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POVZETEK 

Pri pisanju zaključne projektne naloge so bile uporabljene strokovna literatura z 

obravnavanega področja, realna situacija na trgu ter informacije izbranih proizvajalcev, 

pridobljene z mednarodnih in trženjskih konferenc na temo lesne biomase. Naloga je 

razdeljena na komercialno-tehnični vidik trženja, pogled na trg sistemov na lesno biomaso 

in na situacijo ter delovanje spremljanega podjetja tako na domačem trgu kot na področju 

izvoza sistemov na lesno biomaso. Vsebina zaključne projektne naloge je usmerjena v 

realno postavitev dane situacije na trgu, podaja kratek pogled nazaj in pogled naprej za 

omenjeno področje. Vse skupaj je podkrepljeno z dejansko situacijo trženja omenjenih 

proizvodov in njihovega trženjskega potenciala.  

Ključne besede: analiza trga, lesna biomasa, sistemi na lesno biomaso, marketing, prodajni 

potencial, konkurenti. 

SUMMARY 

Bachelor thesis is based on professional literature from the relevant area, the actual 

situation on the market and information from selected producers, international trade fairs 

and marketing conferences on biomass. The thesis is divided into the commercial and 

technical aspects of marketing, markets of biomass systems, the situation and operation of 

the company in the domestic market as well on export systems for wood biomass. The 

thesis mainly focuses on a given real market situation and provides a brief overview of the 

past and future situation in the sector. Everything is further supported with the actual 

situation in terms of the products' marketing and their marketing potential. 

Keywords: market analysis, biomass, biomass systems, marketing, sales potential, 

competitors. 
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1 UVOD 

V uvodnem delu zaključne projektne naloge smo opredelili področja lesne biomase, trženja 

sistemov za izrabo lesne biomase in pomen lesne biomase. Vse skupaj smo povezali z realno 

tržno analizo tržne organiziranosti in poslovanja povezanih družb Topling - Barbatus, ki v 

skupni shemi proizvajalec – svetovalec/prodajalec tržita te sisteme. Namen naloge je prikaz 

načinov za možno trženje tovrstnih sistemov.  

1.1 Opis problematike z opredelitvijo področja 

V zaključni projektni nalogi opisujemo trženje sistemov za izrabo lesne biomase, ki so 

najpomembnejši del skupine proizvodov, poimenovanih s kratico SASP-KPR (profesionalni 

sistemi za izgorevanje lesne biomase), in spremljanega podjetja Topling, ki sisteme proizvaja 

in montira na ključ. Podjetje obstaja že 30 let. Ustanovljeno je bilo, ker je ustanovitelj 

vizionarsko presodil, da bodo v bodočnosti biomasa in njeni proizvodi vedno bolj konkurenčni 

kurilnemu olju in plinu; da je v tem segmentu na domačem trgu praktično brez konkurence. V 

začetnem obdobju so potrošniki namreč iskali in potrebovali manjše kotle na lesno biomaso 

(polena, premog, peleti), šele pozneje se je razvila potreba po velikih sistemih na lesno biomaso. 

Vzpon slednjih traja zadnjih 15 let (Topling, d. o. o., b. l.a). 

Slovenija je v velikem obsegu odvisna od uvoza energije, zlasti plina in derivatov, kljub temu 

da imamo na razpolago zelo velike količine lesne biomase. Te v večji meri niso izkoriščene oz. 

se uporabljajo v (pre)majhnem obsegu. Lesna biomasa bi lahko predstavljala enega od glavnih 

virov za končne in sistemske uporabnike, vendar poslovna politika o tem vse preveč govori, 

udejanja pa zelo malo. Razlog v tem lahko najdemo v pomanjkanju interesa ter sposobnih in 

odgovornih kadrov, ki bi to izvedli v praksi. Res pa je tudi, da porabo usmerja vrsta 

mednarodnih konvencij in sporazumov, ki govorijo o zmanjševanju emisij toplogrednih plinov, 

kot so Resolucija o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo (Uradni list RS, št. 9/96), 

Energetski zakon (EZ-1, Uradni list RS, št. 17/2014) in Nacionalni program varstva okolja 

(NPVO, Uradni list RS, št. 83/99 in 41/44). 

Slovenski trg je trenutno premajhen za možno porabo vse lesne biomase, tj. lesnih sekancev, 

medtem ko se lesni peleti v veliki meri uvažajo. Zaradi tega morajo lokalni proizvajalci izvajati 

trženjske aktivnosti na tujih trgih in se predvsem osredotočati nanje. Tam je zavedanje pomena 

uporabe lesne biomase precej večje in posamezne države uporabo načrtno vzpodbujajo.  

1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Namen zaključne projektne naloge je poiskati in definirati ključne dejavnike pri razvoju in 

uvajanju novega izdelka na trg (na področju sistemov za izrabo lesne biomase); razviti predloge 

izboljšav za nadaljnjo rast skupine Topling - Barbatus.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1996-01-0418
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Cilji naloge: 

‒ proučiti dostopno strokovno literaturo s področja trženja sistemov za ogrevanje na lesno 

biomaso; 

‒ predstaviti faze procesa prodaje sistemov za ogrevanje na lesno biomaso; 

‒ predstaviti obravnavano skupino podjetij Topling - Barbatus; 

‒ opredeliti pomembnost uvajanja novega izdelka za obstanek podjetja na konkurenčnem 

trgu; 

‒ analizirati proces razvoja in uvajanja novega izdelka v obravnavanih podjetjih v skupini 

Topling - Barbatus, predvsem s tržnega vidika. 

1.3 Uporabljene metode za doseganje zastavljenih ciljev 

Pri izdelavi zaključne projektne naloge smo uporabili naslednje metode raziskovanja: 

‒ metodo deskripcije oz. opisovanja, s katero opisujemo dejstva, pojave in procese; 

‒ metodo zbiranja podatkov, s katero zbiramo gradiva različnih avtorjev in informacije; 

‒ metodo kompilacije, s katero povzemamo stališča, spoznanja in opazovanja avtorjev; 

‒ metodo študije primera na primeru izbranega podjetja v lesni panogi;  

‒ proučevanje poslovne dokumentacije in procesa razvoja izdelkov ter metodo spoznanj. 

Teoretični del naloge temelji na dopolnitvi lastnih izkušenj in znanja s proučevanjem dodatnih 

sekundarnih javno dostopnih virov ter knjig domačih in tujih avtorjev na izbrano temo. Tako v 

nalogi pojasnjujemo različne pojme in pojave, povezane s tematiko izdelkov, z drugačnimi 

opredelitvami različnih avtorjev in s povezovanjem spoznanj. Glavne uporabljene metode so 

metoda deskripcije, zbiranja podatkov in kompilacije. Empirični del je zasnovan na metodi 

študije primera in proučevanju poslovne dokumentacije izbranega podjetja in dostopnih 

podatkov o skupini Topling - Barbatus. 

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problematike 

Predpostavke: 

‒ podjetje bo brez učinkovito zastavljenega procesa za razvoj prodaje izdelka na trgu manj 

konkurenčno od preostalih podjetij; 

‒ management izbranega podjetja ima interes za prodajne procese na  področju novega 

izdelka. 

Omejitve: 

‒ omejitev je le pridobitev od enega podjetja/tržne skupine v panogi; 

‒ nismo objavljali poslovnih skrivnosti skupine; 

‒ čas raziskave od oktobra 2015 do maja 2016; 

‒ samo en raziskovalec. 
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2 BIOMASA IN UKREPI ZA SPODBUJANJE NJENE RABE 

Zadovoljevanje človeških potreb in želja je pogosto povezano s primernim izdelkom oz. 

storitvijo. Kljub vsakodnevnemu srečevanju z vrsto ponudb je odločitev za nakup osebne 

narave. Običajno je odločitev povezana s prepričanjem o optimalnem izpolnjevanju potreb in 

želja. Iz tega razloga ponudniki poskušajo ustvarjati kar najbolj dovršene izdelke oz. ponudbe, 

da potencialni kupec dobi občutek najvišje možne vrednosti (Grošelj 2015). 

Današnji čas in zavedanje določenega dela gospodarstva, okoljevarstvenikov in politike nas 

navdajata z optimizmom, saj je vedno več ukrepov za spodbujanje uporabe in vgrajevanje 

sistemov za uporabo lesne biomase. To se vidi zlasti v subvencijah in podpori za vgradnjo 

kotlov manjše moči v več državah EU, med njimi tudi v Sloveniji. 

Veliki in profesionalni sistemi za ogrevanje na lesno biomaso na našem domačem prostoru 

nimajo pravih spodbud in so postavljeni na stranski tir. Spodbude so le za investicije v 

rastlinjake in daljinska ogrevanja v občinah, pa še to za primer, če smo kot država ali lokalna 

skupnost uspešni pri pridobivanju sredstev iz EU. 

Določene države EU, med njimi Francija, Nizozemska, Združeno kraljestvo, Poljska, vlagajo 

veliko sredstev v spodbude in investicije za sisteme ogrevanja na lesno biomaso.  

Glede na dejstvo, da je Slovenija prepredena z gozdovi in lesno biomaso, saj ima skoraj 59 % 

pokritosti z gozdom (Papler 2013), verjamemo, da se bo našla prava pot k večjim spodbudam 

in ukrepom za njeno uporabo v skladu s standardi in z doprinosom k čistemu okolju in zraku – 

torej motivacije potencialnim uporabnikom za povečanje uporabe lesne biomase in hkratnega 

zmanjševanja onesnaževanja okolja. Do konca leta 2012 so po podatkih registra deklaracij za 

proizvodne naprave električne energije iz obnovljivih virov proizvodne naprave na lesno 

biomaso proizvedle dobrih 12 % v Sloveniji ustvarjene električne energije (Papler 2013). 

2.1 Pomen in naloge prodaje 

Da sledimo cilju implementacije lesne biomase v okolje in če jo želimo približati uporabnikom 

ter dvigniti zavest o uporabi biomase, je treba slediti ciljem in načinu prodaje ter jasno opredeliti 

naloge prodaje, povezane z njenimi cilji. V ta sklop spada tudi informiranje in seznanjanje ljudi 

s prednostmi uporabe tovrstnih rešitev. O pozitivnih lastnostih lesne biomase je bilo povedano 

tudi v sklopu vladnih aktivnosti, pa vendar ima razvoj kar nekaj ovir pri širjenju porabe te vrste 

goriva, povezanih predvsem s specifičnimi geografskimi lastnostmi in z majhnostjo Slovenije 

(Ministrstvo za okolje in prostor 2007). 

Podjetje Topling je kot proizvajalec izven EU sklenil strateško partnerstvo s podjetjem 

Barbatus, ki je zanj prevzelo skrb in razvoj prodaje na EU-trgih. To ne zajema le prodajnih 

aktivnosti, temveč tudi strateško sodelovanje pri razvoju produktov, pomoč pri certificiranjih 
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in uvozno-izvoznih aktivnostih in preostalih dejavnostih, ki niso neposredno povezane z golo 

proizvodnjo. Tako znotraj partnerstva razvijajo tudi lastno izvozno podjetje v Veliki Britaniji. 

V nadaljevanju ob omembi imena Topling primarno govorimo o proizvodnji in proizvajalcu, ki 

ima lastno prodajo omejeno, ob omembi podjetja Barbatus pa primarno o prodajniku. Če 

partnerja na trgu nastopata skupno, navedemo oba v smislu navedbe skupine Topling - 

Barbatus. 

2.2 Temeljni pojmi 

Biomasa je celotna masa, merjena glede na posamično enoto prostornine ali površine v 

določenem časovnem obdobju. Izraz se uporablja tudi za ves odmrli organski material, ki ga 

človek lahko izrabi za pridobivanje energije; izjema so fosilne snovi. Primarno sicer temelji na 

ogljiku, vodiku in kisiku, izrabimo pa jo tako, da jo s procesi spremenimo v energent – bodisi 

s kurjenjem v toplotno energijo ali pa s tehnološko predelavo v goriva – npr. biodizel 

(Wikipedia b. l.). K lesni biomasi štejemo les in vse izdelke iz njega, ki so uporabljeni za 

energetske namene; v osnovi so to drva, sekanci in briketi oz. peleti. Energija lesne biomase 

tako nastaja iz odpadnega lesa, največ od tega prihaja iz odpadnih procesov v papirni industriji. 

Do leta 1700 je predstavljala glavni energetski vir, danes pa predstavlja okoli 14 % svetovne 

oskrbe z energijo (Čebul, Krajnc in Piškur 2011). 

V zadnjem stoletju so fosilni viri (npr. nafta, premog, plin) izpodrinili uporabo biomase, 

predvsem na račun dostopnosti in lažje uporabe. Slabost teh virov je primarno v večjem 

onesnaževanju okolja kakor tudi v njihovi količinski omejenosti, kar vpliva tudi na nihanje cen. 

S povečanjem pomena vzdržnosti in ekologije je lesna biomasa znova pridobila na pomenu; 

čeprav ni na voljo v neomejenih količinah, pa je obnovljiva. Poleg tega z uporabo lesne biomase 

zmanjšujemo emisije CO2 v atmosfero, s čimer pomembno vplivamo na zmanjševanje vpliva 

tople grede. Ima še druge prednosti – ne povzroča emisij SO2 ali nastajanja nevarnih odpadkov 

(Leban, Kacafura in Božič 2012). 

Prodaja proizvodov za ogrevanje z lesno biomaso (AEBIOM European Biomass Association 

2012) je v veliki meri povezana z dejavnostjo zavedanja o ohranjanju narave in uporabe okolju 

prijaznih ogrevalnih virov, povezanih s sodobnimi načini ogrevanja in izgorevanja lesne 

biomase. 

2.3 Prodajna cena 

Prodajna cena je pomemben dejavnik odločitve za nakup sistema na lesno biomaso. V veliki 

meri je povezana s celovitostjo sistema in z njegovimi deli, ki omogočajo izvedbo in 

zagotavljajo način izgorevanja lesne biomase. To dopolnjuje možnost uporabe različnih vrste 

lesne biomase, povezanost s področjem vgradnje in želeno stopnjo zahtevnosti projekta. 
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Zanimivo je, da je cena pomemben dejavnik vsake nakupne odločitve, vendar pri sistemih za 

izgorevanje lesne biomase ni odločujoč dejavnik. 

Vsak sistem ima svojo specifiko obratovanja, izvedbe in vgradnje. Vsi sistemi Topling - 

Barbatus so narejeni izključno po meri investitorja in uporabnika. 

2.4 Prodajne poti 

Poti in načini prodaje so različni in so pretežno odvisni od načina dela podjetja in poslovanja 

oz. plana prodajnih aktivnosti.  

Za velike sisteme je nujen stik z uporabnikom, bodisi neposredno ali preko ustrezno 

usposobljenega in izobraženega partnerja – posrednika, kakor prakticira podjetje Topling. 

Prodajni partnerji morajo zagotavljati dovolj znanja in poznavanje trga, na katerem poslujejo 

in delujejo, ter poznavanje zahtev slednjega in zahtev lokalnega okolja. 

Prodajna pot za sisteme podjetja Topling je praviloma izvedena po najkrajši liniji: 

‒ proizvodnja Topling - Barbatus; 

‒ partner v tujini (tehnični prodajalec v povezavi s servisno inštalaterskim podjetjem); 

‒ končni kupec oz. investitor; 

‒ možen je še vmesni člen (projektant); v nasprotnem primeru projekte v skupini Topling - 

Barbatus izvedejo sami. 

Pot Toplinga do končne stranke je kratka, saj po celi EU izvajajo sisteme izključno po načinu 

»TURN KEY PROJECT« – izvedba na ključ. 

Pri tem je treba upoštevati visoko usposobljen kader z obširnim tehnološkim znanjem, kar je en 

ključnih predpogojev za uspešno trženje ponudbe (Humar 2008). 

2.5 Marketinško komuniciranje 

Komuniciranje poteka po različnih poteh, in sicer: 

‒ nastopi na profesionalnih sejmih; 

‒ nastopi na lokalnih specializiranih predstavitvah, seminarjih in konferencah lesne biomase; 

‒ hišne in lokalne predstavitve v povezavi s predstavitvijo obratovanja že izgrajenega 

sistema; 

‒ internetne poti in spletne strani; 

‒ specialne revije; 

‒ dnevi odprtih vrat (eden od najuspešnejših predstavitvenih načinov). 
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2.6 Načrtovanje prodaje 

Podjetje Topling načrtuje prodajo projektno po posameznih trgih, zahtevah trga in težnji 

uporabe sistemov: 

‒ sistemi na lesne sekance, 

‒ sistemi na lesne pelete, 

‒ sistemi na žagovino, 

‒ sistemi na slamo (kombinirano z lesnimi sekanci), 

‒ razmere na trgu za investicije v lesno biomaso (subvencije, cena preostalih energentov, 

vračilo investicije). 

2.7 Uspešnost prodaje 

Podjetje Topling vrednoti uspešnost prodaje na osnovi zastavljenih ciljev in planov. Usmerjeni 

so v sisteme moči 500 kW, 750 kW in 1 MW, saj so taki najbolj iskani ter imajo kratko dobo 

vračila investicije. Zato so zelo rentabilni za uporabo v celotnem vidiku investicije, cenovno pa 

segajo od 75.000 € preko 250.000 € (Topling 2015). 

Najuspešnejši oz. najpomembnejši trgi v zadnjih petih letih so Francija, Združeno kraljestvo, 

Hrvaška, Avstrija, Italija, Švedska in Nizozemska. 

Zagotavljanje uspešnosti prodaje zagotavljajo dejavniki (Bertoncelj idr. 2011): 

‒ načina predstavitve projekta; 

‒ priporočil in referenc podobnih projektov; 

‒ cenovne konkurenčnosti projekta, povezane z dobo vračanja investicije; 

‒ sistem Izvedbe na ključ; 

‒ prednosti sistema (uporaba lesne biomase – sekancev z vsebnostjo vlage do 60 %); 

‒ časovne premice izvedbe projekta; 

‒ izvedbe na ključ, povezane s stroški vzdrževanja; 

‒ izvedenih testiranj sistema na lesno biomaso.  
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3 PREDSTAVITEV PODJETJA IN PRODAJNEGA PROGRAMA 

Pri predstavitvi podjetja in njegovega prodajnega programa smo navedli njegovo organiziranost 

in dejavnost ter pregledali prodajni program podjetja. Vse skupaj je povezano z aktivnostmi 

prodaje na domačem in tujem trgu. Pri tem je upoštevan tudi vidik pričakovanj kupcev, torej 

odgovori na morebitne zahteve trga. 

3.1 Ustanovitev, organiziranost in dejavnost podjetja 

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2012 z namenom generalnega zastopanja in prodaje 

proizvodov (sistemov na lesno biomaso) podjetja Topling Prnjavor iz BiH, in sicer na trgu 

Republike Slovenije in EU.  

Topling Prnjavor je družinsko podjetje s 30-letno tradicijo in danes eden od večjih proizvajalcev 

sistemov na lesno biomaso v EU. Gre za sodobno in moderno proizvodnjo na 12.000 m2 

proizvodnih prostorov z dodatnimi prostorskimi kapacitetami 9.000 m2. Redno zaposlenih je 

168 oseb, v visoki sezoni pa še dodatnih 30 oseb. V obdobju 2014–2015 je bilo v modernizacijo 

proizvodnje vloženih 2,5 milijona €, kar je za razmere v proizvodnji sistemov na lesno biomaso 

zelo veliko (Topling b. l.b). 

Organiziranost podjetja: 

‒ direktor (lastnik v vlogi prodajnega koordinatorja in idejnega vodje za prodajno-

komercialne aktivnosti); 

‒ komerciala (RNP – referent nabave in prodaje); 

‒ skladiščna dejavnost (skladiščnik po pogodbi); 

‒ pooblaščeni monterji in partnerji na trgu Slovenije (pet podjetij – inštalaterjev); 

‒ pogodbeni prevozniki za blago na področju SI in EU (Intereuropa, GW, Dachser, 

Lagermax, Logistika Optimum); 

‒ zunanji računovodski servis FININVEST Maribor; 

‒ zunanji partner za izvedbo marketinških materialov in vzdrževanje internetne strani. 

Dejavnost: 

‒ prodaja, zastopanje in trženje sistemov in proizvodov na lesno biomaso (uvoz iz BiH, 

ureditev papirjev za EU-prodajo in koordinacija zadev). 

Barbatus je Toplingov strateški prodajni partner za države EU. S Toplingom imata skupno 

podjetje v Veliki Britaniji (Barbatus 2015c). 

Proizvodi podjetja Topling Prnjavor (Topling b. l.a): 

‒ hišni/rezidenčni kotli moči od 10 Kw do 50 kW; 

‒ komercialni kotli moči od 60 kW do 400 kW; 

‒ profesionalni sistemi na lesno biomaso;  
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‒ sistemi SASP moči od 150 kW do 2 MW (energent lesni sekanci G 30, žagovina, lesni 

odpad); 

‒ sistemi BTA moči od 500 kW do 2,5 MW (energent industrijski lesni peleti); 

‒ sistemi KPR s pomično ravno rešetko moči od 1 MW do 2 MW (energent),  

lesni sekanci G 50 do G 100; 

‒ sistemi KPR s pomično navpično rešetko moči od 2 MW do 12 MW (energent), 

lesni sekanci G 100; 

‒ sistemi BSB-KPR moči od 1 MW do 2 MW (energent slama v pravokotnih balah),  

lesni sekanci G 50.  

3.2 Stanje prodajnih aktivnosti podjetja na domačem in tujem trgu  

Domači trg: 

‒ prodaja po pogodbenih partnerjih (distribucija): 

‒ Merkur trgovina, d. d.; 

‒ Petrol, d. d.; 

‒ BAUHAUS, k. d., d. o. o.; 

‒ prodaja po pogodbenih inštalaterjih; 

‒ neposredna prodaja; 

‒ trženje in marketing: 

‒ po tiskanih medijih; 

‒ na sejmih; 

‒ promocije na prodajnih seminarjih in konferencah lesne biomase; 

‒ srečanja in dogodki, povezani z lesno biomaso; 

‒ v zadnjih dveh letih so na domačem trgu inštalirali sisteme SASP v podjetjih                 

Jata Emona, objekt Pivka perutninarstvo (1 MW), Pololes Pohištvo (1 MW), 

Energetika Ruše (550 kW) in MARMOR Hotavlje (750 kW). 

Tuji trg: 

‒ prodaja rezidenčnih in komercialnih kotlov iz skladišča podjetja Barbatus v Mariboru; 

‒ prodaja sistemov na lesno biomaso po pogodbenih partnerjih v tujini: 

‒ organiziranje posla (ponudba, projekt, koordinacija ipd.; vse v navezi s podjetjem 

Topling Prnjavor (inženiring, priprava projektne ponudbe …)); 

‒ prodaja se deli na trge Združenega kraljestva, Francije in Beneluksa, Skandinavije in 

v zadnjem času področja germanskih regij (Nemčija, Avstrija in Švica); 

‒ najmočnejša prisotnost je v Franciji (več kot 100 inštaliranih sistemov) in Združenem 

kraljestvu (več kot 30 inštaliranih sistemov); 

‒ celovito gledano so sistemi montirani že v 15 državah EU; 

‒ vse sisteme se montira izključno na ključ (montaža, izobraževanje skrbnika sistema); 

‒ prodan je bil tudi sistem v Brazilijo, danes pa imajo konkretne aktivnosti še v Čilu. 
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4 PREDSTAVITEV IZVOZNEGA IZDELKA 

Profesionalni sistemi Topling so optimirani za vsak projekt posebej in so prilagojeni končnemu 

uporabniku: 

‒ prilagojeni so različnim potrebam uporabnika; 

‒ vgrajene imajo visoko kakovostne komponente EU-proizvajalcev; 

‒ nudijo celovito rešitev za uporabnika; 

‒ velika učinkovitost in izkoristek, varnost delovnega sistema, ekološke prednosti; 

‒ izvedba na ključ, hkratno izobraževanje osebja za vzdrževanje sistema; 

‒ celovit pristop k projektu od zasnove do izvedbe; 

‒ popolna podpora uporabniku z vidika upravljanja sistema iz tehnične pisarne na sedežu 

podjetja v obsegu 90 % kontrole delovanja sistema; 

‒ partnerski pristop (prodaja, dobava, montaža in celovita poprodajna storitev). 

4.1 Predstavitev namena uporabe 

Energetski sistemi na lesno biomaso (Agencija za energijo 2014) nudijo visoko tehnologijo, 

okoljsko ozaveščenost, naravne resurse in strokovnost z vizijo za prihodnost. 

Sistemi so: 

‒ profesionalni sistemi za sušilnice žita/lesa, ogrevanje rastlinjakov, daljinsko ogrevanje 

stanovanjskih enot, trgovskih objektov, javnih ustanov in za industrijske objekte; 

‒ popolnoma avtomatizirani sistemi za izgorevanje lesne biomase; 

‒ preizkušeni na APAVE SAS Francija in KIWA Institute Velika Britanija; 

‒ zasnovani iz visoko kakovostnih materialov in pločevine z visoko kakovostjo varjenja ter 

z vgrajenimi komponentami priznanih EU-proizvajalcev. 

Sistemi Topling danes obratujejo v več kot 15 državah EU in so visoko učinkovita rešitev za 

ogrevanje na lesno biomaso. Uporabniku so enostavni za uporabo in okolju prijazni.  
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Slika 1: Profesionalni sistemi SASP – sistem za avtomatsko izgorevanje lesne biomase  

Vir: Barbatus 2015a. 

4.2 Lastnosti izdelka  

Izvedba na ključ, kar velja po celotni EU. 

Profesionalni sistem SASP standardno obsega: 

‒ toplovodni kotel, 

‒ uplinjevalni del, 

‒ osnovni silos z volumnom 2 m3, 

‒ hidravlični dozirnik, 

‒ multiciklon/vrečasti filter/elektrostatični filter, 

‒ upravljalni pult, 

‒ jeklen prostostoječi dimnik z izolacijo. 

Dodatne možnosti: 

‒ avtomatsko odpepeljevanje (sistem Aerovit); 

‒ različne inačice silosa (kovinski, betonski ...) in različni načini dovajanja energenta; 

‒ zalogovnik toplote (horizontalni ali vertikalni) maksimalne velikosti 90.000 l. 

Vgrajene komponente: 

‒ LENZE,  

‒ UNITRONICS,  

‒ Schneider Electric,  
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‒ AEROVIT A/S,  

‒ EBM Papst, 

‒ pločevina iz US Stell Košice. 

Profesionalni sistemi Topling nudijo veliko možnosti in izvedbenih rešitev za uporabnika. Gre 

za inovativno gretje z lesno biomaso, s sekanci ali peleti. 

Prednosti sistemov Topling na lesno biomaso: 

‒ načrtovani in izdelani ter preizkušeni v skladu z EN-normami; 

‒ zanesljivo delovanje; 

‒ visoko kakovosten in zanesljiv krmilnik;  

‒ materiali, iz katerih je zasnovan kotel, so visoko kakovostne cevi in jeklena pločevina; 

‒ vgrajene komponente vodilnih proizvajalcev (Schneider Electric, EBM-Papst, Danfoss); 

‒ visoka kakovost varjenja (najsodobnejša tehnologija in usposobljeno osebje); 

‒ visoka toplotna izoliranost proizvodov; 

‒ enostavno upravljanje in rokovanje s proizvodi; 

‒ možnost upravljanja po linijskem vmesniku Wi-Fi v kotlovnici in kontrola vseh zadev 

obratovanja za vse sisteme po EU iz centralne komandne sobe v proizvodnji (od 90 % do 

95 % kontrole in nastavitev); 

‒ dolga prisotnost na trgu in s tem preizkušenost proizvodov v praksi; 

‒ tehnična podpora; 

‒ izobraževanje; 

‒ sodobna tovarna z vizijo za prihodnost; 

‒ korekten poslovni odnos in spoštovanje poslovnih dogovorov. 

4.3 Konkurenčne prednosti  

Sistemi SASP (moči od 150 kW do 2 MW):  

‒ energenti za ogrevanje: lesni sekanci G 30, žagovina in industrijski peleti z vsebnostjo 

vlage do 65 %. 

Profesionalni sistemi KPR za izgorevanje lesne biomase s pomično rešetko (moči od 1 MW do 

12 MW): 

‒ popolnoma avtomatizirani; 

‒ energent lesni sekanci G 30, G 50 in G 100, opcija slama. 

Poslovanje temelji in je usklajeno z vsemi visoko produktivnimi standardi (ISO 9001,              

ISO 14001, ISO 18001). 
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Slika 2: KPR-sistem za izgorevanje lesne biomase s pomično rešetko. Znižanje stroškov 

ogrevanja 

Vir: Barbatus 2015b. 

Profesionalni sistemi Topling so optimirani za vsak projekt posebej in prilagojeni so končnemu 

uporabniku.  

Lastnosti profesionalnih sistemov Topling: 

‒ prilagojeni so različnim potrebam uporabnika; 

‒ vgrajene visoko kakovostne komponente EU-proizvajalcev; 

‒ nudijo celovito rešitev za uporabnika; 

‒ velika učinkovitost in izkoristek, varnost delovanja sistema, ekonomske prednosti z 

izvedbo na ključ, hkratno izobraževanje osebja za vzdrževanje sistema; 

‒ celovit pristop k projektu od zasnove do izvedbe; 

‒ popolna podpora uporabniku z vidika upravljanja in zagotavljanja rezervnih delov; 

‒ partnerski pristop. 

4.3.1 Lesna biomasa – energija prihodnosti  

Stabilno in načrtno izvedeni in udejanjeni sistemi (Agencija za učinkovito rabo energije 2008) 

nudijo enostavno in hitro vzdrževanje. Optimirani so posebej za potrebe uporabnika. Za 

uporabo so enostavni in prijazni s preglednim nadzorom nad delovanjem sistema. Toplingovi 

sistemi imajo dovršeno tehnologijo, s katero v skupini zadostijo zahtevam po zanesljivosti. 

Sistemi skupine Topling - Barbatus SASP nudijo udobje, varčnost, stabilnost, ekološko 

neoporečnost, partnerski odnos in kompletno podporo investitorju oz. uporabniku. 

4.3.3 Topling – energija iz lesa 

Podjetje Topling izvaja stalne aktivnosti za zaščito okolja v skladu z zakonodajo in sistemsko 

nadzira dejavnike, ki lahko pomembno vplivajo ali delujejo na okolje. Veliko vlagajo v sodobno 

tehnologijo proizvodnje, izboljšanje kakovosti dela, proizvodov in inovativno zmanjševanje 
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stroškov. Cilj in rezultat vlaganj je zadovoljstvo kupcev in strank, ki lahko pričakujejo hitro in 

učinkovito donosnost naložb (Biloslavo 2006). 

4.3.4 Topling – biomasa in sistemi za njeno uporabo (zelena prihodnost in zavest) 

Ekološka zavest, visoka kakovost, enostavna uporaba, učinkovitost sistema, funkcionalnost, 

zniževanje stroškov ogrevanja in pridobivanja energije z dolgo življenjsko dobo proizvoda – 

opreme – so lastnosti, ki jih nudijo sistemi Topling. Poslovno filozofijo podjetja Topling, na 

kateri sta zgrajena ugled in uspeh poslovanja, predstavljajo stalen razvoj, uporaba visoko 

kakovostnih materialov in vgradnja sestavnih delov visoke kakovosti s celovitim 

obvladovanjem proizvodnega procesa od vhodne do izhodne kontrole ter testiranja proizvodov. 

Prizadevajo si za zadovoljstvo kupcev in uporabnikov. 

 

Slika 3: Industrijski objekti – reference 

Vir: Topling 2015. 

 

 

Slika 4: Industrijski objekti – reference 2   

Vir: Topling 2015. 
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5 OPREDELITEV PRODAJNE FUNKCIJE NA TUJEM TRGU PRI PRODAJI 

IZBRANEGA IZDELKA 

Prodajno funkcijo prodaje proizvodov lesne biomase na tujem trgu smo opisali pregledno. Prav 

tako smo jo opredelili v povezavi z analizo ter s pregledom trga; z dejavniki, ki vplivajo na 

prodajo; s prodajnimi potmi, prodajno politiko ter z načinom sodelovanja s kupci in prilagajanja 

prodaje sistemov, tj. v odvisnosti od zahtev trga ter lokalne skupnosti. 

5.1 Analiza in pregled trga 

Pregled trga nam izda delitev v t. i. tri skupine proizvajalcev sistemov na lesno biomaso, in 

sicer: 

‒ delitev proizvajalcev: 

‒ vrhunski proizvajalci sistemov moči od 2 MW do 50 MW in več; 

‒ visokokakovostni proizvajalci sistemov na lesno biomaso moči od 500 kW do 10 MW 

na ključ; 

‒ regionalni proizvajalci osnovnih sistemov in komponent sistemov na lesno biomaso; 

‒ cenovno pozicioniranje: 

‒ višji premijski cenovni razred sistemov na lesno biomaso; 

‒ srednji razred; 

‒ nizkocenovni razred; 

‒ pozicioniranje glede na uporabo energenta: 

‒ lesna biomasa sekanci ali/in peleti, žagovina, slama; 

‒ plinski sistemi in kotli; 

‒ kogeneracija sistemov. 

5.2 Opredelitev prodajne politike, dogovor o sodelovanju s kupci  

Podjetje Topling gradi svoje prodajne aktivnosti na strokovni in kakovostni ravni pristopa do 

kupca, pri čemer se opira na vidik celovitosti storitve za naročnika. Vsak projekt je individualen 

in specifičen, zato je tudi deležen enake obravnave. Glede na Akcijski načrt za energetsko 

učinkovitost na domačem trgu se bo podjetje Topling s svojimi proizvodi aktivno vključilo v 

doseganje zastavljenih ciljev za energetsko učinkovitost za obdobje v letih od 2014 do 2020 

(AN URE 2020). Pri slednjem Slovenija v skladu z zahtevami o energetski učinkovitosti 

zastavlja nacionalni cilj izboljšanja energetske učinkovitosti energije za 20 % do leta 2020 

(Ministrstvo za infrastrukturo RS 2015). 
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Slika 5: Zemljevid EU – prodajne poti  

Vir: Deviant art b. l. 

 

Slika 6: Zemljevid inštaliranih/večjih sistemov v Franciji  

Vir: Maphill b. l. 
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5.2.1 Primer prodaje na trgu Združenega kraljestva 

 

Slika 7: Topling UK – Barbatus – Topling Prnjavor BiH 

Vir: Find images b. l. 

Pregled poslovnih aktivnosti v Združenem kraljestvu z namenom analize situacije tržnih 

aktivnosti in povečanja izkoristka obstoječih referenc za povečanje prodaje: 

Podjetje Topling je za svojo britansko filialo zastavilo cilj povečanja prodaje z upoštevanjem 

predlogov in dejavnikov na trgu. Pripravili so predloge za izvajanje prodajnih aktivnosti na trgu 

Združenega kraljestva z namenom povečanje prodaje in dviga prepoznavnosti na trgu. To 

poteka tako, da podjetje Topling UK nadzira prodajo (izdeluje končne ponudbe, ima pregled 

nad cenami, dokumentacijo in obvladuje poprodajne zadeve). Skupaj z matično družbo teži k 

pridobivanju novih regionalnih partnerjev (Carbon Trust 2009) in zastopnikov, saj ima zelo 

dobre temelje in reference na trgu. Celovito izvaja usklajene in začrtane aktivnosti za vse 

profesionalne sisteme, ki jih trži. 
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Prodaja na trgu Združenega kraljestva – Toplingov proizvod – Profesionalna linija 

 

Slika 8: Preglednica prodaje – diagram poteka  

Vir: Topling 2015. 

 

Slika 9: Topling UK – poslovna relacija  

Vir: Topling 2015. 

5.2.2 1. razred in kakovost sistemov za ogrevanje na lesno biomaso 

Prednosti podjetja Topling - Barbatus: 

‒ moč partnerstva, ki presega moč sodelovanja; 

‒ prodajni tim in proizvodi z visoko dodano vrednostjo; 

‒ ekspertna skupina s partnerskim omrežjem; 

‒ kakovost sistemov; 

‒ certifikati in proizvodi, usklajeni z EU-standardi; 

‒ najboljša alternativa – ogrevanje z lesno biomaso; 
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‒ različne rešitve za projekte; 

‒ izvedba na ključ; 

‒ najboljša vrednost za strankin denar; 

‒ korekten partnerski odnos sodelovanja. 

Podjetje Topling ponuja: 

‒ prvorazredne proizvode in sisteme; 

‒ prodajno in tehnično podporo; 

‒ povečano moč blagovne znamke; 

‒ več dobička za svoje stranke in stranke partnerjev ter uporabnike; 

‒ dolgoročno izgradnjo partnerstva; 

‒ različne reference za lastne projekte. 

Topling UK – Stephen Jones: 

‒ kontrolira in prodaja vse končne ponudbe na trgu Združenega kraljestva; 

‒ poskrbi za ponudbe in projektne rešitve; 

‒ prodaja regionalnemu partnerju celovite informacije in rešitve za sisteme; 

‒ daje regionalnemu partnerju provizijo za pridobitev sistema oz. projekta; 

‒ skupaj s podjetjem Topling - Barbatus izgrajuje prodajno mrežo na trgu Združenega 

kraljestva. 

Topling UK – Topling Prnjavor – Barbatus: 

‒ linija: Darko Peretić, kontakti z novimi investitorji na trgu Združenega kraljestva; 

‒ izvaja aktivnosti zase in v imenu Topling UK; 

‒ v času sejmov, konferenc promovira znamko Topling in sodeluje med Topling UK – 

Barbatus – Topling Prnjavor; 

‒ vse aktivnosti se izvajajo usklajeno. 

 

 

 

Slika 10: Partnerski potek komunikacije  

Vir: Topling 2015. 
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5.2.3 Ali ste pripravljeni za prvi razred poslovnega nastopa ? 

Poslovni cilj partnerskega sodelovanja je biti v prvem poslovnem razredu proizvajalcev in 

ponudnikov profesionalnih sistemov za izgorevanje lesne biomase. 

 

Slika 11: Priznanje in medalja za postavljen sistem v Združenem kraljestvu/Aberdeen 

grain SAP 3 × 2 MW 

Vir: Farminguk 2013. 

5.3 Način in vrsta prodaje  

Organizacija prodaje in prodajnih aktivnosti na trgu nam podaja več možnosti uporabe in 

načinov izvedbe. Prilagajati se je treba zahtevam (Devetak 2007) posameznega trga, strankam; 

upoštevati značilnosti ter delovanje zaposlenih. 

5.3.1 Organizacija prodajne službe  

Optimalno organiziranje prodaje temelji na podlagi tehtanja prednosti in slabosti posamezne 

organiziranosti in drugih dejavnikov, na osnovi česar se sprejme primerna organizacijska 

shema. To mora za vsako organizacijo izvesti direktor, saj idealnega razmerja ni. Dejavniki, ki 

na to lahko vplivajo, so (Tavčar 2000): 

‒ strategija prodaje in zastavljeni cilji: od njih sta odvisna vrsta in način prodaje; 

‒ okolje: razvoj diferenciacije ponudbe za kupce, ki temelji na dejstvu, v kakšnem 

konkurenčnem okolju podjetje posluje; 
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‒ tehnologija (Drucker 1992): bolj ko so izdelki ali storitve tehnološko napredni in zahtevni, 

več prodajalcev oz. boljšo prodajno ekipo je treba imeti za kakovost storitve in prodajni 

uspeh; 

‒ velikost oz. zmožnost ponudbe: z večanjem organizacije se veča raznolikost ponudbe, prav 

tako se viša število mogočih prodajnih kanalov, z večanjem ponudbe in prodajnih poti pa 

se posledično zvišujejo tudi prihodki oz. prodajni rezultati.  

5.3.2 Organizacijska kultura in značilnosti zaposlenih  

Način oblikovanja prodajne ekipe v podjetju je ena pomembnejših odločitev, saj prodajo 

štejemo med ključne in vitalne funkcije podjetja. Možnosti so zaposlitev, pogodbeno 

sodelovanje ali celo najem (angl.: outsourcing) storitve. Ravno zaradi obvladovanja, nadzora in 

prilagajanja spremembam se večina podjetij odloča za najdražjo opcijo redne zaposlitve, ki pa 

je morda tudi najučinkovitejša. 

V praksi ugotovimo, da je v podjetjih organizacija prodaje najpogosteje prilagojena prej 

omenjenim dejavnikom in vsak zase poskuša najti optimalen način (Kajfež Ambrož 2010). Pri 

tem pa ne moremo mimo dejstva, da je za uspeh prodajne ekipe ključno ustvarjanje vrednosti 

za kupca in dobička za podjetje, saj je to edino opravičilo za njen obstoj (Dobovišek 2007). 

Prodajo in prodajne procese v vsakem podjetju, ki želi biti uspešno, zaradi izzivov sodobnega 

časa neprestano prilagajajo in nadgrajujejo. Samo tako lahko podjetja ohranjajo konkurenčnost 

kot temelj dolgoročnejše rasti in uspešnega poslovanja.  

Le načrtna in smiselna ureditev prodajnih procesov omogoča:  

‒ učinkovitost merjenja in nadzora za uspeh prodaje; 

‒ večanje odzivnosti in prilagodljivosti za kupca; 

‒ boljše obvladovanje tveganj za podjetje; 

‒ nenehno višanje dodane vrednosti proizvoda; 

‒ izboljšanje izvajanja procesov in njihovo pohitritev. 

Uspešna izvedba prodaje je gotovo eden od prvih kazalnikov uspešnega poslovanja (Horžen, 

Šunta in Zorko 2003). Sodobni tržni pristopi in uporaba spleta povečujejo tržno prisotnost 

podjetja tudi z nižjimi finančnimi vložki. Toda uporaba takih novih tržnih poti ne spreminja 

celote prodajnih procesov, ampak jih le dopolnjuje. Prav zato so pomembni načrtovanje, 

planiranje, izvajanje in kontrola prodajnih procesov, saj je le tako podjetju omogočeno 

obvladovanje slednjih do potankosti (Kajfež Ambrož 2010). 

Pri obravnavanju kupca na medorganizacijskem trgu najpogosteje v ospredje postavljamo 

strateško vrednost kupca in ne segmentacije, tj. glede na velikost ali geografski vidik. S tem 

ocenjujemo sorazmerno vrednost vložka energije in sredstev v nakupno-prodajni proces, ki je 

posledica vzajemnega strateškega odnosa iz skupnih interesov. Ti postopki so pogosto 
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dolgotrajnejši in dražji, a dolgoročno prinašajo verjetno boljše rezultate, po drugi strani pa se 

poraja dvom o kratkoročni uspešnosti take metodologije.  

Najpomembnejši dejavniki v procesu prepričevanja potencialnega kupca za naš proizvod in 

posledične prodaje so: 

‒ definicija – iskanje potencialnih kupcev, 

‒ priprava na obisk, 

‒ pristop ali obisk, 

‒ presoja dodatnih potreb potencialnega kupca, 

‒ predstavitev ponudbe = rešitve, 

‒ premagovanje ugovorov, 

‒ zaključevanje prodaje, 

‒ ponakupno ohranjanje odnosov. 

Preglednica 1: Klasifikacija strategij za vstop na tuje tržišče 

Način vstopa na tuje tržišče Strategije vstopa na tuje tržišče 

Vstop z izvozom izdelka Posredni izvoz 

 Neposredni izvoz s posredniki in z zastopniki v 

tujini 

 Izvoz iz lastnih enot v tujini 

 Drugo 

5.4 Pregled poslovnih partnerjev podjetja Topling in področij prodaje  

Poslovni partnerji, s katerimi obravnavano podjetje sodeluje, so danes prisotni v več kot desetih 

državah EU. Področja uporabe in prodaje so usmerjena v poslovnega partnerja – zastopnika v 

določeni državi ali regiji. Vsak poslovni partner mora za sodelovanje imeti tehnično znanje in 

servisno-inštalatersko skupino za možno posredovanje v primeru potreb na terenu; izpolnjevati 

mora znanja na področju sistemov na lesno biomaso. Za partnerje in uporabnike v podjetju 

vršijo izobraževanje in jim dajejo celovito podporo (pred projektom, v času projekta in 

poprodajne-servisne aktivnosti). Pri tem je vodilni oz. krovni partner podjetje Barbatus. 

Pregled sodelovanja s poslovnimi partnerji: 

‒ Avstrija (Strebel Werk in B & S), 

‒ Nemčija (HAI Technology), 

‒ Italija (EcoInovest; I.T.F.), 

‒ Madžarska (ANRO KER), 

‒ Španija (SUGIMAT, SATIS Energias Renowables) 

‒ Francija (COMPTE, CONECTERM, LUGOS ENR), 

‒ Nizozemska in Belgija (CAYDENS INTS), 

‒ Švedska (SWEBO, BRALAND), 
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‒ Združeno kraljestvo (Topling UK, BIOMASS JAMIE), 

‒ Republika Irska (CHS, Bhsl), 

‒ Poljska (P & M Group, PAWPOLSKA), 

‒ Slovaška (WHITE WOLF, KLIMAK), 

‒ Ukrajina (KARPAT ECO), 

‒ Hrvaška (ELIMEA, SHERIF GROUP). 

5.5 Način in vrsta prodaje, tržno komuniciranje  

Preglednica 2: Model odločanja o vstopu in delovanju na tujih trgih in struktura sistema 

mednarodnega trženja 

Korak Odločitev Strukturna prvina 

1 Temeljna odločitev podjetja za 

vstop na tuje trge 

Informacije, analize, napovedi, študije 

2 Raziskovalna informacijska 

funkcija sistema 

Cilji, načrt delovanja, segmentacija,  

izbira trga 

3 Vstop na tuje trge Strategija vstopa na tuji trg 

4 Poslovno delovanje na tujih trgih Trženjski splet: izdelek ali storitev, cena, 

distribucija, promocija 

5 Sistemsko povezovanje Udejanjanje: organizacija, upravljanje, 

nadzor 

Glavni cilj poslovanja je gotovo ustrezen dobiček, kar omogoča obstanek in razvoj podjetja. To 

dosežemo s posodabljanjem in z menjavo ponudbe (izdelkov ali storitev) (Potočnik 2000; 

Potočnik 2004). Ravno potrebe in pričakovanja okolja oz. trga, prepletene z lastnimi 

sposobnostmi in interesi, lahko vodstvu podajo smernice in odgovore na ključna vprašanja 

glede delovanja in obstoja. Gre za vprašanja: 

‒ kaj – izbor ponudbe (izdelka ali storitve); 

‒ komu – kdo je naš kupec; 

‒ koliko in kdaj – v kakšni količini in s kako dinamiko; 

‒ kako – s primerno tehnologijo in z znanjem; 

‒ kje – izbor lokacije proizvodnje, upoštevaje vidike mednarodnega trženja, stroškov ipd.  

Za uspešno prihodnost, zagotavljanje rasti in doseganje dolgoročne poslovne usmeritve je tako 

nujna tržna orientacija poslovne politike podjetja s poudarkom na potrebah trga (Gerenčer 

2003). 

Način in vrsta prodaje v Topling - Barbatus: 

‒ prodaja se venomer izvaja prek poslovnih partnerjev podjetja v državah, v katerih so ti 

prisotni; 

‒ sicer prodajo vršijo prek zastopnika ali neposredno do interesenta – stranke; 

‒ svoje proizvode, tj. biolesne sisteme, venomer prodajajo po načinu izvedbe na ključ; 
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‒ kotel naredijo, zmontirajo, sistem zaženejo in izvedejo izobraževanje. 

Podjetju sta že teoretično v osnovi na voljo le dve možnosti za doseganje stalne rasti (Jurše 

1999): 

‒ širjenje prodaje na nova tržišča v druge države ali 

‒ razvoj novih, dodatnih izdelkov za večanje prodaje na domačem trgu.  

Širitev tržnih aktivnosti na nova tržišča pogosto nudi najobetavnejšo dolgoročno alternativo za 

dinamično rast podjetja. Prodajniki se srečujejo z naslednjimi omejitvami: informacije o tujem 

tržišču; politične, finančne, sociokulturne, ekološke, jezikovne meje; zahteve trga (Korošec 

2004). 

Ključ za uspešno mednarodno delovanje podjetja je v prilagajanju razlikam v okolju, ki 

obstajajo na različnih tržiščih (Konzorcij OPET Slovenija 2002). To prilagajanje je zavesten 

napor mednarodnega tržnika, da predvidi vpliv nenadzorovanih dejavnikov domačega in tujega 

okolja na marketinški splet in da prilagodi ta splet svojih aktivnosti tako, da bo minimiziral 

nezaželene učinke okolja, v katerem deluje. Podjetje mora, če želi biti uspešno na tujih tržiščih, 

razvijati (Mansson 2015) marketinško naravnano politiko do tujih tržišč. 

Izbor primerne zasnove mednarodnega trženja določajo naslednji dejavniki: značilnosti in 

zahtevnost tržnih razmer na mednarodnih trgih, razvojna politika podjetja, razpoložljivi viri 

podjetja, poslovna filozofija in mednarodne ambicije vodstva podjetja. 

Tržno komuniciranje: 

‒ izvaja se zlasti prek specializiranih sejmov, konferenc in prireditev/srečanj, ki vključujejo 

sistem na lesno biomaso; 

‒ informativne aktivnosti prek specializiranih revij; 

‒ izvajajo dneve odprtih vrat; 

‒ internetno podajanje informacij; 

‒ prek projektantskih hiš. 

5.6 Prednosti in slabosti aktivnega trženja na zunanjih trgih  

Razvoj začetne tržne pozicije na tujih trgih: 

‒ na lokalni ravni (management tržne pozicije je omejen na posamezne nacionalne trge), 

‒ na regionalni ravni (management tržne pozicije se osredotoča na določeno regijo), 

‒ na globalni ravni (management tržne pozicije se osredotoča na globalni trg s ciljem 

izoblikovati prepoznavno tržno pozicijo in racionalizirati trženjske aktivnosti na globalni 

ravni). 
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Slika 12: Proces razvoja začetne tržne pozicije na tujih trgih  

5.7 Strateško načrtovanje razvoja tržne pozicije na obstoječih tujih trgih 

Navedemo lahko naslednje možne tržne pozicije firme: 

‒ dominantna pozicija – tržni vodja; 

‒ pozicija skupnega dominiranja, deljena s konkurentom – skupno vodstvo; 

‒ pozicija naraščanja moči ob pomembnem tržnem deležu – izzivalec ali sledilec; 

‒ krepitev pozicije v tržni niši vključno z najmočnejšo pozicijo v ozkem segmentu – tržni 

specialist. 

Med ukrepi, ki jih podjetje uporablja za izoblikovanje in utrjevanje svoje tržne pozicije na 

izbranem trgu, so pomembnejši zlasti naslednji (Kotler 2004): 

‒ zagotavljanje konkurenčne prednosti z razlikovanjem lastne ponudbe in strategije 

marketinga od konkurenta; 

‒ izvirno segmentiranje obstoječega trga in zagotavljanje konkurenčne prednosti pred 

konkurenti s prilagajanjem izdelkov določeni skupini odjemalcev; 

‒ zgodnji vstop na določen tuji trg in izkoriščanje položaja »biti med prvimi na trgu«; 

‒ ustvarjanje vodilne tržne pozicije z inovativnostjo izdelkov in trženjskih konceptov; 

‒ branjenje tržne pozicije z managementom blagovne znamke in izvirnim pozicioniranjem 

izdelka; 

‒ razvoj lastne prodajne mreže; 

‒ izkoriščanje tržne pozicije z lastno enoto v tujini in z neposredno obdelavo trga; 

‒ utrjevanje tržne pozicije z razvojem ali s širitvijo lastne marketinške infrastrukture; 

‒ utrjevanje tržne pozicije s strateškimi povezavami z lokalnim partnerjem na tujih trgih; 

‒ revitaliziranje trga s spremenjenim segmentiranjem ciljnih skupin odjemalcev in z 

repozicioniranjem izdelka; 
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‒ standardiziranje marketinške strategije in programa kot element oblikovanja pozicije na 

trgu; 

‒ prilagajanje strategije in utrjevanje tržne pozicije tržnim razmeram v obdobju gospodarske 

nestabilnosti oz. recesije. 

 

Slika 13: Strategije utrjevanja in branjenja tržne pozicije na tujem trgu  

5.7.1 Vstop z izvozom izdelkov 

Za neposredni vstop na mednarodne trge podjetja uporabljajo izvoz. Gre za najpogostejšo 

obliko vključevanja na kako tuje tržišče (Madlener 2007). Tradicionalno sam izvoz delimo na 

posredno in neposredno obliko, pri čemer pomeni neposredna oblika direktno naložbo na 

določenem tujem tržišču. Začetna oblika pa je posredni izvoz, pri čemer velikokrat podjetje 

koristi storitve tujega lokalnega partnerja (posredni izvoz). 

5.7.2 Posredni izvoz 

Kot že omenjeno pri posrednem izvozu – najenostavnejši obliki vstopa na tuje tržišče – ne 

potrebujemo večjih sprememb v proizvodnji, sami organizaciji poslovanja ali naložbah. Ravno 

zato je običajno taka strategija prodora na druge trge privlačnejša tistim podjetjem, ki bodisi 

šele pričenjajo s trženjem svojih izdelkov v tujini in ne razpolagajo z zadostnimi kadrovskimi, 

finančnimi, informacijskimi in drugimi potenciali za mednarodno trženje.  

Slabosti posrednega izvoza so (Konečnik Ruzzier 2011): 

‒ ponudniku je otežkočeno ali celo onemogočeno nadziranje procesa trženja in prodaje na 

izvoznih tržiščih; 
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‒ ustvarja se geografska ločitev med končnim kupcem in proizvajalcem, kar proizvajalcu 

zmanjšuje možnost dostopa do informacij o tujem tržišču; 

‒ na nek način je proizvajalec izoliran od neposrednega stika s kupcem na takšnem tržišču, 

kar mu onemogoča tudi neposredne poprodajne aktivnosti; 

‒ proizvajalec kot izvoznik ne razpolaga z informacijami o identiteti tujih odjemalcev, 

njihovih nakupnih navad, vedenja ali vzorcev potrošnje; 

‒ oblikovanje prodajne cene samega izdelka običajno oblikuje posrednik, pri čemer izvoznik 

na to nima večjega vpliva; na tak način praktično nima vpliva na oblikovanje aktivnejše 

politike cen, s čimer je tržno in konkurenčno na slabšem. 

Prednost posrednega izvoza je predvsem v dejstvu, da lahko proizvajalec prične uporabljati 

posredne izvozne kanale in izvažati brez dodatnih finančnih naložb ter z nizkimi začetnimi 

stroški poslovanja in neznatnimi tveganji. Vendar na tak način posledično zmanjšuje tudi svoj 

dobiček. 

5.7.3 Neposredni izvoz preko posrednikov in zastopniki v tujini 

Pri neposrednem izvozu gre za zrelejšo stopnjo povečanja prodaje na tujih trgih in 

internacionalizacije podjetja. Tu je prodaja izdelkov kupcem ali lokalnim posrednikom 

neposredna, zagotovljena pa bodisi iz domače države ali lastnega predstavništva (domače 

proizvodnje). Podjetje za izgradnjo identitete na tujem trgu skrbi samo, pri čemer pa lahko 

temelji tudi na sporazumu z lokalnim partnerjem na določenem tujem tržišču. Pri neposrednem 

izvozu so odpravljene slabosti posrednega izvoza, saj podjetje samo diktira in/ali opravlja vse 

trženjske procese. 

Ti procesi so: 

‒ analiza in izbor primernega tujega tržišča; 

‒ izbor lokalnega zastopnika (agenta) oz. distributerja; 

‒ skrb za nadzor in motivacijo distributerja; 

‒ izbor prodajnega programa oz. izdelkov za ciljno tržišče; 

‒ oblikovanje cen, tržnega nastopa in promocije; 

‒ izbor logistike, kar vključuje transport, zavarovanja in preostale finančne vidike; 

‒ skrb za izvozno dokumentacijo. 

Neposredni izvoz ima za razliko od posrednega izvoza naslednje prednosti (Konečnik Ruzzier 

2011): 

‒ neposredni stik s tujim odjemalcem, 

‒ zagotovljen dotok vnaprejšnje in povratne informacije, 

‒ izgradnja lastnega prodajnega omrežja v tujini in nadzor nad njim, 

‒ izvajanje lastne strategije, 

‒ krepitev lastne identitete. 
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Kljub prednostim težko zanemarimo dejstva, da je neposredni izvoz bistveno zahtevnejši in 

znatno dražji, kar je njegova največja ovira in slabost. Stroške povečuje na vseh ravneh, tako 

promocijski, analizi trga, potovanjih kot na drugih tveganjih, denimo financiranje, kreditiranje, 

plačilne situacije in vzdrževanje prisotnosti na tujem trgu. 

5.7.4 Kooperativni izvoz 

Kooperativni izvoz vsebuje elemente tako neposrednega kakor tudi posrednega izvoza. Tukaj 

gre za kooperacijo dveh podjetij, ki skušata doseči določene izboljšave in sinergije na področjih, 

kot so raziskave, distribucija in promocija, skozi kooperacijsko sodelovanje. Tako se Topling 

osredotoča na proizvodnjo in lokalno prodajo, Barbatus pa na prodajo na trgih EU in drugod 

izven BiH. 

5.8 Politika prodaje sistemov na lesno biomaso vzporedno z izdelki enake blagovne 

znamke 

Pomembno je imeti celovit pregled konkurenčnih proizvodov na trgu ter glede na zahteve trga 

določiti merila in načine vstopa na tuje trge. Pri tem igra ključno vlogo podjetje Barbatus, ki za 

vsako novo tržišče izvede interno lokalno miniraziskavo in primerjavo konkurence, na podlagi 

česar oblikuje prodajno strategijo z izpostavitvijo prednosti sistemov Topling. 

5.8.1 Merila za izbiro načina vstopa na tuji trg 

Izbira možnosti za osvajanje novih tržišč v podjetju, ki se je odločilo za internacionalizacijo 

svojega poslovanja, ne more temeljiti le na željah uprave in lastnikov. Upoštevati mora sledeče 

dejavnike (Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in sveta o spodbujanju uporabe 

energije iz obnovljivih virov, Uradni list Evropske unije, št. 140; Direktiva 2010/31/EU 

Evropskega parlamenta in sveta o energetski učinkovitosti stavb, Uradni list Evropske unije, št. 

153): 

‒ značilnosti okolja, 

‒ značilnosti in posebnosti izdelka, 

‒ značilnosti in posebnosti trga, 

‒ strateške usmeritve podjetja, 

‒ zmožnosti podjetja. 

5.8.2 Zunanji dejavniki 

Pred vstopom na novo tuje tržišče je treba pregledno proučiti vrsto dejavnikov, ki lahko vplivajo 

na uspeh vstopa. Dejavniki, ki jih je v strategiji treba upoštevati, so različni in odvisni od zahtev 

trga, pričakovanj kupcev in lokalne zakonodaje (slika 14). 
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Slika 14: Dejavniki vstopa na tuje trge  

5.8.3 Notranji dejavniki 

Na izbor strategije vstopa na tuje tržišče vplivajo tudi predhodne raziskave ter proučevanja 

možnega načina in vrste vstopa na druga tržišča, pogosto v soodvisnosti z lastnostmi in 

prednostmi ponudbe. 
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6 STRATEGIJE IZVOZNEGA TRŽENJA NA RAZLIČNIH TRGIH 

Izvozno trženje je pomemben dejavnik poslovanja podjetja in kot takšno podvrženo različnim 

dejavnikom ter situacijam na trgih. Da dosega uspešne rezultate, je potrebna nenehna 

optimizacija, ki je povezana z motivi podjetja in narejeno analizo trga, na katerega vstopamo. 

6.1 Opredelitev situacije 

Za uspešen vstop na tuje tržišče je potrebna ustrezna strategija, v kateri opredelimo naslednje 

parametre: smotre, cilje, resurse in politiko. Ti bodo usmerjali prihodnost mednarodnega 

delovanja podjetja, vse dokler podjetje ne bo doseglo načrtovane rasti prodaje na svetovnem 

trgu (Direktiva 2006/32/ES Evropskega parlamenta in sveta o učinkovitosti rabe končne 

energije in o energetskih storitvah, Uradni list Evropske unije, št. 114). 

Poglavitne značilnosti parametrov za strategije vstopa na tuja tržišča: 

‒ opredelitev lokacije proizvodnje in načina upravljanja; 

‒ plasiranje potrebnega znanja in izkušenj; 

‒ način vlaganja kapitala in financiranja operacij v tujini; 

‒ način izkoriščanja tržne priložnosti na tujem trgu in marketinške aktivnosti; 

‒ definicija stroškov vstopa in začetnega razvoja trženja na posameznem tujem tržišču; 

‒ nadzor marketinških, prodajnih in poprodajnih aktivnosti; 

‒ omejitev izpostavljenosti tako matičnega kot tujega podjetja; 

‒ načrt za uresničevanja ciljev tujega podjetja; 

‒ potrebna stopnja in način prilagajanja za uspeh na lokalnemu trgu. 

Preglednica 3: Pregled pomembnih dejavnikov strategije vstopa na tuje tržišče 

Strategija vstopa Pomembni dejavniki vstopa v tujo državo 

Izvoz Zakonske omejitve – standardi 

Tehnične omejitve – standardi 

Uvozna dovoljenja 

Prevozni stroški 

Fizična oddaljenost tržišča 

Lokalne valute 

Distribucijska in logistična infrastruktura 

Pričakovanja trga in odjemalcev 

Podjetje mora poznati alternativne strategije vstopa na tuje tržišče, njihove prednosti in 

pomanjkljivosti ter potenciale, ki jih potrebuje za načrtovanje in izvedbo posameznih strategij. 
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6.2 Predlogi za izboljšanje in optimiziranje izvozno-prodajnega procesa  

Vsako podjetje ima svoja gledanja in motive za vstop na tuje trge. Pomembno je, da se prodajni 

proces na tuje trge optimizira na najboljši možni način. Vsi ti procesi so namreč povezani s 

precejšnjimi stroški, z začetno negotovostjo in izgradnjo prepoznavnosti podjetja oz. njegove 

blagovne znamke ter proizvodno-prodajnega nabora izdelkov – sistemov. 

6.2.1 Motivi podjetja Barbatus za vstop na tuji trg 

Ker je domala vsako narodno gospodarstvo odvisno od svetovnega tržišča, se to odraža tudi na 

vsakem posameznem podjetju. Slovenija je lahko uspešna le z dobro mednarodno menjavo, s 

povezavami in sodelovanjem z Evropo in drugimi tujimi trgi. Le tako se bo slovensko 

gospodarstvo krepilo in razvijalo, zgolj tako bo raslo. 

Topling - Barbatus je bil primoran najti nova tržišča v tujini, saj prodaja na premajhnem 

domačem slovenskem tržišču ni zadoščala. Tako je danes Topling med tehnološko 

najsodobnejšimi podjetji v Evropi in ima raznoliko tržno ponudbo. Biomasno-lesna panoga v 

Evropi je trenutno v slabem položaju, saj sta ga v zadnjih letih zaznamovala tako manjši obseg 

kapitalskih vlaganj kot konkurenca plina ter naftnih derivatov. Vendar še ta vedno predstavlja 

osrednjo vlogo v globalnih ekonomijah. Izzive v panogi predstavljajo internacionalizacija, 

uvajanje tehnoloških sprememb – zlasti digitalizacije postopkov, prosta trgovina in prost pretok 

zaposlenih, znanja in lastnih tehnoloških rešitev. 

Razlogi in motivi za izvozno usmerjenost na tuje trge, ki so bili v podjetju Topling - Barbatus 

bistveni: 

‒ učinkovitejša izraba proizvodnih kapacitet (izključna prodaja na domačem trgu ni 

zadostna, zato potreba po izvažanju); 

‒ večanje celotne prodaje (vsak vstop na novo tržišče poveča tudi celotno prodajo); 

‒ realnejša primerjava stroškov in konkurenčnosti poslovanja podjetja Barbatus; večina 

podjetij, ki vstopa na tuje trge, v manjši ali večji meri prilagaja svoje izdelke in storitve 

zahtevam izbranih trgov; druga možnost je, da na raznolike trge skušajo vstopati z enakim 

oz. s podobnim modelom trženja; 

‒ večanje prepoznavnosti podjetja v svetu (povečanje globalne identitete); 

‒ zmanjšanje poslovnega tveganja z razpršenim delovanjem na več različnih trgih. 
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6.2.2 Predlogi in ukrepi za vstop na tuje trge 

Podjetje nenehno izvaja najrazličnejše ukrepe. To je povezano s predlogi za vstop na tuje trge, 

ki temeljijo na zahtevah določenega trga, njegovih pričakovanjih, kulturi potrošnika in na 

zakonski regulativi. 

Predlogi in ukrepi temeljijo na zagotavljanju visoke kakovosti proizvoda, funkcionalnosti 

proizvoda (Podgoršek in Vrtačnik 2011), dvigu prepoznavnosti blagovne znamke ter predvsem 

na cenovni in izvedbeni konkurenčnosti. 

6.3 Analiza stanja glede na situacijo v preteklosti  

Z opredelitvijo stanja skušamo v tej fazi ugotoviti tržne priložnosti na določenih trgih, delovanje 

določenega trga in potrošnikov na njem ter možnosti prodaje na omenjene trge. Pregledamo 

možnost vstopa na trg s pregledom konkurenčnih prednosti nastopa na določenih trgih in s tem 

doseganje prisotnosti naših proizvodov na tujih trgih. 

6.3.1 Analiza tržnih priložnosti na izbranih tržiščih 

V tej fazi podjetje ugotavlja, katere podobnosti in razlike obstajajo med potrošniki na tujih trgih 

v primerjavi s potrošniki na domačem (Vlada RS 2010) trgu. Barbatus skuša ugotoviti, kakšen 

je trg in kako velik je. Najprej zato definiramo tržišče in določimo parametre tržišča: 

‒ skupine odjemalcev, ki jih bo podjetje oskrbovalo; 

‒ potrebe bodo zadovoljene z izdelki in s storitvami; 

‒ konkurente Toplinga. 

Za objektivno analizo skušamo: 

‒ analizirati odjemalce (njihovo kupno moč in število); 

‒ identificirati konkurente (število in moč konkurentov, njihovo ponudbo kakor tudi njihove 

prednosti in slabosti); 

‒ analizirati razvoj ponudbe in povpraševanja ter njihovega medsebojnega vplivanja; 

‒ ugotoviti prednosti in slabosti lastnega podjetja (potrebna je kritična ocena); 

‒ ugotoviti tržno tveganje; 

‒ ugotoviti težnje razvoja za določen trg. 

Pri vstopu na tuji trg ne smemo pozabiti, da so ugotovitve o carinskih in necarinskih omejitvah, 

pravnih, gospodarskih, kulturnih in informacijskih omejitvah zelo pomembne za uspešno 

poslovanje podjetja na tujem trgu.  
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6.3.2 Analiza poslovanja skozi okvirni model politike  

Pri načrtovanju poslovanja je v zadnjih letih bilo uporabljenih več različnih tipov in modelov 

načrtovanja politike organiziranosti podjetja. Pri tem se je izkazal t. i. okvirni model politike, 

saj na eni strani dovolj natančno pokriva vsa temeljna področja delovanja, ureditve in 

razpolaganja s sredstvi. Prav tako je dovolj pregleden, fleksibilen in enostaven za dnevno 

implementacijo poslovanja podjetja.  

V podjetju Topling - Barbatus so na podlagi lastnih izkušenj in podrobnejše analize zastavili 

merljive cilje na zunanjih trgih. S tem so si zadali, da razvijajo biomasne energetske sisteme ter 

jih tržijo v največji meri na domačem trgu, ponujajo pa jih tudi na zunanjih trgih. Pri tem 

spodbujajo vidik zavedanja koristi za uporabo lesne biomase in sistemov za njeno izgorevanje. 

Glede na dosedanje prodajne aktivnosti in prisotnost Toplingovih sistemov po EU bo podjetje 

razvijalo svojo vlogo na področju uporabe lesne biomase in sistemov za ogrevanje na lesno 

biomaso. Tj. za uporabo v industriji, sušilnicah lesa in žita, daljinskem ogrevanju in drugod, in 

sicer tako na zunanjih trgih kakor tudi doma. Omeniti velja opazno prisotnost v Franciji in 

Združenemu Kraljestvu, kjer je nameščenih več kot 250 sistemov. 

V zasnovi poslanstva so v podjetju zastavili merljive in ambiciozne naloge z jasno definicijo za 

namen obstoja družbe. Definirano je s postavitvijo bistvenih stebrov poslovanja, kot so 

ogrevanje, upravljanje stavb; s tem jasno izraža poslovno usmeritev. 

Glavne konkurenčne prednosti ponudbe podjetja izhajajo iz: 

‒ dolgoletne tradicija, ki vzbuja zaupanje pri potrošnikih; 

‒ visoko prepoznavnih in kakovostnih izdelkov; 

‒ dobrega in konstruktivnega dizajna, ki s časom sledi zahtevam uporabnikov;  

‒ trga; 

‒ obsežnega prodajnega nabora izdelkov, ki so naprodaj v lastni trgovski mreži; 

‒ certifikata kakovosti, priloženega artiklu, z zagotovljenim servisom in s povratno 

informacijo oz. poprodajnimi aktivnostmi; 

‒ skrbnosti pri reševanju reklamacij in garancijskih zahtevkov; 

‒ enotnega nastopa na trgu in prepoznavnosti. 

Ti viri konkurenčne prednosti do določene mere pripomorejo k upoštevanju interesa kupca za 

nakup, čeprav je cena izdelkov v primerjavi z enakovredno ponudbo razmeroma višja. 

Konkurenčna prednost bi se lahko opredelila kot prednost enega ponudnika pred drugim, na 

račun nižjega stroška podobnega izdelka pred konkurenti (t. i. stroškovna prednost), ali zaradi 

ponudbe, ki kupcu ponuja večjo korist od konkurentov (t. i. prednost diferenciacije). Vsak 

ponudnik najde svoj pristop k trženju v enem od teh modelov (Krajnc 2003). Velika prednost 

ponudbe podjetja Topling - Barbatus je izvedba biolesnih sistemov na ključ. 
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6.3.3 Viri konkurenčne prednosti na izbranih tujih trgih  

Moč blagovne znamke na domačem tržišču ali že osvojenih tujih tržiščih lahko hitro ugotovimo 

s primerjavo ponudnikov na svetovnem trgu. Uveljavljanje blagovne znamke poteka več let in 

terja znatna vlaganja v kakovosten izdelek in promocijsko trženje. Prodiranje na tuje trge v 

podjetju Topling - Barbatus opredeljujejo skozi naslednje konkurenčne prednosti:  

‒ vpeljavo inovativnih tehnologij, s katerimi bo mogoče proizvajati nove oblike in izdelke 

biomasnih sistemov (diferenciacija proizvodov); 

‒ prepoznavnost izdelka oz. skupine izdelkov visoke kakovosti in vrhunske uporabe po 

konkurenčnih cenah; 

‒ zadovoljevanje točno določenih potreb kupcev v posameznih tržnih nišah (na različnih 

trgih in celo v regijah znotraj njih se zahteve in potrebe znatno razlikujejo, kar izraža 

različno priljubljenost določenih modelov); 

‒ uveljavljenost zaščitene znamke s poudarjeno tradicijo, saj običajno trg bolj ceni podjetja 

z daljšo tradicijo, posebej npr. v Franciji, Združenem kraljestvu, na Hrvaškem …); 

‒ vlaganje v povečanje znanja, ustvarjanje know-howa ter lastnih raziskav in razvoja; 

‒ strokovnost in usposobljenost osebja za opravljanje nalog prodaje in trženja na različnih 

tujih tržiščih; 

‒ pridobljen certifikat kakovosti in zagotavljanje kakovostnega servisa. 

Zaradi množice ponudnikov kotlov v razredu kupcev, ki jim je prvo merilo cena, obenem pa 

imajo nizke zahteve, a tudi majhno kupno moč, se podjetje Topling - Barbatus pri izdelavi 

biomasnih sistemov usmerja v segment zahtevnejših kupcev. Pri tem se zaveda, da jih pri 

trženju čaka spopad z močnimi lokalnimi in globalnimi konkurenti, ki že imajo uveljavljene 

blagovne znamke (Hrovatin in Šubic 2000). 

Prednost pa za podjetje predstavljajo zagotovljen in kakovosten servis, izdelava sistemov na 

ključ, izobraževanje upravljavca, poprodajna podpora, reference na trgu EU. Prav tako je 

prednost celovita organizacija proizvodnje, ki ima možnost, da proizvede kompleten proizvod 

– sistem v lastni proizvodnji z lastnim znanjem.  
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Slika 15: Podjetje Topling Prnjavor BiH.  

Vir: Barbatus 2015c. 
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7 SKLEP 

V sklepnem delu naloge se posvetim odgovorom na predpostavke in izpeljavi zaključka, v 

katerem analiziram tudi uspešnost doseganja cilja z nalogo. 

7.1 Potrditev predpostavk 

1) Podjetje bo brez učinkovito zastavljenega procesa za razvoj prodaje izdelka na trgu manj 

konkurenčno od preostalih podjetij. 

Prva predpostavka drži. Tako pričetek izvoza kot osvajanje posameznih tujih tržišč zahtevata 

sistematično in načrtno delovanje, ki upošteva značilnosti ponudbe, zahteve posameznih trgov 

ter poišče potencialno najboljši način za vstop na posamično tuje tržišče glede na potencialni 

izplen. 

2) Management izbrane skupine Topling - Barbatus ima interes za prodajne procese na 

področju novega izdelka.  

Topling je s strateško povezavo s podjetjem Barbatus v slednjem našel premišljeno izbranega 

strateškega partnerja za vstop na tuje trge. Rezultati se kažejo v večanju izvoza in osvajanju 

številnih tujih tržišč. Po drugi strani je tudi Barbatus v proizvajalcu Topling našel partnerja z 

razumevanjem prodajnega razvoja, s kakovostno in sodobno proizvodnjo ter stalnimi vlaganji 

v napredek. Predpostavko lahko torej v celoti potrdimo. 

7.2 Zaključek 

Lesna biomasa in njena uporaba v širokem okolju, povezana s sodobnimi sistemi za ogrevanje 

na lesno biomaso, je področje, s katerim se podjetja v branži nenehno srečujejo, ga razvijajo in 

udejanjajo na najboljši način. Okolje, iz katerega izhajamo, ni najbolj naklonjeno razvoju, 

prodaji in uporabi sistemov na lesno biomaso. Vsled tega sta pomembna dejavnik in odločitev, 

da skupina Topling - Barbatus izvaja internacionalizacijo poslovanja v širšem pomenu besede. 

Prodaja na tuje trge in njeno širjenje podjetju omogoča rast in razvoj podjetja ter gradi 

prepoznavnost blagovne znamke.  

Prisotnost na tujih trgih za skupino porazdeljuje poslovno tveganje podjetja ter ob uspešnih 

prodajnih aktivnostih dviguje prepoznavnost in zaupanje uporabnikov. Skupina postaja 

zanesljiv in zaupanja vreden partner na področju trženja in prodaje sistemov na lesno biomaso. 

S tem si zagotavlja kontinuiran razvoj in ohranjanje znatne pozicije v zahtevnem in ozkem 

krogu velikih in pomembnih proizvajalcev. 
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Biomasa in njena uporaba predstavlja v veliko državah in regijah zelo cenjen proizvod. Uporaba 

sistemov na lesno biomaso je podprta z raznimi spodbudami (z okoljskimi, s finančnimi), ki 

doprinesejo k zavesti uporabe lesne biomase in širši okoljski ozaveščenosti. 

V skupini Topling - Barbatus so strateško usmerjeni na tuje trge. Zato iščejo tržne in prodajne 

možnosti za prodajo sistemov na lesno biomaso v povezavi z okoljsko ozaveščenostjo trgov, 

razumevanjem lesne biomase in njeno integracijo v okolje, vse povezano z uporabo biomase in 

sistemov na lesno biomaso. Največja ciljna trga sta Francija in Združeno kraljestvo, sledijo 

Hrvaška, Italija, Švedska in Nizozemska. Pozornost posvečajo tudi domačemu trgu. 

Prisotnost na raznih tujih trgih in vpetost v mednarodno poslovno okolje proizvajalcev sistemov 

na lesno biomaso podjetje nenehno navdaja z novimi idejami in s priložnostmi. Hkrati spodbuja 

svoj razvoj na obstoječih sistemih na lesno biomaso.  

Sledenje smernicam razvoja in zahtevam uporabnikov ter potencialnih kupcev prav tako 

omogoča vpogled v nove smernice razvoja sistemov na lesno biomaso. Novosti v njihovem 

razvojnem programu in izboljšave sistemov na lesno biomaso so potrebna stalnica. To posredno 

omogoča rast na tujih trgih, prisotnost lastnih proizvodov na tujih trgih. S tem gradi skupina 

Topling - Barbatus moč blagovne znamke, kar ji omogoča vlaganja v razvoj tehnologije in 

izpolnjevanje zahtev ter želja uporabnikov in trga. To v skupini Topling - Barbatus uspešno 

preusmerjajo v končne proizvode – sisteme na lesno biomaso. 

Zahtevnost in nenehne izboljšave na sistemih za uporabo in izgorevanje lesne biomase ter 

prisotnost na raznih trgih, njihova kakovostna izdelava, celotna skrb za kupca oz. končnega 

uporabnika, povezano z izvedbo na ključ in poprodajno storitvijo, zagotavljajo skupini Topling 

- Barbatus vrsto različnih prodajne poti na različnih trgih. S tem se razpršijo tveganja, ustvarja 

se stabilnejše delovno okolje, omogoča se razvoj; torej vse, kar je povezano s končnim 

proizvodom za trg in z zadovoljstvom končnega kupca in uporabnika. 

Lesna biomasa in zavedanje njene uporabe ter prisotnost v vsesplošnem okolju so pozitivna 

informacija tako branži kot spremljani skupini Topling - Barbatus, da je lesna biomasa ekološko 

sprejemljiva, konkurenčna drugim gorivom. Kot takšna je sprejemljiva in smiselna naložba z 

vidika celotnih stroškov investicije in vračanja te. 

Cilj zaključne projektne naloge je bil pregled načina trženja sistemov na lesno biomaso kakor 

tudi spodbude uporabe lesne biomase na globalnem trgu. Prav tako je bil cilj umeščanje 

sistemov na lesno biomaso v tržni prostor – z upoštevanjem možnosti povečevanja njene 

uporabe na različnih segmentih uporabe. 

S celovitim spremljanjem gibanja uporabe in razvoja sistemov na lesno biomaso ter zahtev in 

želja uporabnikov imajo v skupini Topling - Barbatus zagotovljene vizijo in smernice razvoja 

sistemov na lesno biomaso, njihovo prodajo in prisotnost širše v poslovnem okolju. 
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