
 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT   

MATEJA PERHAVEC HVALA 

KOPER, 2012 

DIPLOMSKA NALOGA 

M
A

T
E

JA
 P

E
R

H
A

V
E

C
 H

V
A

L
A

 
2

0
1
2
 

D
IP

L
O

M
S

K
A

 N
A

L
O

G
A

 





 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT 

 

 

 

 

 

Diplomska naloga 

ZAZNAVANJE IN STALIŠČA LJUDI DO 

MREŽNEGA MARKETINGA 

Mateja Perhavec Hvala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koper, 2012     Mentor: viš. pred. mag. Armand Faganel 





III 

POVZETEK 

Ljudje v današnjih časih neprestano iščejo možnosti dodatnega zaslužka. V diplomski nalogi 

je predstavljena ena izmed oblik možnosti za dodatni zaslužek, to je mrežni marketing. Delo 

je razdeljeno na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu so predstavljene teorije 

mrežnega marketinga, njegove značilnosti in razlike v primerjavi z drugimi načini poslovanja. 

Delo zajema tudi teorijo o zaznavanju in stališčih ljudi, saj je prav to raziskano v analitičnem 

delu. Namen je bil pokazati, kako Slovenci dojemamo mrežni marketing, ki je sicer velika 

priložnost za zaslužek za vsakega, ki ga to vsaj malo zanima. V tujini je ta oblika že precej 

razvita in poznana kot donosna panoga, pri nas pa ima v večini primerov negativen prizvok. 

Za konec je predstavljenih še nekaj trendov in komentar glede prihodnosti mrežnega 

marketinga. 

Ključne besede: dodatni zaslužek, mrežni marketing, zaznavanje, stališča, negativen prizvok. 

SUMMARY 

People nowadays are constantly looking for additional income opportunities. One of them is 

presented in the thesis - network marketing. The thesis is divided into theoretical and 

empirical part. The theoretical part presents the theory of network marketing, its 

characteristics and differences compared with other modes of operation. The work also 

includes the theory of perception and attitudes of people, which is studied in the analytical 

part. The aim was to show how Slovenes perceive network marketing, which is a great 

opportunity for people with a little interest, for some additional earnings. Abroad, this form is 

well developed and known as the lucrative industry, however in Slovenia in most cases, it still 

has a negative connotation. For conclusion, some trends are presented as well as a comment 

about the future of network marketing.  

Keywords: extra income, network marketing, perception, attitudes, negative connotation. 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Živimo v času, ko si večina ljudi s poslovnega vidika želi samo redne službe in redne plače. V 

trenutnih razmerah, ne samo v Sloveniji, ampak tudi drugod po svetu, pa se srečujemo z 

gospodarsko krizo, ki povprečnemu človeku z redno plačo ne omogoča ravno luksuza. 

Nekateri pravijo, da če je to kriza, naj kar traja, velika večina pa se bori za to, da bi dala nekaj 

sto evrov na mesec na stran za šolanje svojih otrok, zdravstvo ali dostojnejše življenje. Tako 

se tudi pri nas vedno bolj uveljavlja sistem, ki mu pravimo mrežni marketing,
1
 s katerim lahko 

ljudje poleg redne službe zaslužijo nekaj sto dodatnih evrov na mesec.  

Mrežni marketing je sodoben način prodaje izdelkov končnemu porabniku. Prodaja deluje po 

sistemu mreže, kjer ljudem poleg prodaje ponujamo tudi zaslužek, s čimer se širi naša mreža 

sodelavcev, za katere moramo neprestano skrbeti. Način delovanja je zelo enostaven, vendar 

je delo precej zahtevno. Tisti, ki uspejo v mrežnem marketingu, so pošteno nagrajeni. Prvina 

tega posla je dobro tržiti samega sebe, verjeti v izdelke, ki jih prodajamo, in poznati 

psihologijo človeka. V tem  poslu uspemo le, če si tega močno želimo, zato lahko v njem uspe 

vsak. Nihče ne potrebuje posebne izobrazbe, saj ga bodo nadrejeni naučili vseh osnov 

prodajanja, ker bodo tudi oni za to nagrajeni. Ni pomembno, ali smo belci ali črnci, katoliki 

ali muslimani. Delo je za vsakega, ki ima nekaj ur časa na dan. Tisti, ki ima več časa, bo prej 

uspel. V današnji dobi tehnologije je vse skupaj zelo poenostavljeno, saj lahko vse podatke 

najdemo na internetu in ljudi pokličemo po telefonu, zato lahko del posla opravimo tudi od 

doma. To pa ima tudi negativne lastnosti. Internet je povzročil, da so številne marketinške 

goljufije precej odmevne, zaradi česar imajo ljudje odpor do mrežnega marketinga. Odpor pa 

se pojavi zaradi neznanja na tem področju, saj se ljudje najprej oprimemo slabih novic, 

zgodbe o uspehu pa postanejo nevidne. Za razlikovanje odmevnih piramid od mrežnega 

marketinga pa je treba precej vedeti. Poleg tega je stik po telefonu precej neoseben, zato ni 

nujno, da bo vedno uspešen. To je le prvi korak do vzpostavitve kontakta s potencialno 

stranko ali sodelavcem. Predmeti, ki se prodajajo z mrežnim marketingom, so večinoma 

porabni, to pomeni, da jih ljudje neprestano kupujemo in se tako kot stranke vedno vračamo k 

prodajalcu (Koehn 2001, 153–160).  

                                                 
1
 Izraz mrežni marketing lahko nadomestimo tudi z izrazi mrežna prodaja, mrežno trženje, večravenski 

marketing ali na kratko MLM. 
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1.2 Namen in cilji diplomskega dela 

V diplomski nalogi najprej predstavimo mrežni marketing kot nov način poslovanja. Ker pa je 

namen podrobno preučiti mišljenje ljudi o mrežnem marketingu, teoretično povzamemo tudi 

vrednote in stališča ljudi.  

Cilji teoretičnega dela naloge so: 

 predstaviti dejstva o mrežnem marketingu, 

 analizirati sistem delovanja in značilnosti, 

 predstaviti razlike v primerjavi z drugimi oblikami poslovanja, 

 opisati vrednote in stališča ter njihov pomen v povezavi z mrežnim marketingom. 

Cilji empiričnega dela naloge so: 

 ugotoviti, koliko ljudje poznajo mrežni marketing, oz. potrditi, da ga večina ljudi slabo 

pozna oz. z njim sploh ni seznanjena, 

 preučiti različne poglede na razvoj mrežnega marketinga, 

 raziskati zaznavanje in stališča Slovencev do mrežnega marketinga, 

 na osnovi ugotovitev nakazati možen prihodnji razvoj mrežnega marketinga v Sloveniji. 

1.3 Metode za doseganje ciljev diplomskega dela 

Pri pisanju teoretičnega dela diplomske naloge smo uporabljali analitično metodo. Razčlenili 

smo literaturo in uporabili podatke na temo mrežnega marketinga in stališč ter zaznavanja, ki 

so nam pomagali pri pisanju diplomske naloge. Uporabljali smo metodo kompilacije. Pojme 

smo tudi opisovali in jih primerjali (metodi deskripcije in komparacije). 

V empiričnem delu naloge smo uporabili metodo elektronskega anketiranja, s pomočjo katere 

smo poskušali potrditi predpostavljene cilje. Ciljno skupino ljudi za anketiranje so 

predstavljali polnoletni, saj imajo že ustvarjeno mnenje in po vsej verjetnosti tudi nekaj 

izkušenj z mrežnim marketingom. Podatke smo analizirali s pomočjo programa Excel ter 

ugotovitve predstavili v tabelah in grafih. 

S pomočjo analize rezultatov smo predlagali izboljšave.  

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Pri pridobivanju ljudi za sodelovanje v anketi smo imeli nekaj težav zaradi neprepoznavnosti 

teme diplomskega dela. Približno tretjina je tistih, ki so želeli rešiti anketo, ampak so se zaradi 

nepoznavanja področja odločili, da je ne bodo rešili.  

Omejitve so nastale tudi zaradi izbire vzorca, saj je bil anketni vprašalnik razposlan v 

elektronski obliki, in sicer preko elektronske pošte in socialnih omrežij. Ta način delitve je 
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posledično izločil skupino, ki ne uporablja teh virov komuniciranja. Morebitno omejitev 

predstavljajo tudi ljudje, ki so lahko anketne vprašalnike reševali subjektivno. Prav zaradi 

tega je potrebno analiziranje večje skupine ljudi, različnih starosti in iz različnih krajev, kar pa 

nam omogoča prav elektronska oblika anketnega vprašalnika. 

Predpostavljamo, da so podatki, pridobljeni z anketnim vprašalnikom, ki je bil poslan 

polnoletnim osebam, realni in resnični in nam bodo kar največ pomagali pri nadaljnjem 

pisanju diplomskega dela. Pridobljene izkušnje na tem področju nam bodo pomagale, da 

bomo lahko pridobljene podatke analizirali, jih primerjali s teorijo in preverili ustreznost 

predpostavljenih trditev.  
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2 MREŽNI MARKETING 

Za lažje razumevanje zgodovine mrežnega marketinga v nadaljevanju predstavljamo dve 

definiciji. 

Mrežni marketing, imenovan tudi večravenski marketing (angl. multi-level marketing – 

MLM), je zakonit poslovni model, ki uporablja neposredno prodajo in osebno priporočanje 

kot metodo prodaje izdelkov ali storitev proizvajalca oziroma ponudnika storitev. V tipičnem 

mrežnomarketinškem modelu je pogodbeni zastopnik (distributer) najemnik franšize in 

dobiva od matične firme provizijo od obsega prodaje izdelkov in storitev, ki ga doseže sam ali 

skupaj s svojo skupino (Network Marketing Business School 2007-2008 v Korenjak 2011, 

47). 

Mrežno trženje je razmeroma nov, inovativen način trženja izdelkov in predstavlja enega od 

načinov, kako lahko določen izdelek pride od proizvajalca do končnega kupca. Tukaj se 

uporablja drugačno – neposredno distribucijsko pot (nakup v posebnih prodajnih centrih, 

preko katalogov in v zadnjem času tudi preko interneta), kot smo je v glavnem vajeni pri 

klasičnem načinu trgovine oziroma distribucije. Obenem omogoča doseči prihodke predvsem 

na podlagi časa in dela, ki so ga ljudje v to investirali (Možina 2002 v Korenjak 2011, 47). 

Koehn (2001, 153–160) opisuje nekatere značilnosti te oblike prodaje: 

 podjetje prodaja izdelke končnemu potrošniku (prodaja na drobno). Legalna podjetja 

morajo biti usmerjena v prodajo izdelka in ne v rekrutiranje novih sodelavcev, torej 

podjetje ne sme imeti največ zaslužka od provizije, ampak od prodaje izdelka; 

 prodajalec lahko v vsakem primeru podjetju vrne izdelke, ki jih ni uspel prodati na trgu, 

po vsaj 90 % vrednosti cene izdelka in lahko kadar koli izstopi iz sistema; 

 predstavniki oziroma prodajalci se prostovoljno udeležujejo raznih srečanj in šolanj ter 

tudi prostovoljno kupujejo gradiva, ki jim pomagajo pri poslu;  

 prodaja izdelkov se začne pri sorodnikih in prijateljih, kar je lahko pozitivno, saj jim 

prodajamo dober izdelek. Včasih se izvaja preveč pritiska, zato lahko tudi izgubimo stike;  

 izdelke prodajamo po domovih, to pomeni, da je treba upoštevati razdaljo gost – 

gostujoči, v nasprotnem primeru lahko pride hitro do zamere oziroma neizvedenega posla. 

Nekatera podjetja ljudi vabijo tudi v svoje pisarne, kjer prodajalec že takoj zmaga 

psihološko igro; 

 treba je biti pozoren tudi na profesionalnost, torej na odnos med prodajalcem in stranko. 

Če gre za poznane osebe, je to še toliko težja naloga, saj pogosto pride do preveč 

prijateljskega stika, zaradi česar ne pride do prodajnega pogovora in uresničitve posla;  

 mrežni marketing privabi ljudi na način svobode in luksuza v prihodnosti z delom in 

odrekanjem marsičemu v prvih letih, medtem ko veliko ljudi misli, da se bo v mrežnem 

marketingu zaslužilo z brezdeljem. Brezdelje je nelegalen piramidni sistem. 
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2.1 Zgodovina mrežnega marketinga 

Začetki mrežnega marketinga kot načina neposredne prodaje segajo v leto 1934, ko je Carl F. 

Rehnbog ustanovil podjetje California Vitamins. Ker sta bila za prodajo vitaminov Nutrilite 

potrebna obširno znanje in oseben pristop, se je Rehnbog skupaj s svojima zastopnikoma 

Williamom Casselberryjem in Leejem Mytingerjem leta 1940 domislil novega modela za 

trženje. Tako kot sistem deluje sedaj, so zastopniki tudi takrat poleg prodaje novačili in 

izobraževali nove prodajalce. Gradili so svoje mreže in služili od prodaje vitaminov ter 

pridobivali provizijo od obsega prodaje svojih sodelavcev. Vsak prodajalec, imenovan 

zastopnik, je bil enakovreden, po določeni količini prodanega blaga pa se je lahko odcepil od 

prodajalca, ki ga je usposobil. Ta sistem je bil povod za razvoj novega načina prodaje – 

mrežnega marketinga (Korenjak 2011, 47). 

Leta 1949 sta mlada podjetnika Jay Van Andel in Rich DeVos odkupila trženjski načrt in 

»know-how« podjetja California Vitamins in posel zelo razširila. Deset let kasneje sta 

ustanovila novo podjetje Amway in po istem trženjskem sistemu prodajala večnamensko 

koncentrirano organsko čistilo LOC (Liquid Organic Concentrate). Leta 1973, ko je 

ustanovitelj podjetja Nutrilite Products umrl, je podjetje prevzel Amway. Podjetje vodi sin 

ustanovitelja, dr. Sam Rehnborg, in je vodilni proizvajalec vitaminov, mineralov in dodatkov 

k prehrani na svetu (Korenjak 2011, 47–48). 

Mrežni marketing je na svoji dosedanji poti doživel nekaj kritik na račun podjetij, ki so 

izrabljala njegov način prodaje, saj je bil sistem še nedodelan in zakonsko nezaščiten. Leta 

1974 je ameriški senator Walter Mondale ta način trženja in podjetja, ki se z njim ukvarjajo, 

označil za prevarantska. Tudi največje mrežnomarketinško podjetje Amway je moralo na 

sodišče in je bilo po štirih letih sojenja in visokih stroških oproščeno obtožb. Takrat je postalo 

bolj jasno, kaj je legalno, kaj nelegalno in nedopustno. Veliko podjetij so tudi zaprli, vendar je 

to bila pomembna iztočnica v zgodovini delovanja podjetij po sistemu mrežnega marketinga 

(Lisac 1995a, 35). 

V letih od 1979 do 1983 se je tej panogi pridružilo več kot pet milijonov ljudi. Ustanovljenih 

je bilo tudi na stotine novih podjetij, saj je bilo to omogočeno vsakomur, ki se je pridružil tej 

novi »franšizni« dejavnosti. Z razvojem tehnike in industrije je bilo vedno lažje komunicirati, 

prodajati in ohranjati stike tako s strankami kot z zastopniki. Mreže so se in se še vedno 

razvijajo po vsem svetu, njegovo rast ocenjujejo nekje med 10 do 15 odstotki na leto. Zaradi 

recesije je rast v zadnjih letih sicer nihala, vendar je kljub temu vedno več tistih, ki se 

priključujejo mrežnomarketinškim sistemom in dosegajo izredne uspehe. Ker sistem izhaja iz 

ameriških držav, se največja rast pojavlja v Evropi in Aziji, kjer imajo ljudje višjo izobrazbo 

in si želijo novih priložnosti (Kalench 2000, 37–48). 
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2.2 Značilnosti mrežnega marketinga 

»Mrežno trženje posamezniku omogoča ustvariti kariero, osebnostno rast in finančno 

neodvisnost,« pravi Korenjak (2011, 52).  

Prav to trditev pa bomo razložili v tem poglavju, kjer bomo podrobno predstavili mrežni 

marketing. Največja investicija v mrežnem marketingu je vztrajnost posameznika. Samo z 

vztrajnostjo in nepopustljivim sledenjem svojim ciljem lahko dosežemo skoraj vse. Volja, 

vztrajnost in samozaupanje morajo biti v tesni povezavi. »Sami si postavite cilje, kako in 

koliko boste delali, s kom boste delali in koliko želite zaslužiti. To je čudovit občutek, saj 

postanete svoj vodja, šef svoje prihodnosti. Pa vendar z leti spoznavate, da poleg svobode dela 

in zaslužka potrebujete še nekaj, to je motivacijo. Motivacija lahko pozitivno deluje, če je 

skupinska, del tima, ki nekoga popelje naprej, ko je izgubil upanje, prepričanje, da bo uspel. 

Brez motivacije ni navdušenja. V prodaji se morate zavedati, da se z navdušenjem opravi  

51 % prodajnega razgovora, zato ne smemo izgubiti navdušenja, ne glede na to, kaj 

prodajamo« (prav tam). 

2.2.1 Ljudje v mrežnem marketingu 

Mrežni marketing temelji na neodvisnih zastopnikih, ki prodajajo izdelke podjetij. Deluje po 

sistemu, da vsak pripelje nekaj ljudi (prihodnjih sodelavcev), vsi od teh jih ravno tako 

pripeljejo in tako naprej. Vsak izmed ljudi, ki sodeluje v mrežnem marketingu, ima mentorja 

oziroma sponzorja. To je oseba, ki človeka pripelje v posel, ga uči, spodbuja in motivira pri 

delu. Vsak ima torej svoje malo podjetje, ko še sam pripelje nekaj ljudi in postanejo njegovi 

sodelavci. Tako tudi sami naprej prenašajo znanje in izkušnje. Pravimo, da v mrežnem 

marketingu nimajo šefov, ampak vodje, saj svoje sodelavce vodijo in jim ne ukazujejo 

(Iacobucci 1996, 326–327). 

Delo zastopnika v mrežnem marketingu je zelo zahtevna naloga, saj se mora v eni osebi znajti 

kot šef, sodelavec in vodja. Za biti sam svoj šef je potrebna velika mera samospoštovanja, 

prilagajanje časa, upoštevanje življenjskih ciljev in želj itd. Kot vodja mora poznati želje in 

cilje svojih sodelavcev, jih spodbujati k delu, jih učiti, pomagati in z njimi deliti svoje 

izkušnje. Vsakemu izmed sodelavcev se je potrebno posvetiti na svoj način, saj se vsi med 

seboj razlikujejo po starosti, izobrazbi, navadah, videzu, spolu. Eni so optimisti, drugi 

pesimisti. Vsak ima tudi drugačen interes za sodelovanje (prav tam). 

Korenjakova (2011, 55–56) je sodelavce, ki jih vodimo, razdelila, v tri skupine: 

 prva skupina so starejši ljudje, ki delajo zaradi osebne aktivnosti, druženja in občutka, da 

so v življenju še pomembni, vsekakor pa ne delajo za kariero in ne dajejo toliko poudarka 

zaslužku. Z denarjem, ki ga zaslužijo, si privoščijo življenje; 
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 druga skupina so aktivni ljudje med 20. in 40. letom, ki si želijo uspehov, kariere, 

zaslužka. Imajo visoke življenjske cilje in še večje želje, so zelo urejeni, se pustijo voditi 

in so pripravljeni veliko investirati v izobraževanje. Te ljudi zanima samo pot navzgor in 

si želijo postati najboljši prodajalci;  

 tretji so tisti stari med 40 in 60 let, ki si želijo dodatnega zaslužka ob redni zaposlitvi, da 

izboljšajo življenjski standard. Če pa si ustvarijo lep redni prihodek, se jih veliko odloči za 

profesionalno pot. Ker so to že izkušeni ljudje, potrebujejo več časa, da sprejmejo sistem 

dela in nagrajevanja. Ko pa se odločijo, so predani in se nenehno izobražujejo in 

prilagajajo sistemu dela. Nekateri te starosti pa so zelo ciljno orientirani, ker jih zanimata 

samo prihodnost in finančna neodvisnost, ter se ne obremenjujejo s preteklostjo. Takim 

sodelavcem se lahko dodeli različne naloge, npr. vodenje sestanka. Sodelavca je potrebno 

vedno pohvaliti in predlagati izboljšavo, nikakor pa se mu ne sme nasprotovati.  

2.2.2 Zakaj zastopniki odhajajo 

Mrežnomarketinško podjetje je na prvi pogled zelo enostavno. Za vključitev vanj ni potreben 

velik začetni kapital, izkušnje, niti izobrazba. Prav zaradi tega so pričakovanja nekaterih 

prevelika. Mislijo, da bodo z malo dela v kratkem času veliko zaslužili. Tistih, ki odnehajo, je 

90 %, saj je le ostalih 10 % dovolj vztrajnih, delavnih in pripadnih podjetju. V večini 

primerov zastopniki odnehajo, še preden prav začnejo s poslom. Težko je prenesti zavrnitve 

prijateljev, ampak nekateri lahko pripovedujejo izjemne zgodbe uspeha. V številnih primerih 

se zastopniki ustrašijo zahtevnega dela v mrežnem marketingu, mislijo, da niso sposobni sami 

opravljati tega posla. To mišljenje je napačno, saj lahko vsakemu uspe tisto, v kar sam 

verjame. 

Lisac (1995c, 88) se sprašuje, ali je ceneje pridobiti novega zastopnika ali obdržati starega. 

Odgovor je hitro jasen. Star zastopnik že pozna podjetje, sistem delovanja in izdelke. 

Udeleževal se je šolanj, zato mu ni nič tuje in ga lahko hitro spodbudimo k ponovnemu delu, 

mogoče le z majhno pozornostjo – čestitko za rojstni dan, čestitko ob rojstvu otroka ali ob 

diplomiranju. Vsekakor je zelo priporočeno obdržati stike s starimi zastopniki, saj nikoli ne 

vemo, kdaj jim bo prišlo prav kaj dodatnega denarja in se nam bodo želeli ponovno pridružiti. 

Če pa se neaktivni sodelavci res ne odločijo za sodelovanje, jih prosimo vsaj za kontakte, saj 

lahko na ta način pridobimo nove stranke, če ne celo nove sodelavce. 

2.2.3 Izdelek 

Ker mrežni marketing deluje po sistemu »dober glas seže v deveto vas«, morajo biti izdelki, 

ki jih prodajamo preko mrežnega sistema, dobri. Dobre novice se hitro širijo, še hitreje pa se 

širijo slabe novice, zato podjetje s slabim izdelkom ne bi nikoli uspelo na trgu. Najbolj 

primerni so porabni izdelki, saj sistem temelji na pridobitvi stalnih strank, za katere je 
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pomembno, da jih zastopnik redno oskrbuje. Tako bo zastopnik pridobil večje zaupanje pri 

stranki, kar je v mrežnomarketinškem poslu zelo pomembno.  

Mrežni marketing poskrbi tudi za celovito predstavitev izdelka, saj se zastopnik lahko 

posamezniku popolnoma posveti za dlje časa, zato stranka izdelek tudi popolnoma spozna in 

se prepriča o njegovi uporabi. V tem primeru gre za bolj kompleksne izdelke, kot so finančni 

produkti in zavarovanja, medtem ko je predstavitev za izdelke, kot so kava, vitamini, čistila, 

sesalci, lahko krajša, ker gre za ljudem že nekoliko bolj znana področja. Prodaja teh izdelkov 

pa je na ta način tudi bolj učinkovita. Kar koli prodajamo, ne smemo pozabiti, katera je 

ključna prednost našega izdelka pred konkurenčnim. Pravila o tem, kateri izdelek je na trgu z 

mrežnomarketinškim sistemom uspešnejši, ni. Trenutno se je panoga razvila do te meje, da se 

preko zastopnikov lahko kupi skoraj vse izdelke, ki se jih dobi v klasični trgovini. Podjetje 

mora paziti le, da je cena izdelka še vedno konkurenčna, saj je treba v njegovo ceno všteti tudi 

prodajalčevo provizijo. Vedno pa bomo lahko prodali izdelek, če bomo sami prepričani v 

njegovo kakovost oziroma kakovost storitve, ki jo ponujamo. V podjetju se lahko pojavi 

dilema, ali prodajati enega ali več izdelkov. Tudi v tem primeru ni pravila, rečemo lahko 

samo, da je za zastopnika boljše, da ima na razpolago širšo paleto izdelkov, saj bo lahko le 

tako res vsakemu nekaj ponudil. Spet prevelika izbira je lahko tudi negativna, saj zahteva 

obširnejša šolanja, za katera pa zastopniki, ki v mrežnem marketingu delajo ob delu, nimajo 

časa (Lisac 1995c, 34–39).  

Iz slike 1 je razvidno, da se z obliko direktne prodaje proda največ izdelkov za osebno nego s 

36 odstotki, na drugem mestu so izdelki za zdravje z 22 odstotki, sledijo jim gospodinjski 

izdelki s 17 odstotki, 8-odstotni delež pa dosega prodaja oblačil in dodatkov (WFDSA 2011a). 

 

Slika 1: Prikaz deležev izdelkov po posameznih kategorijah glede na skupno direktno 

prodajo v svetu v letu 2010 

Vir: WFDSA 2011a. 
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2.2.4 Provizijski sistem in zaslužek 

Provizijski sistemi so večinoma zelo zapleteni, zato se ne bomo spuščali v podrobnosti. 

Glavno je, da razumemo, kaj je bistvo mrežnomarketinškega provizijskega sistema. To je 

sistem razdeljevanja denarja med zastopnike, saj gre izdelek iz proizvodnje takoj v roke 

zastopniku ali celo končnemu odjemalcu. Namesto da bi denar dobili trgovci na debelo, 

trgovci na drobno in razni posredniki oz. bi denar namenili za oglaševanje, ga dobijo 

neodvisni zastopniki oziroma distributerji mrežnega marketinga. Odvisno od podjetja in vrste 

izdelka, ampak približno 50 % cene izdelka brez davka je na razpolago za razdelitev mednje. 

Načinov za razdelitev tega dobička je skoraj toliko kot mrežnomarketinških podjetij, zato 

lahko navedemo le glavne razlike med provizijskimi sistemi. Prva razlika je v spodbujanju 

rasti števila zastopnikov v širino (gre za direktne linije oziroma sodelavce, ki smo jih sami 

pripeljali v podjetje), drugi širijo svojo mrežo v globino (med nami in sodelavci je več 

stopenj, saj jih nismo pripeljali sami v podjetje, ampak naši sodelavci). To je pomembno, ker 

je naša nagrada oziroma plačilo odvisno od aktivnosti naših sodelavcev. Obstajajo 

organizacije, ki nagrajujejo le do treh ravni, drugi do deset ali celo več. Nekatera podjetja dajo 

zaslužiti velike vsote peščici zastopnikov, večina pa je nekje v povprečju. Poznamo tudi 

podjetja, ki spodbujajo redno delo in doseganje višjih norm v mrežnem marketingu. Kdor se 

trudi in doseže določeno število točk oziroma enot, je denarno ali materialno nagrajen. Tisti, 

ki ne naredi nič, pa nima nič. Dober provizijski sistem omogoča dovolj zadovoljstva manj 

uspešnim oziroma manj zagnanim zastopnikom oziroma veliko zaslužka najbolj aktivnim 

zastopnikom (Lisac 1995a, 57–59). 

Opisali bomo le nekatere enostavnejše primere sistemov, ki jih je navedel Lisac (1995a, 60–

72): 

 večravenski sistemi: zastopniki z odcepitvijo dosežejo različne ravni dohodkov in nazive. 

Sistemi dovoljujejo neomejeno rast v širino, v globino pa je število ravni običajno 

omejeno na osem. Odstotki, ki jih posamezen zastopnik doseže, se večinoma povečujejo z 

doseganjem večje prodaje in s pridobitvijo novih zastopnikov. Ker je struktura precej bolj 

enostavna od ostalih mrežnomarketinških sistemov, si večina podjetij privošči dodatke. To 

so na primer fond za potovanja, brezplačen lizing za avto, dobropis za bencin. Ta fond 

deluje tako, da se na nekem računu zbira denar od celotne prodaje (minimalen delež, 1 %). 

Na koncu leta pa se ta denar razdeli med zastopnike, ki so dosegli vnaprej določen rezultat 

(pripeljali v podjetje neko število zastopnikov, prodali določeno količino izdelka). 

Odstotki, ki jih zastopnik dosega, so odvisni od njegove uspešnosti. Poleg tega pa skoraj 

vsi provizijski sistemi predpisujejo minimalno prodajo, ki jo morajo zastopniki dosegati, 

če sploh želijo sodelovati pri delitvi denarja.  

 Slika 2 prikazuje primer strukture podjetja mrežnega marketinga. Na sliki je prikazano 

razvejanje do pete ravni. Sodelavec na prvi ravni ima štiri direktne sodelavce na drugi 

ravni. Eden izmed teh ima dva direktna sodelavca, eden nima nobenega, tretji ima enega 
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in četrti ima tri sodelavce na tretji ravni. Na tretji ravni je torej šest sodelavcev, štirje 

izmed njih nimajo nobenega sodelavca na nižjih ravneh, eden ima svoje štiri direktne 

sodelavce, eden pa tri. Na četrti ravni ima struktura najvišjega sodelavca samo enega 

člana, ki ima tudi enega sodelavca. Sodelavec na peti ravni pa ima še dva svoja direktna 

sodelavca;  

 večravenski sistem z odcepitvijo: ta sistem uporablja večina znanih mrežnomarketinških 

podjetij in skupaj več kot polovica vseh podjetij tega sistema. Zastopniki so plačani na 

različnem številu ravni, tudi do 16 in več, največ pa med 5 in 8 ravni. Zastopniki si z 

ravnmi pridobijo tudi nazive, nekatera podjetja jim dodajajo tudi zvezde. Več kot jih 

imate, večji je vaš zaslužek na posamezni ravni. Po ravneh napredujemo, ko dosežemo 

določene kvote v prodaji (v različnih podjetjih jih različno imenujejo – enote, točke) in z 

rekrutiranjem dovolj velikega števila zastopnikov oziroma sodelavcev na različnih ravneh. 

Ko kateri od zastopnikov izpolni določene pogoje, se odcepi od svojega mentorja. Tako je 

mentor prikrajšan za provizijo njegove skupine, v nekaterih podjetjih dobiva še vedno 

določen odstotek od prodaje. Na ta način sistem spodbuja sodelavce, da nenehno gradijo 

nove strukture oziroma pridobivajo nove sodelavce. Ta sistem omogoča največje zaslužke 

zaradi velikih skupin in velikega števila ravni ter neomejene rasti v širino; 

 matrični sistemi: omejujejo rast števila zastopnikov v globino in širino. Vsak zastopnik 

lahko ima le dva zastopnika na svoji prvi ravni, v globino pa je matrika omejena na 12 

ravni. Odcepitve pri matrikah niso možne. Nihče ne prepoveduje, da v organizacijo 

pripeljete več kot dva zastopnika, vendar bo njihovo mesto na eni od ravneh pod vašima 

prvima dvema zastopnikoma. To pomaga vašim zastopnikom do njihovih sodelavcev, zato 

Slika 2: Primer strukture večravenskega mrežnega marketinga 
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si lahko privoščijo več počitka in ne rekrutirajo novih sodelavcev, saj vi opravite delo 

namesto njih. Prav zaradi te pomanjkljivosti pa ta sistem ni najbolj pogost, čeprav ga 

uporablja kar nekaj znanih podjetij. Matrični sistemi ne pritiskajo na zastopnike z velikimi 

zahtevami po prodaji in rekrutiranju. Glavna pomanjkljivost je že prej omenjena slaba 

rast, torej tudi možnost zaslužka.  

Slika 3 prikazuje shemo matričnega sistema podjetja, kjer ima lahko vsak član samo dva 

direktna sodelavca;  

Slika 3: Primer podjetja ki deluje po matričnem sistemu 

 kombinacije različnih sistemov: to so sistemi, ki jih težko uvrstimo v katerega koli od 

zgoraj naštetih, saj vsebujejo značilnosti dveh sistemov. Takšni sistemi so precej redki.  

2.2.5 Kako zaslužiti z mrežnim marketingom 

Proizvodi podjetja, za katerega se odločimo, so nam najverjetneje všeč in jih tudi sami 

uporabljamo. Če so to proizvodi, ki jih uporablja vsak od nas in smo jih uporabljali do sedaj, 

toliko bolje. Precej prihranimo oziroma nekaj zaslužimo že, če sami uporabljamo izdelke 

podjetja, kjer sodelujemo, saj nam podjetje proda izdelek po veleprodajni ceni, razlika do 

maloprodajne pa je naš zaslužek. Ker so nam proizvodi všeč, jih priporočimo svojim 

prijateljem, znancem in sorodnikom. Če se odločijo za nakup, jim izdelek ponudimo po 

maloprodajni ceni. Tako bo razlika med veleprodajno ceno in maloprodajno ceno naš 

zaslužek oziroma naša provizija (Iacobucci 1996, 328–332). 

Dobra podjetja dajejo kupcu možnost, da proizvode vrne, če mu niso všeč, kupec torej ničesar 

ne tvega in se zato lažje odloči za nakup. Več ljudem kot predstavimo proizvod, več se jih bo 

odločilo za nakup in posledično bo večji tudi naš zaslužek. Če so to potrošni izdelki, si s 

časom ustvarimo krog stalnih strank, ki nam vsak mesec prinašajo zaslužek v obliki razlike do 

polne cene (prav tam). 

Nivo 4 

Nivo 3 

Nivo 2 

Nivo 1 
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Naslednja stvar je, da vse, kar smo se do sedaj naučili, prenesemo na svoje kupce, ki jih 

zanima poslovno sodelovanje. V interesu nam je, da čim večjemu številu ljudi predstavimo 

izdelke in način, kako lahko zaslužijo. Če nekoga pripeljete v posel, pravimo, da ga 

sponzorirate, takrat pa se vaše delo komaj začne. Osebo moramo naučiti vsega, kar sami že 

znamo in vemo o poslu, saj bomo v prihodnosti lahko bogato nagrajeni. To nam bo lahko 

predstavljalo glavni vir zaslužka oziroma pritok denarja vse življenje, saj bomo služili od 

svoje redne prodaje in nek delež tudi od prodaje tistih, ki se bodo vključili v posel pod nami. 

Dohodek, ki smo ga deležni od sodelavcev v naši strukturi pod nami, je sčasoma večji od 

lastne prodaje. To je celotno delovanje mrežnomarketinškega sistema. V mrežnem 

marketingu ni treba nikoli pristopiti do neznanca, saj deluje po sistemu zaupanja, torej 

sodelavci nagovarjajo le poznane ljudi. Bistvo ni v velikih količinah prodaje, ampak v veliki 

količini ljudi, ki izdelke prodajajo svojim znancem (Lisac 1995a, 48–50). 

Lisac (1995c, 53) pravi, da je edini način za povečanje prodaje v mrežnem marketingu 

povečanje števila zastopnikov. 

2.2.6 Oglaševanje 

V današnjih časih, ko dobimo vsak dan v poštni nabiralnik vsaj dva reklamna letaka, smo tega 

že kar malo naveličani. Reklame včasih prelistamo, pogledamo, na koncu se pa odpravimo v 

trgovino in kupimo stvari, ki jih potrebujemo, ter letake vržemo v škatlo, ker zbiramo papir za 

taborniško akcijo. Ko se peljemo po cesti, se nam vrti od »jumbo« plakatov, ker se trgovci 

borijo, kateri od njih bo naredil najbolj zanimivo reklamo, da si jo bomo res zapomnili in 

kupili izdelek. Ko parkiramo pred trgovskim centrom in se odpravimo po nakupih, nas do 

trgovine že pričakata vsaj dve simpatični gospodični, vsaka reklamira svoje podjetje oziroma 

izdelek, in nam v roke podtakneta letaka, mi pa ju na hitro preletimo, damo v torbico in ko 

torbico čez nekaj dni pospravljamo, letake vržemo v smeti.  

Pri mrežnem marketingu je sistem oglaševanja drugačen. To je najstarejši, najmočnejši in 

najučinkovitejši način predstavitve izdelka. Podjetja oglašujejo le na način »od ust do ust«. To 

je koristno zaradi dveh razlogov. Denar, namenjen oglaševanju, porabijo bolj koristno – za 

motiviranje sodelavcev (nagrade, potovanja, lahko si privoščijo nekoliko višje provizije), ki 

pa vemo, da so zelo pomemben člen mrežnomarketinškega posla. Drugi razlog pa je, da je ta 

reklama bolj zaupljiva in učinkovita. Kdo ne bi verjel svoji prijateljici, da je frizerka Polonca 

res najboljša frizerka? Ali bi verjeli, če vam najboljši prijatelj predlaga nakup plašča, s 

katerim je zelo zadovoljen, saj je plašč kakovosten in ga v njem nikoli ne zebe? Vsak dan 

delamo reklamo stvarem skozi pogovor, pa se tega niti ne zavedamo. Ali bi nam bilo težko 

prijatelju ponuditi vitamine, ki smo jih preizkusili na lasni koži in vemo, da zelo dobro 

učinkujejo? Zakaj bi svoje prijatelje prikrajšali za dober izdelek ali informacijo, le ponudimo 

jim izdelke in posel, s katerim smo sami zadovoljni.  
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Če si podjetje, ki se ukvarja z mrežnim marketingom, lahko privošči drage reklamne 

kampanje po televiziji, radiu, v časopisih, če so sponzorji športnih klubov itd., to pomeni le 

eno: njihovi izdelki so odločno predragi ali so zastopniki premalo plačani (Lisac 1995c, 52).  

2.3 Mrežni marketing in direktna prodaja 

Pojem direktna prodaja
2
 so prvič uporabili v Ameriki, približno 20 let pred nami, zato so 

veliko bolj napredni od naših trgov direktne prodaje. Ko se je v svetu pojavil pojem direktne 

prodaje, smo pri nas šele odkrivali, zakaj je pomembno trženje v poslu. V današnjih časih pa 

se trudimo, da bi ulovili svetovne trende tega področja (Starman in Hribar 1994, 6–9). 

Najpomembnejša lastnost direktne prodaje je neposredni stik med podjetjem in porabniki, kar 

je v današnjih časih zelo cenjeno. Pomembna je tudi banka podatkov, ki nam omogoča, da je 

trg razdeljen na skupine posamičnih porabnikov. Na ta način lahko bolje zadovoljujemo 

porabnikove potrebe in želje (prav tam). 

To je v današnjih časih najbolj rastoča oblika prodaje, med katere uvrščamo: prodajo po pošti, 

po katalogu, osebno prodajo ali prodajo od vrat do vrat, prodajo po telefonu in neposredno 

trženje s pomočjo avdio-vizualnih sredstev. Tudi mrežni marketing spada med osebno 

prodajo, saj imata pojma veliko skupnih značilnosti in le peščico različnih, torej mrežni 

marketing izhaja iz neposrednega trženja. Razlikujemo pa jih glede na končnega odjemalca. 

Pri mrežnem marketingu se izdelki prodajajo prijateljem, znancem in sorodnikom, neposredna 

prodaja pa se usmerja na širše množice ljudi, ki je nepoznana že v začetku. Druga razlika je v 

tem, da je izdelek v mrežnem marketingu predstavljen stranki osebno, pri neposredni prodaji 

pa se ta izvaja po pošti, telefonu, televiziji, katalogih. Še ena in zelo pomembna razlika pa je, 

da so zastopniki v mrežnem marketingu plačani za lastno prodajo in prodajo izdelkov, ki jih 

prodajo sodelavci, ki so jih sami pripeljali v posel. Pri direktni prodaji so zastopniki plačani le 

od svoje prodaje izdelkov (prav tam). 

2.4 Mrežni marketing v primerjavi s franšizo 

Definicija Evropske franšizne federacije, ki jo je sprejela tudi Sekcija slovenskih franšiznih 

družb, ki deluje pri Trgovinski zbornici Slovenije, pravi (Franadria, d. o. o., 2010a): 

»Franšizing je sistem trženja blaga in/ali storitev in/ali tehnologije, ki temelji na tesnem in 

stalnem sodelovanju med pravno in finančno ločenimi in samostojnimi podjetji, franšizorjem
3
 

                                                 

2
 Za izraz direktna prodaja uporabljamo tudi izraz direktni marketing ali neposredno trženje. 

3
 Franšizor ali franšizodajalec je ustanovitelj franšizne mreže (Franadria, d. o. o., 2010b). 
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in posameznimi franšiziji.
4
 Pri tem franšizor daje posameznim franšizijem pravico, obenem pa 

nalaga dolžnost, da poslujejo v skladu s franšizorjevim konceptom. Ta pravica in dolžnost 

pooblaščata vsakega franšizija in ga hkrati zavezujeta, da uporablja franšizorjevo trgovsko 

ime in/ali trgovsko znamko in/ali storitveno znamko, know-how, poslovne in tehnične 

metode, sistem postopkov in druge pravice, ki izhajajo iz intelektualne lastnine. Franšizor pa 

jim pri tem zagotavlja stalno poslovno in tehnično pomoč na način in za čas, kot ju določa 

franšizna pogodba, ki sta jo s tem namenom sklenila franšizor in franšizij.«  

Podjetja so torej ugotovila, da lahko rastejo ceneje, enostavneje in predvsem hitreje, če v 

poslopja in opremo vlagajo kupci franšize. Kupec franšize tako vodi svoj posel pod 

določenimi pogoji. Dobi popoln sistem, po katerem naj se posla loti, da bo uspešen. Prednost 

tega je tudi, da je to že uveljavljena blagovna znamka. Kupec franšize mora zanjo nekaj 

plačati, poleg tega pa določen odstotek od prodaje odvajati matičnemu podjetju (Lisac 1995a, 

75). 

Podobnosti z mrežnim marketingom se pričnejo že z negativno publiciteto in zakonodajalci. 

Obe vrsti prodaje sta to stopnjo že prebrodili. Naslednja podobnost je, da podjetje pripravi 

ponovljiv sistem in celotna navodila, kako se lotiti posla. V obeh načinih tudi matična 

podjetja skrbijo, kako se lotiti posla. Obstajajo tudi razlike med sistemoma. Potrebna količina 

denarja za odprtje franšize, je precej velika, medtem ko v mrežni marketing lahko vstopamo z 

minimalnim vložkom ali brez njega. Druga razlika je, da v mrežnem marketingu lahko vsak 

zastopnik zasluži neomejeno količino denarja, pri franšizah pa se približno ve, koliko profita 

lahko kupec franšize največ pričakuje. Razlika je tudi v odstotkih uspešnosti zastopnikov – v 

mrežnem marketingu je upad precej večji kot pri kupcih franšiz, s tem da v mrežni marketing 

vstopimo skoraj brez tveganja, ob svoji redni službi in ne poizkušamo tako trdo kot kupci 

franšiz, ki so v posel vložili veliko denarja (prav tam). 

2.5 Mrežni marketing ali denarna piramida 

Ker smo mrežni marketing že dodobra spoznali, poglejmo, kaj se skriva pod pojmom denarna 

piramida oziroma denarna veriga. Prav zaradi denarne piramide imajo zastopniki podjetij 

mrežnega marketinga zelo oteženo delo, saj sta zaupanje in vključitev v mrežni marketing 

zaradi številnih odmevnih prevar manjša, kot bi si želeli.  

»Ko organizacija, ki prodaja izdelke ali storitve, doseže določeno velikost, se preoblikuje v 

piramido. Nižje ko greste po hierarhični lestvici, širše so ravni. Na podlagi večravenske 

piramide je zasnovana naša vlada. Prav tako šola in cerkev. Vsa uspešna podjetja, pa naj 

trgujejo z izdelki ali storitvami, so oblikovana po sistemu piramide.« Dean Balack razloži, da 

                                                 
4
 Franšizij ali franšizojemalec je samostojna pravna oseba, s katero je sklenjena franšizna pogodba 

(Franadria, d. o. o., 2010b). 
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moč vsake večravenske piramidne strukture izhaja iz najnižje ravni: »Naša vlada storitve 

distribuira po piramidi navzdol, podpiramo pa jo volivci z najnižje ravni. Marketinška 

podjetja svoje izdelke distribuirajo po piramidi navzdol, njihov uspeh pa je odvisen od 

najnižjih ravni, ki kupujejo izdelke. Na osnovi tega lahko rečemo, da tok znotraj piramide 

poteka v dveh smereh: najprej navzdol, potem navzgor. Vrednost teče navzdol, moč in odziv 

pa navzgor. Če je tok vrednosti prekinjen, tudi moč (v obliki denarja ali volilnih glasov) ne 

more teči navzgor in se sistem zruši.« Z organiziranostjo po piramidnem sistemu torej ni nič 

narobe, pod vprašaj lahko postavimo le vrednost, zaradi katere je lahko posel moralno, etično 

ali legalno vprašljiv. Če neko podjetje ne zagotavlja prave vrednosti, pa naj gre za 

tradicionalno ali mrežno organizacijo, ga lahko označimo za prevaranta. Zato je piramida 

dobra metoda za prodajo izdelkov in storitev, piramidna prevara pa je ropanje, zavito v 

zakonito mrežnomarketinško strukturo (Kalench 2000, 41–42). 

Na kratko si poglejmo najbolj odmevne svetovne prevare. V Ameriki imenujejo denarno 

piramido kar Ponzijeva piramida, po gospodu Charlesu Ponziju, italijanskemu priseljencu v 

ZDA, ki je bil prvi veliki prevarant. Shema je sicer obstajala že pred njegovim rojstvom. 

Vlagateljem je na začetku dvajsetih let 20. stoletja obljubljal 50 % dobiček v 45 dneh ali  

100 % dobiček v 90 dneh, češ da pri tem izkorišča razliko med cenami ameriških in 

italijanskih poštnih kuponov. Ponzi je na ta način v pol leta zbral 30.000 vlagateljev in 15 

milijonov ameriških dolarjev. Ključ za delovanje je vezava glavnice oziroma vloženih 

sredstev za določen čas. Tako vlagatelji v začetnih fazah prejemajo visoke dobičke, o katerih 

govorijo morebitnim vlagateljem, ki se na podlagi zaslužkov tudi sami odločijo za vstop. 

Denar se vlagateljem ne izplačuje iz ustvarjenega dobička, ampak na podlagi denarja, ki ga v 

sistem vložijo novi vlagatelji. Člane se najpogosteje pridobiva z mrežnim marketingom, ko 

investitorjev zmanjka, pa shema propade. Žrtve takih shem so večinoma sorazmerno 

premožni ljudje, ki dalj časa ne potrebujejo vloženega denarja, včasih pa nekateri vložijo tudi 

vse svoje prihranke, nekateri celo vzamejo kredit za ta namen. Zelo odmevna je tudi afera 

Bernarda Madoffa, ki je vlagatelje v skoraj dvajsetih letih ogoljufal za 64,9 milijarde 

ameriških dolarjev. Za svojo prevaro je bil obsojen na 150 let zapora, z njegovim 

premoženjem pa so poplačali prevarane vlagatelje (Sander 2010, 1; Milivojević 2009; 

Wikipedia 2011). 

Slovenci smo imeli na tem področju tudi nekaj »strokovnjakov«, kot je na primer Nello 

Marconi. Sodišče ga je obtožilo na 9-letno zaporno kazen zaradi zavajanja 14 vlagateljev, ki 

so mu zaupali 727.000 evrov z obljubo visokih donosov. Kasneje se je za denarjem izgubila 

vsaka sled. Prevarantske so bile tudi igre, znane pod imeni »Catch the cash« ali »Euro 

Success«, ki so vse delovale po istem principu (Perčič 2011). 
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Da bomo v prihodnje ločili mrežni marketing od denarne piramide, si poglejmo ključne 

razlike (Spartak 2012): 

 poudarek poslovanja: v mrežnem marketingu gre za prodajo izdelkov oziroma storitev 

končnemu potrošniku in pridobivanje novih sodelavcev. Pri piramidnem sistemu gre le za 

pridobivanje novih članov, podjetje nima izdelka oziroma ga ima in je le navidezen, 

stranka ga nikoli ne dobi v roke;  

 dobiček: osnova za izplačilo v mrežnem marketingu je odvisna od prodaje izdelka in 

storitev končnemu porabniku. Torej od dobička svoje lastne prodaje in prodaje 

sodelavcev, ki smo jih sami pripeljali v sistem. Pri »piramidi« pa je »dobiček« odvisen od 

števila vpisanih članov. Po navadi se izplača delež vpisnine od vsakega, ki ga pripeljete, 

ali v obliki »nagrad« za dosego cilja; 

 predmet prodaje: pri mrežnem marketingu gre za prodajo dobrin, ki se uporabljajo v 

vsakdanjem življenju, njihova cena pa je primerljiva s cenami v navadni prodaji. V 

piramidnem sistemu se prodaja, če se, »čudežne izdelke«, po katerih na trgu niti ni veliko 

povpraševanja, cene so po navadi precej višje od sorodnih izdelkov v klasičnem načinu 

prodaje. »Piramide« v največ primerih nimajo izdelka; 

 vstopni stroški: v mrežnem marketingu so minimalni ali jih sploh ni. Včasih je potreben 

zakup paketa izdelkov, ki ga podjetje prodaja, včasih ne. Pri piramidnem sistemu so 

vstopni stroški relativno visoki, pogosto skriti pod stroški za članarino, izobraževanje, 

literaturo in oglaševanje; 

 podpora nadrejenih: v mrežnem marketingu ni pretiranega pritiska na »podrejene«, 

mentorji so vedno dosegljivi in na razpolago za kakršno koli pomoč. Z veseljem 

odgovarjajo na naša vprašanja in nam pomagajo pri sestankih in predstavitvah naših 

izdelkov. V piramidnem sistemu gre za konstanten pritisk s poudarkom na pridobivanju 

novih članov. Težko so nam dosegljivi, ko se pojavi vprašanje, pa se raje izmuznejo 

odgovoru, saj nam negativnih plati posla nihče ne želi prikazati;  

 trženje: v mrežnem marketingu so jasni točni načrti dela, brez obljub o ogromnem 

zaslužku in finančni neodvisnosti na podlagi brezdelja. Taktika visokega pritiska po 

navadi ni prisotna, medtem ko pri piramidnem sistemu pogosto slišimo obljube, kot so: 

»zasluži ogromno denarja z minimalno dela«, fraze, ki so vedno prisotne, so: »življenjska 

priložnost«, »omejeno število mest/izdelkov/storitev« ali »priložnost, ki je ne smete 

zamuditi«;  

 dostopnost informacij: mrežnomarketinško podjetje je registrirano pri Trgovski zbornici 

Slovenije. Podatke o sedežu podjetja, delovanju, poslovanju in dejavnosti je lahko najti, 

»piramida« pa je neregistriran sistem, podatki o podjetju so pomanjkljivi. Težko dobimo 

kakršno koli informacijo; 

 odkup zalog: v mrežnem marketingu imajo podjetja sistem, kjer lahko vrnemo zakupljene 

zaloge izdelkov po vsaj 90 % cene, včasih imajo rok 30 dni. »Piramida« te možnosti ne 

ponuja ali pa je odkup po bistveno nižji ceni od nabavne; 



 

17 

 izstop iz sistema: v mrežnem marketingu je možen brez kakršnih koli težav, v piramidnem 

sistemu se to težko zgodi. Največkrat temu sledi motivacijski govor, da je treba več 

investirati vase in opraviti še kakšno dodatno izobraževanje, ki je plačljivo; 

 razdelitev zaslužka: zastopniki, ki so v podjetje prišli kasneje in so zato vpisani nižje v 

sistemu, lahko brez težav zaslužijo več kot njihovi višji. V »piramidi« pa služijo tisti, ki so 

na vrhu, in z vsako nadaljnjo ravnjo dobiček pada ali pa ga ni in je vse samo en velik 

strošek. 

Da bi vse skupaj povzeli, si poglejmo še definicijo piramidnega sistema, ki jo uporablja 

ameriška Agencija za trg vrednostnih papirjev (SEC). V klasičnem »piramidnem« sistemu 

skušajo udeleženci zaslužiti denar izključno z rekrutiranjem novih udeležencev v svoj 

program. Bistvo teh sistemov so obljube o visokih dobičkih v kratkem času, pri čemer ni 

potrebno nič drugega kot to, da nekomu predamo svoj denar in ostale nagovarjamo, naj storijo 

enako. 

Goljufi, ki organizirajo piramidni sistem, včasih storijo vse za to, da program prikažejo kot 

legalno oglaševanje na več ravneh. Čeprav ti ustanovitelji trdijo, da se prodajajo zakoniti 

izdelki ali storitve, pa ti goljufi denarne prilive od novih udeležencev preprosto porabijo za 

izplačila zgodnjih vlagateljev. Piramida se slej ko prej sesuje, saj na neki točki postane 

prevelika. Ustanovitelj ne more pridobiti toliko novih vlagateljev, da bi izplačal stare, in 

ljudje na koncu ostanejo brez denarja (Sander 2010, 2). 
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3 ZAZNAVANJE 

Filozofi in znanstveniki so zaznavanje sprva razumeli kot neposredno spoznavanje predmetov 

in pojavov s čutnimi organi, sodobne definicije pa veliko bolj poudarjajo dinamičnost in 

kompleksnost ter subjektivnost zaznavanja. Zaznavanje je proces sprejemanja, organizacije in 

interpretacije informacij, ki pridejo od posameznika prek njegovih čutnih organov (Kompare 

idr. 2004, 73).  

Ule (2000, 70–72) zaznavanje definira kot proces sprejemanja, predelave in primarnega 

interpretiranja informacij.  

Zaznavanje je proces, s katerim sporočilom iz okolja dovolimo dostop do zavesti in jih 

sprejmemo v nadaljnjo mentalno obdelavo. V vsakem trenutku torej občutimo ogromno 

dražljajev, težko pa je določiti mejo med občutenjem in zaznavanjem. Pravimo, da je 

občutenje prvotni odziv organizma na dražljaje, zaznavanje pa proces selekcije, organizacije 

in interpretacije dražljajev iz okolja. Posameznik ob sprejemu dražljajev te selekcionira, jih 

organizira in smiselno združuje v celote. S tem določa pomen dražljajev.  

Za vsako zaznavanje je potreben ustrezno intenziven dražljaj. Raziskovalci še niso enotni, ali 

lahko človek dražljaje pod absolutnim pragom občutka vseeno nezavedno dojame, čeprav jih 

ne zazna, in ravna v skladu z njimi (Kompare idr. 2004, 75). 

Na zaznavanje vplivajo vsi dejavniki, ki so zunaj organizma in delujejo nanj. Ne glede na to, 

koliko jih je in kako različni so, zanje veljajo skupni zakoni zaznavanja in prepoznavanja. 

Velja pa omeniti, da že na osnovne zakone vplivajo socialni proces in dejavniki. Informacije 

pa prihajajo k nam po petih kanalih oziroma receptorjih: vid, sluh, okus, vonj in dotik ter 

položaj telesa (Solomon idr. 2006 po Faganel 2010b). 

 

Slika 4: Proces zaznavanja 
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3.1 Funkcija zaznavanja 

Kompare idr. (2004, 81) navajajo, da sta funkciji zaznavanja dve – selekcija in organizacija 

informacij. Raziskave zaznavanja kažejo, da posamezniki le delno sprejemamo signale iz 

okolja. Človek v možganih in živčnem sistemu predela le manjši del od množice informacij, 

ki mu jih vsak trenutek pošiljajo čutila oz. so mu na voljo v okolju, kjer se giblje. Ker pa nam 

vsak dražljaj pomeni nek odziv organizma, je treba z različnimi strategijami zmanjševati 

količine in mnogovrstnosti informacij, saj bi se v nasprotnem primeru izgubili v svetu 

občutkov.  

Ule (2000, 73) loči različne strategije: 

 selekcija informacij na pomembne in nepomembne, 

 neobčutljivost oz. ignoriranje določenih informacij, 

 prilagajanje novih informacij že obstoječemu kognitivnemu aparatu in izkušnjam in 

 poenostavitve, popačenja informacij in podobno. 

Informacije, ki jih organizmi sprejemajo, so tako obsežne, da jih mora vsak razvrščati v med 

seboj podobne enote ali razrede. Razvrščanje je odvisno od naših interesov in želj. Sposobni 

moramo biti filtrirati in razvrščati različne dražljaje v obvladljive enote, šele nato pride na 

vrsto prepoznava objektov in pripisovanje pomena (Ule 2000, 74). 

Prepoznavanje imenujemo tudi kategorizacija objektov. Objekti so lahko podobni v enem 

pomembnem vidiku ali pa so pogosto skupaj, lahko so uporabni za isti namen itd. Vsak ima 

različen način kategoriziranja, prav tako so različni tudi motivi (prav tam). 

Kategorizacija nam pomaga pri tem, da nismo zmedeni, da lahko konstantno sprejemamo 

nove objekte in jih pravilno razporejamo. Včasih lahko zaznamo isti objekt z različnimi 

dražljaji, saj si lahko ustvarimo konstantne odnose trenutnih občutenj in tistih, ki smo jih 

ustvarili v preteklosti (prav tam). 

Ule (2000, 75) povzame glavne funkcije zaznavanja in kategorizacije:  

 poenostavljajo zaznavo, 

 pomagajo nam pri razmišljanju in spominjanju – manjše in jasno razmejene enote se nam 

lažje vtisnejo v spomin, 

 olajšanje komunikacije, 

 zmanjšajo anksioznost
5
 (znajo se odzvati na znane objekte in niso nevarni za 

posameznika). 

Zaznavanje je potemtakem selektiven proces, saj ne sprejemamo vseh dražljajev, ampak raje 

ustvarjamo pomen sprejetim dražljajem.  

                                                 
5
 Strah pred neznanim, tesnoba. 
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 »Misterij percepcije, vsaj zame, ni v tem, da nam naša čutila povedo tako veliko o svetu, 

ampak v tem, da nam povedo tako malo. Toda to, kar nam povedo, je od vsega prav tisto, kar 

moramo izvedeti. Toda to se ne dogaja kar na slepo srečo. To je filtriranje, izbiranje in končno 

konstrukcija slike o svetu. Osnova za to selekcijo in konstrukcijske procese – to je pravi  

kamen modrosti. Ta ne spreminja svinca v zlato, ampak fizične dražljaje v znanje – veliko 

bolj vredna preobrazba« (Bruner 1983 po Ule 2000, 75). 

3.2 Vplivni dejavniki zaznavanja 

Zaznavanje smo opredelili kot dinamičen proces, na katerega poleg značilnosti dražljajev 

vplivajo tudi različni osebnostni, socialni in kulturni dejavniki. Naše vsakdanje zaznavanje je 

močno odvisno od naših pričakovanj, kaj bomo zaznali, od predhodnih izkušenj, motivacije, 

čustev, vrednot in navzočnosti drugih ljudi pa tudi od kulture, ki ji pripadamo (Kompare 

2004, 89). 

Kompare (2004, 89–91) meni, da na zaznavanje vplivajo naslednji dejavniki: 

 zaznavna naravnanost pomeni pričakovanje, da bomo zaznali določen objekt. Oblikuje se 

na osnovi predhodne izkušnje; 

 motivacija; 

 čustva običajno zmanjšujejo obseg zaznavanja, lahko pa so tudi vzrok za nastanek 

zmotnih zaznav; 

 osebnostne lastnosti in vrednote človeka. V tem primeru velja omeniti zaznavno obrambo, 

kar pomeni, da težje zaznavamo tisto, kar se nam zdi slabo, neprimerno, in tisto, kar nas 

čustveno vznemirja; 

 kulturni dejavniki: raziskave kažejo na vpliv kultur na posameznike, pojavljajo se razlike 

pri organiziranosti čutnega sveta,
6
 pri konstantnosti zaznav in globinskem videnju. 

3.3 Zaznavanje mrežnega marketinga 

S psihologijo se srečamo v mrežnem marketingu takoj, ko se srečamo z ljudmi. Ker vsak 

mentor in sodelavec vidi različne načine enakih situacij, so potrebni učenje, usklajevanje in 

razumevanje ter selekcija informacij. Upoštevamo tudi zaznavanje potencialnih strank in 

kupcev. Vedeti moramo, da vsak drugače sprejema zunanji svet – nekateri posplošujejo, kar 

pomeni, da posameznika ocenjujejo na osnovi mnenja o skupini, ki ji pripada. Včasih pomaga 

spoznanje, da to počnemo. Druga vrsta ljudi preslikuje lastne značilnosti na druge ljudi, 

namesto da bi jih ocenili sami. V naših primerih bi lahko sodelavec ne zaupal svojemu 

mentorju, ker je bil on kot mentor v preteklosti izrabljen. Tretji način pa je selektivno 

zaznavanje, s katerim vidimo, kar želimo videti in slišati. Ostale stvari pa potlačimo. Primer je 

                                                 
6
 Tj. prevlada določenega čutila.  
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spregledani neuspeh, ki se vleče iz meseca v mesec in se na koncu odrazi v mesečnem 

obračunu, kar postavi razmišljanje precej na realna tla.  

Kako ljudje zaznavamo mrežni marketing, je razvidno že iz prvega vtisa posameznikov. 

Znano je, da je to »vlečenje ljudi za nos«, zato bo večina ljudi to trditev jemala kot pravilno. 

Temu pravimo posploševanje že znanih ali slišanih mnenj.  
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4 STALIŠČA 

Stališča so celote prepričanj, čustev in vrednostnih ocen v odnosu do različnih socialnih 

situacij in objektov, ki delujejo kot trajna pripravljenost za določen način vedenja. So tista 

značilnost ljudi, ki je najbolj odvisna od socialnih dejavnikov
7
 in ki hkrati najbolj vpliva na 

socialno dogajanje (vojne in medsebojni konflikti so npr. pogosto posledica razlik v stališčih). 

Zaradi tega, pa tudi zaradi predpostavke, da lahko na osnovi poznavanja stališč ljudi 

napovemo, kako se bodo obnašali, so stališča eden od najpomembnejših konceptov socialne 

psihologije (Kompare idr. 2004, 320). 

Za primer lahko vzamemo negativno stališče do mrežnega marketinga, ki ga ima veliko ljudi. 

Zaradi tega se jih vse več izmika temu poslovanju in ne želi sodelovati v 

mrežnomarketinškem sistemu, kljub temu da je to najbolj hitro rastoči posel zadnjih let.  

4.1 Pomen in značilnosti 

Pojem stališč igra osrednjo vlogo pri socialnopsihološkem modelu razlage in napovedovanja 

človeškega obnašanja. Stališča usmerjajo naše početje v svetu in obratno, spremembe v 

socialnem svetu se najprej odrazijo v naših stališčih, ki nato vplivajo na spreminjanje naših 

dejanj ali vedenjskih oblik. Zaradi tesne povezave stališč z obnašanjem so stališča ključna za 

izoblikovanje predstav o nas samih, naše motivacijske strukture itn., torej socialne 

konstrukcije subjekta, pa tudi za izoblikovanje predstav o drugih osebah in različnih 

sestavinah družbene stvarnosti (Ule 2000, 115). 

Nobena druga osebnostna lastnost ni toliko pod vplivom socialnih dejavnikov in nobena 

druga lastnost ne vpliva tako močno na dogajanja med ljudmi kot prav struktura stališč 

posameznika (prav tam). 

Stališča so tipični teoretski objekti psihologije, saj jih zaradi njihove kompleksnosti in 

povezanosti z drugimi duševnimi sestavinami (emocijami, motivi, potrebami) ne moremo 

neposredno zaznati, opazovati ali meriti, ampak lahko o njih le sklepamo iz drugih podatkov. 

Pomagajo nam pa razložiti obnašanje in spremembe obnašanja posameznikov ali skupin (Ule 

2000, 117). 

Avtorji Ule (2000, 115–116) in Kompare idr. (2004, 320–321) vsak na svoj način povzamejo 

tri vrste duševnih procesov oziroma tri komponente stališč, ki so med seboj tesno povezane. 

Lahko jih ločimo pojmovno, ne pa realno, odvisno od samih stališč in razmer, katera izmed 

komponent bo bolj poudarjena.  

 

 

                                                 
7
 Pridobljena v procesu socializacije. 
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Te komponente so: 

 kognitivna komponenta
8
 – vsako stališče temelji na znanju in poznavanju situacij in stvari, 

do katerih imamo stališče. Najosnovnejša oblika kognitivnega elementa stališča so 

kategorije, s katerimi objekte razvrščamo v razrede. Če je objekt stališč oseba, je 

kognitivna komponenta pogosto nek stereotip.
9
 Stališča, ki so zasnovana na nepreverjenih 

dejstvih, govoricah, pa imenujemo predsodki;  

 čustvena oz. vrednostna komponenta so pozitivna ali negativna čustva in vrednostne ocene 

v odnosu do objekta stališča. To so simpatija, obžalovanje, privlačnost, jeza, sovraštvo, 

zaničevanje itn. Kognitivna in čustvena komponenta sta običajno med seboj usklajeni. Če 

pride do razlik med njima, se skoraj vedno pojavi sprememba stališča;  

 dinamična oz. aktivnostna komponenta je pripravljenost posameznika, da deluje v skladu s 

svojimi stališči. Na primer podpre tiste objekte ali situacije, do katerih ima pozitivna 

stališča, oziroma prepreči tiste pojave ali situacije, do katerih ima negativna stališča. 

Poudarek je torej na pripravljenosti za delovanje in ne na dejavnosti sami. Nekdo se bo 

lahko obnašal v skladu s svojimi stališči, nekdo pa jih bo samo delil z okolico.  

Slika 5: Tri hierarhije učinkov 

Vir: Salomon idr. 2006 po Faganel 2010a. 

                                                 
8
 Kognicija je ime za vse možganske procese (tako zavedne kot nezavedne), ki se ukvarjajo z 

razumevanjem, procesiranjem, obdelovanjem, shranjevanjem in posredovanjem informacij v karseda 

širokem pomenu. Kognitivno je torej vse, kar je povezano z delovanjem naših možganov. Kognitivna 

komponenta stališč so vedenje, znanje, izkušnje, informacije vrednotne sodbe in argumenti v zvezi z 

objektom, dogodkom, osebo ali situacijo, o kateri oblikujemo stališče (ŠUSS 2007). 
9
 Stereotipi so posplošene oz. poenostavljene sodbe o drugih ljudeh oz. družbenih skupinah, pravi 

Gordon W. Allport (Kompare idr. 2004, 327). 
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4.2 Funkcije stališč 

Kompare in drugi v knjigi Psihologija, spoznanja in dileme (2004, 322) navajajo štiri 

pomembne funkcije stališč, ki jih je določil ameriški psiholog Daniel Katz (1967). Vsako 

stališče lahko hkrati služi vsem navedenim funkcijam ali pa ga uporabljamo v različnih 

okoliščinah zaradi različnih funkcij. Te funkcije so: 

 obrambna funkcija: stališča lahko delujejo kot obrambni mehanizmi in nam zagotavljajo 

ohranjanje pozitivne samopodobe, nas branijo pred trdo realnostjo življenja in negativnimi 

spoznanji o nas samih. Do oseb, ki nas pozitivno ocenjujejo, in situacij ali dejavnosti, v 

katerih se lahko izkažemo, imamo zato pozitivna stališča, negativna stališča pa imamo do 

oseb, ki nas zavračajo, in do dejavnosti, pri katerih nismo uspešni; 

 vrednostno-ekspresivna funkcija: stališča so način izražanja vrednot. Takšna krepijo 

občutek samorealizacije in samoizražanja. Prek stališča, da je treba odpraviti smrtno 

kazen, bomo izrazili svoje vrednotenje življenja; 

 prilagoditvena (instrumentalna) funkcija: stališča nam pomagajo, da se prilagodimo 

določenim življenjskim situacijam in zahtevam, da razvijemo in uveljavimo svoj 

življenjski slog, da dosežemo določene cilje in zadovoljimo nekatere potrebe; 

 kognitivna funkcija: stališča nam pomagajo pri razumevanju in osmišljanju sveta, ker 

omogočajo hitro presojanje ljudi, dogodkov in situacij.  

4.3 Vpliv na vedenje ljudi 

Ule (2000, 135–138) meni, da na vedenje vplivajo naslednji dejavniki: 

 okoliščine oz. situacija, v katerih se izražajo stališča: v danih okoliščinah lahko nastopajo 

zelo različna stališča in nasprotno, posameznik lahko izraža ista stališča v različnih 

okoliščinah;  

 značilnosti stališč: od okoliščin je tudi zelo odvisna dostopnost stališč, ta pa je 

pomembna, ker se bolj dostopna lahko hitreje spreminjajo. Stališče je prej dostopno, ko ga 

gradimo na neposredni izkušnji z objektom stališča, kot če ga gradimo na posredni 

izkušnji. Z dostopnostjo je povezana tudi osrednjost stališč. Bolj dostopna stališča so po 

navadi tudi bolj osrednja. Stopnja osrednjosti pa je odvisna od tega, ali lahko eno stališče 

stoji samo ali je podprto še z drugimi stališči. Bolj osrednja stališča so bolj konsistentna 

med seboj in odpornejša proti spremembam. Če dosežemo spremembo kakšnega 

osrednjega stališča, dosežemo precejšnjo spremembo, ker se tako spremenijo tudi vsa 

druga, z njim povezana stališča;  

 osebnostne lastnosti nosilca stališč: osebe ki na hitro oblikujejo svoja mnenja o objektu 

stališč, kažejo večjo skladnost med svojimi stališči in vedenjem kot pa osebe, ki so 

počasneje oblikovala svoja mnenja. Tudi večja pozornost do svojih misli in občutkov 

poveča skladnost med našimi stališči in vedenjem. Najbolj vplivna je podoba o sebi v 

javnosti, tj. javna samopodoba. Spet je vse odvisno od tega, kateri vidik naših stališč 
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opazujemo in katera vedenjska komponenta naše samopodobe je za nas pomembna. 

Osebe, ki se v svojem obnašanju bolj zanašajo na svoje občutke, misli in stališča kot na to, 

kaj od njih pričakuje okolje, kažejo večje ujemanje med svojimi stališči in vedenjem. 

Osebe, ki se bolj opirajo na mnenja drugih, na zahteve skupin institucij, imajo nizko 

stopnjo konsistentnosti stališč ter skladnosti med stališči in vedenjem; 

 stopnje vpletenosti posameznika v vsebino stališč: če ima posameznik že ustvarjeno 

mnenje o določeni stvari, bo uspeh spreminjanja majhen, če pa je predmet sporočila za 

prejemnika pomemben in ta nima trdnih prepričanj in stališč, je uspeh prepričevanja večji.  

Zaradi zgoraj naštetih dejavnikov vidimo, da vedenja zelo težko napovemo samo na osnovi 

stališč. Neskladje med stališčem in vedenjem je zelo pogosto. Boljše je napovedovanje 

spontanega vedenja ali odločitev, ki jih posameznik sprejme brez daljšega razmisleka, 

omogoča poznavanje dostopnosti stališča.
10

  

Teorija Fishbeina in Ajzena (1975) pa pravi, da vedenje ljudi lahko napovemo, ko poznamo 

njihove vedenjske namere (cilje). Te pa niso odvisne od socialnih pritiskov.
11

 Pomen 

posameznega dejavnika je za posameznike različen. Nekateri se v svojem vedenju bolj opirajo 

na mnenje drugih ljudi in zahteve skupin, drugi pa se zanašajo predvsem nase in se obnašajo v 

skladu s svojimi stališči (Kompare idr. 2004, 323). 

4.4 Spreminjanje stališč 

Do spremembe stališč lahko pride s prepričevanjem. Tako je McGuire predlagal dvofaktorski 

model spreminjanja vedenja, ki vsebuje pet stopenj, ki jih mora posameznik preiti, da pride do 

spremembe vedenja. To so pozornost, razumevanje vsebine sporočila, sprejemanje 

argumentov in spreminjanje stališč, trdnost spremenjenih stališč in vedenje, ki ustreza 

spremenjenemu stališču. Poglavitna dela tega procesa sta recepcija sporočila in učinek 

sporočila na spreminjanje stališč. To sta dva osnovna dejavnika prepričevanja (Ule 2000, 

138). 

Vzemimo za primer mrežnomarketinškega zastopnika, ki poskuša pridobiti novega sodelavca. 

Zastopnik mora najprej vzbuditi pozornost s svojim nastopom in potencialnega sodelavca 

pridobiti na svojo stran. Pripraviti ga mora do tega, da ga prihodnji sodelavec posluša in se 

začne zanimati za posel. To pa še vedno ni dovolj, saj mora zastopnik nenehno skrbeti za to, 

da bo sodelavec pozitivno naravnan do novega načina posla, kajti obstaja veliko nevarnosti, 

zaradi katerih lahko novi preneha z delom. Zastopnik mora torej poskrbeti, da pri novem 

sodelavcu ne bo prišlo do spremembe stališča. 

                                                 
10

 Dostopnost stališča pomeni, da imamo dobro izoblikovano določeno stališče. 
11

 Prepričanje ljudi o tem, kaj se od njih pričakuje, da bodo storili. 
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Pri tem modelu mora vsak prejemnik narediti vse omenjene korake v procesu prepričevanja v 

zaporedju. Verjetnost, da bi se preskočila katera izmed faz in se faza prepričevanja uspešno 

končala, je majhna. Vsak naslednji korak je manj uspešen, zato je težko doseči poln uspeh v 

prepričevalnih kampanjah (Ule 2000, 139).  

4.5 Teorije stališč 

Vsem teorijam je skupno, da ljudje svoja stališča usklajujemo tako, da novo sprejeta stališča 

prilagajamo že obstoječim, s čimer ohranjamo konsistentnost mišljenja in vedenja. S težnjo po 

uravnoteženem mišljenju in socialnem delovanju lahko pojasnimo tudi relativno trajnost že 

obstoječih stališč (Solomon idr. 2006 po Faganel 2010a). 

Kognitivno ravnotežje oz. konsistenca je teorija, pri kateri odjemalci cenijo harmonijo v 

mislih, čustvih in vedenju in so motivirani za njihovo skladnost. 

Pri kognitivni disonanci se posamezniki srečujejo s situacijami konflikta med svojimi stališči 

in vedenjem. Do rešitve težav lahko pride z odstranitvijo ali dodajanjem informacij ali/in s 

spreminjanjem stališč.  

Teorija samozaznavanja predvideva, da posamezniki uporabljajo opazovanje lastnega vedenja 

za ugotavljanje, kakšna so njihova stališča, enako kot prepoznajo stališča drugih z 

opazovanjem, kaj ti počnejo.  

Teorija družbenega presojanja predvideva, da ljudje asimilirajo nove informacije o objektih 

stališč na osnovi tistega, kar že vedo ali čutijo. Začetna stališča igrajo vlogo reference, nove 

informacije pa se kategorizirajo na osnovi tega standarda.  

Teorija ravnotežja obravnava razmerja med elementi, za katere bi odjemalec lahko zaznal 

njihovo skupno pripadnost. Ta perspektiva vključuje razmerja med osebo in njenim 

zaznavanjem, med objektom stališč in med drugo osebo ali objektom. Teorija specificira, da 

si odjemalci želijo, da bi bili ti trije elementi harmonični in uravnoteženi.  

4.6 Stališča v vsakdanjem življenju 

Ule (2000, 143–144) stališča v vsakdanjem življenju opisuje tako: »Sedaj se lahko vprašamo, 

katera sredstva in dejavniki v vsakdanjem življenju najmočneje učinkujejo na spreminjanje 

obnašanja ali stališč do ljudi. S tem problemom se zlasti pogosto soočajo institucije oblasti. 

Kaže se na primer v vprašanju, katere ukrepe je treba sprejeti, da bi ljudi odvadili škodljivih 

navad, kot so pretirano pitje, kajenje, vožnja brez varnostnega pasu; ali v vprašanju, kako 

motivirati ljudi za sprejem novih navad in potreb, kot je na primer vgradnja katalizatorja v 

avtomobil. Ali naj institucije v teh primerih posežejo po boljših in dostopnejših informacijah 

ali po zakonskih sankcijah in nagradah? 
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Z neposrednim vplivanjem na spremembo obnašanja, npr. uvedbo kazni za neuporabo 

varnostnih pasov, se kratkoročno zelo dobro vpliva. Preverjanje stališč voznikov – pred in po 

uveljavitvi kazni – pa je pokazalo, da se je po uvedbi sankcij močno povečal odstotek 

voznikov, ki so imeli pozitivno stališče do uporabe varnostnih pasov« (Ule 2000, 143). 

Močan je tudi ugovor pogojevanju obnašanja in spreminjanja stališč ljudi, ki pravi, da so 

učinki sicer takojšnji in množični, vendar kratkotrajni in površinski. Če odpade grožnja z 

negativnimi sankcijami, se ljudje hitro vrnejo na stara pota. Enako se zgodi tudi, če ni mogoč 

učinkovit nadzor nad obnašanjem ljudi (prav tam). 

S posrednim vplivanjem teh slabosti se srečamo, saj s pregovarjanjem in informiranjem 

spreminjamo stališča ljudi počasi in posamično, zato to sčasoma postane trajno. Ljudje 

sprejmejo te spremembe na osnovi lastnega razmisleka in lastnih razlogov (prav tam). 

Ko je v družbi treba na hitro uvesti površinske spremembe v obnašanju ali stališčih, je 

primernejše zanašanje na neposredne in eksterne vplive.
12

 Ko pa gre za globlje in 

dolgoročnejše spremembe, je primernejša uporaba posrednih in internih vplivov. Dokazano 

hkrati ni mogoče doseči obojega. Kolikor bolj se je povečeval pritisk institucij, ideologije na 

ljudi, toliko bolj so se ljudje le na zunaj prilagajali tem pritiskom, in kolikor večji je postajal 

razkorak med stvarno družbeno zavestjo ljudi in ideološkimi zagotavljanji o uspehu 

revolucionarnih sprememb. 

 

Slika 6: Model verjetnostnega sprejema in prepričanja 

Vir: Solomon idr. 2006 po Faganel 2010a.  

                                                 
12

 Tj. zunanji vpliv, vpliv drugih in ne osebe same. 
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5 RAZISKAVA POZNAVANJA MREŽNEGA MARKETINGA 

Prva podjetja so z uvedbo metode mrežnega marketinga resda doživela skokovito rast prodaje 

in števila zastopnikov, hkrati pa se je pojavila vrsta podjetij, ki so začela poslovati po 

konceptu mrežnega trženja na čuden in nelegalen način. To jim je omogočala odsotnost 

ustrezne zakonodaje, ki je takrat na tem novem, svojevrstnem področju trženja še ni bilo. 

Koncept mrežnega marketinga je s tem doživel velik odpor in izgubil zaupanje ljudi, ki se do 

danes še ni povsem vrnilo. Mnoga mrežnomarketinška podjetja še vedno povezujejo z 

nelegalnimi piramidnimi sistemi in velikimi tveganji (Korenjak 2011, 46–47).  

V raziskavi smo želeli prikazati, da smo Slovenci zelo konservativni. Mrežni marketing se pri 

nas razvija, odkar obstaja država Slovenija, vendar smo še vedno zelo nezaupljivi do novih 

načinov delovanja. V Ameriki je to že zelo razvit sistem, ki se ga poslužuje ogromno ljudi, pri 

nas je to sicer zelo mlada panoga, zato bo potrebno še kar nekaj časa, da se uveljavi na višji 

ravni, kot je trenutno.  

5.1 Opredelitev vzorca in potek raziskave 

Z anketnim vprašalnikom smo želeli pridobiti potrebne informacije, s katerimi bi lahko 

naredili primerno analizo zgoraj navedene težave. Bistvo anketnega vprašalnika je ugotoviti, 

koliko ljudje poznajo mrežni marketing in zakaj ga dojemajo pravilno ali narobe.  

Za metodo zbiranja podatkov smo izbrali metodo internetnega anketiranja. Anketirani so bili 

izbrani ljudje preko e-pošte. Med 14. aprilom in 14. majem je bila anketa poslana več kot 800 

ljudem. Točnega podatka nimamo, saj ne vemo, koliko izmed vprašanih jih je anketni 

vprašalnik poslalo svojim prijateljem in znancem.  

Iz statističnih podatkov lahko razberemo, da je na osnovno stran ankete kliknilo 560 ljudi, 

izmed teh je anketo začelo reševati 367 ljudi, 195 pa jih je anketni vprašalnik rešilo do konca. 

Kateri so razlogi za nejevoljo reševanja anketnega vprašalnika? Bili so podani komentarji, da 

ljudje te teme ne poznajo, zato niso odgovarjali na vprašanja. Že iz tega podatka lahko 

razberemo, da je 34 odstotkov tistih, ki ne poznajo obravnavane teme.  

Vprašanja smo analizirali in prikazali tako grafično kot z opisovanjem. 

5.2 Rezultati raziskave in njihova interpretacija 

367 anketirancev lahko razdelimo na tiste, ki imajo oziroma so imeli izkušnje z mrežnim 

marketingom in tiste, ki se s tem načinom poslovanja še niso srečali. V tem primeru podatek 

ne potrjuje naše hipoteze, vendar je treba povedati, da večina tistih, ki ne poznajo mrežnega 

marketinga, niti ni začela reševati ankete.  
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Slika 7: Izkušnje anketiranih z mrežnim marketingom 

Na naslednje vprašanje so odgovarjali samo tisti anketiranci, ki so že imeli izkušnje z 

mrežnim marketingom. Teh je bilo 227 (slika 8). Od tega jih je 97 odgovorilo, da je bila 

izkušnja negativna (43 %), 130 (57 %) pa, da je bila izkušnja pozitivna. Na tem vzorcu 

mišljenje niti ni tako napačno, čeprav preseneča velik delež ljudi z negativno izkušnjo. 

Spreminjanje stališč ljudi do mrežnega marketinga je torej še eno izmed neuspešnih področij, 

za katerega menimo, da se bo v naslednjih nekaj letih spremenilo precej na bolje. 

 

Slika 8: Kako anketirani zaznavajo izkušnjo z mrežnim marketingom 

Tretje vprašanje o tem, kje so anketirani slišali za mrežni marketing, daje naslednje rezultate: 

največ ljudi je za mrežni marketing slišalo od prijateljev in znancev (55 %). 18 % tistih, ki so 

nadaljevali z reševanjem ankete in nimajo izkušenj z mrežnim marketingom, ni niti slišalo 

zanj, iz revij in časopisov je slišalo 14 % anketirancev, po radiu in televiziji le 5 %, zadnje 

mesto pa zasedata oglaševanje iz reklamnih panojev in oglaševanje od sorodnikov, vsak po  

4 % (slika 9). 
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Slika 9: Od koga oziroma kje so anketirani slišali za mrežni marketing 

Četrto vprašanje je bilo vprašanje odprtega tipa. Prikaže, koliko različnih podjetij, ki se 

ukvarjajo z mrežnim marketingom, poznajo anketiranci. Vseh navedb je bilo 187. Rezultati 

kažejo, da so najbolj poznana podjetja Herbalife, Amway, Oriflame, V&D, Avon, Lyoness, 

Golden in Just. Anketiranci naštejejo še vsaj 20 ostalih podjetij, ki delujejo po načinu 

mrežnega marketinga. Nekaj jih je tudi izmišljenih oziroma narobe navedenih. Največ je torej 

podjetij za kozmetiko in nego telesa ter wellness izdelke. Večinoma so znana, velika, 

mednarodna podjetja, ki so na trgih že nekaj desetletij. Med vsemi je tudi podjetje V&D, ki se 

ukvarja s finančnim svetovanjem in ne spada v skupino tako velikih podjetij, kot so Oriflame, 

Amway in Herbalife. Velja omeniti, da je to podjetje prišlo na tako visoko mesto, ker se tudi 

sama gibljem v krogih podjetja V&D in je vzorec anketiranih mogoče malo večji zaradi tega. 

 

Slika 10: Najbolj poznana podjetja med anketiranimi 
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Peto vprašanje se je nanašalo na informiranost anketirancev glede mrežnega marketinga. Iz 

slike 11 je razvidno, da je kar 15 % tistih, ki si želijo izvedeti več, vendar je zaskrbljujoč 

podatek, da skoraj četrtina vprašanih (24 %) pravi, da vedo dovolj. 4 % so mnenja, da vedo 

preveč, in 37 % se jih zaveda, da vedo premalo. To je spodbujajoč podatek za prihodnost 

mrežnega marketinga. 19 % pa je tistih, ki jim gredo informacije o mrežnem marketingu na 

živce, kar pomeni, da ne želijo imeti stika s tem področjem. Mislimo, da bi bilo dobro 

nagibati se k izboljšavam na področju osveščenosti ljudi o mrežnem marketingu. 

 

Slika 11: Informiranost anketiranih o večravenskem marketingu 

Analiza šestega vprašanja nam lahko pove zelo veliko o tem, kako ljudje dojemajo mrežni 

marketing. 16 % anketiranih je mnenja, da je mrežni marketing možnost dobrega zaslužka v 

kratkem času z malo dela. Ti anketiranci se ne zavedajo pravega pomena mrežnega 

marketinga. 41 % jih je mnenja, da je mrežni marketing možnost dobrega zaslužka na dolgi 

rok z veliko truda. To je zelo spodbuden rezultat, saj se jih očitno veliko zaveda, kaj je 

potrebno za uspeh v mrežnem marketingu. 4 % anketiranih so z mrežnim marketingom 

razočarani, saj menijo, da je to možnost slabega zaslužka z neuspehom, 22 % pa jih je 

mnenja, da je to izkoriščanje novih sodelavcev od nadrejenih. Ker je bila tu možnost 

polodprtega vprašanja, so nekateri dodali svoja mnenja: možnost dobrega zaslužka za peščico 

in neuspeh za večino, potegavščina, glede na vsakega posameznika različno, piramida z 

veliko rabata, možnost za izgubo prijateljev. Kljub temu da jih veliko meni, da je to možnost 

dobrega zaslužka z veliko truda, je negativno, da jih je veliko mnenja, da je to sistem slabega 

zaslužka z neuspehom. Prav v tej smeri pa bi morali razmišljati pri izboljšavah. 
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Slika 12: Opredelitev mrežnega marketinga po mnenju anketiranih 

Sedmo vprašanje (slika 13) obravnava različne trditve in anketirancu daje možnost odločitve, 

koliko se strinja z navedenim. Prikazano je povprečje navedb anketirancev, in sicer 1 pomeni 

se popolnoma strinjam, medtem ko 5 pomeni se sploh ne strinjam. Grafikon nam prikazuje, da 

jih več kot polovica meni, da je sistem enak piramidnemu. V diplomski nalogi je ta teza 

večkrat ovržena. To nam pove, da več kot polovica anketiranih ne pozna delovanja sistema. 

Glede trditve, da je mrežno trženje izkoriščanje ljudi, so imeli anketiranci precej različna 

mnenja. Kljub nepoznavanju sistema pa menijo, da se v poslu da veliko zaslužiti, in se 

zavedajo, da z malo truda ni rezultatov. Da jih veliko ne pozna razlik med mrežnim trženjem 

in denarno piramido, nam pove tudi rezultat trditve, da je za posel potreben velik začetni 

vložek. Anketiranci so zelo različnih mnenj. Kljub velikim odstopanjem pa se jih večina 

strinja, da so zastopniki v Ameriki obravnavani kot zelo ugledni, pri nas pa poniževalno. Pri 

trditvi, da je to najbolj pošten način plačevanja delavcev, in trditvi, da je v mrežnem 

marketingu boljši način nagrajevanja sodelavcev, se jih je veliko odločilo za odgovor, »se ne 

morem odločiti«, kar spet potrjuje, da je sistem mrežnega trženja zelo nepoznano področje. 

Anketiranci niti ne potrjujejo trditve, da bi bilo več zadovoljstva, če bi več podjetij delovalo 

po načinu mrežnega marketinga, kar v Ameriki že prakticirajo. Na trditev, da ne morejo uspeti 

tisti, ki živijo zgolj od denarja svojih staršev, se anketiranci v večini strinjajo, saj bi to lahko 

rekli tudi za druge oblike posla in ne samo za mrežno trženje. Skoraj polovica anketirancev 

ve, da za sodelovanje ni potreben velik denarni vložek. Zanimivo pa je, da anketiranci kljub 

nepoznavanju sistema menijo, da z vezami pri nadrejenih v mrežnem marketingu ne moreš 

uspeti, medtem ko je za ostale službe to skoraj vsakdanjik. Za odgovor na trditev, da so 

zastopniki usmerjeni bolj v prodajo izdelka kot v pridobivanje novih sodelavcev, moramo spet 

poznati razlike med denarno piramido in mrežnim marketingom. Ker pa so naši anketiranci 

večinoma brez znanja na tem področju, se jih ponovno največ ne more odločiti. Večina pa se 

jih zaveda, da so piramidne prevare velik vzrok za negativen prizvok v mrežnem marketingu.  
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Slika 13: Strinjanje anketiranih z določenimi trditvami o mrežnem marketingu 
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Iz vprašanja številka 8 (slika 14) lahko razberemo, katere lastnosti so za anketirance 

najpomembnejše za uspeh, katere manj pomembne in katere najmanj pomembne. Najbolj 

pomembne se približujejo številki 5, manj pomembne pa so bližje številki 1. Sposobnost 

dobrega komuniciranja, vztrajnost, želja po uspehu, prepričanje vase, zaupanje v izdelek in 

iznajdljivost so po mnenju anketirancev najpomembnejši dejavniki. Za malo manj pomembne 

dejavnike štejejo samospoštovanje, organizacijo časa, življenjske želje in cilje, predanost 

podjetju in delavnost. Sposobnost vodenja, poštenost in zunanji videz uvrščajo med 

pomembne dejavnike, med nepomembne pa izobrazbo, biti car, začetno finančno stanje in 

imeti dober avto. Vidimo, da so anketirani precej dobro določili, kaj je v mrežnem marketingu 

pomembno in kaj ne. Še vedno je nekaj precejšnjih odstopanj od realnosti, ampak sčasoma 

bomo z informiranjem poskušali doseči boljši rezultat. 

 

Slika 14: Pomembnost dejavnikov za uspeh v mrežnem marketingu 

  

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

1 – manj pomembno 

5 – zelo pomembno 



 

35 

Naslednje vprašanje (slika 15) nakaže, ali si ljudje sploh želijo informacij o mrežnem 

marketingu in koliko so informirani na tem področju. Morebitna ovira pri razvoju mrežnega 

marketinga je podatek, da kar 36 % anketirancev ne želi izvedeti nič o najnovejšem sistemu 

poslovanja. Velik odstotek, kar 31 %, je pripravljenih prebrati knjigo ali članek s tega 

področja, vendar iz teh virov pridobimo le še eno informacijo več in po navadi ne vemo, kam 

jo uvrstiti. Presenetljivo dober podatek pa je, da bi se kar 19 % ljudi udeležilo predavanj s 

področja mrežnega marketinga, kar nam vzame kar nekaj časa. Nekateri bi si ogledali TV 

oddaje (18 %), nekateri pravijo, da vedo že vse, teh je 10 %, kar absolutno ne drži, saj se 

človek vsak dan nauči nekaj novega. Dnevna rutina ne more biti izgovor. Le 5 % je takih, ki si 

želijo prejeti letake s tega področja. To je tudi najmanj učinkovit način oglaševanja. 

 

Slika 15: Želeni informacijski kanal o mrežnem marketingu 

Iz naslednjih vprašanj je razvidna demografska struktura anketirancev.  

Struktura anketirancev po spolih je uravnotežena, v anketi je sicer sodelovalo nekoliko več 

žensk, katerih odstotek znaša 54%.  

Anketiranci so bili stari več kot 18 let. Na sliki 16 je razvidno, da smo zajeli najbolj aktivne in 

perspektivne skupine prebivalstva, kar je za relevantnost anketnega vprašalnika zelo 

pomembno.  
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Slika 16: Starost anketirancev 

Pri raziskavah je pomembno upoštevati tudi izobrazbo anketiranih, saj so bolj izobraženi 

ljudje v večini primerov bolj razgledani. V našem primeru imamo kar dobro razmerje med 

bolj in manj izobraženimi. Največ anketiranih je opravilo srednjo šolo, in sicer 44 %, visoko 

šolo 32 %, višjo 14 % in 8 % magisterij oziroma doktorat. 

5.3 Analiza in predlogi 

Prva podjetja so z uvedbo metode mrežnega marketinga resda doživela skokovito rast prodaje 

in števila zastopnikov, hkrati pa se je pojavila vrsta podjetij, ki so začela poslovati po 

konceptu mrežnega trženja na čuden in nelegalen način. To jim je omogočala dostojnost 

ustrezne zakonodaje, ki je takrat na tem novem, svojevrstnem področju marketinga še ni bilo. 

Koncept mrežnega marketinga je s tem doživel velik odpor in izgubil zaupanje ljudi, ki se do 

danes še ni povsem vrnilo. Mnogi mrežnomarketinška podjetja še vedno povezujejo z 

nelegalnimi piramidnimi sistemi in z velikimi tveganji (Korenjak 2011, 46–47).  

V raziskavi smo želeli prikazati, da je nezaupanje v novejši sistem poslovanja pri nas zelo 

veliko, ker je ta sistem še precej nov in Slovenci kot narod raje sprejemamo stare in varne 

načine kot nove in tvegane. Ljudje se vsake stvari navajamo postopoma, zato je treba vložiti 

le veliko truda v oglaševanje mrežnega marketinga in v informiranje ljudi, s tem da pazijo na 

razlike med mrežnim marketingom in denarnimi piramidami. Le tako bo vedno manj prevar 

in bodo ljudje bolj zaupali sistemu.  
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6 TRENDI DIREKTNE PRODAJE IN MREŽNEGA MARKETINGA 

Kot smo že nekajkrat omenili, je mrežni marketing inovativna oblika neposredne prodaje in 

tako postaja vse zanimivejši poslovni model trženja za vse več proizvodnih in storitvenih 

dejavnosti (Korenjak 2011, 46). 

Naslednje podatke smo dobili na spletni strani Svetovne organizacije za direktno prodajo. 

Ustanovljena je bila leta 1978 s sedežem v Washingtonu. Sestavlja jo več kot 60 nacionalnih 

organizacij za direktno prodajo, ki imajo nalogo promovirati direktno prodajo, zbirati 

informacije, obveščati člane itn. 

Na spletni strani so prikazani številni pomembni podatki, ki nakazujejo rast direktne prodaje 

in tako tudi razvoj in rast mrežnega marketinga. 

Na sliki 17 je razvidno, da sta Amerika in Azija s Pacifikom dosegli največji in enak odstotek 

pri prodaji izdelkov na način direktnega marketinga – 42 odstotkov vsaka oz. vsaka 55,7 

milijona dolarjev. Evropa in Afrika pa sta skupaj dosegli 16-odstotno prodajo, kar je 22 

milijonov dolarjev. Področja so razdeljena, kot je podan podatek na uradni spletni strani 

WFDSA 2011b.  

 

Slika 17: Delež direktne prodaje za posamezna področja v letu 2010 

Vir: WFDSA 2011b. 
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Iz slike 18 lahko razberemo, da je največ zastopnikov direktne prodaje v Ameriki, in sicer  

22 %, sledi ji Japonska s 17 odstotki, Kitajska z 9 odstotki, Nemčija pa je evropska država z 

največ zastopniki, in sicer je delež glede na število svetovnih zastopnikov 3 %. 

 

Slika 18: Delež zastopnikov direktne prodaje v posamezni državi glede na število zastopnikov po 

svetu v letu 2010 

Vir: WFDSA 2011b. 
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Iz podatkov iz slike 19 lahko razberemo, da se vrednost svetovne direktne prodaje konstantno 

povečuje, razen v letih 2000 in 2001, ko se je prodaja nekoliko znižala, in v letu 2008, ko je 

stagnirala. Glede na podatke od leta 1998 do leta 2009 se je vrednost svetovne direktne 

prodaje povečala za kar 43,5 odstotka.  

 

Slika 19: Vrednost svetovne direktne prodaje v bilijonih USD med letoma 1998 in 2009 

Vir: WFDSA 2011c.  
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Slika 20 prikazuje povečevanje števila zastopnikov v letih od 1998 do 2009. Vidimo, da se 

število zastopnikov iz leta v leto zelo povečuje, kar pomeni dobro rast direktne prodaje in 

mrežnega marketinga. Število zastopnikov se je od leta 1998 do leta 2009 povečalo za 124 %. 

Slika 20: Število zastopnikov direktne prodaje v milijonih med letoma 1998 in 2009 

Vir: WFDSA 2011č. 

Zelo pogost ugovor ljudi, ki se ne spoznajo na ta posel, je, da če je vse to, kar obljubljajo 

podjetja v mrežnem marketingu in njihovi provizijski sistemi, res, potem bomo že v zelo 

kratkem času vsi Zemljani vključeni v vsaj eno izmed podjetij, ki se ukvarjajo z mrežnim 

marketingom. Rast prodaje in števila zastopnikov v mrežnem marketingu je teoretično res 

eksponentna. Mnogokrat se to v krajšem časovnem obdobju tudi dogaja. Na dolgi rok pa je 

pač tako, da večje kot je podjetje in dalj časa kot obstaja, počasneje raste. Zastopniki odhajajo 

zaradi različnih razlogov, kar je bilo v diplomskem delu omenjeno v enem izmed poglavij. 

Tudi pri enem največjih podjetij, ki se ukvarja z mrežnim marketingom (Amway) in obstaja 

že več kot 60 let, je v Ameriki že 15 let nazaj delalo ta posel okoli pol milijona zastopnikov. 

V Evropi se je Amway razširil do danes na številko pol milijona, drugod po svetu pa ima 

podjetje še več kot dva milijona predstavnikov in ni prišlo do zasičenja. Če ima vsak 

Amwayev zastopnik na primer 30 kupcev (kar je verjetno več kot v resnici), ima možnost 

kupiti Amwayeve izdelke le 15 milijonov Američanov, to je 5 % vsega prebivalca, medtem 

ko je za podjetje slišala že večina Američanov. Zasičenost je še daleč oziroma do nje nikoli ne 

bo prišlo. Večina ljudi se v ta posel pač nikoli ne bodo vključila. Tako Amway že več kot 60 

let vsem nudi enako možnost za uspeh in zaslužek (Lisac 1995b, 62–64). 
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Kdor razume mrežni marketing, ve, da se ne bo nikoli zgodilo, da bi bilo zastopnikov toliko, 

da bi ovirali eni druge. Pri klasični prodaji od vrat do vrat se lahko zgodi, da dva zastopnika 

ponudita isti izdelek isti stranki. V mrežnem marketingu ne obiskujemo neznancev, ne trkamo 

na neznana vrata, gre za prodajo znancem in prijateljem. Dovolj je imeti le nekaj dobrih 

zastopnikov v skupini, ki se vsi držijo sistema. Včasih se zgodi, da je dobro biti med prvimi, 

saj imajo prvi zastopniki nove firme malo večjo možnost (še posebej, če gre za nov in dober 

proizvod) za dober zaslužek. Ravno v tem pa se skriva veliko tveganje, saj večina 

novonastalih podjetij ne dočaka drugega ali petega leta. V življenju je običajno tako, da je 

zaslužek sorazmeren s tveganjem (prav tam, 39). 

Mrežni marketing bo torej živel, dokler bomo ljudje potrebovali vsakdanje in luksuzne 

materialne dobrine, pa tudi storitve služb. Ker je sistem prodaje razgiban, nov in zanimiv, se 

ljudje vključujejo vanj zaradi želje po uspehu in dobrem zaslužku. Tudi to bo trajalo za vedno, 

zato ni bojazni, da bi legalni mrežni marketing propadel. Večja verjetnost je, da bo vse več 

podjetij začelo delovati po tem sistemu. 
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7 SKLEP 

Današnji čas visoke tehnologije je najboljši čas za poslovne priložnosti. Podatki so nam 

hitreje in povsod na voljo, lažje komuniciramo z ljudmi po svetu, kar je zelo pomembno za 

mrežni marketing. Tako lahko gradimo posel po vsem svetu. Če dodamo še osebni pristop 

zastopnikov, postane mrežni marketing ljudem prijazen posel.  

V Sloveniji je ta trend nekoliko upočasnjen, saj je bilo veliko ljudi zaradi neznanja na tem 

področju ogoljufanih. V raziskavi smo dobili zelo spodbudne rezultate glede mišljenja o 

mrežnem marketingu, saj se je kar tretjina anketirancev začela zavedati, da bo treba raziskati 

tudi področje mrežnega marketinga. Tako lahko vsak pridobi dodaten zaslužek s prodajo 

izdelkov, ki jih tudi sam uporablja, saj se je mrežni marketing tako razširil, da preko 

zastopnikov dobimo že skoraj vse izdelke kot v posredni prodaji. V tem primeru gre za delo 

brez posrednikov, torej popust od prodanih izdelkov dobijo sponzorji oziroma predstavniki 

mrežnomarketinških podjetij.  

Veliko je treba storiti še na področju oglaševanja, saj še približno petina anketirancev ni 

slišala za pojem mrežni marketing. Ljudi bi bilo treba izobraziti v smeri, kaj je to in kakšne so 

razlike z ostalimi oblikami prodaje, saj bi le tako res cenili trud tistih, ki so v tem poslu uspeli. 

Približno petina anketirancev bi rada izvedela več o poslu, zato naloga podjetij ne bi bila tako 

težka. Mogoče je težava v tem, kako nekatera podjetja predstavljajo posel, ampak z 

vključitvijo vanj začnemo hitro pridobivati realno sliko sistema. S časom lahko pride do 

številnih odrekanj, da se posel hitreje razvije. Priložnost pa lahko jemljemo le kot dodatno 

dejavnost, vendar se take zabave v večini primerov ne obnesejo. 

Vemo, da z verovanjem v podjetje, v posel in samega sebe prodamo toliko in kar želimo, in 

ravno tako je tudi v mrežnem marketingu. V tem sistemu imamo lahko samo več izobraževanj 

in zastonj učitelje, kar pa nam ne koristi samo v poslu. S sodelovanjem v tako razgibanem 

sistemu, kot je mrežni marketing, lahko pridobimo veliko izkušenj na vseh področjih in če 

smo dovolj vztrajni, tudi uspemo. 

Za konec bi navedli še mnenje Smiljana Morija, vodilnega motivacijskega govornika in 

zavarovalnega strokovnjaka: »V bistvu veliki večini ljudi ta posel predstavlja dodaten vir 

prihodka. Nekdo, ki hodi v službo in se dodatno ukvarja še z delom v mrežnem marketingu, 

lahko mesečno zasluži neko vsoto denarja, ki mu bo omogočala odplačevanje rednih 

mesečnih stroškov, kredita za stanovanje ali avto, šolanja ali otrokove izobrazbe. V bistvu 

celo predlagam, da vsakdo na začetku vzame ta posel kot honorarno delo, kasneje pa lahko 

preraste v osnovni posel. Veliko ljudi se namreč po vsem svetu ukvarja s tem poslom tudi 

profesionalno. Prav tako pa je 'kriv' za veliko 'pravih milijonarjev', ki drugače to ne bi nikoli 

postali. Velikokrat srečam v tujini ljudi, ki v tem poslu zaslužijo letno milijon in več dolarjev. 

To so zares zgodbe o uspehu, ki navdihnejo milijone ljudi, da se začnejo ukvarjati s tem 

poslom« (Mojedelo.com 2012).  
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PRILOGE 

Priloga 1 Anketni vprašalnik  





Priloga 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Pozdravljeni,  

sem Mateja Perhavec Hvala, študentka na Fakulteti za management Koper. V okviru svoje 

diplomske naloge raziskujem, koliko Slovenci poznamo in kakšen odnos imamo do mrežnega 

marketinga. Prosila vas bi, da si vzamete nekaj minut časa in rešite anketo na to temo. Ravno 

tako vas prosim, da anketo rešujete kar se da korektno, saj je anonimna in bom lahko le tako 

prišla do realnih podatkov. Če vas zanimajo rezultati, mi lahko pišete na e-naslov 

perhavec.mateja@gmail.com, z veseljem vam jih bom posredovala. Opozarjam vas, da je v 

anketi za pojem mrežni marketing večkrat uporabljen izraz MLM (angl. Multi-level 

marketing).  

Prijetno reševanje! 

1. Ste že imeli/Imate izkušnjo z mrežnim marketingom? 

a) Da. 

b) Ne. 

2. Izkušnjo jemljete kot: 

a) negativno. 

b) pozitivno. 

3. Od koga oziroma kje ste slišali za mrežni marketing? 

a) Iz revij oz. časopisov 

b) Po radiu oz. TV. 

c) Od prijateljev in znancev. 

d) Od sorodnikov. 

e) Iz reklamnih panojev oz. letakov. 

f) Še nikoli nisem slišal/-a za mrežni marketing. 

4. Navedite podjetja, ki jih poznate in delujejo po principu mrežnega marketinga! 

_______________________________________________________________ 

5. Koliko ste informirani glede mrežnega marketinga? 

a) Rad/-a bi izvedel/-a več. 

b) Vem dovolj. 

c) Vem preveč. 

d) Vem premalo. 

e) Informacije o MLM-ju mi gredo na živce. 

6. Mrežni marketing je … 

a) možnost dobrega zaslužka v kratkem času z malo dela. 

b) možnost dobrega zaslužka na dolgi rok z veliko truda. 

c) možnost slabega zaslužka z neuspehom. 

d) izkoriščanje novih sodelavcev od nadrejenih 

mailto:perhavec.mateja@gmail.com
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7. Koliko se strinjate z naslednjimi trditvami o mrežnem marketingu? 
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8. Ocenite, koliko so pomembni spodnji dejavniki za uspeh v MLM! 
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9. Kako želite izvedeti več o mrežnem marketingu? 

a) Prebrati knjigo ali članek v časopisu/reviji. 

b) Prejeti letake. 

c) Gledati tv oddaje. 

d) Udeležiti se predavanja. 

e) Pogovoriti se s predstavnikom. 

f) Vem že vse. 

g) Ne želim izvedeti več. 

10. Spol 

a) Moški. 

b) Ženski. 

11. Starost 

a) 18– 25 let. 

b) 26–35 let. 

c) 36–45 let. 

d) 46–55 let. 

e) 56 let ali več. 

12. Izobrazba 

a) Osnovna šola. 

b) Srednja šola. 

c) Višja. 

d) Visoka. 

e) Magisterij, doktorat. 


