnji program zvestobe za otroke, ki smo ga zasledili v Tušu, se je pričel konec leta 2015, 

trajal pa je do začetka leta 2016. Program so poimenovali Qrazy Mania (Slika 19). Za vsakih 

10 € nakupa so bili porabniki nagrajeni s paketkom nalepk. Dodaten paketek nalepk so dobili, 

če so kupili posebno označene izdelke Tuševe lastne blagovne znamke Qrazy Mania (npr. kape, 

majice, rolade, sladoled, tortice, sestavljanke itd.). Če so zbrali 30 nalepk, so dobili eno plišasto 

igračko Qrazy Manijak »brezplačno«, če so zbrali zgolj 10 nalepk, so morali za igračo odšteti 

4,49  €. Qrazy Manijake so sicer lahko za 9,99 € kupili tudi tisti, ki niso zbirali nalepk. V času 

trajanja programa so organizirali tudi dogodke za otroke. Tako so se otroci zabavali v Planetih 

Tuš po celi Sloveniji. S Qrazy Manijaki so se lahko na prodajnih mestih fotografirali, si 

izmenjevali sličice, si ogledali predstavo, plesali, ustvarjali v delavnicah ter pri tem prejeli 

tatoo. Za vse navdušence mobilnih telefonov in igranja igric so pripravili tudi prav posebno 

igro Qrazy Mania. V mobilni igri je zlobnež Mega Manijak zavzel planet priljubljenih Qrazy 

Manijakov, ki so jih morali igralci rešiti. Rešili so jih lahko le v primeru, če so bili za nakup v 

Tuševih prodajalnah nagrajeni in so tako prejeli točno določene nalepke s QR kodami oz. 

dvodimenzionalnimi črtnimi kodami (angl. Quick Response code). Slednje so namreč igralci 

prenesli na mobilne telefone, s čimer so Qrazy Manijakom dodajali nadnaravne moči, ki so jim 

pomagale rešiti njihov Planet Qrazy (Tuš 2016). 

 

Slika 19: Qrazy Mania 
Vir: Tuš 2017. 
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Programe zvestobe za otroke, ki jih je omogočal Tuš od leta 2011 do 2016, smo prikazali v 

Preglednici 5. 

Preglednica 5: Programi zvestobe za otroke v Tušu 

Tuš Program zvestobe Leto 

 Disney, karte 2011 

 Podvodni svet 3D živali, 

sličice 

2012 

 Podvodni svet-tatoo 2012 

 Podvodni svet, nalepke, 

sličice 

2012 

 Podvodni svet, magnetki 2012 

 Qrazy Mania, več izdelkov 2015, 2016 

Vir: Povzeto po Spletkomat 2016l, Spletkomat 2016m, Spletkomat 2016n, Spletkomat 2016o, 

Spletkomat 2016p, Tuš 2016. 

Programi zvestobe za otroke v Lidlu in Hoferju 

Lidl je ponujal tri leta zapored (2014-2016) programe zvestobe za otroke, katerih glavni junaki 

so bili Stikeezi. Če so porabniki zapravili v njihovih trgovinah 10 €, so bili nagrajeni z eno 

figurico Stikeez. V letu 2016 so sicer porabnikom ponudili še ostale izdelke, npr. Stikeez album 

za 2,99 €, Stikeez zbirateljsko vrečko za 0,99 € ter posebne svetleče figurice Stikeez za 0,49 € 

(Lidl Slovenija 2015; Lidl Slovenija 2016; Spletkomat 2016s). 

V Hoferju smo zasledili samo en program zvestobe za otroke, ki se je imenoval Prijatelji s 

kmetije in je trajal od leta 2015 do leta 2016. Za vsak nakup nad 15 € so bili porabniki nagrajeni 

s posebno kartico, na kateri je bila nalepka. Te nalepke so lahko lepili na kartonček. Če niso 

imeli nobene nalepke, so lahko plišasto igračko s kmetije (npr. konjička, oslička, kravico, ovčko 

itd.) kupili po polni ceni, ki je znašala 14,99 €. Če so zbrali sedem nalepk, so igračo lahko kupili 

za 5,99 €. V kolikor so napolnili kartonček in zbrali 14 nalepk, so igračo prejeli »brezplačno« 

(to pomeni, da so morali zapraviti vsaj 210 €). Hofer je sicer poskrbel, da so nekaj denarja od 

prodaje igrač darovali tudi za socialno šibke otroke, ki si nakupa ne morejo privoščiti. Od vsake 

prodane igrače so zato darovali 1 € v sklad, ki so ga imenovali Botrstvo (Hofer 2016; 

Vsikatalogi.si 2016). 

V preglednici 6 smo prikazali vse programe zvestobe za otroke, ki so jih med letoma 2014 in 

2016 ponujali v Lidlu in Hoferju. 
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Preglednica 6: Programi zvestobe za otroke v Lidlu in Hoferju 

Ostale trgovine Program zvestobe Leto 

Lidl Stikeez, figurice 

Stikeez, figurice 

Stikeez iz vesolja, več 

izdelkov 

2014 

2015 

2016 

Hofer Prijatelji s kmetije, plišaste 

igračke 

2015, 2016 

Vir: Povzeto po Lidl Slovenija 2015, Lidl Slovenija 2016, Hofer 2016, Spletkomat 2016s. 

Programi zvestobe za otroke na bencinskih črpalkah 

Na OMV-ju so dobili navdih za prvi program zvestobe za otroke v letu 2010, in sicer iz 

animiranega filma Shrek za vedno. Tako so tudi program imenovali Zmagajte s Shrekom in 

prijatelji! Za nakup posebno označenih izdelkov ali za nakup v vrednosti 20 € so porabnike 

nagradili z eno igralno kartico. V kolikor so porabniki na igralni kartici zadeli tri enake simbole, 

so bili nagrajeni s Shrekovim MP3 (digitalna oblika zapisa glasbenih datotek) predvajalnikom 

ali okraskom za svinčnike. Na igralnih karticah so bile tudi nalepke, ki so jih porabniki lahko 

zbirali. Ko so zbrali osem nalepk na zbirnem kuponu, so bili nagrajeni z brezplačnim kozarcem 

Shrek. Z zbirnim kuponom so se imeli priložnost potegovati tudi za glavno nagrado, in sicer za 

potovanje v ZDA, na Florido (Žurnal24.si 2011a). 

V letu 2011 so na OMV-ju ponudili program zvestobe za otroke, imenovan Medvedek 

Paddington. Porabniki so za opravljene nakupe dobili točke, ki so jih lepili na kupon. V kolikor 

so zbrali zadostno število točk, so pridobili najvišji možen popust (77 %) za nakup izdelkov 

Paddington (npr. dežni plašč, pižama, kopalke, otroški nahrbtnik, šolska torba, plašček, 

skodelica). Glavna nagrada za zbiranje točk je bilo potovanje v London in jezikovni tečaj 

angleščine za otroke na Pohorju. V tem letu so tudi na POP TV-ju pričeli predvajati risanko 

Medvedek Paddington (Avto magazin 2011; 24ur.com 2011b). 

Tudi na OMV-ju so navdih za programe zvestobe za otroke črpali iz Disneyevih zgodb in 

risank. Tako so v letu 2015 porabnikom kot nagrado za opravljen nakup ponudili nalepke. Ko 

so porabniki zbrali zadostno število nalepk, so bili nagrajeni še z eno brezplačno skodelico 

Disneyevega junaka. »Brezplačno« so skodelico dobili le tisti, ki so bili imetniki kartice OMV 

in so poleg nalepk vnovčili tudi zbrane točke zvestobe. Vsi ostali, ki niso bili imetniki njihove 

kartice zvestobe, so skodelico kljub zbranim nalepkam morali doplačati (OMV akcija 2015). 

Zadnji poznani program zvestobe za otroke so na OMV-ju predstavili v letu 2016, imenoval pa 

se je Ledena doba. V kolikor so bili člani Kluba zvestobe OMV Smile & Drive (imetniki 
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kartice), so lahko z zbranimi nalepkami in točkami zvestobe dobili eno skodelico junaka Ledene 

dobe »brezplačno« (Slika 20). Prav tako so omogočili samo zvestim članom pri nakupu nad 30 

litrov goriva tudi nakup plišastega junaka za 6,99 €. Vsem ostalim, ki niso bili njihovi člani, so 

sicer tudi omogočili zbiranje nalepk, a so za skodelico morali doplačati 2,99 €. V okviru 

programa zvestobe za otroke so porabnikom omogočili tudi igranje računalniške igre, s katero 

so lahko osvojili dodatne nagrade (npr. dodatne točke zvestobe, kino vstopnice, dežnike, kape, 

ure itd.). V tem obdobju so v kinematografih prvič predvajali tudi sinhronizirano risanko 

Ledena doba: Velik trk (AKCIJA: Skodelice in junaki Ledene dobe 2016; Kolosej-Filmi 2016). 

 

Slika 20: Skodelice Ledene dobe 
Vir: Slovenske novice 2017. 

Na Petrolu so do sedaj pripravili samo en program zvestobe za otroke, ki je potekal od leta 2015 

do leta 2016. Imenoval se je Kiddo. Porabniki so bili za vsakih 10 € nakupa nagrajeni z 

nalepkami, ki so jih lahko vnovčili tako, da so pridobili cenovni popust za nakup otroških kock 

Kiddo (Petrol 2015; Petrol.si 2016). 

Programe zvestobe za otroke na bencinskih črpalkah OMV in Petrol od leta 2010 do leta 2016 

smo prikazali tudi v Preglednici 7. 

Preglednica 7: Programi zvestobe za otroke na bencinskih črpalkah 

Bencinske črpalke Program zvestobe Leto 

OMV Zmagajte s Shrekom in 

prjatelji!, več izdelkov 

2010 

 Medvedek Paddington, več 

izdelkov 

2011 

 Disney junaki, skodelice 

Ledena doba, skodelice, 

plišaste igračke 

2015 

2016 

Petrol Kiddo, kocke 2015, 2016 

Vir: Povzeto po Žurnal24.si. 2011a, Avto magazin 2011, OMV akcija 2015, AKCIJA: Skodelice in 

junaki Ledene dobe 2016, Petrol 2015, Petrol.si 2016. 
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Trend zbirateljstva določenih izdelkov se prične z dobrim marketinškim komuniciranjem, saj 

kričeče reklame še posebno pritegnejo otroke. Izdelki, ki jih otroci vidijo v oglasih in pri drugih 

sovrstnikih, se jim kar naenkrat zdijo zelo zabavni, zato jih preprosto morajo imeti. Starši 

seveda prav tako podležejo temu trendu, saj ne želijo, da prav njihovi otroci ne bi imeli tega, 

kar imajo drugi. Priljubljenost posamezne zbirke, ki jo ponujajo podjetja, lahko temelji na 

trenutnem trendu (npr. Beanie Babies), osebnem hobiju (npr. nogometne kartice) ter na 

trenutnem navdušenju, o katerem se otroci pogovarjajo (npr. Pokemoni). Vsekakor je 

zbirateljstvo namenjeno vsem starostnim skupinam. Medtem ko se otroci šele učijo zbiranja, pa 

za starše zbirateljstvo predstavlja predvsem užitek, zabavo in sprostitev od vsakodnevnih 

obremenitev. Tista podjetja, ki znajo oglaševati koristi, ki jih prinaša zbirateljstvo ter hkrati 

oglašujejo tudi odgovorno in ustrezno zbirko, imajo pomembno prednost pred drugimi 

(Szymanski 2002, 28). 

Filmski junaki so fiktivni, a kljub temu delujejo na ljudi kot da bi bili resnični. Predstavljajo 

namreč resnične prijatelje, saj se ne spreminjajo in nikoli ne razočarajo. Oboževalci so z njimi 

srečni in želijo z njimi ostati čim dlje v stiku, zato si kupijo tudi izdelke, ki jih spominjajo nanje, 

npr. plakate, majice itd. Na tak način ne more nič prekiniti sreče oboževalca, saj si fikcija sama 

prilagaja resničnost. Junaki vzbujajo v ljudeh nostalgičnost, saj pripomorejo pri sooblikovanju 

osebnosti. Takšni so npr. Smrkci, Kekec, Shrek, Nodi, Darth Vader, ki že s samo omembo 

prikličejo nostalgijo. Zaradi teh občutkov, ki jih liki vzbujajo, se izdelki z njihovo podobo in 

storitve, ki so v povezavi z njimi, uspešneje prodajajo (Korošec 2011, 28). 

Starši bi storili vse za otroke, da bi bili ti srečni. Danes otroci starše preprosto prosijo ali 

zahtevajo izdelke, ki si jih želijo. Nekateri starši kar sami povprašajo svoje otroke o njihovih 

željah. Otroci seveda ne razmišljajo preveč, saj natančno vedo, kakšne so njihove želje. Ker 

obožujejo risanke, so seveda njihovi najboljši in največji prijatelji ravno risani junaki. To so 

npr.: Nodi, Smrkci, Hello Kitty, Ninja Želve, Bakugani, Bacek Jon itd., ki so pogosta tematika 

pogovorov med otroki, prav tako pa se pogosto podijo po njihovih mislih. Podjetja, ki želijo 

prodati svoje izdelke otrokom oz. njihovi staršem, morajo slediti temu, kar se dogaja v njihovih 

glavah. V kolikor podjetja želijo, da bi otroci sami povedali staršem, da si želijo ravno njihove 

izdelke oz. storitve, jih morajo čim več oglaševati. Uspešni oglasi so tisti, ki predstavljajo 

izdelke, katerih embalaže so okrašene z otrokovimi najljubšimi junaki iz risank. Na ta način 

lahko podjetja uspešno prodajajo celo izdelke, ki jih po navadi otroci ne marajo, ki so zdravi in 

so všeč tudi staršem, kot je npr. mleko, na katerem je podoba risanega junaka. Takšno mleko 

bo otrok z veseljem pil, starši ga bodo kupovali in prinesli dobiček podjetju (Korošec 2011, 87).  

Oglaševalske agencije menijo, da je bistvo marketinga tekmovanje oglasov, ne pa tekmovanje 

izdelkov. Oglaševalci želijo biti ustvarjalni, biti podobni umetnikom, želijo ustvariti najnovejšo 

ustvarjalno modno muho in s tem zmagati v oglaševalski vojni. Kdor namreč zmaga, požanje 

svojih pet minut slave, nagrade, priznanja v medijih in sklenitev novih poslov. Da bi zmagali, 
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so si zamislili podobe živali, ki predstavljajo prave zvezdnike v oglaševanju (Ries in Ries 2003, 

36-37). 

Podjetje Droga Kolinska, d. d., proizvaja paštete Argeta Junior, ki so namenjene otrokom. 

Oglašujejo jih s pomočjo racmana, ki otrokom obljublja, da vsebuje omenjena pašteta naravne, 

zanje prilagojene okuse in da se bodo po njenem zaužitju ure in ure sproščeno igrali (Argeta 

2016a). Hkrati so za potrditev blagovne znamke v tovarno povabili »kar« 18 mam iz 6 različnih 

trgov, ki so bile priča celotnemu procesu proizvodnje ter so po okušanju paštete njeno kakovost 

potrdile s pečatom »Mame potrjujejo« (Argeta 2016b).  

Upodobitve živali so za prejemnike in uporabnike vizualnih sporočil ravno sedaj zelo aktualne. 

Soočamo se namreč s čedalje bolj onesnaženim okoljem, topljenjem ledu, pomanjkanjem vode, 

izumiranjem živalskih in rastlinskih vrst ter izginjanjem njihovega življenjskega prostora 

(Urukalo 2010, 119).  

Oblikovalci oglasnih sporočil upodabljajo živali, ki nas prepričujejo, da imajo oglaševani 

predmeti ali storitve ljubeznivost, igrivost, iskrenost, predanost, pogum, individualnost, 

prilagodljivost in večnost izbranih živalskih junakov ali rastlin. Sami si lahko izberemo junaka, 

s katerim se poistovetimo tako na osebni kot na izkustveni ravni. Pri tem se velikokrat ne 

zavedamo, da se za lahkotno in nedolžno pojavo živalskega junaka skriva premišljena kreativna 

in komunikacijska strategija oglaševalcev. Oblikovalci oglasov namreč resnične in pripisane 

lastnosti junakov iz živalskega sveta pripisujejo poslanstvu blagovne znamke. Pravimo, da z 

upodobitvijo živali blagovno znamko personificirajo oz. poosebljajo. Zaradi resničnih lastnosti 

živali ali rastlin so nekatere panoge dobile tradicionalno simboliko, npr. kača simbolizira strup 

pri zdravnikih in farmacevtih, podobe rastlin pa naravno kozmetiko in naravna zdravila. V 

Sloveniji tudi zelo radi označujemo turistične destinacije s podobnimi simboli, npr. človeška 

ribica prikazuje postojnski kras, planika Triglavski narodni park, štorklja Prekmurje, medved 

pa kočevsko območje (Urukalo 2010, 120). 
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7 EMPIRIČNA RAZISKAVA O POVEZANOSTI MARKETINŠKEGA 

KOMUNICIRANJA PROGRAMOV ZVESTOBE ZA OTROKE IN NAKUPNIH 

ODLOČITEV STARŠEV V SLOVENIJI 

7.1 Predstavitev raziskave 

Raziskavo o povezanosti marketinškega komuniciranja programov zvestobe za otroke in 

nakupnih odločitev staršev v Sloveniji smo izvedli s pomočjo kvantitativne metode 

raziskovanja. Podatke, ki smo jih potrebovali za raziskavo, smo zbrali s pomočjo anketnega 

vprašalnika. S programskim orodjem SPSS, verzijo 23.0, smo pridobljene podatke analizirali 

in preverili zastavljene hipoteze.  

SPSS je torej programsko orodje, ki uporabnikom omogoča enostavno uporabo najrazličnejših 

statističnih metod (Štemberger 2016, 9). 

Program SPSS je profesionalni program. Zaradi svoje profesionalnosti je tudi zelo drag, zato 

predstavlja študentom in profesorjem tako visok strošek, da si ga ne moremo privoščiti imeti 

doma. Lahko pa program SPSS uporabljamo skoraj na vseh univerzah po svetu. Že leta 1968 

so razvijalci uporabnikom prvič ponudili program SPSS. Do sedaj so ta program že tako 

izpopolnili, da so tudi novejše inačice narejene za Windows okolje, saj prve pa niso bile (Kožuh 

2012, 11). 

7.2 Izvedba raziskovanja 

Pri snovanju anketnega vprašalnika smo si pomagali s teorijo, ki smo jo podali v prvem delu 

naloge. Odločili smo se za spletni anketni vprašalnik, v upanju, da bomo najhitreje pridobili 

čim večje število ustreznih podatkov. Spletni anketni vprašalnik smo izdelali in objavili s 

pomočjo orodja za spletne ankete, ki se imenuje EnKlikAnketa oz. 1KA. 

Anketni vprašalnik smo poslali na osebne elektronske naslove posameznikov in ti so ga 

posredovali dalje svojim prijateljem, sodelavcem, znancem. Poslali smo ga tudi na elektronske 

naslove 36 slovenskih osnovnih šol iz različnih regij. Vljudno smo jih prosili, da bi ga objavile 

na svojih spletnih straneh ali jih posredovale staršem. Nobena osnovna šola ni odgovorila na 

poslano prošnjo, vse so nas torej ignorirale. Anketni vprašalnik smo zato objavili še na 

družabnem omrežju Facebook. Ker smo želeli anketirati samo starše, smo se pridružili tudi 

Facebook starševskim skupinam. V nekaterih skupinah smo morali zaprositi urednika za objavo 

vprašalnika, v drugih pa to ni bilo potrebno. 

Starši so torej povsem anonimno odgovarjali na vprašalnik, ki je vseboval 25 vprašanj in je bil 

sestavljen iz dveh delov. V prvem delu smo želeli ugotoviti vpliv, ki ga ima marketinško 

komuniciranje programov zvestobe za otroke na nakupne odločitve staršev. Zanimalo nas je 
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vključevanje staršev v programe zvestobe za otroke, če starši in otroci poznajo programe 

zvestobe za otroke, izpostavljenost staršev in otrok orodjem marketinškega komuniciranja 

programov zvestobe za otroke, vpliv računalnika in televizije na otroke, želje otrok po nagradah 

iz programov zvestobe ter nakupne odločitve staršev v okviru programov zvestobe za otroke. 

Drugi del vprašalnika pa je bil sestavljen iz demografskih vprašanj, starše smo spraševali o 

spolu, starosti, statusu, stopnji izobrazbe, kraju bivanja ter o številu otrok v družini. 

Vsa zastavljena vprašanja anketnega vprašalnika (v prilogi) so bila zaprtega tipa. Vprašanja pod 

številko 1, 2, 3, 5, 11, 13, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 so omogočala samo en odgovor, pri 

vprašanjih pod številko 9, 12, 15, so imeli anketiranci na voljo več možnih odgovorov. Na 

vprašanja pod številko 4, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 17 in 19 pa so starši odgovarjali tudi s pomočjo 

petstopenjske lestvice, kjer so obkrožili v kolikšni meri trditev zanje velja, od 1 = »Nikoli« do 

5 = »Vedno« , v kolikšni meri jih trditev pritegne, od 1 = »Najmanj« do 5 = »Najbolj« in v 

kolikšni meri se z njo strinjajo, od 1 = »Sploh se ne strinjam« do 5 = »Popolnoma se strinjam«. 

Starši so morali obvezno izpolniti vsako po vrsti zastavljeno vprašanje, sicer niso mogli 

nadaljevati z naslednjim. Vzorec raziskovanja je bil namenski. 

 

Slika 21: Anketiranje 
Vir: Nagode 2014. 
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7.3 Analiza rezultatov raziskovanja in preverjanje hipotez 

Raziskava o povezanosti marketinškega komuniciranja programov zvestobe za otroke in 

nakupnih odločitev staršev v Sloveniji je potekala dva meseca, in sicer od 11. 11. 2016 do 

11.  1.  2017. 

Cilji raziskave so bili: 

- raziskati, preučiti in opredeliti, kakšen vpliv ima marketinško komuniciranje programov 

zvestobe za otroke na nakupne odločitve njihovih staršev in 

- na osnovi rezultatov raziskovanja podati predloge za nadaljnji razvoj, izboljšave in 

poslovno prakso. 

V nadaljevanju predstavljamo analizo rezultatov raziskovanja in preverjanje hipotez. 

7.3.1  Opis vzorca  

Anketni vprašalnik je izpolnilo 452 oseb, od tega 407 (90,0 %) žensk in 44 (9,7 %) moških. 

Manj kot 20 let ima le en anketiranec (0,2 %), 103 (22,8 %) so stari od 20 do 29 let, 204 

(45,  1 %) 30 do 39 let, 122 (27,0 %) od 40 do 49 let, 19 (4,2 %) je starih od 50 do 59 let, 60 let 

ali več pa imata dva (0,4 %) anketiranca. Velika večina in sicer 371 (82,1 %) anketirancev je 

zaposlenih, nezaposlenih je 71 (15,7 %), študentov oz. šolajočih je 7 (1,5 %) anketirancev, dva 

(0,4 %) pa sta upokojena. Osnovno šolo imajo dokončano trije (0,7 %) anketiranci, srednjo šolo 

121 (26,8 %) anketirancev, 91 (20,1 %) jih ima dokončano višjo šolo, fakulteto oz. visoko šolo 

je dokončalo 192 (42,5 %) anketirancev, specializacijo oz. magisterij 41 (9,1 %), trije (0,7 %) 

pa imajo dokončan doktorat. 272 (60,2 %) anketirancev s svojim otrokom oz. svojimi otroki 

prebiva v mestu, 178 (39,4 %) pa jih prebiva na podeželju. Enega otroka ima 209 (46,2 %) 

anketirancev, dva otroka 187 (41,4 %) anketirancev, 44 (9,7 %) jih ima tri otroke, več kot tri 

otroke pa ima 10 (2,2 %) anketirancev (Slika 22; Preglednica 8). 

Anketirance smo segmentirali, to pomeni, da smo jih razdelili v štiri osnovne skupine glede na 

njihovo vključenost v programe zvestobe za otroke: v prvo skupino spadajo starši, ki so še 

vedno vključeni, v drugo skupino spadajo starši, ki so bili vključeni, vendar niso več, v tretjo 

skupino spadajo starši, ki nikoli niso bili vključeni, vendar se nameravajo vključiti, v četrto 

skupino spadajo starši, ki nikoli niso bili vključeni in se ne nameravajo vključiti. Ker so nas 

zanimali predvsem tisti starši, ki so, so bili ali se nameravajo vključiti v program zvestobe za 

otroke in katerih otrok najmanj prepozna in poimenuje nagrade iz tovrstnega programa, smo 

skupine tudi filtrirali (Slika 22; Preglednica 8). »Brez filtriranja« vključuje starše vseh osnovnih 

skupin, »Filtriranje 1« starše 1., 2., 3. skupine, katerih otrok pozna programe, »Filtriranje 2« pa 

samo starše 1. skupine, katerih otrok pozna programe zvestobe za otroke. 
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Slika 22: Opis vzorca 
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Preglednica 8: Opis vzorca 

  Brez filtriranja  Filtriranje 1*  Filtriranje 2** 

Spremenljivka Kategorija N N%  N N%  N N% 

Spol 

Moški 44 9,7 %  19 8,8 %   9 6,7 % 

Ženski 407 90,0 %  198 91,2 %   125 93,3 % 

Brez odgovora 1 0,2 %  1 0,0 %   1 0,0 % 

V katero starostno skupino 

spadate? 

do 20 let 1 0,2 %  1 0,5 %   0 0,0 % 

20 - 29 let 103 22,8 %  29 13,4 %   18 13,4 % 

30 - 39 let 204 45,1 %  92 42,4 %   57 42,5 % 

40 - 49 let 122 27,0 %  82 37,8 %   52 38,8 % 

50 - 59 let 19 4,2 %  12 5,5 %   6 4,5 % 

60 let in več 2 0,4 %  1 0,5 %   1 0,7 % 

Brez odgovora 1 0,2 %  1 0,0 %   1 0,0 % 

Kakšen je vaš trenutni 

status? 

Šolajoč 1 0,2 %  0 0,0 %   0 0,0 % 

Študent 6 1,3 %  1 0,5 %   1 0,7 % 

Zaposlen 371 82,1 %  187 86,2 %   120 89,6 % 

Nezaposlen 71 15,7 %  27 12,4 %   12 9,0 % 

Upokojenec 2 0,4 %  2 0,9 %   1 0,7 % 

Brez odgovora 1 0,2 %  1 0,0 %   1 0,0 % 

Vaša dokončana stopnja 

izobrazbe je: 

Osnovna šola 3 0,7 %  2 0,9 %   0 0,0 % 

Srednja šola 121 26,8 %  71 32,7 %   52 38,8 % 

Višja šola 91 20,1 %  53 24,4 %   34 25,4 % 

Fakulteta, visoka šola 192 42,5 %  74 34,1 %   39 29,1 % 

Specializacija, magisterij 41 9,1 %  16 7,4 %   9 6,7 % 

Doktorat 3 0,7 %  1 0,5 %   0 0,0 % 

Brez odgovora 1 0,2 %  1 0,0 %   1 0,0 % 

Kje prebivate vi in vaš 

otrok? 

V mestu 272 60,2 %  139 64,1 %   92 68,7 % 

Na podeželju 178 39,4 %  78 35,9 %   42 31,3 % 

Brez odgovora 2 0,4 %  1 0,0 %   1 0,0 % 

Koliko otrok imate v 

družini? 

1 209 46,2 %  94 43,3 %   64 47,8 % 

2 187 41,4 %  97 44,7 %   60 44,8 % 

3 44 9,7 %  22 10,1 %   8 6,0 % 

več kot 3 10 2,2 %  4 1,8 %   2 1,5 % 

Brez odgovora 2 0,4 %  1 0,0 %   1 0,0 % 

  Skupaj 452 100,0 %  218 100,0 %   135 100,0 % 

N – absolutne frekvence, N% – relativne frekvence v % 

* Anketiranec je že vključen, je bil vključen v program zvestobe za otroke ali se namerava vključiti in 

otrok najmanj prepozna in poimenuje nagrade iz programa zvestobe. 

** Anketiranec je že vključen v program zvestobe za otroke in otrok najmanj prepozna in poimenuje 

nagrade iz programa zvestobe. 
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7.3.2  Osnovne statistične analize, opisna statistika 

V programe zvestobe za otroke je bilo v času anketiranja še vedno vključenih 49,2 % 

anketirancev, 22,2 % je že bilo vključenih v programe zvestobe za otroke, vendar niso več, 

4,2 % jih ni bilo še nikoli vključenih v takšne programe, vendar se nameravajo vključiti, 24,4 % 

pa še nikoli ni bilo vključenih v takšne programe in se tudi ne nameravajo vključiti (Slika 23). 

 

Slika 23: Vključenost staršev v programe zvestobe za otroke 

Od anketirancev, ki so oz. so že bili vključeni v programe zvestobe za otroke (N = 322), se jih 

je 71,4 % v program vključilo na lastno željo, 18,9 % na željo svojega otroka, 9,6 % pa je imelo 

druge razloge za vključitev v program zvestobe za otroke (Slika 24). 

 

Slika 24: Želja za vključitev v programe zvestobe za otroke 

Na vprašanje, če njihov otrok pozna ponudnike in njihove programe zvestobe, je največ, in sicer 

43,9 % anketirancev, odgovorilo, da otrok ne pozna nobene prodajalne, ki omogoča programe 

zvestobe za otroke, prav tako ne pozna nagrad, 33,0 % jih je odgovorilo, da čeprav otrok ni v 

bližini prodajalne, pove njen naziv ter poimenuje nagrade iz programa zvestobe, pri 12,2 % 

otrok ne prepozna prodajalne, je ne poimenuje, vendar prepozna in poimenuje nagrade iz 

programa zvestobe, pri 10,9 % pa otrok prodajalno prepozna šele ob vstopu vanjo ter poimenuje 

nagrade iz programa zvestobe (Slika 25). 
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Slika 25: Otrokovo poznavanje ponudnikov in njihovih programov zvestobe za otroke 

Nadaljnja vprašanja smo zastavili samo tistim anketirancem, ki so že bili vključeni oz. se še 

nameravajo vključiti v programe zvestobe, njihovi otroci pa vsaj prepoznajo in poimenujejo 

nagrade iz programa zvestobe za otroke (N = 218). 

Najprej smo jih prosili, da ocenijo, v kolikšni meri jih posamezno orodje marketinškega 

komuniciranja pritegne k nakupu določenega izdelka oz. storitve po lestvici od 1 »Najmanj« do 

5 »Najbolj«. 

 

Slika 26: Orodje marketinškega komuniciranja, ki starše najbolj pritegne k nakupu 

določenega izdelka oz. storitve 
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K nakupu določenega izdelka oz. storitve anketirance najbolj pritegnejo priporočila prijateljev, 

znancev (AS = 3,94, SO = 0,92), oglaševanje (tv, radio oglasi, oglasi v tisku, reklamni letaki, 

oglasni panoji, revije, drugo) (AS = 3,63, SO = 1,31) ter pospeševanje prodaje (programi 

zvestobe, kuponi, popusti, vezana prodaja, kartice zvestobe, drugo) (AS = 3,57, SO = 1,10). 

Nekoliko manj anketirance k nakupu pritegnejo internetno oglaševanje (AS = 2,62, SO = 1,09), 

marketing dogodka (AS = 2,56, SO = 1,04) ter internetna prodaja (AS = 2,54, SO = 1,09), 

najmanj pa neposredni marketing (katalogi, nakupovanje prek televizije, telefonska prodaja) 

(AS = 1,84, SO = 1,13) ter osebna prodaja (prodajna srečanja, prodaja v trgovini, na domu) (AS 

= 1,84, SO = 0,97) (Slika 26). 

Podrobne opisne statistike spremenljivk, ki merijo, v kolikšni meri posamezno orodje 

marketinškega komuniciranja pritegne anketirance k nakupu določenega izdelka oz. storitve, 

so razvidne iz Preglednice 9. 

Preglednica 9: Orodje marketinškega komuniciranja, ki starše najbolj pritegne k  

                          nakupu določenega izdelka oz. storitve 

Spremenljivka* N AS SO Me Mo 

Oglaševanje (tv, radio oglasi, oglasi v tisku, reklamni letaki, 

oglasni panoji, revije, drugo) 
218 3,63 1,31 4,0 5 

Pospeševanje prodaje (programi zvestobe, kuponi, popusti, 

vezana prodaja, kartice zvestobe, drugo) 
218 3,57 1,10 4,0 4 

Osebna prodaja (prodajna srečanja, prodaja v trgovini, na 

domu) 
218 1,84 0,97 2,0 1 

Neposredni marketing (katalogi, nakupovanje preko 

televizije, telefonska prodaja) 
218 1,84 1,13 1,0 1 

Internetno oglaševanje 218 2,62 1,09 3,0 2 

Internetna prodaja 218 2,54 1,09 2,0 2 

Priporočila prijateljev, znancev 218 3,94 0,92 4,0 4 

Marketing dogodka 218 2,56 1,04 3,0 3 

* Lestvica: 1 – Najmanj, 5 – Najbolj  

N – število veljavnih odgovorov, AS – aritmetična sredina, SO – standardni odklon, Me – mediana, Mo 

– modus 

Anketirance smo vprašali, koliko prostega časa njihov otrok preživi pred računalnikom in 

televizorjem. Pri petih anketirancih (2,3 %) otroci ne preživljajo časa pred računalnikom in 

televizorjem, pri 27,1 % preživijo manj kot 1 uro na dan, pri 34,9 % otroci dnevno preživijo 

pred računalnikom ali televizorjem 1 do 2 uri, 2 do 4 ure preživijo otroci pred računalnikom ali 

televizijo pri 29,8 % anketirancev, pri 6,0 % pa preživijo otroci več kot 4 ure na dan pred 

računalnikom ali televizorjem (Slika 27). 
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Slika 27: Prosti čas, ki ga otrok preživi pred računalnikom in televizorjem 

Anketirance smo prosili, da ocenijo, v kolikšni meri se strinjajo s sedmimi trditvami, ki se 

nanašajo na marketinško komuniciranje, namenjeno otrokom preko televizije in računalnika. 

Stopnjo strinjanja s posamezno trditvijo so ocenjevali po lestvici od 1 »Sploh se ne strinjam« 

do 5 »Popolnoma se strinjam« (Slika 28). 

 

Slika 28: Strinjanje s trditvami, ki se nanašajo na marketinško komuniciranje preko tv 

in računalnika 

V največji meri se strinjajo s trditvama: »Marketinško komuniciranje, namenjeno otrokom 

preko tv in računalnika, bi morali bolj nadzorovati in ga omejiti« (AS = 4,39, SO = 0,89) in 

»Marketinško komuniciranje preko tv in računalnika sili mojega otroka v prezgodnje 

potrošništvo« (AS = 4,22, SO = 0,95). Nekoliko manj se strinjajo s trditvama: »Marketinško 

komuniciranje, namenjeno otrokom preko tv in računalnika, je neetično« (AS = 3,85, SO = 

0,94) in »Marketinško komuniciranje preko tv in računalnika pritegne veliko pozornosti mojega 

otroka« (AS = 3,78, SO = 0,93), najmanj pa s trditvami: »Marketinško komuniciranje preko tv 
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in računalnika mojega otroka izobražuje« (AS = 1,90, SO = 0,90), »Televizija in računalnik sta 

najprimernejša medija za krajšanje časa mojega otroka« (AS = 1,62, SO = 0,81) in 

»Marketinško komuniciranje preko tv in računalnika mojemu otroku omogoča zdrav razvoj« 

(AS = 1,50, SO = 0,75) (Slika 28). 

Podrobne opisne statistike, ki prikazujejo, v kolikšni meri se anketiranci strinjajo s trditvami o 

marketinškem komuniciranju, ki je namenjeno otrokom preko televizije in računalnika, so 

prikazane v Preglednici 10. 

Preglednica 10: Strinjanje s trditvami, ki se nanašajo na marketinško komuniciranje  

                            preko tv in računalnika 

Spremenljivka* N AS SO Me Mo 

Televizija in računalnik sta najprimernejša medija za 

krajšanje časa mojega otroka. 
218 1,62 0,81 1,0 1 

Marketinško komuniciranje preko tv in računalnika mojemu 

otroku omogoča zdrav razvoj. 
218 1,50 0,75 1,0 1 

Marketinško komuniciranje preko tv in računalnika mojega 

otroka izobražuje. 
218 1,90 0,90 2,0 1 

Marketinško komuniciranje preko tv in računalnika sili 

mojega otroka v prezgodnje potrošništvo. 
218 4,22 0,95 4,0 5 

Marketinško komuniciranje, namenjeno otrokom preko tv in 

računalnika, bi morali bolj nadzorovati in ga omejiti. 
218 4,39 0,89 5,0 5 

Marketinško komuniciranje, namenjeno otrokom preko tv in 

računalnika, je neetično. 
218 3,85 0,94 4,0 4 

Marketinško komuniciranje preko tv in računalnika pritegne 

veliko pozornosti mojega otroka. 
218 3,78 0,93 4,0 4 

*Lestvica: 1 – Sploh se ne strinjam, 2 – Ne strinjam se, 3 – Niti se ne strinjam, niti se strinjam, 4 – 

Strinjam se,  

5 – Popolnoma se strinjam 

N – število veljavnih odgovorov, AS – aritmetična sredina, SO – standardni odklon, Me – mediana, Mo 

– modus 

Želeli smo preveriti, kateremu orodju marketinškega komuniciranja so najpogosteje 

izpostavljeni otroci oz. na kakšen način otroci najpogosteje izvedo za programe zvestobe za 

otroke. Prav tako smo tudi preverili, kateremu orodju marketinškega komuniciranja so 

najpogosteje izpostavljeni anketiranci (starši teh otrok) oz. na kakšen način najpogosteje izvedo 

za programe zvestobe za otroke. Stopnjo izpostavljenosti so anketiranci ocenjevali po lestvici 

od 1 »Nikoli« do 5 »Vedno«. Cronbach α koeficient prvega sklopa ima vrednost 0,702, drugega 

sklopa pa 0,713, tako da lahko trdimo, da so spremenljivke, ki merijo stopnjo izpostavljenosti 

marketinškega komuniciranja pri otrocih in starših, dovolj notranje konsistentne, da lahko 

trdimo, da je merski instrument zanesljiv. 

S Cronbach alfa (α) merimo zanesljivost vprašalnika na osnovi korelacij med spremenljivkami. 

Če so razlike variabilnosti zelo velike, potem je to znak nezanesljivega merjenja. Cronbach α 

lahko zavzame vrednosti med 0 in 1, pri čemer v lahko družboslovju uporabljamo nižje 
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vrednosti, a jih moramo upoštevati tudi takrat, ko jih interpretiramo. Splošno pa je v veljavi 

naslednja opredelitev zanesljivosti: če je α > 0, 8, gre za visoko zanesljivost, če pa je 

0,  6  <  α  <  0, 8, gre za srednjo zanesljivost (Šifrer in Bren 2011, 34). 

Otroci za programe zvestobe najpogosteje izvedo preko sovrstnikov v vrtcu, šoli (AS = 4,28, 

SO = 0,95), nekoliko redkeje, a še vedno pogosto, pa preko televizijskih oglasov (AS = 3,91, 

SO = 1,19), reklamnih letakov, ki jih prejemajo na dom (AS = 3,71, SO = 1,15) ter preko 

družine, sorodnikov, sosedov oz. znancev (AS = 3,52, SO = 1,11). Otroci so marketinškemu 

komuniciranju programov zvestobe za otroke najredkeje izpostavljeni preko oglasov na 

spletnih socialnih omrežjih (AS = 1,83, SO = 1,11) ter preko radijskih oglasov (AS =  1,82, SO 

= 1,00) (Slika 29). 

 

Slika 29: Izpostavljenost otrok orodjem marketinškega komuniciranja programov 

zvestobe za otroke 

Podrobne opisne statistike so razvidne iz Preglednice 11.  
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Preglednica 11: Izpostavljenost otrok orodjem marketinškega komuniciranja  

                            programov zvestobe za otroke  

Spremenljivka* N AS SO Me Mo 

Televizijski oglasi 218 3,91 1,19 4,0 5 

Oglasi na internetu 218 2,21 1,06 2,0 2 

Facebook, Twitter, MySpace oglasi 218 1,83 1,11 1,0 1 

Oglasi v časopisu, revijah 218 2,24 1,19 2,0 1 

Radijski oglasi 216 1,82 1,00 2,0 1 

Reklamni letaki, ki jih prejemate na dom 218 3,71 1,15 4,0 4 

Veliki obcestni oglasi (jumbo plakati) 217 3,18 0,95 3,0 3 

Organizirani dogodki za otroke na prodajnem mestu 218 2,77 1,08 3,0 3 

Preko osebja in oglasnih vsebin na prodajnem mestu 217 3,17 1,24 3,0 4 

Preko sovrstnikov v vrtcu, šoli 218 4,28 0,95 5,0 5 

Preko družine, sorodnikov, sosedov, znancev 218 3,52 1,11 4,0 4 

Cronbach α = 0,702 

* Lestvica: 1 – Nikoli, 5 - Vedno 

N – število veljavnih odgovorov, AS – aritmetična sredina, SO – standardni odklon, Me – mediana, Mo 

– modus 

Starši najpogosteje izvedo za programe zvestobe za otroke iz reklamnih letakov, ki jih prejmejo 

na dom (AS = 4,24, SO = 1,15),  nekoliko redkeje, a še vedno pogosto, pa za programe zvestobe 

za otroke izvedo preko televizijskih oglasov (AS = 4,00, SO = 1,25) oz. preko lastnega otroka 

(AS = 3,94, SO = 1,28). Za programe zvestobe za otroke starši bolj redko izvedo preko oglasov 

na internetu (AS = 2,72, SO = 1,30), na organiziranih dogodkih za otroke na prodajnem mestu 

(AS = 2,59, SO = 1,15), iz oglasov v časopisih oz. revijah (AS = 2,59, SO = 1,39), preko oglasov 

na spletnih socialnih omrežjih, kot so Facebook, Twitter oz. Myspace (AS = 2,50, SO = 1,41). 

Daleč najredkeje pa starši za takšne programe zvestobe izvedo preko radijskih oglasov (AS = 

2,14, SO = 1,24) (Slika 30). 
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Slika 30: Izpostavljenost staršev orodjem marketinškega komuniciranja programov 

zvestobe za otroke 

Podrobne opisne statistike so razvidne iz Preglednice 12. 

Preglednica 12: Izpostavljenost staršev orodjem marketinškega komuniciranja 

                            programov zvestobe za otroke 

Spremenljivka* N AS SO Me Mo 

Televizijski oglasi 218 4,00 1,25 4,0 5 

Oglasi na internetu 218 2,72 1,30 3,0 2 

Facebook, Twitter, MySpace oglasi 218 2,50 1,41 2,0 1 

Oglasi v časopisu, revijah 218 2,59 1,39 2,0 1 

Radijski oglasi 218 2,14 1,24 2,0 1 

Reklamni letaki, ki jih prejemate na dom 218 4,24 1,15 5,0 5 

Veliki obcestni oglasi (jumbo plakati) 218 3,20 1,08 3,0 3 

Organizirani dogodki za otroke na prodajnem mestu 218 2,59 1,15 3,0 3 

Preko osebja in oglasnih vsebin na prodajnem mestu 218 3,53 1,39 4,0 5 

Preko sorodnikov, prijateljev, sosedov, znancev 218 3,61 1,07 4,0 4 

Preko lastnega otroka 218 3,94 1,28 4,0 5 

Cronbach α = 0,713 

* Lestvica: 1 – Nikoli, 5 - Vedno 

N – število veljavnih odgovorov, AS – aritmetična sredina, SO – standardni odklon, Me – mediana, Mo 

– modus 

 

Nadaljnja vprašanja smo zastavili samo tistim anketirancem, ki so bili v času anketiranja še 

vedno vključeni v programe zvestobe za otroke, njihovi otroci pa vsaj prepoznajo in 

poimenujejo nagrade iz programov zvestobe za otroke (N = 135). 
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Kar 90,4 % anketirancev je odgovorilo, da njihov otrok izrazi željo po nagradi iz programa 

zvestobe za otroke (npr. nalepke, sličice, igračke) na takšen način, da prosi zanjo. Sicer pa 

nagrado zahteva 22,2 % otrok, s prstom na nagrado pokaže 12,6 % otrok, le 3,7 % otrok pa ne 

pokaže zanimanja za izdelke iz programa zvestobe (Slika 31). 

 

Slika 31: Obnašanje otroka, ko si želi nagrade iz programa zvestobe za otroke 

Anketirance smo prosili, da po lestvici od 1 »Sploh se ne strinjam« do 5 »Popolnoma se 

strinjam« ocenijo, v kolikšni meri se strinjajo s sklopom sedmih trditev, ki se nanašajo na vpliv 

nagrad iz programov zvestobe za otroke na otroke. Daleč najbolj se strinjajo s trditvijo, da 

takšne nagrade spodbujajo otroka k potrošništvu (AS = 4,48, SO = 0,78), nekoliko manj (a še 

vedno precej) se strinjajo s trditvijo, da nagrade iz programov zvestobe za otroke spodbujajo 

otrokovo zbirateljsko žilico (AS = 3,81, SO = 0,70), strinjajo pa se tudi, da otroku dajejo 

občutek pripadnosti k skupini (AS = 3,46, SO = 0,82) ter da otroka spodbujajo k druženju s 

sovrstniki. Približno enak delež je takšnih anketirancev, ki se strinjajo s trditvijo, da so takšne 

nagrade primerne za otrokovo igro, kot takšnih, ki se z omenjeno trditvijo ne strinjajo (AS = 

3,02, SO = 0,70). Anketirani starši se v najmanjši meri strinjajo s trditvama, da takšne nagrade 

spodbujajo neprimerno vedenja otroka in agresijo (AS = 2,40, SO = 0,78) ter da otroku 

pomagajo pri učenju (AS = 2,13, SO = 0,87) (Slika 32). 

 

Slika 32: Stopnja strinjanja staršev glede trditev o nagradah iz programov zvestobe za 

otroke 
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Podrobne opisne statistike so razvidne iz Preglednice 13. 

Preglednica 13: Stopnja strinjanja staršev glede trditev o nagradah iz programov  

                            zvestobe za otroke 

Spremenljivka* N AS SO Me Mo 

Otroku pomagajo pri učenju 135 2,13 0,87 2,0 2 

Otroka spodbujajo k druženju s sovrstniki 134 3,41 0,94 4,0 4 

Spodbujajo otrokovo zbirateljsko žilico 135 3,81 0,70 4,0 4 

So primerne za otrokovo igro 135 3,02 0,70 3,0 3 

Otroku dajejo občutek pripadnosti k skupini 135 3,46 0,82 4,0 4 

Spodbujajo neprimerno vedenje otroka in agresijo 135 2,40 0,78 2,0 2 

Spodbujajo otroka k potrošništvu 135 4,48 0,78 5,0 5 

*Lestvica: 1 – Sploh se ne strinjam, 2 – Ne strinjam se, 3 – Niti se ne strinjam niti se strinjam, 4 – 

Strinjam se,  

5 – Popolnoma se strinjam 

N – število veljavnih odgovorov, AS – aritmetična sredina, SO – standardni odklon, Me – mediana, Mo 

– modus 

Anketirance smo vprašali, kaj stori njihov otrok z zbranimi nagradami iz programov zvestobe 

za otroke. Odgovorili so takole: z dopolnjeno zbirko se 65,9 % otrok igra samo v času aktualne 

akcije programov zvestobe - v času, ko jo ponudniki oglašujejo, potem igranje opusti; 21,5 % 

otrok nagrade ne zanimajo več, ko dopolnijo svojo zbirko; 12,6 % otrok pa se z dopolnjeno 

zbirko pogosto igra in se iz nje uči (Slika 33). 

 

Slika 33: Aktivnost otrok z zbranimi nagradami iz programov zvestobe 

Prav tako smo anketirance vprašali, kaj se zgodi v primeru, ko njihov otrok nima dopolnjene 

zbirke, akcija programa se zaključi, kar pomeni, da nagrad za otroke v prodajalni več ne morejo 

dobiti. Kar 78,5 % anketirancev je odgovorilo, da njihov otrok manjkajoče nagrade zbere s 

pomočjo izmenjavanja v vrtcu, šoli, knjižnici. V primeru, da otrok nima dopolnjene zbirke, 

23,7  % staršev ne stori ničesar, otrok pa se sprijazni z nedopolnjeno zbirko. Manjkajoče 

nagrade 23,0 % otrok zbere s pomočjo izmenjavanja, ki ga organizira ponudnik, 11,1 % otrok 

jih zbere s pomočjo izmenjavanja na spletu (npr. Spletkomat, Bolha, Facebok, Twitter, itd.), 

starši pa plačajo samo poštnino. Le 5,2 % staršev pa manjkajoče nagrade za otroka kupi preko 

spleta, pri čemer zanje plačajo tudi poštnino (Slika 34). 
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Slika 34: Odziv staršev v primeru, ko njihov otrok nima dopolnjene zbirke, akcija 

programa zvestobe se zaključi, kar pomeni, da nagrad v prodajalni več ne morejo dobiti 

Starše smo vprašali, kako pogosto jih otrok spremlja pri nakupovanju. Izvedeli smo, da noben 

starš ne nakupuje izključno sam, brez otroka; 5,9 % staršev je odgovorilo, da jih otrok zelo 

redko spremlja pri nakupovanju, 20,0 % staršev njihov otrok občasno spremlja pri nakupovanju, 

skoraj tri četrtine (73,3 %) staršev njihov otrok pogosto spremlja pri nakupovanju. Zgolj en 

anketiran starš (0,7 %) pa vedno nakupuje samo z otrokom (Slika 35). 

 

Slika 35: Pogostost otrokovega spremljanja pri nakupovanju starša 

Anketirane starše smo prosili, da odgovorijo, v kolikšni meri se strinjajo s štirimi trditvami, ki 

merijo, kako na njihove odločitve o nakupu vplivajo želje njihovega otroka, ki se navezujejo na 

nagrade iz programa zvestobe. Spremenljivke tako merijo nakupne odločitve staršev, in sicer v 

smislu stopnje njihovega vključevanja v programe zvestobe za otroke. Najbolj so se strinjali s 

trditvijo, da pogosteje nakupujejo v prodajalnah, katerih programi zvestobe omogočajo nagrade 

otrokom (AS = 3,86, SO = 1,38), nekoliko manj s trditvama, da v cilju, da dobijo nagrado za 

otroka, zapravijo več, kot so načrtovali (AS = 3,56, SO = 1,23), ter da upoštevajo otrokove želje 

in zato kupijo posebno označene izdelke, ki prinašajo dodatne nagrade iz programa zvestobe 
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(AS = 3,52, SO = 1,06). Najmanj pa se starši strinjajo s trditvijo, da otrokovih želja ne 

upoštevajo in kupijo samo najnujnejše (AS = 2,36, SO = 0,98) (Slika 36). 

 

Slika 36: Vplivi otrokovih želja o nagradah iz programa zvestobe na nakupne odločitve 

staršev 

Podrobne opisne statistike so razvidne iz Preglednice 14. 

Preglednica 14: Vplivi otrokovih želja o nagradah iz programa zvestobe na nakupne 

                            odločitve staršev 

Spremenljivka* N AS SO Me Mo 

Otrokovih želja ne upoštevam, kupim samo najnujnejše. 135 2,36 0,98 2,0 2 

Upoštevam otrokove želje, zato kupim posebno označene 

izdelke, ki prinašajo dodatne nagrade iz programa zvestobe. 
135 3,52 1,06 4,0 4 

V cilju, da dobim nagrado za otroka, zapravim več kot sem 

načrtoval. 
135 3,56 1,23 4,0 4 

Pogosteje nakupujem v prodajalnah, katerih programi 

zvestobe omogočajo nagrade otrokom. 
135 3,86 1,38 4,0 5 

*Lestvica: 1 – Sploh se ne strinjam, 2 – Ne strinjam se, 3 – Niti se ne strinjam niti se strinjam, 4 – 

Strinjam se,  

5 – Popolnoma se strinjam 

N – število veljavnih odgovorov, AS – aritmetična sredina, SO – standardni odklon, Me – mediana, Mo 

– modus 

Na vprašanje, kakšne so njihove izkušnje z izdelki, ki prinašajo dodatno nagrado v okviru 

programov zvestobe za otroke, je največ anketirancev, in sicer 60,0 %, odgovorilo, da so to 

izdelki, ki jih ponujajo ponudniki z lastno znamko. Da s tovrstnimi izdelki nimajo izkušenj, je 

odgovorilo 29,6 % staršev, 17,8 % jih meni, da so to izdelki, ki so bili proizvedeni v Sloveniji, 

10,4 % jih meni obratno in sicer, da so to izdelki, ki so bili proizvedeni izven Slovenije. Da so 

ti izdelki cenejši kot pri konkurenci jih meni 9,6 %, le 3,7 % anketirancev pa meni, da so takšni 

izdelki kakovostni in zdravju prijazni (Slika 37). 
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Slika 37: Izkušnje staršev z izdelki, ki prinašajo dodatno nagrado v okviru programov 

zvestobe za otroke 

Anketirane starše smo prosili, da ocenijo, v kolikšni meri se strinjajo, da na njihovo odločitev 

o nakupu v okviru programov zvestobe za otroke vpliva posamezen od 11. naštetih dejavnikov 

(cenovni popusti, kuponi, priporočila drugih oseb, oglaševanje, prijaznost in strokovnost 

prodajnega osebja, blagovne znamke izdelkov, dogodki za otroke, nagrade za otroke, 

pospeševanje prodaje, neposredni marketing, internet) (Slika 38). Celoten sklop tako meri, v 

kolikšni meri na starše vplivajo marketinški dejavniki. Cronbach α koeficient z vrednostjo 

0,806 pa zagotavlja, da je merski instrument zanesljiv. 

 

Slika 38: Dejavniki, ki najpomembneje vplivajo na nakupno odločitev staršev v okviru 

programov zvestobe za otroke 
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Na odločitev staršev za nakup v okviru programov zvestobe za otroke najbolj vplivajo cenovni 

popusti (AS = 4,27, SO = 0,97), nagrade za otroke (AS = 4,13, SO = 1,02) ter kuponi (AS = 

3,96, SO = 0,83), nekoliko manj blagovne znamke izdelkov (AS = 3,61, SO = 0,92), priporočila 

drugih oseb (AS = 3,58, SO = 0,95) ter oglaševanje (AS = 3,45, SO = 0,91). Manjši vpliv na 

nakupne odločitve staršev imajo dogodki za otroke (AS  2,92, SO = 0,87), prijaznost in 

strokovnost prodajnega osebja (AS = 2,68, SO = 1,00) ter pospeševanje prodaje (AS = 2,39, 

SO = 0,83), najmanjši vpliv pa imata po mnenju anketiranih staršev internet (AS = 1,95, SO = 

1,08) in neposredni marketing (AS = 1,93, SO = 0,93) (Slika 38). 

Podrobne opisne statistike so razvidne iz Preglednice 15. 

Preglednica 15: Dejavniki, ki najpomembneje vplivajo na nakupno odločitev staršev v  

                           okviru programov zvestobe za otroke 

Spremenljivka* N AS SO Me Mo 

Cenovni popusti 135 4,27 0,97 5,0 5 

Kuponi 135 3,96 0,83 4,0 4 

Priporočila drugih oseb 135 3,58 0,95 4,0 4 

Oglaševanje 135 3,45 0,91 4,0 4 

Prijaznost in strokovnost prodajnega osebja 135 2,68 1,00 2,0 2 

Blagovne znamke izdelkov 135 3,61 0,92 4,0 4 

Dogodki za otroke 135 2,92 0,87 3,0 3 

Nagrade za otroke (npr. igračke, nalepke, sličice, kartice) 135 4,13 1,02 4,0 5 

Pospeševanje prodaje 135 2,39 0,83 2,0 2 

Neposredni marketing 135 1,93 0,93 2,0 1 

Internet 135 1,95 1,08 2,0 1 

Cronbach α = 0,806 

*Lestvica: 1 – Sploh se ne strinjam, 2 – Ne strinjam se, 3 – Niti se ne strinjam niti se strinjam, 4 – 

Strinjam se,  

5 – Popolnoma se strinjam 

N – število veljavnih odgovorov, AS – aritmetična sredina, SO – standardni odklon, Me – mediana, Mo 

– modus 

Anketirance smo nadalje prosili, da ocenijo, v kolikšni meri se strinjajo s šestimi trditvami, ki 

se nanašajo na njihovo počutje po opravljenem nakupu v okviru programov zvestobe za otroke. 

Najbolj so se strinjali s trditvijo, da so nezadovoljni, saj imajo občutek, da manipulirajo s starši 

in otroki (AS = 4,0,9). Nekoliko manj se strinjajo s trditvama, da so zadovoljni, saj bodo z 

nagrado osrečili otroka (AS = 3,95, SO = 0,81) ter da so nezadovoljni, saj so preveč zapravili, 

da bi otrok dobil nagrado (AS = 3,41, SO = 1,09). Ne strinjajo se s trditvami, da so nezadovoljni, 

saj se počutijo nemočne (AS = 2,40, SO = 0,94), da so zadovoljni, saj program zvestobe daje 

občutek pomembnosti tudi otrokom (AS = 2,29, SO = 0,95) ter da so zadovoljni, saj program 

zvestobe daje občutek pomembnosti staršem (AS = 1,68, SO = 0,91) (Slika 39). 
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Slika 39: Počutje staršev po opravljenem nakupu v okviru programov zvestobe za 

otroke 

Podrobne opisne statistike so razvidne iz Preglednice 16. 

Preglednica 16: Počutje staršev po opravljenem nakupu v okviru programov zvestobe za  

                           otroke 

Spremenljivka* N AS SO Me Mo 

Zadovoljen sem, saj bom z nagrado osrečil otroka. 135 3,85 0,81 4,0 4 

Zadovoljen sem, saj program zvestobe daje občutek 

pomembnosti staršem. 
135 1,68 0,91 1,0 1 

Zadovoljen sem, saj program zvestobe daje občutek 

pomembnosti tudi otrokom. 
135 2,29 0,95 2,0 2 

Nezadovoljen sem, saj sem preveč zapravil, da bi otrok dobil 

nagrado. 
135 3,41 1,09 4,0 4 

Nezadovoljen sem, saj imam občutek, da manipulirajo s 

starši in otroki. 
135 4,09 1,12 4,0 5 

Nezadovoljen sem, saj se počutim nemočnega. 134 2,40 0,94 2,0 2 

*Lestvica: 1 – Sploh se ne strinjam, 2 – Ne strinjam se, 3 – Niti se ne strinjam niti se strinjam, 4 – 

Strinjam se,  

5 – Popolnoma se strinjam 

N – število veljavnih odgovorov, AS – aritmetična sredina, SO – standardni odklon, Me – mediana, Mo 

– modus 

 

Da bodo na osnovi dosedanjih izkušenj iz programov zvestobe za otroke še nadaljevali z 

nakupovanjem pri ponudnikih, ki jih bodo v prihodnosti omogočali, je odgovorilo 65,2 % 

anketirancev, ki so odgovarjali na ta sklop vprašalnika. Tistih, ki ne nameravajo nadaljevati z 

nakupovanjem pri ponudnikih, ki bodo v prihodnosti omogočali programe zvestobo za otroke, 

je 2,2 %, 32,6 % pa jih ne ve, ali bodo nadaljevali z nakupovanjem pri takšnih ponudnikih ali 

ne (Slika 40). 
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Slika 40: Odločitev staršev, če bodo na osnovi dosedanjih izkušenj iz programov 

zvestobe za otroke še nadaljevali z nakupovanjem pri ponudnikih, ki jih bodo v 

prihodnosti omogočali 

Za konec smo čisto vse anketirance (tudi tiste, ki niso oz. se ne nameravajo vključiti v programe 

zvestobe za otroke oz. katerih otroci sploh ne poznajo nagrad iz programov zvestobe za otroke) 

prosili, da ocenijo, v kolikšni meri se strinjajo s štirimi trditvami, ki merijo, kaj bi lahko 

pripomoglo k temu, da bi se njihova stopnja zadovoljstva s programi zvestobe za otroke 

povečala. Najbolj so se strinjali, da bi k temu pripomogli višji cenovni popusti (AS = 3,81, SO 

= 1,24), približno isti delež se jih strinja oz. ne strinja, da bi k temu pripomogel večji nabor 

izdelkov, ki ponujajo dodatne nagrade (AS = 2,95, SO = 1,24), v manjši meri pa se strinjajo, da 

bi k temu pripomoglo večje število ponudnikov programov zvestobe za otroke (AS = 2,58, SO 

= 1,21) oz. več marketinškega komuniciranja, namenjenega otrokom (npr. več oglaševanja 

programov zvestobe) (AS = 2,02, SO = 1,18) (Slika 41). 

 

Slika 41: Dejavniki, ki bi pripomogli k povečanju stopnje zadovoljstva staršev s 

programi zvestobe za otroke 

Podrobne opisne statistike so razvidne tudi iz Preglednice 17. 
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Preglednica 17: Dejavniki, ki bi pripomogli k povečanju stopnje zadovoljstva staršev s  

                            programi zvestobe za otroke 

Spremenljivka* N AS SO Me Mo 

Večji nabor izdelkov, ki ponujajo dodatne nagrade. 451 2,95 1,24 3,0 4 

Višji cenovni popusti. 450 3,81 1,23 4,0 4 

Večje število ponudnikov programov zvestobe za otroke. 450 2,58 1,21 2,0 2 

Več marketinškega komuniciranja, namenjenega otrokom 

(npr. več oglaševanja programov zvestobe). 
450 2,02 1,18 2,0 1 

*Lestvica: 1 – Sploh se ne strinjam, 2 – Ne strinjam se, 3 – Niti se ne strinjam niti se strinjam, 4 – 

Strinjam se,  

5 – Popolnoma se strinjam 

N – število veljavnih odgovorov, AS – aritmetična sredina, SO – standardni odklon, Me – mediana, Mo 

– modus 

7.3.3  Preverjanje hipotez 

Hipoteza 1 (H1): Marketinško komuniciranje, namenjeno otrokom, vpliva na vključevanje 

njihovih staršev v programe zvestobe za otroke. 

Najprej smo postavili nekaj teoretičnih izhodišč za lažje razumevanje analize hipoteze 1 (H1). 

Razlike v aritmetičnih sredinah za dva neodvisna vzorca ugotavljamo s t-testom za dva 

neodvisna vzorca. To pomeni, da imamo za različne respondente podatke v dveh različnih 

situacijah. Ko govorimo o t-testu, govorimo o parametričnem testu, ki med drugim 

predpostavlja homogenost varianc (nanaša se na to, da je razpršnost vrednosti proučevane 

spremenljivke približno enaka v različnih skupinah). Predpostavko o homogenosti varianc 

lahko preverimo z Levenovim testom. Če je slednji statistično značilen (p < 0,05), so variance 

statistično značilno različne v različnih skupinah. Če pa Levenov test ni statistično značilen (p 

> 0,05), potem lahko predpostavimo homogenost varianc, kar tudi pomeni, da ničelne hipoteze 

ne moremo zavrniti (Šuster Erjavec in Južnik Rotar 2013, 125 -128). 

Z multiplo regresijo proučujemo linearni vpliv več neodvisnih spremenljivk na odvisno. 

Multiplo regresijsko funkcijo zapišemo kot Y = α + β1X1 + β2X2 + … +βkXk (α je regresijska 

konstanta, β1, β2, βk so parcialni regresijski koeficienti). Parcialni regresijski koeficient nam 

pove, za koliko se v povprečju spremeni odvisna spremenljivka, če se neodvisna poveča za 1 

enoto, vse ostale pa ostanejo nespremenjene. Pri multipli regresiji se srečujemo tudi z 

naslednjimi parametri (Šuster Erjavec in Južnik Rotar 2013, 163): 

- multipli korelacijski koeficient nam pokaže moč odvisnosti med odvisno in vsemi v model 

vključenimi neodvisnimi spremenljivkami, 

- multipli determinacijski koeficient pove, kakšen delež variance odvisne spremenljivke je 

pojasnjen z linearnim vplivom vseh v model vključenih neodvisnih spremenljivk, 
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- parcialni korelacijski koeficient pokaže smer in moč povezanosti med odvisno in 

posamezno neodvisno spremenljivko (pri tem pa je pri obeh izločen vpliv vseh preostalih 

v model vključenih spremenljivk). 

Za preverjanje hipoteze smo uporabili spremenljivke iz vprašanja, ki meri, v kolikšni meri je 

otrok izpostavljen orodjem marketinškega komuniciranja programov zvestobe za otroke po 

lestvici od 1 »Nikoli« do 5 »Vedno« (Slika 29). Najprej smo izračunali novo spremenljivko 

»Izpostavljenost otroka marketinškemu komuniciranju« kot povprečje spremenljivk, ki merijo, 

kako pogosto je otrok izpostavljen posameznemu orodju marketinškega komuniciranja 

programov zvestobe za otroke. Nato smo s t-testom za neodvisne vzorce preverili, če obstajajo 

razlike v izpostavljenosti otrok marketinškemu komuniciranju med otroki tistih staršev, ki so 

se za vključitev v programe zvestobe za otroke odločili na lastno željo ter med otroki staršev, 

ki so se za vključitev v programe zvestobe za otroke odločili na željo svojih otrok.  

Povprečna ocena izpostavljenosti marketinškemu komuniciranju otrok tistih staršev, ki so se v 

program zvestobe za otroke vključili na lastno željo, je 2,99 (SO = 0,57), medtem ko je 

povprečna ocena izpostavljenosti marketinškemu komuniciranju otrok staršev, ki so se v 

program zvestobe za otroke vključili na željo otroka, nekoliko višja, in sicer 3,04, a se razlika 

ni izkazala za statistično značilno (t(188) =  0,678, p = 0,498). Statistično značilnih razlik med 

skupinama torej nismo ugotovili. Pri pogostosti izpostavljenosti desetih od enajstih navedenih 

orodij marketinškega komuniciranja (p > 0,05) pa se je izkazalo, da so otroci tistih staršev, ki 

so se v program zvestobe za otroke odločili na željo svojega otroka, pogosteje izpostavljeni 

marketinškemu komuniciranju v obliki velikih obcestnih oglasov (jumbo plakatov) 

(t(189)=2,121, p = 0,035) (Preglednica 18). 
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Preglednica 18: Vključitev v program zvestobe za otroke glede na izpostavljenost otroka  

                           marketinškemu komuniciranju 

 Vključitev v program 

zvestobe za otroke: 

    

T-test za 

neodvisne vzorce 

Spremenljivka N AS SO SE t df p 

Izpostavljenost 

otroka 

marketinškemu 

komuniciranju 

Je bila moja lastna želja. 131 2,99 0,57 0,05 

-0,678 188 0,498 Je bila želja mojega 

otroka. 
59 3,04 0,49 0,06 

Televizijski oglasi 

Je bila moja lastna želja. 133 4,02 1,20 0,10 

0,173 190 0,863 Je bila želja mojega 

otroka. 
59 3,98 1,14 0,15 

Oglasi na internetu 

Je bila moja lastna želja. 133 2,17 1,09 0,09 

-0,699 190 0,486 Je bila želja mojega 

otroka. 
59 2,29 0,97 0,13 

Facebook, Twitter, 

MySpace oglasi 

Je bila moja lastna želja. 133 1,87 1,10 0,10 

0,741 190 0,460 Je bila želja mojega 

otroka. 
59 1,75 1,08 0,14 

Oglasi v časopisu, 

revijah 

Je bila moja lastna želja. 133 2,19 1,16 0,10 

-0,549 190 0,584 Je bila želja mojega 

otroka. 
59 2,29 1,18 0,15 

Radijski oglasi 

Je bila moja lastna želja. 131 1,73 0,96 0,08 

-1,610 188 0,109 Je bila želja mojega 

otroka. 
59 1,98 1,06 0,14 

Reklamni letaki, ki 

jih prejemate na dom 

Je bila moja lastna želja. 133 3,80 1,11 0,10 

0,295 190 0,769 Je bila želja mojega 

otroka. 
59 3,75 1,12 0,15 

Veliki obcestni 

oglasi (jumbo 

plakati) 

Je bila moja lastna želja. 132 3,14 0,94 0,08 

-2,121 189 0,035 Je bila želja mojega 

otroka. 
59 3,44 0,77 0,10 

Organizirani 

dogodki za otroke na 

prodajnem mestu 

Je bila moja lastna želja. 133 2,88 1,05 0,09 

0,195 190 0,845 Je bila želja mojega 

otroka. 
59 2,85 1,06 0,14 

Preko osebja in 

oglasnih vsebin na 

prodajnem mestu 

Je bila moja lastna želja. 132 3,21 1,24 0,11 

-0,578 189 0,564 Je bila želja mojega 

otroka. 
59 3,32 1,17 0,15 

Preko sovrstnikov v 

vrtcu, šoli 

Je bila moja lastna želja. 133 4,31 0,94 0,08 

-0,575 190 0,566 Je bila želja mojega 

otroka. 
59 4,39 0,83 0,11 

Preko družine, 

sorodnikov, sosedov, 

znancev 

Je bila moja lastna želja. 133 3,56 1,16 0,10 

0,572 190 0,568 Je bila želja mojega 

otroka. 
59 3,46 0,95 0,12 

N – število veljavnih odgovorov, AS – aritmetična sredina, SO – standardni odklon, SN – standardna 

napaka 
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Stopnjo vključevanja staršev v programe zvestobe za otroke smo merili tudi z vprašanjem, kjer 

so anketiranci na lestvici od 1 »Sploh se ne strinjam« do 5 »Popolnoma se strinjam« 

odgovarjali, v kolikšni meri se strinjajo s štirimi trditvami o tem, kako na njihove nakupne 

odločitve vplivajo želje njihovega otroka za nagrade iz programa zvestobe, in sicer: 

1. Otrokovih želja ne upoštevam, kupim samo najnujnejše. 

2. Upoštevam otrokove želje, zato kupim posebno označene izdelke, ki prinašajo dodatne 

nagrade iz programa zvestobe. 

3. V cilju, da dobim nagrado za otroka, zapravim več kot sem načrtoval. 

4. Pogosteje nakupujem v prodajalnah, katerih programi zvestobe omogočajo nagrade 

otrokom. 

Najprej smo prvo trditev rekodirali, tako da je višja ocena pomenila večjo stopnjo vključevanja 

staršev v programe zvestobe za otroke (1=5, 2=4, 3=3, 4=2 in 5=1), tako kot pri preostalih treh 

spremenljivkah. Nato smo s Cronbach α koeficientom preverili notranjo konsistenco štirih 

spremenljivk, ki merijo stopnjo vključevanja staršev v programe zvestobe za otroke. Ker ima 

Cronbach α koeficient vrednost kar 0,916, lahko sklepamo, da vse štiri spremenljivke dejansko 

merijo isti pojav. Zato smo v nadaljevanju izračunali novo spremenljivko »Stopnja 

vključevanja staršev v programe zvestobe za otroke« kot povprečje teh štirih spremenljivk. 

Nato smo s postopno (angl. Stepwise) večkratno (multiplo) linearno regresijo preverili, kako na 

vrednost spremenljivke »Stopnja vključevanja staršev v programe zvestobe za otroke« vplivajo 

spremenljivke, ki merijo, v kolikšni meri je otrok izpostavljen posameznemu orodju 

marketinškega komuniciranja. Postopna metoda pomeni, da so neodvisne spremenljivke v 

regresijski model vključene postopno, tako da se na posameznem koraku doda spremenljivko, 

ki pojasni največji delež preostale variance odvisne spremenljivke. Tako končni regresijski 

model vsebuje le tiste neodvisne spremenljivke, ki imajo na odvisno spremenljivko statistično 

značilen vpliv. Izkazalo se je, da ima na stopnjo vključevanja staršev v programe zvestobe za 

otroke statistično značilen pozitiven vpliv pogostost izpostavljenosti otrok televizijskim 

oglasom (β = 0,439, p < 0,001), reklamnim letakom, ki jih prejemajo na dom (β = 0,335, p < 

0,001), in oglasom na Facebooku, Twitterju, Myspace-u ipd. (β = 0,217, p < 0,001). Na 

vključevanje staršev v programe zvestobe za otroke pa pozitivno vpliva tudi, kako pogosto so 

otroci izpostavljeni marketinškemu komuniciranju programov zvestobe za otroke preko osebja 

in oglasnih vsebin na prodajnem mestu (β = 0,133, p = 0,018). Po drugi strani na stopnjo 

vključevanja staršev v programe zvestobe za otroke negativno statistično značilno vpliva 

izpostavljenost otrok oglasom v časopisih in revijah (β = 0,210, p < 0,001). Pet spremenljivk 

pogostosti izpostavljenosti otrok marketinškemu komuniciranju programov zvestobe za otroke, 

ki statistično značilno pojasnjujejo spremenljivko, ki meri nakupne odločitve staršev oz. 

njihovo vključevanje v programe zvestobe za otroke, skupaj pojasni več kot 65 % variabilnosti 

odvisne spremenljivke (determinacijski koeficient oz. R2 = 0,681, prilagojen determinacijski 

koeficient oz. R2 = 0,668, ki ga upoštevamo, kadar imamo več neodvisnih spremenljivk) 

(Preglednica 19). 
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Determinacijski koeficient (r2) meri delež variabilnosti, ki je pojasnjen z neodvisno 

spremenljivko X v regresijskem modelu. Korelacijski koeficient (r) pa meri moč in smer 

povezave med proučevanima spremenljivkama. (Šuster Erjavec in Južnik Rotar 2013, 157). 

Preglednica 19: Vpliv izpostavljenosti otroka posameznim orodjem marketinškega  

                            komuniciranja na vključevanje staršev v programe zvestobe za otroke 

 

Nestandarizirani 

koeficienti 

Standarizir-

ani 

koeficienti 

  

  B SE β t p 

Konstanta 0,103 0,292  0,352 0,725 

Televizijski oglasi 0,412 0,053 0,439 7,775 0,000 

Reklamni letaki, ki jih prejemate na dom 0,336 0,059 0,335 5,742 0,000 

Oglasi v časopisu, revijah -0,188 0,050 -0,210 -3,758 0,000 

Facebook, Twitter, MySpace oglasi 0,219 0,054 0,217 4,035 0,000 

Preko osebja in oglasnih vsebin na prodajnem mestu 0,128 0,054 0,133 2,392 0,018 

Model: R = 0,825, R2 = 0,681, prilagojen R2 = 0,668 

ANOVA: F = 54,102, p < 0,001 

Odvisna spremenljivka: Stopnja vključevanja staršev v programe zvestobe za otroke 

ANOVA (angl. Analysis of variance) oz. analizo variance uporabljamo tudi pri regresiji, saj 

lahko s F-testom ocenimo, kako dobro regresijski model napove vrednosti odvisne 

spremenljivke (izid=model+napaka) v primerjavi z napako modela. S F-testom torej testiramo 

celotno prileganje regresijskega modela nizu opazovanih podatkov. F-test definiramo kot 

razmerje pojasnjene variance. V kolikor je vrednost F-testa manj kot 1, potem po definiciji 

izkazuje statistično neznačilen vpliv (Šuster Erjavec in Južnik Rotar 2013, 129-130). 

Vrednost odvisne spremenljivke »Stopnja vključevanja staršev v programe zvestobe za otroke« 

glede na nestandardizirane predvidene vrednosti regresijske analize za preverjanje prve 

hipoteze so razvidne tudi iz razsevnega grafikona na Sliki 42 (od koder je razvidno, da se 

regresijska premica spremenljivkam prilagaja). 

Razsevni grafikon uporabljamo za prikaz gibanja dveh spremenljivk. Vsaka točka v tem 

grafikonu ima koordinati X in Y. Pri enostavni linearni regresiji, ko imamo odvisno 

spremenljivko Y in neodvisno spremenljivko X to pomeni, da vsaka točka v razsevnem 

grafikonu vsebuje koordinato Y za vrednost odvisne spremenljivke in koordinato X za vrednost 

neodvisne spremenljivke, torej par (X, Y) za vsako statistično enoto (Šuster Erjavec in Južnik 

Rotar 2013, 148). 
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Slika 42: Vpliv izpostavljenosti otrok posameznim orodjem marketinškega 

komuniciranja na stopnjo vključevanja staršev v programe zvestobe za otroke 

Potrdili smo, da ima pogostost izpostavljenosti otrok določenim orodjem marketinškega 

komuniciranja programov zvestobe za otroke statistično značilen vpliv na stopnjo vključevanja 

staršev v programe zvestobe za otroke. Prav tako smo tudi potrdili, da so otroci tistih staršev, 

ki se v programe zvestobe za otroke vključijo na željo otrok, statistično značilno pogosteje 

izpostavljeni marketinškemu komuniciranju teh programov preko velikih obcestnih oglasov 

(jumbo plakatov) kot otroci staršev, ki se v takšne programe zvestobe vključijo na lastno željo. 

Zato lahko potrdimo prvo hipotezo (H1) - da marketinško komuniciranje, namenjeno otrokom, 

vpliva na vključevanje njihovih staršev v programe zvestobe za otroke. 

Hipoteza 2 (H2): Marketinško komuniciranje programov zvestobe za otroke statistično 

pomembno vpliva na nakupne odločitve staršev. 

Za preverjanje druge hipoteze smo s postopno večkratno linearno regresijo izračunali vpliv 

izpostavljenosti staršev posameznim orodjem marketinškega komuniciranja programov 

zvestobe za otroke na nakupne odločitve staršev, ki ga predstavlja predhodno izračunana 

spremenljivka »Stopnja vključevanja staršev v programe zvestobe za otroke«. Izkazalo se je, 

da ima na nakupne odločitve staršev statistično značilen pozitiven vpliv pogostost 

izpostavljenosti staršev marketinškemu komuniciranju teh programov preko osebja in oglasnih 

vsebin na prodajnem mestu (β = 0,312, p < 0,001). Pozitiven statistično značilen vpliv imata 

tudi izpostavljenost staršev reklamnim letakom, ki jih prejemajo na dom (β = 0,338, p < 0,001) 

ter televizijskim oglasom (β = 0,260, p < 0,001). Po drugi strani imajo na nakupne odločitve 

staršev, v smislu stopnje njihovega vključevanja v programe zvestobe za otroke, statistično 
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značilen negativen vpliv veliki obcestni oglasi (jumbo plakati) (β = ¬ 0,249, p < 0,001). Štiri 

spremenljivke pogostosti izpostavljenosti staršev orodjem marketinškega komuniciranja 

programov zvestobe za otroke, ki statistično značilno pojasnjujejo spremenljivko, ki meri 

nakupne odločitve staršev oz. stopnjo njihovega vključevanja v programe zvestobe za otroke 

(tudi na željo otrok), skupaj pojasni več kot 50 % variabilnosti odvisne spremenljivke 

(R2 =  0,526, prilagojen R2 = 0,512) (Preglednica 20). 

Preglednica 20: Vpliv izpostavljenosti staršev posameznim orodjem marketinškega  

                            komuniciranja na njihove nakupne odločitve 

 

Nestandarizir-

ani 

koeficienti 

Standarizi-

rani  

koeficienti 

  

  B SE β t p 

Konstanta 0,514 0,383  1,343 0,182 

Preko osebja in oglasnih vsebin na prodajnem mestu 0,265 0,057 0,312 4,614 0,000 

Reklamni letaki, ki jih prejemate na dom 0,390 0,079 0,338 4,957 0,000 

Veliki obcestni oglasi (jumbo plakati) -0,235 0,058 -0,249 -4,065 0,000 

Televizijski oglasi 0,236 0,063 0,260 3,766 0,000 

Model: R = 0,726, R2 = 0,526, prilagojen R2 = 0,512 

ANOVA: F = 36,123, p < 0,001 

Odvisna spremenljivka: Stopnja vključevanja staršev v programe zvestobe za otroke 

Vrednost odvisne spremenljivke »Stopnja vključevanja staršev v programe zvestobe za otroke« 

glede na nestandardizirane predvidene vrednosti regresijske analize za preverjanje druge 

hipoteze so razvidne tudi iz razsevnega grafikona na Sliki 43. 

Slika 43: Vpliv izpostavljenosti staršev posameznim orodjem marketinškega 

komuniciranja na stopnjo vključevanja staršev v programe zvestobe za otroke 
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Potrdili smo, da ima večja izpostavljenost staršev posameznim orodjem marketinškega 

komuniciranja programov zvestobe za otroke statistično značilen vpliv na nakupne odločitve 

staršev v smislu večje stopnje vključevanja v takšne programe. Hipotezo 2 (H2) zato lahko 

potrdimo. 

Hipoteza 3 (H3): Staršem je pri nakupnih odločitvah v okviru programov zvestobe za otroke 

statistično značilno pomembnejši dejavnik blagovna znamka izdelkov, kot pa cenovni popusti, 

kuponi, nagrade, prijaznost in strokovnost prodajnega osebja, dogodki za otroke, priporočila 

drugih oseb, oglaševanje. 

Kot je bilo razvidno že iz Slike 38, so staršem pri nakupnih odločitvah v okviru programov 

zvestobe za otroke najpomembnejši dejavnik cenovni popusti, blagovne znamke izdelkov pa so 

glede na aritmetične sredine po pomembnosti vpliva na četrtem mestu od enajstih dejavnikov. 

Z enosmerno analizo variance (ANOVA) za ponovljena merjenja oz. parne vzorce smo vseeno 

preverili, če v pomembnosti vpliva posameznih dejavnikov obstajajo statistično značilne 

razlike. Z Bonferronijevim post-hoc testom smo preverili, med konkretno katerimi dejavniki te 

razlike obstajajo. 

Post-hoc analizo uporabimo takrat, ko želimo izvedeti, katere skupine podatkov se med seboj 

bistveno razlikujejo. To pomeni, da povprečje vsake skupine primerjamo s povprečjem 

preostalih skupin. Bonferroni test uporabimo, če želimo kontrolirati napako tipa 1 (Šuster 

Erjavec in Južnik Rotar 2013, 130).  

Izkazalo se je, da lahko potrdimo statistično značilne razlike v pomembnosti posameznih 

dejavnikov (F(4,182, 561,322) = 149,799, p < 0,001). Cenovni popusti so statistično značilno 

pomembnejši od vseh naštetih dejavnikov, razen nagrad za otroke. Po drugi strani so anketiranci 

pomembnost neposrednega marketinga in interneta ocenili statistično značilno nižje kot 

pomembnost vseh preostalih devetih dejavnikov. Blagovne znamke izdelkov so statistično 

značilno manj pomembne od cenovnih popustov, kuponov in nagrad za otroke (npr. igračke, 

nalepke, sličice, kartice). Statistično značilno pomembnejše pa so blagovne znamke izdelkov 

od prijaznosti in strokovnosti prodajnega osebja, dogodkov za otroke, pospeševanja prodaje, 

neposrednega marketinga in interneta (Preglednica 21). 
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Preglednica 21: Primerjava pomembnosti dejavnikov pri nakupnih odločitvah staršev v  

                           okviru programov zvestobe za otroke 

Dejavnik N AS SO Post-Hoca 

A: Cenovni popusti 135 4,27 0,97  

B: Kuponi 135 3,96 0,83 A 

C: Priporočila drugih oseb 135 3,58 0,95 ABG 

Č: Oglaševanje 135 3,45 0,91 ABCG 

D: Prijaznost in strokovnost prodajnega osebja 135 2,68 1,00 ABCČEG 

E: Blagovne znamke izdelkov 135 3,61 0,92 ABG 

F: Dogodki za otroke 135 2,92 0,87 ABCČEG 

G: Nagrade za otroke (npr. igračke, nalepke, sličice, 

kartice) 
135 4,13 1,02  

H: Pospeševanje prodaje 135 2,39 0,83 ABCČDEFG 

I: Neposredni marketing 135 1,93 0,93 ABCČDEFGH 

J: Internet 135 1,95 1,08 ABCČDEFGH 

Mauchlyjev test sferičnosti: W = 0,012, χ2 = 574,055, p < 0,001 

ANOVA za ponovljene vzorce z Greenhouse-Geisser popravkom: F(4,182, 561,322) = 149,799, p < 

0,001 

a. Bonferronijev test. Črka predstavlja dejavnik s statistično značilno višjo aritmetično sredino 

(p < 0,05). 

N – število veljavnih odgovorov, AS – aritmetična sredina, SO – standardni odklon 

Ker ni mogoče trditi, da je staršem pri nakupnih odločitvah v okviru programov zvestobe za 

otroke statistično značilno pomembnejši dejavnik blagovna znamka izdelkov kot pa cenovni 

popusti, kuponi in nagrade, tretje hipoteze (H3) ne moremo potrditi, zato jo ovržemo. 

Hipoteza 4 (H4): Starši, katerih otroci preživijo več časa za televizijskimi zasloni in pred 

računalnikom, se statistično značilno pogosteje odločajo za nakup v okviru programov zvestobe 

za otroke.  

Med najpomembnejša vprašanja vsake znanosti prištevamo ravno vprašanja o povezanosti 

pojavov. Ko govorimo o funkcijski povezanosti, govorimo o povezanosti dveh spremenljivk. 

Pri tem moramo poudariti, da na odvisno spremenljivko vpliva samo neodvisna spremenljivka 

ter nič drugega. Upoštevati moramo tudi to, da vsaki vrednosti neodvisne spremenljivke ustreza 

ena ali več točno določenih vrednosti odvisne spremenljivke (Kožuh 2012, 34). 

Če pa zveza med dvema spremenljivkama ni funkcijska, je lahko korelacijska. Funkcijsko 

zvezo si lahko npr. predstavljamo kot poln kozarec vode, korelacijsko pa kot deloma poln 

kozarec. Pri korelaciji med spremenljivkama obstaja splošna tendenca povezanosti, kar pomeni, 

da povezanost nasploh obstaja, posamezni primeri pa lahko tudi odstopajo od te zakonitosti 

(Kožuh 2012, 34-35). 

Čim večja kot so odstopanja od povezanosti, rahlejša je zveza med pojavoma. Velja pa tudi 

obratno; manjša kot so odstopanja, tesnejša je zveza. Zaradi tega lahko pri korelaciji govorimo 
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o jakosti oz. tesnosti zveze. Korelacija je torej zveza med dvema spremenljivkama, pri čemer 

moramo upoštevati tudi druge oz. ostale vplive (Kožuh 2012, 35). 

Korelaciji lahko določimo jakost in smer. Pozitivna korelacija je takrat, če vrednosti neodvisne 

spremenljivke naraščajo, pri čemer naraščajo tudi vrednosti odvisne spremenljivke. Negativna 

korelacija pa takrat, če ob naraščanju vrednosti »x«, vrednosti »y« padajo (Kožuh 2012, 34-

35). 

Spearmanov koeficient korelacije meri linearno povezanost med dvema numeričnima 

spremenljivkama, ki nista normalno porazdeljeni. Prav tako meri moč linearne povezanosti med 

dvema spremenljivkama (nelinearnih povezanosti torej ta koeficient ne meri). Spearmanov 

koeficient korelacije je definiran na intervalu od -1 do 1. Če je Spearmanov koeficient (Šuster 

Erjavec in Južnik Rotar 2013, 88): 

- 0 = ni povezanosti, 

- -1 = največja možna obratno sorazmerna povezanost, 

- 1 = največja možna premosorazmerna povezanost, 

- od 0 do |0,3| šibka povezanost, 

- nad |0,3| do |0,6| srednje močna povezanost, 

- nad |0,6| do |1| zelo močna povezanost. 

S Spearmanovim korelacijskim koeficientom smo preverili, kako je čas, ki ga otrok preživi pred 

televizijskimi zasloni in pred računalnikom, povezan s spremenljivko »Stopnja vključevanja 

staršev v programe zvestobe za otroke«. 

Izkazalo se je, da sta spremenljivki zelo močno pozitivno statistično značilno povezani (rs = 

0,767, p < 0,001). To pomeni, da bolj pogosto, kot so otroci pred televizorjem oz. pred 

računalnikom, večja je stopnja vključevanja staršev v programe zvestobe za otroke, kar pomeni, 

da se tudi pogosteje odločajo za nakup v okviru teh programov. Močna povezanost je razvidna 

tudi iz Slike 44, ki prikazuje aritmetične sredine spremenljivke »Stopnja vključevanja staršev 

v programe zvestobe za otroke«, ter vseh štirih posameznih spremenljivk, ki merijo stopnjo 

vključevanja staršev v programe zvestobe za otroke glede na čas, ki ga otrok preživi pred 

računalnikom oz. pred televizijo. Opazimo, da med otroki, ki ne uporabljajo računalnika oz. ne 

gledajo televizije (takšnih je le 5 otrok anketirancev) oz. tistimi, ki so na računalniku oz. pred 

televizijo manj kot eno uro na dan, ni bistvenih razlik oz. se stopnja vključevanja staršev v 

programe zvestobe celo v manjši meri zmanjša. Stopnja vključevanja staršev v programe 

zvestobe za otroke začne močno naraščati pri uporabi računalnika oz. gledanju televizije eno 

uro ali več na dan in je na najvišji stopnji pri starših otrok, ki uporabljajo računalnik oz. gledajo 

televizijo več kot 4 ure na dan. 

Ker smo potrdili, da se starši, katerih otroci preživijo več časa za televizijskimi zasloni in pred 

računalnikom, statistično značilno pogosteje odločajo za nakup v okviru programov zvestobe 

za otroke, lahko hipotezo 4 (H4) potrdimo. 
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Slika 44: Povezanost med stopnjo vključevanja staršev v programe zvestobe za otroke in 

časom, ki ga otrok preživi pred računalnikom oz. televizorjem 

7.4 Ugotovitve raziskovanja 

V raziskavi z naslovom Povezanost marketinškega komuniciranja programov zvestobe za 

otroke in nakupnih odločitev staršev v Sloveniji smo upoštevali 452 pravilno izpolnjenih 

spletnih anketnih vprašalnikov, katere so starši prejeli v spletne nabiralnike, do njih pa so 

dostopali tudi preko spletnega socialnega omrežja Facebook. Reševali so jih lahko dva meseca, 

in sicer od novembra 2016 do januarja 2017. 

Ugotovili smo, da je v raziskavi sodelovalo kar 90 % žensk, torej so bili moški v manjšini. 

Večina anketirancev prebiva v mestu, stari so od 30-39 let, imajo enega otroka, so zaposleni in 

visokošolsko izobraženi. 

Najprej smo raziskovali vključenost staršev v programe zvestobe za otroke. Ugotovili smo, da 

je skoraj polovica anketirancev še vedno vključenih v programe zvestobe za otroke, okoli 1/4 

pa se jih še namerava vključiti vanje. Prav tako smo ugotovili, da se je večina staršev v tovrstne 

programe vključilo na lastno željo, manj kot 20 % pa na željo njihovega otroka. 
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Koliko prostega časa vaš otrok preživi pred računalnikom in televizorjem?

Stopnja vključevanja staršev v programe zvestobe za otroke

Otrokovih želja ne upoštevam, kupim samo najnujnejše. (rekodirano)

Upoštevam otrokove želje, zato kupim posebno označene izdelke, ki prinašajo

dodatne nagrade iz programa zvestobe.
V cilju, da dobim nagrado za otroka, zapravim več kot sem načrtoval.

Pogosteje nakupujem v prodajalnah, katerih programi zvestobe omogočajo nagrade

otrokom.
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Z nadaljnjim raziskovanjem smo ugotovili, da več kot polovica otrok anketirancev prepozna ter 

poimenuje nagrade iz programa zvestobe za otroke. Ugotovili smo tudi, da anketirance k 

nakupu določenega izdelka oz. storitve najbolj pritegnejo priporočila prijateljev oz. znancev, 

oglaševanje ter pospeševanje prodaje (programi zvestobe). Prav tako smo ugotovili, da je 

najmanj otrok anketirancev, ki prosti čas pred televizorjem in za računalnikom preživijo nič ur 

dnevno, skoraj 35 % otrok pa na tak način prosti čas preživlja eno do dve uri dnevno. Ugotovili 

smo tudi, da se anketirani starši v največji meri strinjajo, da bi morali marketinško 

komuniciranje preko televizije in računalnika bolj nadzorovati in ga omejiti ter da marketinško 

komuniciranje sili njihovega otroka v prezgodnje potrošništvo. 

Nadalje smo raziskovali izpostavljenost otrok in staršev orodjem marketinškega komuniciranja. 

Ugotovili smo, da otroci najpogosteje za programe zvestobe izvedo preko sovrstnikov v vrtcu, 

šoli, pogosto preko televizijskih oglasov, reklamnih letakov, ki jih prejemajo na dom, in preko 

družine, sorodnikov, sosedov, prijateljev. Starši za programe zvestobe za otroke najpogosteje 

izvedo iz reklamnih letakov, ki jih prejemajo na dom, pogosto pa tudi preko televizijskih 

oglasov in preko lastnega otroka. 

Podrobneje smo raziskovali tiste anketirance, ki so bili v času anketiranja vključeni v programe 

zvestobe za otroke in katerih otroci poznajo nagrade iz programa zvestobe. Ugotovili smo, da 

več kot 90 % otrok željo po nagradi iz programa zvestobe izrazi tako, da anketirane starše prosi 

zanjo, zahteva jo okoli 20 % otrok, manj kot 4 % otrok pa omenjene nagrade ne zanimajo. 

Ugotovili smo tudi, da se anketirani starši v največji meri strinjajo, da nagrade iz programov 

zvestobe spodbujajo otroka k potrošništvu. Prav tako smo ugotovili, da se skoraj dve tretjini 

otrok anketiranih staršev z dopolnjeno zbirko igra samo v času aktualne akcije programov 

zvestobe (v času, ko jo ponudniki oglašujejo), potem pa igranje opustijo. Kar 80 % otrok 

anketiranih staršev manjkajoče nagrade zbere s pomočjo izmenjevanja v vrtcu, šoli, knjižnici, 

le okoli 5 % staršev pa je odgovorilo, da manjkajoče nagrade za otroke kupijo preko spleta, pri 

čemer plačajo tudi poštnino. 

Raziskovali smo tudi odločitve o nakupu staršev in njihovo zadovoljstvo s programi zvestobe 

za otroke. Ugotovili smo, da jih otroci pogosto spremljajo pri nakupih, pri čemer starši tudi 

pogosteje nakupujejo v prodajalnah, katerih programi zvestobe omogočajo nagrado otrokom. 

Ugotovili smo tudi, da so izdelki, ki prinašajo dodatno nagrado v okviru programov zvestobe 

za otroke, v bistvu izdelki, ki jih ponujajo ponudniki z lastno blagovno znamko. Prav tako smo 

ugotovili, da na nakupne odločitve staršev v okviru programov zvestobe za otroke najbolj 

vplivajo cenovni popusti, nagrade za otroke ter kuponi, nekoliko manj pa blagovne znamke 

izdelkov. Nadalje smo ugotovili, da se starši v največji meri po opravljenem nakupu v okviru 

programov zvestobe za otroke počutijo nezadovoljne, saj imajo občutek, da manipulirajo z 

njimi in njihovimi otroki. Kljub temu da anketiranim staršem programi zvestobe za otroke ne 

prinašajo vedno zadovoljstva, smo ugotovili, da bo na osnovi dosedanjih izkušenj skoraj dve 

tretjini staršev še nadaljevalo z nakupi pri ponudnikih, ki bodo v prihodnosti te programe 
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omogočali. Ugotovili smo tudi, da bi k zadovoljstvu staršev s programi zvestobe za otroke 

najbolj pripomogli cenovni popusti, nekoliko manj večji nabor izdelkov, ki ponujajo dodatne 

nagrade, še manj večje število ponudnikov programov zvestobe, najmanj pa bi k njihovemu 

zadovoljstvu pripomoglo več marketinškega komuniciranja, namenjenega otrokom.  

Glede na zastavljene hipoteze in njihovo preverjanje smo ugotovili, da marketinško 

komuniciranje, namenjeno otrokom, vpliva na vključevanje staršev v programe zvestobe za 

otroke (H1). Nadalje smo ugotovili, da marketinško komuniciranje programov zvestobe za 

otroke statistično pomembno vpliva na nakupne odločitve staršev (H2). Ugotovili smo tudi, da 

se starši, katerih otroci preživijo več časa za televizijskimi zasloni in pred računalnikom, 

statistično značilno pogosteje odločajo za nakup v okviru programov zvestobe za otroke (H4). 

Prav tako smo ugotovili, da staršem pri nakupnih odločitvah v okviru programov zvestobe za 

otroke blagovna znamka izdelkov ni statistično značilno pomembnejši dejavnik, kot pa cenovni 

popusti, kuponi, nagrade, prijaznost in strokovnost prodajnega osebja, dogodki za otroke, 

priporočila drugih oseb, oglaševanje (H3). 

Če povzamemo vse ugotovitve, lahko zaključimo, da starši niso resnično zvesti uporabniki 

programov zvestobe za otroke, saj se lahko hitro odločijo za drugega ponudnika, v kolikor jim 

bo omogočil višje popuste. Glede na to, da smo ugotovili, da bi le v manjši meri k zadovoljtsvu 

staršev pripomoglo večje število ponudnikov programov zvestobe za otroke, lahko tudi 

sklepamo, da so bili nekateri starši nekoč kot imetniki samo ene kartice zvestobe manj 

obremenjeni in morda bolj zadovoljni kot danes, ko imajo na voljo vedno večje število 

programov zvestobe za otroke in s tem seveda vedno večje število kartic v denarnicah. 

7.5 Prispevek naloge k stroki 

Prispevek magistrske naloge k stroki temelji tako na teoretičnih kot na empiričnih ugotovitvah. 

V teoretičnem delu naloge smo s pomočjo domače in tuje literature preučili in povzeli znanja s 

področja marketinga, marketinškega komuniciranja na splošno, marketinškega komuniciranja, 

namenjenega otrokom, nakupnega vedenja otrok in staršev kot porabnikov ter programov 

zvestobe na splošno in v Sloveniji. Najpomembnejši prispevek naloge k stroki je v tem, da smo 

z raziskavo ugotovili in opredelili, kako se marketing z marketinškim komuniciranjem včasih 

prikrito, včasih pa povsem vidno, takorekoč že ob rojstvu prikrade v naše življenje in ga skuša 

krojiti vse do našega zadnjega izdihljaja. Podali smo nova, sodobna znanja o marketinškem 

komuniciranju programov zvestobe za otroke ter o nakupnih odločitvah njihovih staršev v 

okviru teh programov. 

V empiričnem delu naloge smo prispevali k stroki z raziskavo o povezanosti marketinškega 

komuniciranja programov zvestobe za otroke in nakupnih odločitev staršev v Sloveniji. Ker 

nikjer nismo zasledili, da bi se kdo ukvarjal s takšnim raziskovanjem, lahko trdimo, da smo 

prvi, ki smo se te problematike lotili. Poskušali smo ugotoviti, ali so starši res zvesti porabniki 
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ali pa so v programe zvestobe vključeni zgolj in samo zato, da bi pri nakupovalnih odločitvah 

ugodili predvsem otrokom, ki so očitno izpostavljeni velikemu vplivu marketinškega 

komuniciranja.  

Z ugotovitvami raziskave smo torej prispevali k stroki do te mere, da smo postavili izhodišča 

za nadaljnje raziskovanje vpliva marketinškega komuniciranja programov zvestobe za otroke 

na nakupne odločitve staršev tako na domačih tleh kot tudi v tujini. 

7.6 Predlogi za nadaljnji razvoj, raziskovanje in poslovno prakso 

Mnenja smo, da smo z raziskavo o povezanosti marketinškega komuniciranja programov 

zvestobe za otroke in nakupnih odločitev staršev v Sloveniji podali pomemben prispevek k 

razumevanju marketinškega komuniciranja programov zvestobe za otroke. Ker gre za tematiko, 

ki je še zelo sveža, aktualna in malo raziskana, podajamo naslednje predloge v cilju nadaljnje 

poglobitve raziskovanja: 

- podjetja, ki so omogočala programe zvestobe za otroke, naj v cilju izboljšav temeljito 

raziščejo, kakšen je najboljši, najučinkovitejši pristop do porabnikov, da bodo ti tudi po 

izteku določenega programa zvestobe še naprej opravljali nakupe pri njih; 

- podjetja, ki še nikoli niso omogočala programov zvestobe za otroke, naj v cilju večje 

poslovne uspešnosti temeljito raziščejo, če si porabniki sploh želijo dodatnih tovrstnih 

programov; 

- vsa podjetja naj raziščejo, kaj je tisto, kar omogoča vrhunsko zadovoljstvo porabnikom v 

okviru programov zvestobe za otroke in izven njih, da bodo ti resnično zvesti; 

-  v cilju izboljšav priporočamo raziskavo programov zvestobe za otroke tudi po starostnih 

skupinah, saj bi tako lahko ugotovili, katere nagrade iz programov zvestobe so otroke v 

določenem obdobju odraščanja najbolj navdušile in motivirale, da so se z njimi igrali tudi 

po zaključku aktualnih akcij programov zvestobe, torej v času, ko so jih ponudniki 

prenehali oglaševati; 

- priporočamo, da se v nadaljnje raziskave, s privolitvijo staršev, vključi neposredno otroke, 

in sicer v cilju izboljšanja njihovega zadovoljstva s programi zvestobe. 
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8 SKLEP 

Sodobna podjetja se zelo dobro zavedajo dejstva, da brez učinkovitega marketinškega 

komuniciranja ne bodo rastla in se razvijala, da bodo slej kot prej nazadovala in propadla. Kljub 

temu bi se morala zavedati tudi tega, da z agresivnim in neetičnim marketinškim 

komuniciranjem porabnike odvračajo. Zato morajo podjetja izpiliti in izboljšati strategije 

marketinškega komuniciranja, da bodo porabnike dovolj pritegnila, da bodo opravili nakup 

ravno pri njih. Ker pa samo en opravljen nakup ne omogoča poslovne uspešnosti, morajo 

podjetja ugotoviti, katera strategija bo najuspešneje zadovoljila porabnike ter jih pripravila k 

ponovnemu nakupu. Podjetja se tako lahko odločijo za programe zvestobe v cilju, da bodo 

porabnike prepričala, da ostanejo, da ne gredo h konkurenci. V kolikor se podjetja odločijo, da 

bodo porabnikom omogočala programe zvestobe, morajo najprej dobro raziskati trg, pri čemer 

morajo poleg svojih lastnih interesov upoštevati tudi interese porabnikov. Nenazadnje so prav 

porabniki tisti, ki jim omogočajo preživetje, ki pripomorejo k njihovi dobičkonosnosti. 

Magistrska naloga z osnovno temo povezanost marketinškega komuniciranja programov 

zvestobe za otroke in nakupnih odločitev staršev je imela cilj raziskati, preučiti in opredeliti, 

kakšen vpliv ima marketinško komuniciranje programov zvestobe za otroke na nakupne 

odločitve njihovih staršev. 

Za raziskavo o povezanosti marketinškega komuniciranja programov zvestobe za otroke in 

nakupnih odločitev staršev v Sloveniji smo se odločili zaradi aktualnosti tematike in ker so 

uporabniki programov zvestobe za otroke večkrat izrazili nezadovoljstvo z njimi. Matere so  

npr. potarnale, da sicer ne bi tako pogosto nakupovale pri določenem ponudniku, če ne bi s tem 

dobile nagrade za otroka. Prav tako so povedale, da otrok opazi nagrade iz programov zvestobe 

v oglasih, pri čemer so matere predšolskih otrok še posebej izpostavile televizijske oglase. 

Potožile so, da je večkrat zelo naporno otroku dopovedati, da ne more takoj dobiti nagrade. 

Prav tako otrok ni vedno razumel, da mora starš za nagrado zapraviti določen znesek. Določene 

matere so povedale, da so prijatelje, znance, sodelavce že povpraševale o nagradah iz 

programov zvestobe za otroke v cilju, da bi jih ti bodisi podarili bodisi izmenjali. Medtem ko 

so matere namenjale kar precejšnjo pozornost programom zvestobe za otroke, se ti večine 

očetov niso kaj dosti dotaknili. Očetje, če že morajo, namreč najraje nakupujejo tam, kjer ni 

dolgih vrst na blagajni, kjer ne potrebujejo kartic zvestobe, kjer so skratka najmanj obremenjeni. 

S pomočjo spletnega anketnega vprašalnika, na katerega so odgovarjali starši, smo prišli do 

podatkov, ki smo jih uporabili pri analizi rezultatov raziskave in preverjanju zastavljenih štirih 

hipotez. Hipotezo 1 (H1), da marketinško komuniciranje, namenjeno otrokom, vpliva na 

vključevanje njihovih staršev v programe zvestobe za otroke, smo potrdili. Tudi drugo hipotezo 

(H2) smo potrdili, in sicer da marketinško komuniciranje programov zvestobe za otroke 

statistično pomembno vpliva na nakupne odločitve staršev. Tretje hipoteze (H3), da je staršem 

pri nakupnih odločitvah v okviru programov zvestobe za otroke statistično značilno 

pomembnejši dejavnik blagovna znamka izdelkov kot pa cenovni popusti, kuponi, nagrade, 



 

138 

prijaznost in strokovnost prodajnega osebja, dogodki za otroke, priporočila drugih oseb in 

oglaševanje, pa nismo mogli potrditi, zato smo jo zavrnili. Prav tako smo potrdili četrto 

hipotezo (H4), da se starši, katerih otroci preživijo več časa za televizijskimi zasloni in pred 

računalnikom, statistično značilno pogosteje odločajo za nakup v okviru programov zvestobe 

za otroke. 

Otroštvo je temelj, na osnovi katerega gradimo življenje. Zato bi moralo biti to obdobje eno 

izmed najlepših, da bi lahko pozitivno in samozavestno vstopali v zrelejša, odgovornejša 

obdobja. Ker otroci po navadi pokažejo svoja čustva in dobesedno ter intenzivno dojemajo 

okolico, morajo njihovi starši pozorno spremljati, kako preživljajo prosti čas ter čemu vse so 

izpostavljeni. Otroci se lahko v trenutku npr. razveselijo junakov in živalskih podob iz 

marketinških sporočil, lahko pa se teh tudi prestrašijo. Glede na to, da so iz marketinškega 

vidika otroci zelo zanimivi zaradi svoje dojemljivosti, jih želijo tržniki z marketinškim 

komuniciranjem in z blagovnimi znamkami pritegniti že v zibelki. To storijo zato, da bodo 

današnji otroci ostali njihovi zvesti porabniki tudi v odraslem obdobju, saj se bodo ob nakupu 

blagovne znamke iz otroštva za trenutek počutili nostalgično in brezskrbno - kot takrat, ko so 

bili še majhni. 

Zatorej ne pozabimo, da smo vsi nekoč bili otroci, zato je prav, da smo družbeno odgovorni in 

zaščitimo njihova občutljiva in iskrena srca. Ravno iskren in pošten odnos podjetij, v katerem 

ni prostora za manipulacijo, je tudi edina pravilna pot do vrhunskega zadovoljstva in resnične 

zvestobe porabnikov. 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

Povezanost marketinškega komuniciranja programov zvestobe za otroke in nakupnih 

odločitev staršev v Sloveniji 

Pozdravljeni! Sem Nina Pečovnik, študentka Fakultete za Management v Kopru, in izdelujem 

magistrsko nalogo z osnovno temo Povezanost marketinškega komuniciranja programov 

zvestobe za otroke in nakupnih odločitev staršev v Sloveniji. Raziskavo v empiričnem delu 

naloge bom izvedla s pomočjo tega anonimnega vprašalnika, zato vas vljudno prosim, da ga 

izpolnite. Za vaš čas in trud se vam iskreno zahvaljujem. 

Q1 - Programi zvestobe za otroke omogočajo porabnikom najrazličnejše ugodnosti (npr. cenovni popusti) 

in nagrade za opravljen nakup (npr. sličice, nalepke, kartice, skodelice, igračke, itd.). Ali ste bili kadarkoli 

vključeni v programe zvestobe za otroke?   
 Da, še vedno sem vključen.  

 Bil sem vključen, vendar nisem več.  

 Nikoli nisem bil vključen, vendar se nameravam vključiti.  

 Nikoli nisem bil vključen in se ne nameravam vključiti.  
 
IF (2) Q1 = [1, 2]    
Q2 - Vključitev v program zvestobe za otroke:  

 Je bila moja lastna želja.  

 Je bila želja mojega otroka.  

 Drugo.  
 
Q3 - Ali vaš otrok pozna ponudnike in njihove programe zvestobe za otroke (npr. nalepke, sličice, 

igračke)?   
 Čeprav otrok ni v bližini prodajalne, pove njen naziv ter poimenuje nagrade iz programa zvestobe.  

 Otrok prodajalno prepozna šele ob vstopu vanjo ter poimenuje nagrade iz programa zvestobe.  

 Otrok ne prepozna prodajalne, je ne poimenuje, vendar prepozna in poimenuje nagrade iz programa zvestobe.  

 Otrok ne pozna nobene prodajalne, ki omogoča programe zvestobe za otroke, prav tako ne pozna nagrad.  
 
IF (3) Q3 = [1, 2, 3] and Q1 = [1, 2, 3]    
Q4 - Katero orodje marketnškega komuniciranja vas najbolj pritegne k nakupu določenega izdelka oz. 

storitve?  
 Najmanj    Najbolj 

Oglaševanje (tv, radio oglasi, oglasi v tisku, 

reklamni letaki, oglasni panoji, revije, drugo)      

Pospeševanje prodaje (programi zvestobe, 

kuponi, popusti, vezana prodaja, kartice 

zvestobe, drugo) 
     

Osebna prodaja (prodajna srečanja, prodaja v 

trgovini, na domu)      

Neposredni marketing (katalogi, nakupovanje 

prek televizije, telefonska prodaja)      

Internetno oglaševanje      
Internetna prodaja      
Priporočila prijateljev, znancev      
Marketing dogodka      
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IF (3) Q3 = [1, 2, 3] and Q1 = [1, 2, 3]    
Q5 - Koliko prostega časa vaš otrok preživi pred računalnikom in televizorjem?  

 0 ur na dan  

 manj kot 1 uro na dan  

 1-2 uri na dan  

 2-4 ure na dan  

 več kot 4 ure na dan  
 
IF (3) Q3 = [1, 2, 3] and Q1 = [1, 2, 3]    
Q6 - V kolikšni meri se strinjate s spodaj naštetimi trditvami:  

 Sploh se 

ne strinjam 

Ne 

strinjam se 

Niti se ne 

strinjam 

niti se 

strinjam 

Strinjam 

se 

Popolnom

a se 

strinjam 

Televizija in računalnik sta najprimernejša 

medija za krajšanje časa mojega otroka.      

Marketinško komuniciranje preko tv in 

računalnika mojemu otroku omogoča zdrav 

razvoj. 
     

Marketinško komuniciranje preko tv in 

računalnika mojega otroka izobražuje.      

Marketinško komuniciranje preko tv in 

računalnika sili mojega otroka v prezgodnje 

potrošništvo. 
     

Marketinško komuniciranje, namenjeno 

otrokom preko tv in računalnika, bi morali bolj 

nadzorovati in ga omejiti.  
     

Marketinško komuniciranje, namenjeno 

otrokom preko tv in računalnika, je neetično.      

Marketinško komuniciranje preko tv in 

računalnika pritegne veliko pozornosti mojega 

otroka. 
     

 
IF (3) Q3 = [1, 2, 3] and Q1 = [1, 2, 3]    
Q7 - Kateremu orodju marketinškega komuniciranja je najpogosteje izpostavljen vaš otrok, na kakšen 

način najpogosteje izve za programe zvestobe za otroke (npr. Jungle mania, Ledena doba, Spuži 

Kvadratnik, Star Wars, Ledeno kraljestvo itd.) ?  
 Nikoli    Vedno 

Televizijski oglasi      
Oglasi na internetu      
Facebook, Twitter, MySpace oglasi      
Oglasi v časopisu, revijah      

Radijski oglasi      

Reklamni letaki, ki jih prejemate na dom      
Veliki obcestni oglasi (jumbo plakati)      
Organizirani dogodki za otroke na prodajnem 

mestu      

Preko osebja in oglasnih vsebin na prodajnem 

mestu      

Preko sovrstnikov v vrtcu, šoli      
Preko družine, sorodnikov, sosedov, znancev      
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IF (3) Q3 = [1, 2, 3] and Q1 = [1, 2, 3] 
Q8 - Kateremu orodju marketinškega komuniciranja ste najpogosteje izpostavljeni vi, na kakšen način 

najpogosteje izveste za programe zvestobe za otroke (npr. Jungle mania, Ledena doba, Spuži Kvadratnik, 

Star Wars, Ledeno kraljestvo itd.) ?   
 Nikoli    Vedno 

Televizijski oglasi      
Oglasi na internetu      
Facebook, Twitter, MySpace oglasi      
Oglasi v časopisu, revijah      
Radijski oglasi      
Reklamni letaki, ki jih prejemate na dom      
Veliki obcestni oglasi (jumbo plakati)      
Organizirani dogodki za otroke na prodajnem 

mestu      

Preko osebja in oglasnih vsebin na prodajnem 

mestu      

Preko sorodnikov, prijateljev, sosedov, znancev      
Preko lastnega otroka      
 
IF (3) Q3 = [1, 2, 3] and Q1 = [1, 2, 3]    
IF (7) Q1 = [1] and Q3 = [1, 2, 3]   
Q9 - Kako se obnaša vaš otrok, ko si želi nagrade iz programa zvestobe (npr. nalepke, sličice, igračke)? 

Možnih je več odgovorov.  
 Otrok pokaže s prstom.  

 Otrok prosi.  

 Otrok zahteva.  

 Otrok ne pokaže zanimanja za izdelke iz programa zvestobe.  
 
IF (3) Q3 = [1, 2, 3] and Q1 = [1, 2, 3]    
IF (7) Q1 = [1] and Q3 = [1, 2, 3]   
Q10 - Nagrade (npr. nalepke, sličice, igračke) iz programov zvestobe za otroke:  

 Sploh se 

ne strinjam 

Ne 

strinjam se 

Niti se ne 

strinjam 

niti se 

strinjam 

Strinjam 

se 

Popolnom

a se 

strinjam 

Otroku pomagajo pri učenju      
Otroka spodbujajo k druženju s sovrstniki      
Spodbujajo otrokovo zbirateljsko žilico      
So primerne za otrokovo igro      
Otroku dajejo občutek pripadnosti k skupini      
Spodbujajo neprimerno vedenje otroka in 

agresijo      

Spodbujajo otroka k potrošništvu      
 
IF (3) Q3 = [1, 2, 3] and Q1 = [1, 2, 3]    
IF (7) Q1 = [1] and Q3 = [1, 2, 3]   
Q11 - Kaj stori vaš otrok z zbranimi nagradami iz programov zvestobe?  

 Ko dopolni svojo zbirko, ga nagrade ne zanimajo več.  

 Z dopolnjeno zbirko se pogosto igra, se iz nje uči.  

 Z dopolnjeno zbirko se igra samo v času aktualne akcije programov zvestobe -  v času, ko jo ponudniki 

oglašujejo, potem igranje opusti.  
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IF (3) Q3 = [1, 2, 3] and Q1 = [1, 2, 3]    
IF (7) Q1 = [1] and Q3 = [1, 2, 3]   
Q12 - Kaj se zgodi v primeru, ko vaš otrok nima dopolnjene zbirke, akcija programa zvestobe se zaključi, 

kar pomeni, da nagrad v prodajalni več ne morete dobiti? Možnih je več odgovorov. 
 Ne storim ničesar, otrok pa se sprijazni z nedopolnjeno zbirko.  

 Manjkajoče nagrade otrok zbere s pomočjo izmenjavanja v vrtcu, šoli, knjižnici.  

 Manjkajoče nagrade otrok zbere s pomočjo izmenjavanja, ki ga organizira ponudnik.  

 Manjkajoče nagrade otrok zbere s pomočjo izmenjavanja na spletu (npr. Spletkomat, Bolha, Facebook, 

Twitter, itd.), plačam samo poštnino.  

 Manjkajoče nagrade kupim preko spleta, plačam tudi poštnino zanje.  
 
IF (3) Q3 = [1, 2, 3] and Q1 = [1, 2, 3]    
IF (7) Q1 = [1] and Q3 = [1, 2, 3]   
Q13 - Kako pogosto vas otrok spremlja pri nakupovanju?  

 Vedno in izključno nakupujem sam, brez otroka.  

 Zelo redko.  

 Občasno.  

 Pogosto.  

 Vedno nakupujem samo z otrokom.  
 
IF (3) Q3 = [1, 2, 3] and Q1 = [1, 2, 3]  
IF (7) Q1 = [1] and Q3 = [1, 2, 3]   
Q14 - Kako na vaše odločitve o nakupu vplivajo želje vašega otroka za nagrade iz programa zvestobe 

(npr. nalepke, sličice, igračke)?  
 Sploh se 

ne strinjam 

Ne 

strinjam se 

Niti se ne 

strinjam 

niti se 

strinjam 

Strinjam 

se 

Popolnom

a se 

strinjam 

Otrokovih želja ne upoštevam, kupim samo 

najnujnejše.      

Upoštevam otrokove želje, zato kupim posebno 

označene izdelke, ki prinašajo dodatne nagrade 

iz programa zvestobe. 
     

V cilju, da dobim nagrado za otroka, zapravim 

več kot sem načrtoval.      

Pogosteje nakupujem v prodajalnah, katerih 

programi zvestobe omogočajo nagrade otrokom.      

 
IF (3) Q3 = [1, 2, 3] and Q1 = [1, 2, 3]    
IF (7) Q1 = [1] and Q3 = [1, 2, 3]   
Q15 - Kakšne so vaše izkušnje z izdelki, ki prinašajo dodatno nagrado v okviru programov zvestobe za 

otroke (npr. če kupite čokolado x, dobite 1 paketek sličic)? Možnih je več odgovorov.   
 Nimam izkušenj s tovrstimi izdelki.  

 Izdelki so kakovostni in zdravju prijazni.  

 Izdelki so cenejši kot pri konkurenci.  

 To so izdelki, ki jih ponujajo ponudniki z lastno znamko.  

 To so izdelki, ki so bili proizvedeni v Sloveniji.  

 To so izdelki, ki so bili proizvedeni izven Slovenije.  
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IF (3) Q3 = [1, 2, 3] and Q1 = [1, 2, 3]   
IF (7) Q1 = [1] and Q3 = [1, 2, 3]   
Q16 - Na vašo odločitev o nakupu v okviru programov zvestobe za otroke najpomembneje vplivajo 

naslednji dejavniki:  
 Sploh se 

ne strinjam 

Ne 

strinjam se 

Niti se ne 

strinjam 

niti se 

strinjam 

Strinjam 

se 

Popolnom

a se 

strinjam 

Cenovni popusti      
Kuponi      
Priporočila drugih oseb      
Oglaševanje       
Prijaznost in strokovnost prodajnega osebja      
Blagovne znamke izdelkov      
Dogodki za otroke       
Nagrade za otroke (npr. igračke, nalepke, 

sličice, kartice)      

Pospeševanje prodaje      
Neposredni marketing      
Internet      
 
IF (3) Q3 = [1, 2, 3] and Q1 = [1, 2, 3]   
IF (7) Q1 = [1] and Q3 = [1, 2, 3]   
Q17 - Kakšno je vaše počutje po opravljenem nakupu v okviru programov zvestobe za otroke?  

 Sploh se 

ne strinjam 

Ne 

strinjam se 

Niti se ne 

strinjam 

niti se 

strinjam 

Strinjam 

se 

Popolnom

a se 

strinjam 

Zadovoljen sem, saj bom z nagrado osrečil 

otroka.      

Zadovoljen sem, saj program zvestobe daje 

občutek pomembnosti staršem.      

Zadovoljen sem, saj program zvestobe daje 

občutek pomembnosti tudi otrokom.      

Nezadovoljen sem, saj sem preveč zapravil, da 

bi otrok dobil nagrado.      

Nezadovoljen sem, saj imam občutek, da 

manipulirajo s starši in otroki.      

Nezadovoljen sem, saj se počutim nemočnega.      
 
IF (3) Q3 = [1, 2, 3] and Q1 = [1, 2, 3]   
IF (7) Q1 = [1] and Q3 = [1, 2, 3]   
Q18 - Ali boste na osnovi dosedanjih izkušenj iz programov zvestobe za otroke še nadaljevali z 

nakupovanjem pri ponudnikih, ki jih bodo v prihodnosti omogočali?  
 Da.  

 Ne.  

 Ne vem.
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Q19 - Kaj bi lahko pripomoglo k temu, da bi se vaša stopnja zadovoljstva s programi zvestobe za otroke 

povečala? 
 Sploh se 

ne strinjam 

Ne 

strinjam se 

Niti se ne 

strinjam 

niti se 

strinjam 

Strinjam 

se 

Popolnom

a se 

strinjam 

Večji nabor izdelkov, ki ponujajo dodatne 

nagrade.      

Višji cenovni popusti.      
Večje število ponudnikov programov zvestobe 

za otroke.      

Več marketinškega komuniciranja, 

namenjenega otrokom (npr. več oglaševanja 

programov zvestobe). 
     

 
Q20 - Spol:  

 Moški  

 Ženski  
 
Q21 - V katero starostno skupino spadate?  

 do 20 let  

 20 - 29 let  

 30 - 39 let  

 40 - 49 let  

 50 - 59 let  

 60 let in več   
Q22 - Kakšen je vaš trenutni status?  

 Šolajoč  

 Študent  

 Zaposlen  

 Nezaposlen  

 Upokjenec  
 
Q23 - Vaša dokončana stopnja izobrazbe je:  

 Osnovna šola  

 Srednja šola  

 Višja šola  

 Fakulteta, visoka šola  

 Specializacija, magisterij  

 Doktorat  
 
Q24 - Kje prebivate vi in vaš otrok?  

 V mestu  

 Na podeželju  
 
Q25 - Koliko otrok imate v družini?  

 1  

 2  

 3  

 več kot 3
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OSNOVNE STATISTIČNE ANALIZE 

Preglednica 22: Vključenost staršev v programe zvestobe za otroke (frekvenčne 

porazdelitve) 

Vprašanje Odgovor N N% 

Ali ste bili kadarkoli vključeni v 

programe zvestobe za otroke? 

Da, še vedno sem vključen. 222 49,2 % 

Bil sem vključen, vendar nisem več. 100 22,2 % 

Nikoli nisem bil vključen, vendar se 

nameravam vključiti. 
19 4,2 % 

Nikoli nisem bil vključen in se ne 

nameravam vključiti. 
110 24,4 % 

  Skupaj 451 100,0 % 

N – absolutne frekvence, N% – relativne veljavne frekvence v % 

Preglednica 23: Želja za vključitev v programe zvestobe za otroke (frekvenčne 

porazdelitve) 

Vprašanje Odgovor N N% 

Vključitev v program zvestobe za 

otroke: 

Je bila moja lastna želja. 230 71,4 % 

Je bila želja mojega otroka. 61 18,9 % 

Drugo. 31 9,6 % 

  Skupaj 322 100,0 % 

N – absolutne frekvence, N% – relativne veljavne frekvence v % 

Preglednica 24: Otrokovo poznavanje ponudnikov in njihovih programov zvestobe za 

otroke (frekvenčne porazdelitve) 

Vprašanje Odgovor N N% 

Ali vaš otrok pozna ponudnike in 

njihove programe zvestobe za otroke 

(npr. nalepke, sličice, igračke)? 

Čeprav otrok ni v bližini prodajalne, 

pove njen naziv ter poimenuje nagrade 

iz programa zvestobe. 

149 33,0 % 

Otrok prodajalno prepozna šele ob 

vstopu vanjo ter poimenuje nagrade iz 

programa zvestobe. 

49 10,9 % 

Otrok ne prepozna prodajalne, je ne 

poimenuje, vendar prepozna in 

poimenuje nagrade iz programa 

zvestobe. 

55 12,2 % 

Otrok ne pozna nobene prodajalne, ki 

omogoča programe zvestobe za otroke, 

prav tako ne pozna nagrad. 

198 43,9 % 

  Skupaj 451 100,0 % 

N – absolutne frekvence, N% – relativne veljavne frekvence v % 
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Preglednica 25: Prosti čas, ki ga otrok preživi pred računalnikom in televizorjem 

(frekvenčne porazdelitve) 

Vprašanje Odgovor N N% 

Koliko prostega časa vaš otrok preživi 

pred računalnikom in televizorjem? 

0 ur na dan 5 2,3 % 

manj kot 1 uro na dan 59 27,1 % 

1-2 uri na dan 76 34,9 % 

2-4 ure na dan 65 29,8 % 

več kot 4 ure na dan 13 6,0 % 

  Skupaj 218 100,0 % 

N – absolutne frekvence, N% – relativne veljavne frekvence v % 

Preglednica 26: Obnašanje otroka, ko si želi nagrade iz programa zvestobe za otroke 

(frekvenčne porazdelitve) 

Vprašanje Odgovor N N% 

Kako se obnaša vaš otrok, ko si želi 

nagrade iz programa zvestobe (npr. 

nalepke, sličice, igračke)?  

Možnih je več odgovorov.  

Otrok pokaže s prstom. 17 12,6 % 

Otrok prosi. 122 90,4 % 

Otrok zahteva. 30 22,2 % 

Otrok ne pokaže zanimanja za izdelke 

iz programa zvestobe. 
5 3,7 % 

  Skupaj 135 100,0 % 

N – absolutne frekvence, N% – relativne veljavne frekvence v % 
 

Preglednica 27: Aktivnost otrok z zbranimi nagradami iz programov zvestobe 

(frekvenčne porazdelitve) 

Vprašanje Odgovor N N% 

Kaj stori vaš otrok z zbranimi 

nagradami iz programov zvestobe? 

Ko dopolni svojo zbirko, ga nagrade 

ne zanimajo več. 
29 21,5 % 

Z dopolnjeno zbirko se pogosto igra, 

se iz nje uči. 
17 12,6 % 

Z dopolnjeno zbirko se igra samo v 

času aktualne akcije programov 

zvestobe -  v času, ko jo ponudniki 

oglašujejo, potem igranje opusti. 

89 65,9 % 

  Skupaj 135 100,0 % 

N – absolutne frekvence, N% – relativne veljavne frekvence v % 
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Preglednica 28: Odziv staršev v primeru, ko njihov otrok nima dopolnjene zbirke, 

akcija programa zvestobe se zaključi, kar pomeni, da nagrad v prodajalni več ne morejo 

dobiti (frekvenčne porazdelitve) 

Vprašanje Odgovor N N% 

Kaj se zgodi v primeru, ko vaš otrok 

nima dopolnjene zbirke, akcija 

programa zvestobe se zaključi, kar 

pomeni, da nagrad v prodajalni več ne 

morete dobiti?  

Možnih je več odgovorov. 

Ne storim ničesar, otrok pa se sprijazni 

z nedopolnjeno zbirko. 
32 23,7 % 

Manjkajoče nagrade otrok zbere s 

pomočjo izmenjavanja v vrtcu, šoli, 

knjižnici. 

106 78,5 % 

Manjkajoče nagrade otrok zbere s 

pomočjo izmenjavanja, ki ga 

organizira ponudnik. 

31 23,0 % 

Manjkajoče nagrade otrok zbere s 

pomočjo izmenjavanja na spletu (npr.  

Spletkomat, Bolha, Facebook, Twitter, 

itd.), plačam samo poštnino. 

15 11,1 % 

Manjkajoče nagrade kupim preko 

spleta, plačam tudi poštnino zanje. 
7 5,2 % 

  Skupaj 135 100,0 % 

N – absolutne frekvence, N% – relativne veljavne frekvence v % 

Preglednica 29: Pogostost otrokovega spremljanja pri nakupovanju starša (frekvenčne 

porazdelitve) 

Vprašanje Odgovor N N% 

Kako pogosto vas otrok spremlja pri 

nakupovanju? 

Vedno in izključno nakupujem sam, 

brez otroka. 
0 0,0 % 

Zelo redko. 8 5,9 % 

Občasno. 27 20,0 % 

Pogosto. 99 73,3 % 

Vedno nakupujem samo z otrokom. 1 0,7 % 

  Skupaj 135 100,0 % 

N – absolutne frekvence, N% – relativne veljavne frekvence v % 
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Preglednica 30: Izkušnje staršev z izdelki, ki prinašajo dodatno nagrado v okviru 

programov zvestobe za otroke (frekvenčne porazdelitve) 

Vprašanje Odgovor N N% 

Kakšne so vaše izkušnje z izdelki, ki 

prinašajo dodatno nagrado v okviru 

programov zvestobe za otroke (npr. če 

kupite čokolado x, dobite 1 paketek 

sličic)? 

Možnih je več odgovorov.   

Nimam izkušenj s tovrstnimi izdelki. 40 29,6 % 

Izdelki so kakovostni in zdravju 

prijazni. 
5 3,7 % 

Izdelki so cenejši kot pri konkurenci. 13 9,6 % 

To so izdelki, ki jih ponujajo 

ponudniki z lastno znamko. 
81 60,0 % 

To so izdelki, ki so bili proizvedeni v 

Sloveniji. 
24 17,8 % 

To so izdelki, ki so bili proizvedeni 

izven Slovenije. 
14 10,4 % 

  Skupaj 135 100,0 % 

N – absolutne frekvence, N% – relativne veljavne frekvence v % 

Preglednica 31: Odločitev staršev, če bodo na osnovi dosedanjih izkušenj iz programov 

zvestobe za otroke še nadaljevali z nakupovanjem pri ponudnikih, ki jih bodo v 

prihodnosti omogočali (frekvenčne porazdelitve) 

Vprašanje Odgovor N N% 

Ali boste na osnovi dosedanjih 

izkušenj iz programov zvestobe za 

otroke še nadaljevali z nakupovanjem 

pri ponudnikih, ki jih bodo v 

prihodnosti omogočali? 

Da. 88 65,2 % 

Ne. 3 2,2 % 

Ne vem. 44 32,6 % 

  Skupaj 135 100,0 % 

N – absolutne frekvence, N% – relativne veljavne frekvence v % 
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HIPOTEZA 1 

Group Statistics 

 Vključitev v program 
zvestobe za otroke: N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Izpostavljenost otroka 
marketinškemu 
komuniciranju 

Je bila moja lastna želja. 131 2,9868 ,56628 ,04948 

Je bila želja mojega otroka. 59 3,0447 ,49112 ,06394 

Televizijski oglasi Je bila moja lastna želja. 133 4,02 1,200 ,104 

Je bila želja mojega otroka. 59 3,98 1,137 ,148 

Oglasi na internetu Je bila moja lastna želja. 133 2,17 1,091 ,095 

Je bila želja mojega otroka. 59 2,29 ,966 ,126 

Facebook, Twitter, MySpace 
oglasi 

Je bila moja lastna želja. 133 1,87 1,097 ,095 

Je bila želja mojega otroka. 59 1,75 1,076 ,140 

Oglasi v časopisu, revijah Je bila moja lastna želja. 133 2,19 1,162 ,101 

Je bila želja mojega otroka. 59 2,29 1,175 ,153 

Radijski oglasi Je bila moja lastna želja. 131 1,73 ,959 ,084 

Je bila želja mojega otroka. 59 1,98 1,058 ,138 

Reklamni letaki, ki jih 
prejemate na dom 

Je bila moja lastna želja. 133 3,80 1,106 ,096 

Je bila želja mojega otroka. 59 3,75 1,123 ,146 

Veliki obcestni oglasi (jumbo 
plakati) 

Je bila moja lastna želja. 132 3,14 ,942 ,082 

Je bila želja mojega otroka. 59 3,44 ,772 ,100 

Organizirani dogodki za 
otroke na prodajnem mestu 

Je bila moja lastna želja. 133 2,88 1,052 ,091 

Je bila želja mojega otroka. 59 2,85 1,064 ,138 

Preko osebja in oglasnih 
vsebin na prodajnem mestu 

Je bila moja lastna želja. 132 3,21 1,236 ,108 

Je bila želja mojega otroka. 59 3,32 1,166 ,152 

Preko sovrstnikov v vrtcu, 
šoli 

Je bila moja lastna želja. 133 4,31 ,939 ,081 

Je bila želja mojega otroka. 59 4,39 ,831 ,108 

Preko družine, sorodnikov, 
sosedov, znancev 

Je bila moja lastna želja. 133 3,56 1,164 ,101 

Je bila želja mojega otroka. 59 3,46 ,953 ,124 
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Independent Samples Test 

 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. 
(2-

tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Izpostavljenost 
otroka 
marketinškemu 
komuniciranju 

Equal 
variances 
assumed 

1,763 ,186 -,678 188 ,498 -,05787 ,08533 -,22619 ,11045 

Equal 
variances 
not assumed 

  -,716 127,809 ,475 -,05787 ,08085 -,21784 ,10210 

Televizijski 
oglasi 

Equal 
variances 
assumed 

,273 ,602 ,173 190 ,863 ,032 ,185 -,332 ,396 

Equal 
variances 
not assumed 

  ,177 116,902 ,860 ,032 ,181 -,326 ,390 

Oglasi na 
internetu 

Equal 
variances 
assumed 

,798 ,373 -,699 190 ,486 -,115 ,165 -,440 ,210 

Equal 
variances 
not assumed 

  -,732 124,657 ,465 -,115 ,157 -,427 ,196 

Facebook, 
Twitter, 
MySpace 
oglasi 

Equal 
variances 
assumed 

,003 ,953 ,741 190 ,460 ,126 ,171 -,210 ,463 

Equal 
variances 
not assumed 

  ,746 113,204 ,457 ,126 ,169 -,209 ,462 

Oglasi v 
časopisu, 
revijah 

Equal 
variances 
assumed 

,035 ,853 -,549 190 ,584 -,100 ,182 -,460 ,260 

Equal 
variances 
not assumed 

  -,547 110,138 ,586 -,100 ,183 -,463 ,263 

Radijski oglasi Equal 
variances 
assumed 

,032 ,859 
-

1,610 
188 ,109 -,250 ,155 -,557 ,056 

Equal 
variances 
not assumed 

  
-

1,551 
102,591 ,124 -,250 ,161 -,570 ,070 

Reklamni 
letaki, ki jih 
prejemate na 
dom 

Equal 
variances 
assumed 

,176 ,675 ,295 190 ,769 ,051 ,174 -,292 ,394 

Equal 
variances 
not assumed 

  ,293 109,713 ,770 ,051 ,175 -,295 ,398 

Veliki obcestni 
oglasi (jumbo 
plakati) 

Equal 
variances 
assumed 

,028 ,868 
-

2,121 
189 ,035 -,297 ,140 -,573 -,021 

Equal 
variances 
not assumed 

  
-

2,288 
134,566 ,024 -,297 ,130 -,553 -,040 

Organizirani 
dogodki za 
otroke na 
prodajnem 
mestu 

Equal 
variances 
assumed 

,192 ,662 ,195 190 ,845 ,032 ,165 -,293 ,358 

Equal 
variances 
not assumed 

  ,194 110,136 ,846 ,032 ,166 -,296 ,361 

Preko osebja 
in oglasnih 
vsebin na 
prodajnem 
mestu 

Equal 
variances 
assumed 

,867 ,353 -,578 189 ,564 -,110 ,190 -,485 ,265 

Equal 
variances 
not assumed 

  -,591 117,704 ,556 -,110 ,186 -,478 ,259 
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  Levene's Test 
for Equality of 

Variances 
t-test for Equality of Means 

  

 
95 % Confidence 

Interval of the 
Difference 

  

  

  
F Sig t df 

Sig 
(2-

tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

Lower Upper 

Preko 
sovrstnikov v 
vrtcu, šoli 

Equal 
variances 
assumed 

1,746 ,188 -,575 190 ,566 -,082 ,142 -,361 ,198 

Equal 
variances 
not assumed 

  -,602 124,743 ,548 -,082 ,135 -,349 ,186 

Preko družine, 
sorodnikov, 
sosedov, 
znancev 

Equal 
variances 
assumed 

2,487 ,116 ,572 190 ,568 ,099 ,173 -,242 ,439 

Equal 
variances 
not assumed 

  ,618 134,353 ,538 ,099 ,160 -,217 ,415 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,916 4 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

Otrokovih želja ne upoštevam, 
kupim samo najnujnejše. 
(rekodirano) 

10,9333 11,704 ,738 ,917 

Upoštevam otrokove želje, zato 
kupim posebno označene 
izdelke, ki prinašajo dodatne 
nagrade iz programa zvestobe. 

11,0593 10,474 ,881 ,871 

V cilju, da dobim nagrado za 
otroka, zapravim več kot sem 
načrtoval. 

11,0222 9,798 ,817 ,889 

Pogosteje nakupujem v 
prodajalnah, katerih programi 
zvestobe omogočajo nagrade 
otrokom. 

10,7185 8,771 ,847 ,885 
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Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 

1 

Televizijski oglasi . 

Stepwise (Criteria: 
Probability-of-F-to-
enter <= ,050, 
Probability-of-F-to-
remove >= ,100). 

2 
Reklamni letaki, ki 
jih prejemate na 
dom 

. 

Stepwise (Criteria: 
Probability-of-F-to-
enter <= ,050, 
Probability-of-F-to-
remove >= ,100). 

3 

Oglasi v časopisu, 
revijah 

. 

Stepwise (Criteria: 
Probability-of-F-to-
enter <= ,050, 
Probability-of-F-to-
remove >= ,100). 

4 

Facebook, Twitter, 
MySpace oglasi 

. 

Stepwise (Criteria: 
Probability-of-F-to-
enter <= ,050, 
Probability-of-F-to-
remove >= ,100). 

5 
Preko osebja in 
oglasnih vsebin na 
prodajnem mestu 

. 

Stepwise (Criteria: 
Probability-of-F-to-
enter <= ,050, 
Probability-of-F-to-
remove >= ,100). 

a. Dependent Variable: Stopnja vključevanja staršev v programe 
zvestobe za otroke 

 

Model Summaryf 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 ,675a ,456 ,452 ,78278 
2 ,749b ,562 ,555 ,70522 
3 ,789c ,622 ,613 ,65731 
4 ,816d ,666 ,656 ,62033 
5 ,825e ,681 ,668 ,60920 

a. Predictors: (Constant), Televizijski oglasi 
b. Predictors: (Constant), Televizijski oglasi, Reklamni letaki, ki jih prejemate na 
dom 
c. Predictors: (Constant), Televizijski oglasi, Reklamni letaki, ki jih prejemate na 
dom, Oglasi v časopisu, revijah 
d. Predictors: (Constant), Televizijski oglasi, Reklamni letaki, ki jih prejemate na 
dom, Oglasi v časopisu, revijah, Facebook, Twitter, MySpace oglasi 
e. Predictors: (Constant), Televizijski oglasi, Reklamni letaki, ki jih prejemate na 
dom, Oglasi v časopisu, revijah, Facebook, Twitter, MySpace oglasi, Preko 
osebja in oglasnih vsebin na prodajnem mestu 
f. Dependent Variable: Stopnja vključevanja staršev v programe zvestobe za 
otroke 
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ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 67,258 1 67,258 109,765 ,000b 

Residual 80,269 131 ,613   

Total 147,526 132    

2 Regression 82,873 2 41,436 83,317 ,000c 

Residual 64,653 130 ,497   

Total 147,526 132    

3 Regression 91,791 3 30,597 70,818 ,000d 

Residual 55,735 129 ,432   

Total 147,526 132    

4 Regression 98,271 4 24,568 63,844 ,000e 

Residual 49,256 128 ,385   

Total 147,526 132    

5 Regression 100,393 5 20,079 54,102 ,000f 

Residual 47,133 127 ,371   

Total 147,526 132    

a. Dependent Variable: Stopnja vključevanja staršev v programe zvestobe za otroke 
b. Predictors: (Constant), Televizijski oglasi 
c. Predictors: (Constant), Televizijski oglasi, Reklamni letaki, ki jih prejemate na dom 
d. Predictors: (Constant), Televizijski oglasi, Reklamni letaki, ki jih prejemate na dom, Oglasi v časopisu, revijah 
e. Predictors: (Constant), Televizijski oglasi, Reklamni letaki, ki jih prejemate na dom, Oglasi v časopisu, 
revijah, Facebook, Twitter, MySpace oglasi 
f. Predictors: (Constant), Televizijski oglasi, Reklamni letaki, ki jih prejemate na dom, Oglasi v časopisu, revijah, 
Facebook, Twitter, MySpace oglasi, Preko osebja in oglasnih vsebin na prodajnem mestu 

 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,947 ,266  3,554 ,001 

Televizijski oglasi ,634 ,061 ,675 10,477 ,000 

2 (Constant) -,029 ,296  -,099 ,921 

Televizijski oglasi ,550 ,057 ,586 9,738 ,000 

Reklamni letaki, ki jih prejemate 
na dom 

,339 ,060 ,337 5,603 ,000 

3 (Constant) ,437 ,295  1,483 ,141 

Televizijski oglasi ,476 ,055 ,507 8,627 ,000 

Reklamni letaki, ki jih prejemate 
na dom 

,426 ,059 ,424 7,154 ,000 

Oglasi v časopisu, revijah -,238 ,052 -,266 -4,543 ,000 

4 (Constant) ,345 ,279  1,237 ,218 

Televizijski oglasi ,437 ,053 ,465 8,250 ,000 

Reklamni letaki, ki jih prejemate 
na dom 

,371 ,058 ,370 6,440 ,000 

Oglasi v časopisu, revijah -,213 ,050 -,238 -4,286 ,000 

Facebook, Twitter, MySpace 
oglasi 

,227 ,055 ,224 4,103 ,000 

5 (Constant) ,103 ,292  ,352 ,725 

Televizijski oglasi ,412 ,053 ,439 7,775 ,000 

Reklamni letaki, ki jih prejemate 
na dom 

,336 ,059 ,335 5,742 ,000 

Oglasi v časopisu, revijah -,188 ,050 -,210 -3,758 ,000 

Facebook, Twitter, MySpace 
oglasi 

,219 ,054 ,217 4,035 ,000 

Preko osebja in oglasnih vsebin 
na prodajnem mestu 

,128 ,054 ,133 2,392 ,018 

a. Dependent Variable: Stopnja vključevanja staršev v programe zvestobe za otroke 
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Excluded Variablesa 

Model Beta In t Sig. Partial Correlation 

Collinearity 
Statistics 

Tolerance 

1 Oglasi na internetu ,226b 3,477 ,001 ,292 ,907 

Facebook, Twitter, MySpace 
oglasi 

,310b 5,041 ,000 ,404 ,924 

Oglasi v časopisu, revijah -,131b -2,011 ,046 -,174 ,955 

Radijski oglasi -,066b -1,030 ,305 -,090 1,000 

Reklamni letaki, ki jih prejemate 
na dom 

,337b 5,603 ,000 ,441 ,930 

Veliki obcestni oglasi (jumbo 
plakati) 

,019b ,300 ,764 ,026 1,000 

Organizirani dogodki za otroke 
na prodajnem mestu 

,104b 1,532 ,128 ,133 ,885 

Preko osebja in oglasnih vsebin 
na prodajnem mestu 

,261b 4,048 ,000 ,335 ,893 

2 Oglasi na internetu ,190c 3,206 ,002 ,272 ,895 

Facebook, Twitter, MySpace 
oglasi 

,252c 4,368 ,000 ,359 ,886 

Oglasi v časopisu, revijah -,266c -4,543 ,000 -,371 ,856 

Radijski oglasi -,138c -2,376 ,019 -,205 ,958 

Veliki obcestni oglasi (jumbo 
plakati) 

-,195c -2,989 ,003 -,255 ,743 

Organizirani dogodki za otroke 
na prodajnem mestu 

,020c ,313 ,755 ,028 ,830 

Preko osebja in oglasnih vsebin 
na prodajnem mestu 

,198c 3,258 ,001 ,276 ,854 

3 Oglasi na internetu ,195d 3,554 ,001 ,300 ,895 

Facebook, Twitter, MySpace 
oglasi 

,224d 4,103 ,000 ,341 ,874 

Radijski oglasi -,025d -,389 ,698 -,034 ,742 

Veliki obcestni oglasi (jumbo 
plakati) 

-,100d -1,470 ,144 -,129 ,631 

Organizirani dogodki za otroke 
na prodajnem mestu 

,067d 1,120 ,265 ,099 ,807 

Preko osebja in oglasnih vsebin 
na prodajnem mestu 

,146d 2,483 ,014 ,214 ,812 

4 Oglasi na internetu ,067e ,825 ,411 ,073 ,399 

Radijski oglasi -,062e -1,028 ,306 -,091 ,726 

Veliki obcestni oglasi (jumbo 
plakati) 

-,046e -,703 ,483 -,062 ,603 

Organizirani dogodki za otroke 
na prodajnem mestu 

,060e 1,058 ,292 ,093 ,806 

Preko osebja in oglasnih vsebin 
na prodajnem mestu 

,133e 2,392 ,018 ,208 ,810 

5 Oglasi na internetu ,045f ,560 ,576 ,050 ,393 

Radijski oglasi -,072f -1,225 ,223 -,108 ,722 

Veliki obcestni oglasi (jumbo 
plakati) 

-,085f -1,291 ,199 -,114 ,573 

Organizirani dogodki za otroke 
na prodajnem mestu 

,006f ,095 ,925 ,008 ,668 

a. Dependent Variable: Stopnja vključevanja staršev v programe zvestobe za otroke 
b. Predictors in the Model: (Constant), Televizijski oglasi 
c. Predictors in the Model: (Constant), Televizijski oglasi, Reklamni letaki, ki jih prejemate na dom 
d. Predictors in the Model: (Constant), Televizijski oglasi, Reklamni letaki, ki jih prejemate na dom, Oglasi v časopisu, revijah 
e. Predictors in the Model: (Constant), Televizijski oglasi, Reklamni letaki, ki jih prejemate na dom, Oglasi v časopisu, revijah, 
Facebook, Twitter, MySpace oglasi 
f. Predictors in the Model: (Constant), Televizijski oglasi, Reklamni letaki, ki jih prejemate na dom, Oglasi v časopisu, revijah, 
Facebook, Twitter, MySpace oglasi, Preko osebja in oglasnih vsebin na prodajnem mestu 
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Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 1,1392 5,0463 3,6444 ,86882 134 
Residual -2,60468 1,50804 -,00075 ,59536 134 
Std. Predicted Value -2,873 1,607 ,000 ,996 134 
Std. Residual -4,276 2,475 -,001 ,977 134 

a. Dependent Variable: Stopnja vključevanja staršev v programe zvestobe za otroke 
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HIPOTEZA 2 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered 
Variables 
Removed Method 

1 
Preko osebja in 
oglasnih vsebin na 
prodajnem mestu 

. 

Stepwise (Criteria: 
Probability-of-F-to-
enter <= ,050, 
Probability-of-F-to-
remove >= ,100). 

2 
Reklamni letaki, ki 
jih prejemate na 
dom 

. 

Stepwise (Criteria: 
Probability-of-F-to-
enter <= ,050, 
Probability-of-F-to-
remove >= ,100). 

3 
Veliki obcestni 
oglasi (jumbo 
plakati) 

. 

Stepwise (Criteria: 
Probability-of-F-to-
enter <= ,050, 
Probability-of-F-to-
remove >= ,100). 

4 

Televizijski oglasi . 

Stepwise (Criteria: 
Probability-of-F-to-
enter <= ,050, 
Probability-of-F-to-
remove >= ,100). 

a. Dependent Variable: Stopnja vključevanja staršev v programe 
zvestobe za otroke 

 
Model Summarye 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 ,533a ,285 ,279 ,89095 
2 ,637b ,405 ,396 ,81541 
3 ,689c ,475 ,463 ,76920 
4 ,726d ,526 ,512 ,73319 

a. Predictors: (Constant), Preko osebja in oglasnih vsebin na prodajnem mestu 
b. Predictors: (Constant), Preko osebja in oglasnih vsebin na prodajnem mestu, 
Reklamni letaki, ki jih prejemate na dom 
c. Predictors: (Constant), Preko osebja in oglasnih vsebin na prodajnem mestu, 
Reklamni letaki, ki jih prejemate na dom, Veliki obcestni oglasi (jumbo plakati) 
d. Predictors: (Constant), Preko osebja in oglasnih vsebin na prodajnem mestu, 
Reklamni letaki, ki jih prejemate na dom, Veliki obcestni oglasi (jumbo plakati), 
Televizijski oglasi 
e. Dependent Variable: Stopnja vključevanja staršev v programe zvestobe za 
otroke 
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ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 41,984 1 41,984 52,890 ,000b 

Residual 105,575 133 ,794   

Total 147,558 134    

2 Regression 59,792 2 29,896 44,964 ,000c 

Residual 87,766 132 ,665   

Total 147,558 134    

3 Regression 70,050 3 23,350 39,464 ,000d 

Residual 77,509 131 ,592   

Total 147,558 134    

4 Regression 77,674 4 19,418 36,123 ,000e 

Residual 69,884 130 ,538   

Total 147,558 134    

a. Dependent Variable: Stopnja vključevanja staršev v programe zvestobe za otroke 
b. Predictors: (Constant), Preko osebja in oglasnih vsebin na prodajnem mestu 
c. Predictors: (Constant), Preko osebja in oglasnih vsebin na prodajnem mestu, Reklamni letaki, ki jih 
prejemate na dom 
d. Predictors: (Constant), Preko osebja in oglasnih vsebin na prodajnem mestu, Reklamni letaki, ki jih 
prejemate na dom, Veliki obcestni oglasi (jumbo plakati) 
e. Predictors: (Constant), Preko osebja in oglasnih vsebin na prodajnem mestu, Reklamni letaki, ki jih 
prejemate na dom, Veliki obcestni oglasi (jumbo plakati), Televizijski oglasi 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,836 ,260  7,059 ,000 

Preko osebja in oglasnih vsebin 
na prodajnem mestu 

,454 ,062 ,533 7,273 ,000 

2 (Constant) ,303 ,380  ,797 ,427 

Preko osebja in oglasnih vsebin 
na prodajnem mestu 

,347 ,061 ,407 5,707 ,000 

Reklamni letaki, ki jih prejemate 
na dom 

,427 ,082 ,370 5,175 ,000 

3 (Constant) ,906 ,387  2,342 ,021 

Preko osebja in oglasnih vsebin 
na prodajnem mestu 

,331 ,057 ,390 5,772 ,000 

Reklamni letaki, ki jih prejemate 
na dom 

,479 ,079 ,414 6,075 ,000 

Veliki obcestni oglasi (jumbo 
plakati) 

-,251 ,060 -,267 -4,164 ,000 

4 (Constant) ,514 ,383  1,343 ,182 

Preko osebja in oglasnih vsebin 
na prodajnem mestu 

,265 ,057 ,312 4,614 ,000 

Reklamni letaki, ki jih prejemate 
na dom 

,390 ,079 ,338 4,957 ,000 

Veliki obcestni oglasi (jumbo 
plakati) 

-,235 ,058 -,249 -4,065 ,000 

Televizijski oglasi ,236 ,063 ,260 3,766 ,000 

a. Dependent Variable: Stopnja vključevanja staršev v programe zvestobe za otroke 



Priloga 4 

 

 

 

 

Excluded Variablesa 

Model Beta In t Sig. Partial Correlation 

Collinearity 
Statistics 

Tolerance 

1 Televizijski oglasi ,368b 4,996 ,000 ,399 ,840 

Oglasi na internetu -,033b -,433 ,665 -,038 ,932 

Facebook, Twitter, MySpace 
oglasi 

-,052b -,692 ,490 -,060 ,953 

Oglasi v časopisu, revijah -,189b -2,456 ,015 -,209 ,873 

Radijski oglasi -,070b -,929 ,355 -,081 ,948 

Reklamni letaki, ki jih prejemate 
na dom 

,370b 5,175 ,000 ,411 ,884 

Veliki obcestni oglasi (jumbo 
plakati) 

-,205b -2,877 ,005 -,243 1,000 

Organizirani dogodki za otroke 
na prodajnem mestu 

,050b ,616 ,539 ,054 ,816 

2 Televizijski oglasi ,282c 3,869 ,000 ,320 ,769 

Oglasi na internetu -,006c -,085 ,932 -,007 ,927 

Facebook, Twitter, MySpace 
oglasi 

-,023c -,336 ,737 -,029 ,947 

Oglasi v časopisu, revijah -,254c -3,656 ,000 -,304 ,851 

Radijski oglasi -,117c -1,702 ,091 -,147 ,933 

Veliki obcestni oglasi (jumbo 
plakati) 

-,267c -4,164 ,000 -,342 ,975 

Organizirani dogodki za otroke 
na prodajnem mestu 

-,011c -,150 ,881 -,013 ,795 

3 Televizijski oglasi ,260d 3,766 ,000 ,314 ,764 

Oglasi na internetu ,090d 1,307 ,194 ,114 ,833 

Facebook, Twitter, MySpace 
oglasi 

,062d ,909 ,365 ,079 ,865 

Oglasi v časopisu, revijah -,148d -1,890 ,061 -,164 ,637 

Radijski oglasi -,008d -,117 ,907 -,010 ,780 

Organizirani dogodki za otroke 
na prodajnem mestu 

,054d ,739 ,461 ,065 ,759 

4 Oglasi na internetu ,057e ,857 ,393 ,075 ,817 

Facebook, Twitter, MySpace 
oglasi 

,013e ,202 ,840 ,018 ,830 

Oglasi v časopisu, revijah -,119e -1,579 ,117 -,138 ,630 

Radijski oglasi ,003e ,047 ,963 ,004 ,778 

Organizirani dogodki za otroke 
na prodajnem mestu 

,064e ,928 ,355 ,081 ,758 

a. Dependent Variable: Stopnja vključevanja staršev v programe zvestobe za otroke 
b. Predictors in the Model: (Constant), Preko osebja in oglasnih vsebin na prodajnem mestu 
c. Predictors in the Model: (Constant), Preko osebja in oglasnih vsebin na prodajnem mestu, Reklamni letaki, ki jih prejemate na 
dom 
d. Predictors in the Model: (Constant), Preko osebja in oglasnih vsebin na prodajnem mestu, Reklamni letaki, ki jih prejemate na 
dom, Veliki obcestni oglasi (jumbo plakati) 
e. Predictors in the Model: (Constant), Preko osebja in oglasnih vsebin na prodajnem mestu, Reklamni letaki, ki jih prejemate na 
dom, Veliki obcestni oglasi (jumbo plakati), Televizijski oglasi 
 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 1,1708 4,7355 3,6444 ,76135 135 
Residual -2,50111 2,07923 ,00000 ,72217 135 
Std. Predicted Value -3,249 1,433 ,000 1,000 135 
Std. Residual -3,411 2,836 ,000 ,985 135 

a. Dependent Variable: Stopnja vključevanja staršev v programe zvestobe za otroke 
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HIPOTEZA 3 

Within-Subjects Factors 
Measure:   pomembnost   

dejavnik Dependent Variable 

1 Q16a 
2 Q16b 
3 Q16c 
4 Q16d 
5 Q16e 
6 Q16f 
7 Q16g 
8 Q16h 
9 Q16i 
10 Q16j 
11 Q16k 

 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Cenovni popusti 4,27 ,971 135 
Kuponi 3,96 ,832 135 
Priporočila drugih oseb 3,58 ,950 135 
Oglaševanje 3,45 ,912 135 
Prijaznost in strokovnost prodajnega 
osebja 

2,68 1,005 135 

Blagovne znamke izdelkov 3,61 ,915 135 
Dogodki za otroke 2,92 ,873 135 
Nagrade za otroke (npr. igračke, 
nalepke, sličice, kartice) 

4,13 1,021 135 

Pospeševanje prodaje 2,39 ,828 135 
Neposredni marketing 1,93 ,932 135 
Internet 1,95 1,081 135 

 

Multivariate Testsa 

Effect Value F Hypothesis df Error df Sig. 
Partial Eta 
Squared 

dejavnik Pillai's Trace ,775 43,031b 10,000 125,000 ,000 ,775 

Wilks' Lambda ,225 43,031b 10,000 125,000 ,000 ,775 

Hotelling's Trace 3,442 43,031b 10,000 125,000 ,000 ,775 

Roy's Largest Root 3,442 43,031b 10,000 125,000 ,000 ,775 

a. Design: Intercept  
 Within Subjects Design: dejavnik 
b. Exact statistic 

 

Mauchly's Test of Sphericitya 
Measure:   pomembnost   

Within Subjects 
Effect Mauchly's W 

Approx. Chi-
Square df Sig. 

Epsilonb 

Greenhouse-
Geisser Huynh-Feldt Lower-bound 

dejavnik ,012 574,055 54 ,000 ,419 ,434 ,100 

Tests the null hypothesis that the error covariance matrix of the orthonormalized transformed dependent variables is 
proportional to an identity matrix. 
a. Design: Intercept  
 Within Subjects Design: dejavnik 
b. May be used to adjust the degrees of freedom for the averaged tests of significance. Corrected tests are displayed in the 
Tests of Within-Subjects Effects table. 
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Tests of Within-Subjects Effects 
Measure:   pomembnost   

Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Partial Eta 
Squared 

dejavnik Sphericity Assumed 963,444 10 96,344 149,799 ,000 ,528 

Greenhouse-Geisser 963,444 4,189 229,995 149,799 ,000 ,528 

Huynh-Feldt 963,444 4,341 221,940 149,799 ,000 ,528 

Lower-bound 963,444 1,000 963,444 149,799 ,000 ,528 

Error(dejavnik) Sphericity Assumed 861,829 1340 ,643    

Greenhouse-Geisser 861,829 561,322 1,535    

Huynh-Feldt 861,829 581,696 1,482    

Lower-bound 861,829 134,000 6,432    

 

Tests of Within-Subjects Contrasts 
Measure:   pomembnost   

Source dejavnik 
Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Partial Eta 
Squared 

dejavnik Linear 577,319 1 577,319 330,307 ,000 ,711 

Quadratic 13,750 1 13,750 16,524 ,000 ,110 

Cubic 79,091 1 79,091 103,865 ,000 ,437 

Order 4 3,173 1 3,173 10,290 ,002 ,071 

Order 5 88,084 1 88,084 184,113 ,000 ,579 

Order 6 24,037 1 24,037 53,461 ,000 ,285 

Order 7 4,178 1 4,178 11,055 ,001 ,076 

Order 8 16,766 1 16,766 43,760 ,000 ,246 

Order 9 23,380 1 23,380 78,421 ,000 ,369 

Order 10 133,666 1 133,666 168,227 ,000 ,557 

Error(dejavnik) Linear 234,208 134 1,748    

Quadratic 111,504 134 ,832    

Cubic 102,039 134 ,761    

Order 4 41,317 134 ,308    

Order 5 64,109 134 ,478    

Order 6 60,250 134 ,450    

Order 7 50,643 134 ,378    

Order 8 51,340 134 ,383    

Order 9 39,949 134 ,298    

Order 10 106,471 134 ,795    

 

Tests of Between-Subjects Effects 
Measure:   pomembnost   
Transformed Variable:   Average   

Source 
Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. Partial Eta Squared 

Intercept 14919,764 1 14919,764 4503,180 ,000 ,971 
Error 443,964 134 3,313    
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Estimated Marginal Means 

dejavnik 
 

Estimates 
Measure:   pomembnost   

dejavnik Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

1 4,267 ,084 4,101 4,432 
2 3,963 ,072 3,821 4,105 
3 3,578 ,082 3,416 3,739 
4 3,452 ,078 3,297 3,607 
5 2,681 ,086 2,510 2,853 
6 3,607 ,079 3,452 3,763 
7 2,919 ,075 2,770 3,067 
8 4,133 ,088 3,960 4,307 
9 2,385 ,071 2,244 2,526 
10 1,933 ,080 1,775 2,092 
11 1,948 ,093 1,764 2,132 

 

Pairwise Comparisons 
Measure:   pomembnost   

(I) dejavnik (J) dejavnik 
Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig.b 

95% Confidence Interval for Differenceb 

Lower Bound Upper Bound 

1 2 ,304* ,067 ,001 ,077 ,530 

3 ,689* ,098 ,000 ,357 1,021 

4 ,815* ,093 ,000 ,499 1,130 

5 1,585* ,129 ,000 1,148 2,023 

6 ,659* ,094 ,000 ,340 ,979 

7 1,348* ,108 ,000 ,980 1,716 

8 ,133 ,083 1,000 -,149 ,416 

9 1,881* ,118 ,000 1,483 2,280 

10 2,333* ,133 ,000 1,882 2,785 

11 2,319* ,146 ,000 1,823 2,814 

2 1 -,304* ,067 ,001 -,530 -,077 

3 ,385* ,079 ,000 ,116 ,655 

4 ,511* ,081 ,000 ,237 ,785 

5 1,281* ,102 ,000 ,934 1,629 

6 ,356* ,084 ,003 ,069 ,642 

7 1,044* ,093 ,000 ,730 1,359 

8 -,170 ,088 1,000 -,468 ,127 

9 1,578* ,091 ,000 1,268 1,888 

10 2,030* ,101 ,000 1,686 2,374 

11 2,015* ,118 ,000 1,616 2,414 

3 1 -,689* ,098 ,000 -1,021 -,357 

2 -,385* ,079 ,000 -,655 -,116 

4 ,126 ,074 1,000 -,125 ,377 

5 ,896* ,097 ,000 ,567 1,226 

6 -,030 ,077 1,000 -,289 ,230 

7 ,659* ,080 ,000 ,387 ,931 

8 -,556* ,091 ,000 -,864 -,247 

9 1,193* ,090 ,000 ,887 1,498 

10 1,644* ,103 ,000 1,294 1,995 

11 1,630* ,118 ,000 1,228 2,031 

4 1 -,815* ,093 ,000 -1,130 -,499 

2 -,511* ,081 ,000 -,785 -,237 

3 -,126 ,074 1,000 -,377 ,125 

5 ,770* ,104 ,000 ,419 1,122 

6 -,156 ,068 1,000 -,386 ,075 

7 ,533* ,079 ,000 ,264 ,802 

8 -,681* ,075 ,000 -,935 -,428 

9 1,067* ,088 ,000 ,768 1,366 

10 1,519* ,101 ,000 1,177 1,860 

11 1,504* ,123 ,000 1,086 1,921 
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     95% Confidence Interval for Differenceb 

(I) dejavnik (J) dejavnik Mean Difference 
(I-J) 

Std. Error Sig.b Lower Bound Upper Bound 

 
5 

 
1 

-1,585* ,129 ,000 -2,023 -1,148 

2 -1,281* ,102 ,000 -1,629 -,934 

3 -,896* ,097 ,000 -1,226 -,567 

4 -,770* ,104 ,000 -1,122 -,419 

6 -,926* ,096 ,000 -1,252 -,600 

7 -,237 ,095 ,746 -,559 ,084 

8 -1,452* ,127 ,000 -1,884 -1,020 

9 ,296* ,081 ,022 ,020 ,573 

10 ,748* ,073 ,000 ,499 ,997 

11 ,733* ,096 ,000 ,408 1,059 

6 1 -,659* ,094 ,000 -,979 -,340 

2 -,356* ,084 ,003 -,642 -,069 

3 ,030 ,077 1,000 -,230 ,289 

4 ,156 ,068 1,000 -,075 ,386 

5 ,926* ,096 ,000 ,600 1,252 

7 ,689* ,086 ,000 ,396 ,982 

8 -,526* ,088 ,000 -,824 -,228 

9 1,222* ,094 ,000 ,902 1,543 

10 1,674* ,106 ,000 1,316 2,032 

11 1,659* ,124 ,000 1,238 2,080 

7 1 -1,348* ,108 ,000 -1,716 -,980 

2 -1,044* ,093 ,000 -1,359 -,730 

3 -,659* ,080 ,000 -,931 -,387 

4 -,533* ,079 ,000 -,802 -,264 

5 ,237 ,095 ,746 -,084 ,559 

6 -,689* ,086 ,000 -,982 -,396 

8 -1,215* ,081 ,000 -1,490 -,940 

9 ,533* ,072 ,000 ,289 ,777 

10 ,985* ,090 ,000 ,680 1,290 

11 ,970* ,110 ,000 ,598 1,343 

8 1 -,133 ,083 1,000 -,416 ,149 

2 ,170 ,088 1,000 -,127 ,468 

3 ,556* ,091 ,000 ,247 ,864 

4 ,681* ,075 ,000 ,428 ,935 

5 1,452* ,127 ,000 1,020 1,884 

6 ,526* ,088 ,000 ,228 ,824 

7 1,215* ,081 ,000 ,940 1,490 

9 1,748* ,105 ,000 1,392 2,104 

10 2,200* ,126 ,000 1,772 2,628 

11 2,185* ,140 ,000 1,712 2,659 

9 1 -1,881* ,118 ,000 -2,280 -1,483 

2 -1,578* ,091 ,000 -1,888 -1,268 

3 -1,193* ,090 ,000 -1,498 -,887 

4 -1,067* ,088 ,000 -1,366 -,768 

5 -,296* ,081 ,022 -,573 -,020 

6 -1,222* ,094 ,000 -1,543 -,902 

7 -,533* ,072 ,000 -,777 -,289 

8 -1,748* ,105 ,000 -2,104 -1,392 

10 ,452* ,053 ,000 ,271 ,633 

11 ,437* ,073 ,000 ,188 ,686 

10 1 -2,333* ,133 ,000 -2,785 -1,882 

2 -2,030* ,101 ,000 -2,374 -1,686 

3 -1,644* ,103 ,000 -1,995 -1,294 

4 -1,519* ,101 ,000 -1,860 -1,177 

5 -,748* ,073 ,000 -,997 -,499 

6 -1,674* ,106 ,000 -2,032 -1,316 

7 -,985* ,090 ,000 -1,290 -,680 

8 -2,200* ,126 ,000 -2,628 -1,772 

9 -,452* ,053 ,000 -,633 -,271 

11 -,015 ,063 1,000 -,229 ,199 
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    95% Confidence Interval for Differenceb 

(I) dejavnik (J) dejavnik Mean Difference 

(I-J) 
Std. Error Sig.b Lower Bound Upper Bound 

11 1 -2,319* ,146 ,000 -2,814 -1,823 

2 -2,015* ,118 ,000 -2,414 -1,616 

3 -1,630* ,118 ,000 -2,031 -1,228 

4 -1,504* ,123 ,000 -1,921 -1,086 

5 -,733* ,096 ,000 -1,059 -,408 

6 -1,659* ,124 ,000 -2,080 -1,238 

7 -,970* ,110 ,000 -1,343 -,598 

8 -2,185* ,140 ,000 -2,659 -1,712 

9 -,437* ,073 ,000 -,686 -,188 

10 ,015 ,063 1,000 -,199 ,229 

Based on estimated marginal means 
*. The mean difference is significant at the ,05 level. 
b. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
 

Multivariate Tests 

 Value F Hypothesis df Error df Sig. 
Partial Eta 
Squared 

Pillai's trace ,775 43,031a 10,000 125,000 ,000 ,775 
Wilks' lambda ,225 43,031a 10,000 125,000 ,000 ,775 
Hotelling's trace 3,442 43,031a 10,000 125,000 ,000 ,775 
Roy's largest root 3,442 43,031a 10,000 125,000 ,000 ,775 

Each F tests the multivariate effect of dejavnik. These tests are based on the linearly independent pairwise comparisons 
among the estimated marginal means. 
a. Exact statistic 
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HIPOTEZA 4 

Correlations 

 

Koliko prostega 
časa vaš otrok 

preživi pred 
računalnikom in 
televizorjem? 

Stopnja 
vključevanja 

staršev v 
programe 

zvestobe za 
otroke 

Spearman's rho Koliko prostega časa vaš otrok 
preživi pred računalnikom in 
televizorjem? 

Correlation Coefficient 1,000 ,767** 

Sig. (2-tailed) . ,000 

N 218 135 

Stopnja vključevanja staršev v 
programe zvestobe za otroke 

Correlation Coefficient ,767** 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 . 

N 135 135 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 


