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POVZETEK 

Strategija večine podjetij danes je najprej ohranjanje svojega položaja na trgu, izkoristek 

priložnosti na njem ter doseganje svojih trženjskih ciljev. Zato morajo z integriranimi 

marketinškimi aktivnostmi kupce ne le zadovoljiti, ampak tudi navdušiti. Uporabiti morajo 

najprimernejšo strategijo v marketinškem komuniciranju. Kako aktivni so v tem in kako 

skušajo doseči svoje trženjske cilje, smo raziskali s pomočjo anketnega vprašalnika, ki smo ga 

poslali trgovskim podjetjem s tehničnim blagom po vsej Sloveniji. S pridobljenimi rezultati 

smo preverili zastavljene hipoteze in skušali podati predloge za izboljšanje strategije 

marketinškega komuniciranja za preučevane gospodarske družbe. Kot dodatno vrednost smo 

opravili še raziskavo s kupci različnih trgovskih centrov s tehničnim blagom po Sloveniji. Iz 

njihovih odgovorov smo preverili, ali si trgovine s tehničnim blagom zastavljajo pravo 

strategijo in ali uporabljajo ustrezne instrumente marketinškega komuniciranja, da privabijo 

kupce.  

 

Ključne besede: strategija, trženjski cilji, marketinško komuniciranje, trgovine s tehničnim 

blagom, raziskava, kupci, rezultati. 

 

 

SUMMARY 

The strategy of most companies today is in the first place to preserve their position in the 

market, to reach market opportunities effectively and to achieve their market goals. Therefore, 

with their integrated marketing activities, companies must not only meet the needs of 

customers, but also to inspire them. They must use the best strategy in marketing 

communication. By means of a questionnaire, which was sent to the trading companies with 

technical goods across Slovenia, we have studied how active companies  are and how they try 

to achieve their market  goals. The results obtained were used to verify hypotheses and to try 

to give suggestions for improving the marketing communication strategy for the studied 

companies. As an added value, we conducted further research with customers of various 

commercial centers of the same kind in Slovenia. From their responses we checked if 

companies with technical goods raise the right strategy and whether the relevant instruments 

of marketing communication are used to attract customers. 

 

Key words: strategy, market goals, marketing communication, companies with technical 

goods, a research, customers, the results. 
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1 UVOD 

 

Marketinško komuniciranje predstavlja elemente marketinškega spleta, ki postaja vedno bolj 

integrirano. Ne glede na področje delovanja je potrebno različno marketinško orodje 

kombinirati tako, da dobijo svoj smisel. Marketing in komunikacijski splet se spreminjata. 

Spremembe pa nastajajo zlasti zaradi dostopnosti ciljnih skupin in zahtev kupcev (Mumel 

2008, 32–34).  

 

Kot poudarja Kitchen (2003, 175–179), je prišel čas, ko se kupci oziroma potrošniki posebno 

upoštevajo. Podjetja morajo z integriranimi marketinškimi aktivnostmi kupce ne le 

zadovoljiti, ampak navdušiti, saj le tako lahko računajo na svoje konkurenčne prednosti. 

 

Vendar pa formula uspeha prodaje izdelkov ni le v pridobivanju novih kupcev, kot trdi 

pretežni del trženjske teorije, ampak je pomembno tudi ohranjanje odnosov z obstoječimi 

kupci. Medtem ko so v preteklosti zlasti poudarjali prodajo namesto ustvarjanja odnosov, 

priprave na prodajo in prodajo samo namesto skrbi za kupca tudi po opravljenem nakupu, pa 

v današnjem času preudarna podjetja redno spremljajo zadovoljstvo kupcev. Takšen način 

predstavlja namreč  ključ do ohranjanja kupcev. Če je kupec resnično zadovoljen, dlje časa 

ostaja zvest, zanimajo ga novi izdelki podjetja, konkretno trgovine, širi dober glas o ponudbi, 

je manj dovzeten za blagovne znamke tekmecev, prav tako pa je lahko tudi dober vir zamisli 

za izboljšave izdelkov in storitev. Stalne kupce je tudi lažje in ceneje oskrbovati, saj pretekle 

izkušnje kažejo, kaj želijo (Makovec, Ravbar in Zagorc 2009, 18). Vendar je marketinško 

komuniciranje zanje prav tako strateškega pomena kot pri pridobivanju novih kupcev. 

 

1.1  Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

 

Strategija večine podjetij, zlasti trgovskih podjetij s tehničnim blagom, v Sloveniji v 

današnjem času je najprej ohranjanje svojega položaja na trgu, izkoristek priložnosti na njem 

ter doseganje svojih ciljev. Mednje sodijo zlasti rast podjetja ter vzpostavitev ali ohranitev 

določenih prednosti pred konkurenti. V ta namen si prizadevajo ustvariti zadovoljne kupce, 

prav tako se tudi prilagajajo spreminjajočemu se trgu s trženjsko usmerjenim strateškim 

načrtovanjem (Turk 2010). Ker so zahteve kupcev vedno bolj zahtevne, jih je smiselno 

razdeliti v skupine oziroma segmente ter svoje izdelke prilagoditi posamezni skupini. Pomen 

strateškega načrtovanja je v oblikovanju dejavnosti in izdelkov, blagovne znamke 

podjetja/organizacije tako, da prinesejo dobiček, dosežejo načrtovano rast in da je 

podjetje/organizacija močno, uspešno pri reševanju problemov (Potočnik 2005, 42). Močna 

organizacija je torej tista, ki ima jasno postavljeno poslanstvo in vizijo ter začrtano pot za 

doseganje strateških ciljev. Imeti mora kompetentne in motivirane zaposlene, ki z 

organizacijo živijo in zanjo delajo, izdelane vrednote in etične standarde, od katerih ne 

odstopajo. Pomembni so tudi takšni managerji, ki jim ljudje zaupajo. Močna organizacija si 
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prizadeva zadovoljevati potrebe kupcev, ustvarja močno tržno prepoznavnost, ves čas 

izboljšuje svoje izdelke ter storitve in izumlja nove (Bertoncelj idr. 2011, 48). Močna 

organizacija tržno načrtuje – planira poslovne aktivnosti ter oblikuje trženjski splet po že 

uveljavljeni formuli 8P, kot načrtovanje in oblikovanje različnih prvin trženja, kombinacijo 

trženjskih spremenljivk, s katerimi nastopamo na trgu. Te so izdelek ali proizvod (ang. 

product), cena (ang. price), prostor, distribucija (ang. place), tržno komuniciranje (ang. 

promotion), problem preučevanja produktivnosti in kakovosti storitev (productivity and 

quality), ljudje (ang. people), procesiranje, izvajanje (ang. processing),  fizični dokazi (ang. 

physical evidences). Zadnje tri prvine so pomembne zlasti pri načrtovanju, oblikovanju in 

izvajanju storitev (Pompe in Vidic, 90–92). Glavno konkurenčno prednost organizaciji 

prinaša človeški kapital, ki ga pazljivo neguje in skrbi za njegov razvoj. Pomembno vlogo pri 

tem igra tudi organizacijska kultura (kot sistem vrednot in prepričanj, ki je skupen vsem 

udeležencem organizacije), saj so neformalna pravila, ki jih privzamejo zaposleni v 

organizaciji (npr. kako se razrešujejo spori, konfliktne situacije, kako se komunicira med 

različnimi ravnmi managementa – vertikalno in horizontalno – v notranjem in zunanjem 

okolju idr.), še kako relevantna (Meško Štok 2009, 75). 

 

Vendar pa pot pri doseganju ciljev, po mnenju Cravensa in Piercya (2006), ni le ena sama. Na 

strategijo podjetja vplivajo tudi stopnja zrelosti izdelka oziroma trga, stopnja raznolikosti 

porabnikov, struktura in jakost konkurence, položaj, ki ga ima podjetje v primerjavi s 

konkurenti, viri in zmožnosti podjetja in možnosti ekonomije obsega.  

 

Problem podjetij/organizacij pa predstavljajo postavljeni trženjski in komunikacijski cilji, ki  

so, kot poudarja Žabkar (2007, 80), podlaga za presojanje učinkovitosti in uspešnosti 

marketinškega komuniciranja. Uspešnost namreč lahko vrednotimo zlasti glede na načrtovane 

cilje. V njih morajo biti opredeljeni ciljni trg, lastnosti in koristi izdelkov oziroma storitev. 

Ker mora biti tržno komuniciranje usmerjeno k ciljem, ciljnim skupinam, ga morajo 

organizacije načrtovati in opredeljevati tudi v politiki trženja, ta pa mora biti usklajena s 

politiko organizacije. Skladno s to pa organizacije uporabljajo različne oblike komuniciranja, 

ki ga razumemo kot izmenjavo mišljenja, mnenja oziroma sodelovanje med organizacijo in 

posameznimi subjekti v notranjem in tudi zunanjem okolju (med prodajalcem in kupcem in 

med vsemi deležniki, ki sodelujejo v tem procesu). Uporabijo lahko osebno marketinško 

komuniciranje (verbalno ali pisno in neverbalno komuniciranje) in neosebno komuniciranje 

prek posrednikov (mediji, oglaševanje, pospeševanje prodaje, publiciteta ipd.). Tudi sejmi in 

razstave kot oblika osebnega in neosebnega komuniciranja v zadnjem času pridobivajo vse 

večji pomen pri pridobivanju naročil in sklepanju poslov. Na njih se vzpostavlja sodelovanje 

med poslovnimi partnerji oziroma organizacijami, ocenjujejo se poslovne zmožnosti, prav 

tako pa se omogočajo predstavljanje novih programov, proizvodov in storitev (Meško Štok 

2011, 71). 
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Problem podjetjem lahko predstavlja tudi določitev višine sredstev za marketinško 

komuniciranje. Za to podjetja namenjajo zelo različne vsote denarja. To je lahko po mnenju 

Kotlerja in Kellerja (2009) od pet do 10 odstotkov vrednosti prodaje v proizvodnji 

industrijske opreme, lahko pa tudi 30 do 50 odstotkov vrednosti prodaje v kozmetični 

industriji. Vendar pa v današnjem času za večino podjetij ni vprašanje komunicirati ali ne 

komunicirati, ampak kaj, komu in kako pogosto sporočati. Sodobno podjetje ima zapleten 

sistem trženjske komunikacije. V njem poteka komuniciranje s posredniki, porabniki in 

različnimi javnostmi, posredniki komunicirajo s porabniki in javnostmi, porabniki ustno 

prenašajo informacije drugim porabnikom in javnostim. Med naštetimi skupinami pa ves čas 

poteka tudi povratno sporočanje (Turk 2010, 57–58). 

1.2 Namen, cilji in teze raziskave 

Namen magistrske naloge je ugotoviti, kakšno strategijo v marketinškem komuniciranju si 

morajo zastaviti v trgovskem podjetju. Najprej so aktualni marketinški cilji, na podlagi katerih 

podjetje opredeli strategijo v marketinškem komuniciranju. Zanima nas tudi izpolnitev 

temeljnih nalog trženjskega komuniciranja, kot so gradnja, zavedanje, informiranje o izdelkih 

oziroma storitvah, ohranjanje sporočila, ki se nanaša na želeno podobo, ključne koristi in na 

prepoznavanje blagovne znamke pri ciljni skupini oziroma spodbujanje aktivnega odziva ter 

motiviranje ciljne skupine za  želeno aktivnost v želenem času. Podati želimo tudi predloge za 

izboljšanje strategije marketinškega komuniciranja za preučevane gospodarske družbe in 

druge organizacije. 

 

Zastavili smo si naslednje cilje: 

- preučiti domačo in tujo literaturo s področja marketinškega komuniciranja, 
- preučiti instrumente marketinškega komuniciranja, 
- preučiti strategije v marketinškem komuniciranju, 
- raziskati, kako vpliva zastavljena strategija podjetja na marketinško komuniciranje, 
- podati predloge za izboljšanje strategije marketinškega komuniciranja za preučevane 

gospodarske družbe in druge organizacije. 

 

Raziskovalno vprašanje: katera strategija tržnega komuniciranja je najprimernejša za 

izboljšanje prodaje izdelkov in ustvarjanje dobička v podjetju? 

 

V skladu z namenom in cilji raziskave smo oblikovali naslednje hipoteze: 

 

H1: Strategija v marketingu statistično značilno vpliva na instrumente marketinškega 

komuniciranja. 
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H2: Ustrezno tržno komuniciranje lahko bistveno pripomore k izboljšanju prodaje izdelkov in 

k ustvarjanju dobička v podjetju. 

 

H3: Pri tržnem komuniciranju obravnavana podjetja kot instrumente komunikacijskega spleta 

največ uporabljajo oglaševanje in stike z javnostmi in publiciteto (dajanje intervjujev vodij, 

direktorja, sponzorstvo). 

 

H4: Trgovine s tehničnim blagom nezadostno preverjajo učinek tržnega komuniciranja s 

kupci.  

1.3 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Predpostavljali smo, da nobeno podjetje, zlasti pa ne trgovsko podjetje s tehničnim blagom, 

ne more izboljšati prodajo izdelkov ter storitev brez ustrezne strategije v marketinškem 

komuniciranju. Pred tem pa mora uporabiti ustrezno strategijo v marketingu, saj ta značilno 

vpliva na instrumente marketinškega komuniciranja, posledično pa vpliva tudi na ustvarjanje 

dobička v podjetju. 

 

Omejitve, ki smo jih pričakovali pri raziskavi, so bile naslednje: 

- vsa podjetja morda ne bodo želela sodelovati, 

- omejeno sodelovanje kupcev v anketi, 

- anketiranci lahko različno razumejo postavljena vprašanja. 

1.4  Konceptualni okvir raziskave in raziskovalne metode 

Magistrsko nalogo sestavljata teoretični in empirični del. 

  

Za doseganje ciljev magistrske naloge smo uporabili dve osnovni metodi raziskovanja. V 

teoretičnem delu smo preučili in analizirali vsebino tuje in domače literature ter primarne in 

sekundarne vire, ki obravnavajo tematiko naloge. Z njihovo pomočjo smo opredelili pojme, ki 

so aktualni pri raziskovalnih vprašanjih in s pomočjo katerih smo postavili podlago za 

raziskavo v empiričnem delu naloge. 

 

V empiričnem delu je predstavljena raziskava, izvedena v dveh segmentih. Najprej smo 

opravili kvantitativno raziskavo s pomočjo anketnega vprašalnika, ki smo ga poslali 300-tim 

trgovskim podjetjem s tehničnim blagom. Anketni vprašalnik smo sestavili tako, da bi s 

pridobljenimi odgovori oziroma rezultati preverili zastavljene hipoteze. Seznam podjetij smo 

pridobili iz registra Gospodarske zbornice Slovenije in Ajpesa. Raziskavo smo izvedli v 

mesecu septembru, oktobru in novembru 2013 in jo zaradi slabega odziva ponovili še v 

mesecu januarju in februarju 2014.  
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Drugi segment raziskave smo opravili s kupci različnih trgovskih centrov s tehničnim blagom 

po Sloveniji, ki so opravili nakup v omenjenih centrih v času od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013. 

Tudi njim smo ponudili anonimen, kratek anketni vprašalnik. Število kupcev – vzorec je bil 

od 400 do 500 anketiranih. Dodana vrednost te druge raziskave so mnenja kupcev, kateri 

instrumenti komunikacijskega spleta jih najbolj nagovorijo. Iz odgovorov kupcev smo tudi 

preverili, ali si trgovine s tehničnim blagom zastavljajo pravo strategijo in ali uporabljajo 

ustrezne instrumente marketinškega komuniciranja, da čim bolj privabijo kupce.  
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2 STRATEGIJA V MARKETINGU 

 

Meško Štok (2011, 1) ugotavlja, da zaposleni, zlasti managerji spoznavajo, da organizacija 

lahko dolgoročno preživi le z njeno celovito sposobnostjo in zmožnostjo, da zadovolji 

povpraševanje kupcev (odjemalcev) bolje kot druge organizacije. V ta namen morajo biti 

politika trženja, management in izvajanje usklajeni s politiko celotne organizacije ter 

prilagojeni sodobnim razmeram delovanja. Celoten marketinški koncept je proces 

vzpostavitve marketinškega odnosa organizacije z njegovim notranjim in zunanjim okoljem in 

aktualnimi partnerskimi odnosi. Ti so pogoj in osnova za doseganje in udejanjanje 

zastavljenih ciljev organizacije. 

 

Dobro zastavljena strategija (pot do cilja) mora biti tako v interesu organizacije kot tudi 

posameznika v njej. Organizacija pa lahko optimalno zadovolji povpraševanje kupcev, če 

zmore prepoznati določene značilnosti sodobnega trženja z vidika porabnikov, kot so (Kotler 

2004, 3): 

- raznolikost razpoložljivih izdelkov in storitev, 

- velika količina informacij, 

- povečanje kupne moči določenega sloja porabnikov, 

- preprosta interakcija, naročanje, sprejemanje naročil, 

- možnost primerjave informacij o izdelkih in storitvah.  

 

2.1  Splošne strategije marketinga 

 

Marketinška ali trženjska miselnost se je razvijala postopoma. Kot navaja Kodrin (2011, 5), 

so podjetja v preteklosti, zlasti v prvi polovici prejšnjega stoletja, nenehno povečevala obseg 

proizvodnje, ne da bi se zavedala pomena potreb in želja porabnikov. Najprej so se presežkov 

proizvodnje skušala znebiti z agresivno prodajo, ki pa ni prinesla pričakovanih ciljev, saj 

mnogi izdelki niso ustrezali porabnikom in so zato propadli. Nato so podjetja skušala najprej 

ugotoviti potrebe porabnikov in šele nato proizvesti izdelke – tako se je začelo trženjsko 

obdobje. Marketing je bil prvotno uveljavljen kot poslovna funkcija v podjetju, enakovredna 

ostalim poslovnim funkcijam (nabava, proizvodnja, prodaja, računovodstvo idr.). Z 

naraščanjem obsega proizvodnje, zlasti pa konkurence, se je vloga trženja povečala in postala 

osrednja poslovna funkcija v podjetju. 

 

Zlasti v trgovinah lahko opazimo, da ne razumejo razlike med marketingom in prodajo, 

ampak izraza razumejo kot sopomenki. Turk (2010, 8) opozarja na naslednje razlike, ki bi jih 

morale poznati trgovine: pri prodaji je poudarek na izdelku, pri trženju pa na kupcu; pri 

prodaji podjetje najprej napravi izdelek in šele nato razmišlja, kako naj ga proda, pri 

marketingu pa podjetje najprej ugotovi želje kupcev in nato razmišlja, kako naj izdela in 
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ponudi izdelek; za prodajo je značilno, da je poslovodstvo je usmerjeno k dobičku od obsega 

prodaje, pri marketingu pa je usmerjeno k dobičku zadovoljnih kupcev; pri prodaji je 

načrtovanje usmerjeno kratkoročno, saj so v ospredju obstoječi izdelki in trgi, pri marketingu 

pa je načrtovanje usmerjeno dolgoročno, v ospredju so novi izdelki, jutrišnji trgi in rast v 

prihodnosti; za prodajo je značilno še dajanje prednosti potrebam prodajalca, pri marketingu 

pa so na prvem mestu želje in potrebe kupcev.  

 

Kotler (2004) ugotavlja, da so se podjetja, posebno v zadnjem desetletju, prisiljena prilagoditi   

razmeram nove ekonomije in uvajati nove pristope trženja in poslovanja. Značilnosti 

sodobnega gospodarstva so številni novi elementi. Podjetja vse bolj prenašajo del svojih 

dejavnosti na podizvajalce in tako prepuščajo drugim tisto, kar lahko storijo bolje in ceneje,  

obdržijo pa le osrednje dejavnosti. V uspešnosti se večkrat primerjajo z vodilnimi svetovnimi 

podjetji. Z dobavitelji in distributerji sklepajo vse tesnejša partnerstva, ključne procese pa 

izvajajo s pomočjo medoddelčnega timskega dela. Podjetja nenehno iščejo nove prednosti. 

Ugotavljajo tudi, da večina njihove tržne vrednosti temelji na neopredmetenih sredstvih, kot 

so blagovne znamke, krog porabnikov, zaposleni, odnosi z dobavitelji in distributerji ipd. Z 

namenom znižanja svojih stroškov ter pridobitvijo konkurenčne prednosti podjetja vse več 

vlagajo v informacijske sisteme, svoje dejavnosti pa vse pogosteje organizirajo okrog 

uporabnikov in ne okrog storitev (Kotler 2004, 34). 

 

Kotler (2004, 112) tudi poudarja, da sestavljajo proces marketinga analiza trženjskih 

priložnosti, raziskava in izbira ciljnih trgov, oblikovanje marketinških strategij, načrtovanje 

marketinških programov in organizacije ter uresničevanje in nadzor marketinškega 

prizadevanja. 

 

Turk (2010, 13–14) ugotavlja, da je pri preučevanju tržnih priložnosti in nevarnosti vedno 

ključno trženjsko okolje, ki ga sestavljajo dejavniki in silnice zunaj same dejavnosti 

marketinga, in ki bistveno vplivajo na sposobnosti podjetja za uspešno delovanje na ciljnih 

trgih. Pojmujemo ožje ali mikro okolje in širše ali makro okolje. Mikro okolje marketinga 

sestavljajo silnice oziroma udeleženci, ki neposredno obkrožajo marketinško dejavnost 

podjetja in neposredno vplivajo na njeno učinkovitost. To so poslovodstvo, posredniki, 

dobavitelji, konkurenti, kupci in javnosti. Poslovodstvo podjetja odloča o bistvenih ciljih in 

strategijah podjetja, ki pomenijo okvir za načrtovanje marketinga in funkcijska področja, s 

katerimi mora trženje tesno sodelovati. Posredniki na področju marketinga pomagajo podjetju 

prodajati, tržno komunicirati in distribuirati izdelke. Dobavitelji lahko vplivajo na trženje z 

naraščanjem nabavnih cen in ustvarjanjem pritiskov na prodajne cene (kar lahko zaustavi rast 

prodaje). Javnosti razumemo kot skupine, ki se iz različnih razlogov zanimajo za poslovanje 

podjetja ali želijo celo vplivati nanj (mediji, organizacije potrošnikov, ekološke skupine idr.).  
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Makro okolje trženja sestavljajo prebivalstvo, gospodarske razmere, pravno, kulturno, 

tehnološko in naravno okolje. Prebivalstvo je dejavnik, ki bistveno vpliva na razmere na trgu, 

najpomembnejši njegovi kazalniki pa so rast prebivalstva, starost, spol, kraj bivanja, 

izobrazba ipd. Gospodarske razmere lahko vplivajo na kupno moč in vrsto potrošnje. Pravno 

okolje obsega predpise, vladne urade ter vplivne skupine, ki delujejo na različne ustanove in 

posameznike v družbi in jih nadzirajo. Tehnološko okolje predstavlja nove izdelke. Kulturno 

okolje sestavlja družba, v kateri živimo, ljudje s temeljnimi prepričanji, vrednotami in merili 

(Turk 2010, 14–16).  

 

Prizadevanje in  sistematično doseganje zastavljenih dolgoročnih ciljev in nalog, prilagajanje 

dejanskim razmeram na trgu ter zagotavljanje in uporabo potrebnih virov pa predstavlja 

strategija. Ta, kot ugotavlja Boltavzer (2009, 13), obsega splet aktivnosti vodstva za 

zadovoljevanje kupcev, izgradnjo tržne pozicije in doseganje ciljev organizacije. Največkrat  

termin strategija označuje doseganje ambicioznih ciljev. Podjetje mora za vsako dejavnost 

posebej razviti pravila igre, s katerimi bo dosegala zastavljene cilje. Pučko (2008, 88) navaja, 

da je dobesedni pomen strategije
1
 »generalova umetnost«. Opozarja tudi, da na področju 

poslovnih ved ne obstaja enotno gledanje na pojem strategije, ampak lahko naletimo na 

različna širša ali ožja opredeljevanja omenjenega pojma. Harvardska šola širi širše 

pojmovanje strategije – pomeni opredelitev osnovnih dolgoročnih smotrov in ciljev podjetja 

ter smeri akcije in tudi alokacije resursov, potrebnih za doseg ciljev. Ožji pomen pomeni splet 

odločitvenih pravil z določenimi značilnostmi, ki služijo izbiri kombinacij na voljo podjetju. 

Pučko (2008, 89) pravi, da je opredelitev strategije vsaka možna poslovna usmeritev podjetja, 

ki ob uresničitvi lahko doseže strateške (načrtovane) cilje. Zato strategija vsebuje tudi 

množico izvedenih ciljev ter poslovnih politik, ki lahko vnašajo določena pravila v poslovno 

odločanje.  

 

2.1. 1 Načrtovanje marketinške strategije 

 

Potočnik (2001, 132) ugotavlja, da proces strateškega načrtovanja marketinga v trgovskih 

podjetjih nima posebne tradicije, saj so njihova vodstva bila po tradiciji usmerjena h 

kratkoročnemu odločanju. Značilen slog vodenja v teh podjetjih je bil bolj reakcijski kot 

strateški. Trgovska podjetja so tako tekmovala s podobnimi programi zniževanja cen, ki pa 

niso prispevali k utrjevanju identitete ali maksimiranju donosnosti njihovih naložb. To velja 

tudi za trgovska podjetja s tehničnim blagom. Številna med njimi so porabila veliko denarja 

za posodobitev prodajaln, vendar so z omenjenimi aktivnostmi bolj posnemala uspešnejše in 

inovativne konkurente.  

 

Glavni namen strateškega marketinškega načrtovanja v trgovini je usklajevanje različnih 

področij poslovanja, kamor sodijo (Potočnik 2001, 132): usklajevanje organizacijskih oblik s

                                                 
1
 Pojem izhaja iz stare grščine – strategos general (Pučko 2008, 88). 
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poslovnim okoljem; usklajevanje poslovnih dejavnosti z možnostmi podjetja; alokacija 

(razporejanje) ali realokacija razpoložljivih sredstev ter dolgoročna usmeritev poslovanja.  

 

Strateško načrtovanje lahko poimenujemo kot postopek, ki razvija in vzdržuje usklajenost 

med spreminjajočimi se tržnimi priložnostmi v okolju, viri organizacije in vrednotami za 

doseganje dolgoročnih in kratkoročnih ciljev. Uporablja se za usklajevanje aktivnosti, da se 

upošteva prihodnost, vzpostavi racionalno delovanje in nadzor nad poslovanjem (Boltavzer 

2009, 13). Kot ugotavlja Potočnik (2001, 132), je strateško marketinško načrtovanje naloga 

najvišjega vodstva trgovskega podjetja, ki zaradi zahtevnosti in kompleksnosti, ne more biti 

prenesena na nižjo raven.  

 

 

Slika 1: Model strateškega marketinškega načrtovanja 

Vir: Potočnik 2002, 43. 

 

Kot prikazuje Slika 1, se v strateško načrtovanje uvrščajo:  

- poslanstvo podjetja,  

- njegovi cilji, 

- poslovna strategija,  

- tržni cilji, 

- taktična izvedba – marketinške strategije in trženjski načrt.  

 

S strateškim načrtovanjem oblikujemo dejavnosti in izdelke podjetja tako, da prinesejo 

dobiček, dosežejo načrtovano rast, podjetje pa uspešno rešuje probleme (Potočnik, 2002, 42). 

 

Ko podjetje opredeljuje poslanstvo podjetja, so relevantna vprašanja: »Kaj podjetje namerava 

doseči na trgu, na katerem trgu bo konkuriralo in katere kupce želi oskrbovati?« (Potočnik 

2001, 132). V poslanstvu podjetja so običajno opredeljene sestavine, kot so rast prodaje, tržni 

delež, dobiček, vračilo naložb, lahko pa so postavljeni tudi etični in socialni vidiki, ki so
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 povezani z oskrbovanjem kupcev ipd. Pri določitvi poslanstva je pomembno poiskati 

odgovore na vprašanja (Potočnik 2001, 133): »Kje smo? Kako smo prišli sem? Kje bi lahko  

bili? Kje bi morali biti? Kako bi prišli do tam, kjer bi morali biti?« Na takšen način lahko 

analiziramo dosedanji razvoj podjetja, bistvo podjetja in kaj cenijo kupci, kje in v čem je 

podjetje dobro, kakšen vpliv ima konkurenčno okolje ter tržni potencial. S tem natančno 

opredelimo poslovno področje, znotraj katerega trgovsko podjetje deluje. Poslanstvo podjetja 

z vizijo (smer delovanja za daljše obdobje) pa mora biti podprto z načrtom uresničevanja 

(Boltavzer 2009, 15). 

 

Potočnik (2002, 45) navaja, da nas poslovna strategija vodi k postavljenemu cilju, saj 

opredeljuje sredstva, s katerimi bo podjetje doseglo svoje cilje. Določa tudi način, kako bo 

uskladilo finančne, proizvodne, trženjske in druge zmogljivosti s trženjskimi priložnostmi. Za 

trgovsko podjetje je bistveno strateško razmerje sortiment – trg. Isti avtor (2001, 135) 

poudarja, da si zaradi konkurenčnih pritiskov in nenehnega skrajševanja življenjskega cikla 

posameznih izdelkov nobeno trgovsko podjetje ne more privoščiti, da bi dlje časa mirovalo 

glede razvoja izdelka in trga. Nasprotno, trgovsko podjetje mora nenehno vrednotiti možnosti 

svoje širitve oziroma diverzifikacije, če želi napredovati ali se vsaj izogniti upadanju. Za 

strateško marketinško načrtovanje v trgovini je pomembno, da spremenljivko proizvajalci, to 

je izdelki, zamenjamo s spremenljivko sortiment, saj se večina trgovcev ukvarja z odločitvami 

v zvezi s sortimentom in ne z razvojem izdelkov. Spremenljivko trg lahko izrazimo kot 

sedanji in novi segment kupcev, ki nam pove, da priložnosti za tržno rast v trgovini lahko 

obstajajo tudi znotraj obstoječih trgov. Strategije za razvoj novih tržnih območij se namreč 

razlikujejo od tistih, ki so usmerjene k pridobitvi novih kupcev – znotraj obstoječih trgov. 

 

Trženjski cilji opredeljujejo obseg prodaje in/ali tržnega deleža. S trženjskimi cilji določimo, 

kaj želimo doseči, izpeljani pa so iz splošnih poslovnih ciljev podjetja. S cilji podjetja torej 

opredelimo, kaj želimo, kaj še moramo doseči in kdaj to lahko dosežemo. Makovec, Ravbar 

in Zagorc (2009, 12) za pomen opredeljevanja cilja omenjajo angleški akronim SMART: 

(simple) – jasen, dobro definiran cilj; (measurable) merljiv cilj; (agreed upon) da se z njim vsi 

strinjajo; (realistic), za njegovo uresničitev imamo razpoložljive vire, znanje in dovolj časa; 

(time specific) je časovno določen. Smith in Taylor (2004, 318) pa dodajata (specific) – 

specifičen in (actionable) akcijsko naravnan. 

 

Pred taktično izvedbo je, kot navaja Vukasović (2012, 310), koristno identificirati strateške 

prednosti in pomanjkljivosti ter strateške priložnosti in nevarnosti, saj identifikacija omogoča 

pregled potencialnih dejavnikov uspeha podjetja ter možnih konkurenčnih prednosti. Je 

izhodišče za trženjsko načrtovanje. Strateško analizo in diagnozo z omenjeno vsebino pogosto 

imenujemo tudi SWOT analiza, S – prednosti (angl. strengths), W – pomanjkljivosti (angl. 

weaknesses), O – priložnosti (angl. opportunities) in T – nevarnosti (angl. threats). Ta analiza
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je najpogosteje uporabljena in najbolj razširjena metoda strateškega analiziranja in 

diagnoziranja v marketingu. 

 

Taktično izvedbo predstavljajo marketinške strategije in trženjski načrt. Trženjsko strategijo 

določimo tako, da (Makovec idr. 2009, 15): 

- določimo ciljni trg, 

- določimo trženjski splet za ciljni trg, 

- naredimo trženjski načrt. 

 

2.1. 2 Raziskava marketinga 

 

Raziskava marketinga, poleg raziskave trga, vključuje še raziskovanje vseh drugih 

dejavnikov, eksternih (v okolju) in internih (v podjetju), ki so povezana z reševanjem 

marketinških problemov. Ukvarja se z zbiranjem informacij, ki vključujejo informacije, ki se 

sicer nanašajo na tržišče (raziskava tržišča), kot tudi na zbiranje informacij o elementih 

trženjskega spleta (izdelek, cena, distribucija, promocija), organizaciji trženja in 

mednarodnem okolju.  

 

Z raziskavo trga želimo izvedeti (Boltavzer 2009, 29): »Kakšne so značilnosti določenega 

trga? Koliko proizvodov/storitev je mogoče prodati na trgu v nekem časovnem obdobju? 

Kakšna je konkurenca na trgu? Kakšen je učinek oglaševanja in aktivnosti v zvezi s 

pospeševanjem prodaje? Kaj kupci pričakujejo od novega proizvoda/ storitve? Kakšno je 

gibanje cen? Preko katerih tržnih poti lahko proizvod/ storitev prodamo? Kakšne stroške 

imamo pri organiziranju neposredne prodaje? Kdo bodo glavne ciljne skupine odjemalcev?« 

 

Koraki v procesu marketinškega raziskovanja so medsebojno odvisni in se večkrat prepletajo. 

Ustaljeni koraki večine avtorjev v procesu tržnega raziskovanja so (Vukasović 2012, 166–

167): opredelitev raziskovalnega problema in ciljev raziskave, načrtovanje raziskave z 

določitvijo virov podatkov (primarni, sekundarni), načrtovanje vzorca in zbiranje informacij, 

analiza informacij, predstavitev ugotovitev in predstavitev odločitev. Najpogostejši 

instrument zbiranja primarnih podatkov je anketni vprašalnik, ki ga sestavlja sklop vprašanj 

zaprtega ali odprtega tipa. Značilne so naslednje vrste raziskav: primarne in sekundarne, 

kontinuirane in ad hoc, posrednikov in končnih porabnikov. Tržno raziskovanje mora biti 

utemeljeno po načelih znanstvene metode, je ustvarjalno, uporabljene morajo biti informacije 

od različnih virov. Uporabljajo se raznoliki pristopi, upošteva se tudi razmerje med vrednostjo 

podatkov in stroški za njihovo pridobitev.  
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2.2   Strategija kakovosti 

 

Še v prvi polovici prejšnjega stoletja so managerji menili, da vlaganje v kakovost
2
 predstavlja 

stroške, ki jih ni mogoče nadomestiti. V začetku 50. let in kasneje pa je zagovornikom 

pomena kakovosti uspelo vplivati na spremembo tega prepričanja z argumentom, da pomeni 

vlaganje v kakovost izdelkov prihranek časa in denarja, zmanjšanje izgube in hitrejša dostava 

izdelka (Vukasović 2012, 124).  

 

Vukasović (2012, 124–125) poudarja, da se v današnjem času se zahteve po kakovosti vse 

bolj povečujejo, razlogov za to pa je več: uporabniki so vedno bolj zahtevni, konkurenčnost 

med podjetji se prav tako povečuje, celo zaostruje, zlasti pa je zagotavljanje kakovosti postalo 

odločujoče za uspeh podjetij. V zadnjih letih so nastale velike spremembe tržišč in izdelkov, 

ki se kažejo v hitrem spreminjanju zahtev porabnikov, naraščanju zahtev po dokazih o 

zagotavljanju kakovosti, v pričakovanjih porabnikov glede zaupanja, trajnosti, enostavnosti 

uporabe, dobre razumljivosti navodil za uporabo ipd. O kakovosti izdelkov porabniki pogosto 

sodijo na podlagi osnovnih informacij, povezanih z izdelkom. Nekatere so notranje, druge pa 

zunanje (cena, ugled, blagovna znamka, oglaševalno sporočilo). Obe vrsti informacij pa 

predstavljata osnovo za zaznavanje kakovosti
3
 izdelka. Če želijo podjetja zagotoviti ustreznost 

specifikacij njihovih uporabnikov, morajo nenehno spremljati njihove želje. Še zlasti pri 

trgovinah s tehničnim blagom je relevantno poudariti, da porabniki ocenjujejo kakovost 

izdelka na podlagi vtisov, pridobljenih v soočenju z njimi. Snoj, Završnik in Male (1999, 129) 

opozarjajo na razlikovanje med pričakovanjem in dejanskim zaznavanjem izdelkov, kjer tako 

pričakovana kakovost služi kot primerjalni standard za oceno dejanske kakovosti izdelkov. 

Dejanska kakovost pa je rezultat primerjave resničnih izkušenj s pričakovanimi značilnostmi 

izdelka. Zaposleni v trgovinah s tehničnim blagom bi morali dobro poznati tudi dimenzije 

kakovosti izdelkov (razpoznane značilnosti kakovosti), ki se izražajo kot (Vukasović 2012, 

127):  

- delovne značilnosti (moč, hitrost in točnost), 

- senzorične značilnosti (vonj, barva, modnost), 

- posebne značilnosti (dodatni instrumenti in naprave), 

- celostne značilnosti (varnost, zanesljivost in trajnost). 

                                                 
2
 Najpogosteje uporabljena definicija za kakovost je »skupek značilnosti in karakteristik izdelka ali 

storitve, ki se nanaša na njegovo/njeno zmožnost, da zadovolji določene potrebe, pričakovanja 
porabnika ali trga« (Vukasović 2012, 125).   
3
 Popolna kakovost je sestavljena iz t. i. objektivne in subjektivne kakovosti. Medtem ko se objektivna 

kakovost nanaša na tehnično sposobnost oziroma odličnost izdelka (lahko jo merimo z določenimi 
standardi), se subjektivna kakovost nanaša na to, kakor jo ocenjujejo porabniki.   
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Kakšen vpliv ima porabnikovo zaznavanje kakovosti zaznane vrednosti in zaznano 

zadovoljstvo na porabnikove namere, so raziskovali različni avtorji ter ugotovili povezavo 

med omenjenimi dejavniki. Ti soodvisno vplivajo na vedenjske namere porabnika (Vukasović 

2012, 126, po Cronin in Taylor, 1992). Slovensko, podobno raziskavo, so izvedli Snoj, Pisnik 

Korda in Mumel v letu 2004, in sicer o odnosih med zaznano kakovostjo, tveganjem in 

zaznano vrednostjo; dokazali so, da pomeni večja zaznana kakovost večjo zaznano vrednost, 

večja zaznana kakovost pa pomeni manjše zaznano tveganje in večje zaznano tveganje 

pomeni manjšo zaznano vrednost.  

 

Skrb za kakovost oziroma kvaliteto izdelkov sodi med najpomembnejše strateške naloge 

podjetja. Prinaša večji ugled, boljši konkurenčni položaj, zmanjšuje stroške, povečuje 

produktivnost, prinaša pa tudi zadovoljne in zveste kupce, porabnike. 

 

V zvezi s kakovostjo je treba preučiti tudi odnos med kakovostjo in ceno izdelka. Mumel 

(1999, 76–77) navaja, da, po več raziskavah sodeč, porabnik zaznava ceno kot pokazatelja 

kakovosti izdelka. Omenjena spoznanja nekateri proizvajalci izkoriščajo za precenjevanje 

njihovih izdelkov, da dajejo vtis visoke kakovosti. Določeni porabniki dejansko zaznavajo in 

uporabljajo ceno kot pokazatelja kakovosti, zato izbirajo dražje izdelke kot tisti porabniki, ki 

ne verjamejo, da obstaja bistvena razlika v kakovosti izdelkov glede na ceno. Zlasti pa želijo 

porabniki zmanjšati tveganje zaznane kakovosti z ocenjevanjem kakovosti, ki temelji na lahko 

dostopnih kazalcih ali merilih. Največkrat so ti kazalci blagovna znamka izdelka, cena in 

ugled izdelka. Vukasović (2012, 133, 139) ugotavlja, da je celotno zaznavanje izdelka rezultat 

sestave informacij o ceni izdelka, ocenjevanja notranjih značilnostih izdelka in drugih 

zunanjih dražljajev. 

 

2.3 Strategija glede nakupnega odločanja porabnikov 

 

Uspešnost strategije v marketingu je odvisen tudi od razumevanja potrošnikovega obnašanja 

in od sposobnosti predvidevanja njegovih odzivov na različne spodbude, ki prihajajo s strani 

trženja. Zato morajo podjetniki, zlasti v trgovinah (s tehničnim blagom), poznati proces 

nakupnega odločanja in kateri dejavniki vplivajo nanj. 

 

Kot prikazuje Slika 2, proces nakupnega odločanja poteka tako, da se začne z zaznavo 

potrebe, sledi iskanje informacij (odločitev o obsegu prednakupne dejavnosti), vrednotenje 

elementov (opredelitev nakupnih možnosti), nakupna odločitev in ponakupno ocenjevanje 

(ponakupno počutje) (Turk 2010, 89–90; Potočnik 2001, 116). Ponudnik mora ugotoviti, kako 

se bodo obnašali kupci v vsaki od naštetih stopenj, kot tudi dejavnike, s katerimi lahko vpliva 

nanje na posamezni stopnji (Potočnik 2001, 116). Dejavniki, ki vplivajo na proces nakupnega 

odločanja, so: 
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- Informacije o ponudbi, ki lahko imajo komercialni izvor (ponudniki – proizvajalci, 

trgovci, oglaševalske agencije) ali nekomercialni izvor (družina, prijatelji, znanci, preko 

katerih se od ust do ust širijo dobre in slabe informacije (o posameznih vidikih ponudbe). 

- Dejavniki okolja, kjer okolje vpliva na način razmišljanja, verovanja posameznika in na 

njegova dejanja ter  na nakupne odločitve; sem uvrščamo kulturo z materialnimi in 

nematerialnimi elementi, subkulturo kot vedenje, po katerem se loči od drugih skupin, 

referenčne skupine (ljudje, ki vplivajo na vrednote, stališča in obnašanje drugih ljudi) in  

družina (kateri družinski član bo najverjetneje sprejel nakupno odločitev). 

- Psihološki dejavniki, kamor uvrščamo motive, zaznave, učenje, osebnost in stališča. 

- Okoliščine nakupa, kjer so aktualna vprašanja, kot so: »Kdaj kupuje potrošnik? (npr. je to 

odvisno od sezone) Kje kupuje potrošnik? Zakaj kupuje potrošnik in s kakšnim 

namenom? V kakšnem stanju je potrošnik, ko kupuje? Kako kupuje potrošnik?« (način 

nakupa in način plačila) (Turk 2010, 90–91). 

 

 

Slika 2: Proces nakupnega odločanja in dejavniki, ki vplivajo nanj 
Vir: Turk 2010, 89. 

 

Makovec idr. (2009, 17–18) ugotavljajo, da se je smiselno vprašati, zakaj obdržati stare kupce 

in kako jih lahko obdržimo. Preudarna podjetja redno spremljajo zadovoljstvo kupcev, saj je 

to ključ do ohranjanja kupcev. Resnično zadovoljen kupec (potrošnik) dlje časa ostane zvest, 

v večjem obsegu kupuje nove izdelke in nadgrajuje obstoječe izdelke, širi dober glas o 

podjetju in njegovih izdelkih, manj zanimive so blagovne znamke tekmecev, od njega lahko 

pridobimo ideje za izboljšave izdelkov. Stalne kupce je tudi ceneje oskrbovati, saj jih lahko 

podjetje zaradi izkušenj iz preteklosti učinkovito postreže. 
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Pompe in Vidic (2008, 35–37) navajata naslednje koristi zadovoljnega kupca: če nas 

konkurenti napadajo s ceno in je naš kupec prepričan o kakovosti našega izdelka, se tovrstnih 

napadov lahko ubranimo; pridobivanje novih kupcev je dosti dražje kot ohranjanje obstoječih; 

z zadržanjem zvestega kupca lahko zagotovimo prihodek na daljše obdobje; znana je resnica, 

da slab glas podjetju bolj škoduje, kot pa mu dober glas koristi; zadovoljstvo kupcev je tudi 

kazalnik prihodnjih poslovnih uspehov, je dolgoročna strategija. Skrb za kupce je tudi mnogo 

bolj zanesljiva napoved za prihodnost kot trenutni finančni kazalniki. Kotler (2004, 73) 

navaja, da nekatera vodstva podjetij menijo, da lahko s spremljanjem pritožb kupcev zaznajo 

njihovo zadovoljstvo. Toda kar 96 odstotkov nezadovoljnih kupcev se ne pritoži; mnogi 

preprosto odidejo. Slika 3 prikazuje glavne korake pri pridobivanju in ohranjanju kupcev. 

 

 

Slika 3: Proces razvoja kupca 

Vir: Kotler 2004, 76.
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Začetno točko predstavlja vsak, ki lahko kupi določen izdelek (storitev) in se uvršča v najširši 

krog kupcev. Izmed teh ponudnik določi najbolj verjetne kandidate, za katere upa, da bodo 

postali njegovi novi kupci in naprej ponovni kupci in končno stalni kupci. To so ljudje, ki jim 

ponudnik namenja posebno pozornost. Naslednji izziv ponudnika je kupce spremeniti v člane 

z uvedbo programa, ki članom ponuja koristi ter jih spreminja v zagovornike (drugim 

priporočajo izdelke ali storitve podjetja). Največji izziv je nato zagovornike spremeniti v 

partnerje (Kotler 2004, 76–77). Isti avtor (2004, 77) postavlja tudi vprašanje, koliko naj 

ponudnik vloži v graditev zvestobe kupca, da vložek ne bo večji od donosa. Navaja pet 

različnih ravni naložb v odnose s kupci (Kotler, 2004, 77): 

1. »Osnovno trženje: Prodajno osebje preprosto proda izdelek.« 

2. »Odzivno trženje: Prodajno osebje proda izdelek in spodbudi kupca, naj pokliče, če bo 

imel dodatna vprašanja, predloge in pritožbe.« 

3. »Odgovorno trženje: prodajno osebje pokliče kupca, da preveri, ali je izdelek izpolnil 

pričakovanja. Poleg tega kupca povpraša po morebitnih predlogih za izboljšanje izdelka 

ali storitev in konkretnih primerih razočaranja.« 

4. »Proaktivno trženje: Prodajno osebje od časa do časa kontaktira kupca z informacijami o 

izboljšani uporabi izdelka ali o novih izdelkih.« 

5. »Partnersko trženje: Podjetje neprekinjeno sodeluje z velikimi kupci in jim pomaga 

izboljšati njihovo uspešnost.« 

 

2.4 Strategija zaposlenih kot deležnikov marketinga 

 

Zaposleni v podjetju so poleg dobaviteljev podjetja, logističnih sodelavcev, prodajnih 

posrednikov (vmesnih kupcev) in končnih kupcev (potrošnikov) pomemben deležnik 

marketinga. Pompe in Vidic (2008, 161) menita, da v veliko podjetjih vodstvo deluje po 

načelu »jaz vse vem«, svoje zaposlene pa obravnavajo le kot potrebne člene poslovnega 

procesa. Lahko jih stimulirajo finančno ali s pohvalami ter tako zaključijo njihovo vpletenost 

v celoten proces. V veliko primerih je posledica visoka stopnja nepripadnosti in nezavzetosti 

podjetju, organizaciji.  

 

Če vodstvo podjetja želi izvršitev nalog z visoko stopnjo usposobljenih in primerno 

motiviranih zaposlenih, morata biti izpolnjena dva osnovna pogoja: informiranost in 

vpletenost zaposlenih. Ko se v podjetju pripravlja marketinška akcija, imajo zaposleni pravico 

spoznati marketinški načrt ter dolžnost, da ga v okviru svojih sposobnosti komentirajo in 

podpirajo. Ne glede na pomanjkanje časa za informiranje zaposlenih, jih bo občutek 

vključenosti motiviral k bolj zavzetemu delovanju (Pompe in Vidic 2008, 161).  

 

Način motiviranja ljudi, ki so vključeni v marketing, mora biti razumljiv, pošten in usklajen s 

trženjskimi cilji. Ker so trženjski procesi stalnica v podjetju, je koristna osebnostna motivacija 

zaposlenih – kot dolgoročno gonilo. Ta mora izhajati iz soustvarjanja: ko zaposleni pride na 

dan z idejo, ki je sprejeta znotraj neke širše ideje, tako postane soavtor. Želi, da se zares
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uresniči. Na takšen način celota idej vpletenih in vključenih v marketinški načrt postane 

rezultat skupinskega dela. Zato ima celotna skupina interes, da se ideje v obliki marketinškega 

načrta tudi uresničijo. Iz takšne vpletenosti lahko nastane izredno velik motivacijski potencial 

(Pompe in Vidic 2008, 162).  

 

Zlasti za trgovine je pomembno spoznanje, da prepričevanje kupcev ni nikoli enkraten 

dogodek, ampak proces, saj za vzbujanje kupčevega zanimanja in zaupanja potrebujemo čas. 

Turk (2010, 94–95) meni, da se nam daljši proces prepričevanja lahko bogato obrestuje, ker 

nas pridobljeni kupci lahko bolje spoznajo in nam bolj zaupajo, kot pa so nam ob prvem stiku.  

Pri prepričevanju kupcev je za prodajalce ključno zaupanje vase, zaupanje v izdelke, ki jih 

tržijo,  ter v način trženja oziroma vse, kar ima povezavo s prodajo in zaupanje v korist, ki jo 

bo dobil kupec, ko se bo odločil za ponujeni izdelek. Kupca je koristno prepričati s kakovostjo 

izdelkov in storitev ter z zgodbami uspeha in deljenju pozitivnih izkušenj kupcev.  

 

Turk (2010, 96) kot najučinkovitejše nagrajevanje prodajalcev, zlasti v današnjem času, vidi v  

stalni plači, ki zagotavlja prodajalcu varnost in stabilnost dohodka, stalnem odstotku 

provizije, kot dobri spodbudi, in ki je neposredno vezana na obseg prodaje ali na dobiček.  
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3 INSTRUMENTI MARKETINŠKEGA KOMUNICIRANJA 

 

Instrumenti marketinškega komuniciranja uvrščamo med trženjska orodja trženjskega spleta. 

Da bo izdelek (produkt) prispel do porabnika (kupca), da ga bo ta kupil in kupoval še naprej, 

mora podjetje oziroma trgovina vložiti veliko truda. Gre za prizadevanja, kot poudarjata 

Pompe in Vidic (2008, 87), da potrošniku ponudimo izdelek in argumente, ki se skladajo z 

njegovimi pričakovanji, in sicer glede kakovosti in ustreznosti izdelka, način, na katerega je 

izdelek dostopen, zlasti pa glede načina, s pomočjo katerega mu je predstavljen. 

3.1  Marketinški splet 

 

Marketinški splet Kodrin (2011, 44) poimenuje kombinacijo marketinških orodij, ki jih 

podjetje uporablja, da doseže zastavljene trženjske cilje. Vukasović (2012, 95) pa ga dojema 

kot kombinacijo sestavin trženja, ki jo oblikuje podjetje, da vpliva na povpraševanje po 

njihovih izdelkih (storitvah) ter tako spodbuja odzive porabnikov na ciljnih trgih. Trženjski 

splet kot oblika marketinških instrumentov sprejeti marketinški strategiji zagotavlja optimalno 

uporabo vsega, kar marketinški splet zajema. 

 

V šestdesetih letih dvajsetega stoletja je McCarthy (1960, po Lovelock in Wirtz, 2007) ta 

orodja razvrstil v štiri skupine, imenovane 4P-ji trženja:  

- izdelek (product), 

- cena (price),  

- prodajna pot in lokacija (place),  

- marketinško komuniciranje (promotion).  

 

Pompe in Vidic (2008, 113) navajata, da so prodajne poti vse tiste dejavnosti, ki omogočajo 

gibanje izdelkov od proizvajalcev do potrošnikov. Je stvar ekonomike prostora in transporta, 

logistike, skratka vseh aktivnosti, da bo izdelek kupcu čim bolj dostopen, stroški pa bodo čim 

nižji.  

 

Kot poudarjata Pompe in Vidic (2008, 88), se to razvrščanje nanaša izključno na izdelke. Ker 

je relevanten tudi človeški dejavnik, se je pridružila še peta skupina, in sicer ljudje. Podjetja 

pa tržijo tudi storitve in prav zaradi posebnosti storitev je bilo potrebno pozornost usmeriti na 

dodatne elemente trženjskega spleta. Zaradi narave storitev sta Lovelock in Wright (2002, po 

Lovelock in Wirtz, 2007) že omenjene elemente trženjskega spleta opredelila bolj podrobno 

in končno razširila splet z dodatnimi štirimi elementi. To so:  

- ljudje (people),  

- storitveni proces (proceses), 

- fizični dokazi storitve (physical evidences),   
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- problem preučevanja produktivnosti in kakovosti storitev (productivity and quality). 

 

Ljudje so vedno vpleteni v proces izvajanja marketinga, ne glede na to, ali so v stiku s 

kupcem ali ne. Sem uvrščamo vse tiste, ki izdelujejo izdelek, ga pakirajo, skladiščijo, 

distribuirajo ipd., kot tudi tiste, ki oblikujejo cenovno politiko, so vpleteni v proces 

marketinškega komuniciranja in tistih, ki neposredno priporočajo in prodajajo kupcem 

(Pompe in Vidic 2008, 90). 

 

Pompe in Vidic (2008, 93) poudarjata stvarne tržne razmere: izdelki postajajo vse bolj 

kompleksni, zadovoljujejo vse več zahtev potrošnikov, so bolj konkurenčni; kompleksnost 

izdelkov nastaja zlasti s spajanjem izdelkov in storitev v nov, nadgrajen produkt. V takih 

primerih gre torej za marketinški splet, ki ga sestavlja 8P. 

 

3.1.1 Izdelek 

 

Kodrin (2011, 45) navaja, da je izdelek glavni element marketinga in je vse, kar lahko 

ponudimo na trgu. S marketinškega vidika so izdelki v menjalnih procesih kakršnekoli 

kombinacije bitij in stvari, njihovega delovanja in rezultatov tega delovanja. Izdelki so lahko 

fizični (npr. aparat) ali pa so to storitve (striženje las, tečaj nemščine ipd.). Tudi Turk (2010, 

30) poudarja, da je večkrat težko potegniti ostro ločnico med izdelkom in storitvijo ter v tem 

smislu obravnavati izdelek le v fizičnem smislu. V bistvu porabnika ne zanima razlikovanje 

med izdelkom in storitvijo, ampak celota koristi, ki jo pridobi z nakupom nekega predmeta – 

kar je skorajda vedno zmes snovnih in nesnovnih sestavin. Theodor Levitt je oblikoval 

naslednje ravni izdelka: generična, pričakovana, razširjena in potencialna raven (Slika 4).  

 

 

Slika 4: Ravni izdelka 

Vir: Korda Pisnik, Gaber in Petejan 2007.
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Omenjena razdelitev izdelkov lahko tudi poimenujemo čebulni koncept – po obliki, s katero 

ponazarjamo ravni izdelka. Pojavlja se vprašanje, ali lastniki podjetij vedo, kaj ponujajo 

kupcem in kako gledajo na ravni izdelkov (Turk 2010, 30).  

 

Generični izdelek pomeni osnovno verzijo izdelka z  osnovno koristjo. Generična raven je 

pogoj za obstoj tovrstnih izdelkov menjave na tržišču. Pričakovani izdelek vsebuje sestavine 

in posebnosti, ki jih kupec ob nakupu izdelka pričakuje. Poleg generičnega objekta menjave 

zajema tudi vse kupčeve minimalne pogoje za nakup. Razširjeni izdelek zajema dodatne 

storitve in koristi, po katerih se razlikuje ponudba podjetja od konkurence. Zajema torej vse 

tiste aktivnosti ali sestavine, ki jih kupec ni pričakoval. Potencialni izdelek pa predstavlja še 

vse druge dodatne koristi, ki bi jih izdelek lahko ponudil kupcu v prihodnosti. Predstavlja 

celoto vsega, kar bi podjetje oziroma trgovina lahko storila, da bi pritegnila in obdržala 

porabnike. Z omenjenimi aktivnostmi ponudniki iščejo načine ter poti za zadovoljevanje 

njihovih strank, da se njihova ponudba razlikuje od  konkurence (Turk 2010, 31). 

 

3.1.2 Cena in prodajna pot (distribucija) 

 

Pompe in Vidic (2008, 97) ugotavljata, da predstavlja cena najprožnejši element 

marketinškega spleta, saj jo je mogoče hitro spremeniti. Je tudi njegova edina prvina, ki 

prinaša dohodek. Za podjetja je cena mehanizem, s pomočjo katerega pridobivajo prihodke – 

pokrivajo stroške in ustvarjajo dobiček. Za kupca pa cena predstavlja strošek, ki ga morajo 

plačati, če želijo z izdelkom pokriti določeno potrebo (Kodrin 2011, 50).  

 

Relevantno je, zlasti za trgovine s tehničnim blagom, da upoštevajo, da kupci kupujejo koristi. 

Zato, kot poudarjata  Pompe in Vidic (2008, 97), morajo biti marketinška delovanja takšna, da 

kupce seznanjajo o koristih, ki jih izdelek prinaša. Namreč od stopnje vrednotenja teh koristi s 

strani kupcev je odvisno, koliko so pripravljeni plačati za ponujeni izdelek. 

 

Turk (2010, 52–53) opozarja, da vsaka cena, ki jo podjetje zaračuna, pripelje do različne ravni 

povpraševanja in drugače vpliva na marketinške cilje. Povpraševanje in cena na trgu sta 

obratno sorazmerna – višja kot je cena, nižje je povpraševanje in obratno. Povpraševanje pa je 

manj občutljivo na cene v okoliščinah, ko: je le nekaj nadomestnih izdelkov (substitutov) 

oziroma jih sploh ni ali če je izdelek edinstven; kupci ne zaznajo hitrega naraščanja cene; 

kupci počasi spreminjajo svoje nakupne navade; menijo, da je višja cena upravičena zaradi 

kakovostnih izboljšav, zlasti pa ko je izdatek kupcev nizek glede na njihov dohodek. 

 

Kot ugotavlja Turk (2010, 54),  medtem ko stroški običajno določajo spodnjo mejo prodajne 

cene, tržno povpraševanje pa praviloma zgornjo mejo, je poznavanje stroškov in cen 

konkurentov in njihovih odzivov na spreminjanje cen, v pomoč pri odločitvi, kje znotraj
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omenjene  kalkulacije postaviti ceno. Zato je smiselno postaviti višje prodajne cene v 

primerjavi s konkurenco v primerih, ko:  

- trg ni občutljiv na spremembe cen,  

- trg raste,  

- ostale (necenovne) sestavine ponudbe pozitivno vplivajo na zaznavanje vrednosti izdelka 

v očeh kupcev, 

- lahko kupci (npr. podjetja) brez problemov vgradijo takšno ceno v prodajne cene svojih 

izdelkov, 

- prispeva izdelek le neznaten delež k celotnim stroškom kupca. 

 

Nižje prodajne cene v primerjavi s konkurenco pa so ustrezne, kadar (Turk 2010, 54): 

- »je trg občutljiv na cenovne spremembe, 

- skuša podjetje vstopiti na nov trg, 

- je podjetje dovolj majhno, da z nižjo ceno ne spodbudi velikih konkurentov k cenovni 

vojni, 

- ima podjetje možnosti dosegati prihranke obsega na področju proizvodnje in nabave, ki 

vplivajo na zmanjševanje stroškov na enoto.« 

 

Prodajna ali tržna pot (distribucija izdelka) lahko poimenujemo kot: »skupek medsebojno 

povezanih podjetij prek katerih potuje izdelek od proizvajalca do kupca oziroma končnega 

porabnika« (Vukasović 2012, 221).  Tržne poti so različne, odvisne so od števila posrednikov, 

ki se delijo na:  neposredne – osebni stiki, telefonski pogovori, pošta, elektronska oblika – 

posredne, prek tretje osebe – distributerji, trgovske verige, uvozniki. Več kot je tržnih poti, 

dražji bo običajno izdelek na policah. Odločitev o posredni ali neposredni distribuciji 

pogojujejo različni dejavniki v zunanjem in notranjem okolju podjetja. Cravens (1982, po 

Vukasović 2012, 222) navaja štiri bistvene skupine dejavnikov: končni porabniki, ki s svojimi 

potrebami, željami, pričakovanji ipd. vplivajo na odločitev podjetja glede izbire distribucije; 

lastnosti izdelka; finančni dejavniki, kot je ocena stroškov in koristi obeh možnosti; nadzorni 

dejavniki, kot je pregled nad trgom in končnimi porabniki. 

 

3.2  Marketinško komuniciranje 

 

Marketinško komuniciranje razumemo kot vse komunikacijske aktivnosti podjetja, s katerimi 

obvešča in prepričuje porabnike o svojih izdelkih. Je kompleksen proces, saj obsega 

organizacijo, metode, sredstva ter sporočila, s pomočjo katerih prenašamo informacije o 

lastnostih izdelka – z namenom, da se porabniki lažje in hitreje odločajo za njihov nakup 

(Kodrin 2011, 52; Vukasović 2012, 226).  

 

V marketinškem procesu komuniciranja si tržniki, za dosego ciljev, prizadevajo doseči 

spoznavni, čustveni in vedenjski odziv pri porabnikih. Vsebino sporočila skuša tržnik spraviti 
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v porabnikovo zavest in ga pripraviti do aktivnosti (Kodrin 2011, 52). Pri tem mora poznati 

prvine komunikacijskega procesa ter uporabljati komunikacijski model, in sicer njegovih 

osem prvin (Slika 5). Pomembna vprašanja za soočenje so: Kdo? Komu? Kaj? Po kateri poti? 

S kakšnim učinkom? (Makovec idr. 2009, 52). 

 

 

Slika 5: Komunikacijski model 

Vir: Kotler 2004, 565. 

 

Glavna udeleženca v procesu komuniciranja sta oddajnik in naslovnik. Oddajnik mora vedeti, 

kako pritegniti pozornost občinstva, kaj s sporočilom želi doseči in kakšni so želeni odzivi. 

Komunikacijski orodji sta sporočilo in komunikacijska pot. Oddajnik mora sporočilo  

zakodirati tako, da jih ciljno občinstvo lahko odkodira. Sporočilo mora posredovati skozi 

medije, ki dosegajo ciljno občinstvo. Komunikacijske funkcije so: zakodiranje, razkodiranje, 

odziv in povratna informacija. Odzive lahko spremljamo preko povratne informacije. Zadnja 

(negativna) prvina v komunikacijskem modelu so motnje, ki so lahko naključna oziroma 

konkurenčna sporočila, ki ovirajo želeno komunikacijo. Sporočilo bo najbolj uspešno, ko se 

oddajnikovo izkustveno polje prekriva z naslovnikom (Kotler, 2004, 565).  

 

Makovec idr. (2009, 53) menijo, da je določitev ciljnega občinstva najpomembnejši korak pri 

oblikovanju uspešnega komuniciranja, saj moramo vsebino sporočila, čas prenosa sporočila, 

način prenosa sporočila in komunikacijske poti prilagoditi prav njim. Da  bomo lahko merili 

uspešnost komunikacijske akcije, si je treba čim natančneje določiti cilje komuniciranja. Ti so 

lahko različni: lahko gre za nov izdelek ali izdelek, ki je v zreli fazi življenjskega cikla; lahko 

so odvisni od stopnje konkurence, ali od pretekle tržne komunikacije ter odzivov nanjo, lahko 

so osredotočeni na nakupno pripravljenost ciljne skupine ali na značilnosti trga. Vse cilje pa 

lahko združimo v tri odzive: spoznavni, čustveni in vedenjski odziv4
.  

                                                 
4
 Spoznavni odziv je cilj, da se ciljno občinstvo zaveda izdelka, da ga pozna oziroma mu izdelek zbudi 

pozornost. Čustveni odziv pomeni, da je ciljnemu občinstvu izdelek zanimiv, da si ga želi, da mu daje 
prednost pred konkurenčnim izdelkom.Vedenjski odziv predstavlja določeno dejanje ciljnega 
občinstva, ki se lahko kažev nakupu ali v sodelovanju v določeni akciji, ki jo želimo spodbuditi z 
marketinško komunikacijo (pošiljanje kuponov, klicanje ali sodelovanjei v nagradni igri ipd. (Kotler 

2004, 567). 
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Prav tako pa je treba poznati spretnosti vplivanja v komuniciranju, in sicer da bi porabniki 

spremenili svojo naravnanost oziroma obnašanje (Možina, Tavčar, Zupan in Kneževič 2004, 

35). 

 

Pomembna, a težka odločitev podjetjem predstavlja določitev višine sredstev za marketinško 

komuniciranje. Izdatki se lahko gibljejo od nekaj pa do 50 odstotkov od vrednosti prodaje. 

Podjetja uporabljajo štiri metode za določanje proračuna za marketinško komuniciranje: 

metodo razpoložljivih sredstev,  metodo deleža od vrednosti prodaje, metodo primerjave s 

konkurenti ter  metodo ciljev in nalog. Bistveno vprašanje je, kolikšno težo naj marketinško 

komuniciranje ima v primerjavi z drugimi možnostmi, kot so: izboljšava izdelka, nižja cena 

ali izboljšanje storitve. Teoretični vidik kaže, da naj bi se celotni proračun za marketinško 

komuniciranje ustavil na stopnji, kjer je mejni dobiček od zadnjega vloženega denarja v 

marketinško komuniciranje, ravno še enak mejnemu dobičku zadnjega vloženega denarja v 

najuspešnejšo uporabo katere druge sestavine marketinškega spleta (Kotler 2004, 578). 

 

3.3  Instrumenti (splet orodij) za marketinško komuniciranje 

 

Vukasović (2012, 228) ugotavlja, da ima za sporočanje doslednih in jasnih sporočil 

porabnikom o svojih izdelkih podjetje na razpolago različne instrumente oziroma splet orodij, 

ki jim je skupno to, da skušajo podjetja s pomočjo različnih aktivnosti potencialne uporabnike 

prisiliti k razmišljanju o koristnosti ponujenega izdelka oziroma storitve. Turk (2010, 58) 

dodaja, da cilj instrumentov za marketinško komuniciranje ni vedno le pospeševanje prodaje, 

ampak je lahko tudi prizadevanje zagotoviti trajnejše povpraševanje ali pa samo informiranje 

o novostih na trgu. 

 

Instrumenti ali orodja marketinškega komuniciranja so (Vukasović 2012, 229; Turk 2010, 

58): 

- oglaševanje, 

- pospeševanje prodaje, 

- odnosi z javnostmi ali publiciteta, 

- osebna prodaja, 

- neposredno trženje, 

- trženje od ust do ust, 

- elektronsko trženje. 
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3.3.1 Oglaševanje 

 

»Oglaševanje je vsaka plačana oblika neosebne predstavitve in promocije zamisli, dobrin 

(izdelkov) ali storitev, ki jo plača znani naročnik« (Kotler 2004, 590). Oglasi so stroškovno 

učinkovit način za razširjanje sporočil na ciljno občinstvo. Oglaševalci so lahko tako podjetja,  

dobrodelne in vladne organizacije. Pri oblikovanju oglaševalskega programa morajo tržniki 

sprejeti pet najpomembnejših odločitev, znanih kot »pet M«: nalogo (angl. mission),  denar 

(angl. money), sporočilo (angl. message), mediji (angl. media) in merjenje (angl. 

measurement) (Slika 6).  

 

 

 

Slika 6: Pet najpomembnejših odločitev pri oblikovanju oglaševalskega programa 

Vir: Kotler 2004, 591. 

 

Pri nalogi se vprašamo za cilje oglaševanja, ki morajo izhajati iz odločitev o ciljnem trgu, 

tržnem pozicioniranju in trženjskem spletu. Razvrstimo jih lahko glede na to, ali je njihov cilj 

obvestiti, prepričati, opomniti ali potrditi (Kotler 2004, 591). Pri obveščevalnem oglaševanju 

je cilj ustvariti zavedanje, prepoznavanje novih izdelkov ali novih značilnosti obstoječega 

izdelka. Pri prepričevalnem oglaševanju želimo ustvariti všečnost, preferenco, prepričanje in 

nakup izdelka ali storitve. Pri primerjalnem oglaševanju je namen neposredna primerjava 

značilnosti dveh ali več blagovnih znamk ali izdelkov. Namen opominjevalnega oglaševanja 

je spodbuditi ponoven nakup izdelkov ali storitev. Namen potrditvenega oglaševanja pa je  

prepričati sedanje uporabnike, da so dobro izbrali (Makovec idr. 2009, 57; Kotler 2004, 591).
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Denar ali proračun je treba v podjetju določiti za vsak izdelek in za vsak trg. Makovec idr. 

(2009, 57) menijo, da je pri proračunu treba upoštevati pet bistvenih dejavnikov: stopnjo v 

življenjskem ciklu izdelka, marketinški delež in število porabnikov, zasičenost trga in 

konkurenco, število ponovitev oglasa in nadomestljivost izdelka. 

 

Sporočilo ali oglasno sporočilo se odvija v okviru oglaševalske kampanje, ki se glede na 

ustvarjalnost zelo razlikujejo. Pri oblikovanju ustvarjalne strategije gredo oglaševalci skozi 

štiri stopnje (Kotler 2004, 593–595; Kodrin 2011, 56): 

- Oblikovanje sporočila, kjer mora vsebina oglasnega sporočila temeljiti na motivacijah in 

podobah, ki si jih ustvarijo kupci. Kljub višjim stroškom je smiselno oblikovati več 

različic oglasa, ker se tako povečuje verjetnost, da bo med njimi vrhunski oglas. 

- Ocenjevanje in izbira sporočila, kar pomeni, da je kakovosten oglas običajno osredotočen 

na eno osnovno prodajno vrednost: ekskluzivnost, zaželenost, ali verodostojnost. 

Oglaševalec nato pripravi izhodišča za ustvarjalno strategijo tako, da vključi bistveno 

sporočilo, ciljno občinstvo, komunikacijske cilje, koristi, ki naj bi jih obljubili in 

uporabljene medije.  

- Izvedba sporočila, kjer je treba upoštevati učinek sporočila – kaj pove in kako pove. Pri 

tem oglas lahko meri na razumsko osredotočenost (npr. slika na TV ekranu je bolj ostra), 

na čustveno plat (prizori iz narave), lahko gre za izvedbeni stil (izsek iz življenja, mnenje 

strokovnjaka ipd.), lahko uporabi ton oglasa (pozitiven ton, humor), oblikovne prvine 

(velikost, barva) idr. 

- Ocena družbene odgovornosti, kjer morajo biti oglaševalci pozorni na zakonske in 

družbene norme. Usmerjeni naj bodo k porabnikovemu občutku za pravilno, primerno, 

sporočila ne smejo zavajati ali lagati. 

 

Po izbiri sporočila oglaševalec izbere medije za prenos sporočila (Slika 7). Pri tem se 

oglaševalec ozira k najbolj ekonomičnim medijem za prenos želenega števila in vrste 

izpostavitev ciljnega občinstva5
. Pomembni so doseg

6
, frekvenca

7
 in vpliv

8
 medija. Večji kot 

so doseg, frekvenca in vpliv medija, višja bo tudi raven zavedanja pri občinstvu, zato mora 

medijski načrtovalec poiskati stroškovno najučinkovitejšo kombinacijo dosega, frekvence in 

oglasnega vtisa. Upoštevati mora medijske navade ciljnega občinstva, značilnosti izdelka, 

značilnosti sporočila in  stroške (Makovec idr. 2009, 58).  

                                                 
5Gre za število oseb s ciljnimi značilnostmi, izpostavljeno medijskem nosilcu. Dejansko občinstvo, ki 

je izpostavljeno oglasu, pa je število oseb, s ciljnimi značilnostmi, ki so dejansko videle oglas 

(Makovec idr. 2009, 58).  
6
 Pomeni število različnih oseb ali gospodinjstev, ki so v določenem časovnem obdobju vsaj enkrat 

izpostavljeni oglasu v okviru določenega medijskega načrta (Makovec idr. 2009, 58). 
7
 Pomeni število izpostavitev povprečne osebe ali gospodinjstva sporočilu v določenem časovnem 

obdobju (Makovec idr. 2009, 58). 
8
 Pomeni kakovostna vrednost izpostavitve v nekem mediju (Makovec idr. 2009, 58). 
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Belch, in Belch (2004, 16) navajata, da oglaševanje vključuje množične medije (Slika 7), ki 

pogosto istočasno prenašajo sporočilo do velike skupine posameznikov.  
 

 

Slika 7: Lastnosti glavnih vrst medijev 

Vir: Kodrin 2010, 161. 

 

Sledi določitev časovnega poteka oglaševanja. Oglaševalec ima na izbiro neprekinjeno 

oglaševanje, ki je enakomerno razporejeno skozi določeno obdobje, ali osredotočeno 

oglaševanje, ko se celotna vsota za oglaševanje porabi hkrati. Lahko se oglaševalec odloči 

tudi za določeno oglaševanje s prekinitvijo, nato pa ponovno oglašuje ipd. (Kodrin 2011, 57). 

Potrebno je upoštevati še geografsko razporeditev oglaševanja po medijih (npr. na nacionalni 

ravni – državna TV mreža ali dnevnikih, na regionalni ravni in na krajevni ravni – krajevni 

časopis ipd.) (Kodrin 2011, 57). 

 

Kotler (2004, 606) poudarja, da sta dobro načrtovanje in nadzor oglaševanja odvisna od 

meritev uspešnosti oglaševanja, ki pa se ne izvaja pogosto; čeprav je redno ocenjevanje 

komunikacijskih učinkov in prodajnih učinkov oglaševanja izredno koristno. Kodrin (2011, 

58) meni, da se pri raziskavah sporočilne učinkovitosti lahko meri odziv porabnikov, priklic 

vsebine niza oglasov, lahko pa se z laboratorijskimi preizkusi merijo tudi fiziološki odzivi 

porabnikov na posamezni oglas. Raziskave prodajne učinkovitosti oglaševanja je po navadi 

težje opraviti in meriti, ker na prodajo poleg oglaševanja vplivajo še mnogi drugi dejavniki.
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3.3.2 Pospeševanje prodaje 

 

Weitz in Wensley (2002) menita, da medtem ko oglaševanje ponuja razlog za nakup, 

pospeševanje prodaje vsebuje spodbudo za nakup izdelkov ali storitev. Sestavljeno je iz 

zbirke orodij, ki jih potrebujemo za spodbujanje, zlasti kratkoročno, s čimer izzovemo hitrejše 

ali večje nakupe določenega izdelka ali storitve s strani porabnikov ali trgovine. Pospeševanje 

prodaje običajno pritegne tiste, ki iščejo nizke cene ter dober nakup za izdani denar ali darila. 

Pri tem ni velike verjetnosti, da bi jih z omenjenim načinom spremenili v zveste uporabnike 

(Kotler 2004, 609).  

 

Najpogostejša orodja pospeševanja prodaje so naslednja (Kotler 2004, 612): 

- Vzorci, ki se kažejo kot brezplačna ponudba določene količine izdelka ali storitve. Te 

lahko izročimo v trgovini, dostavimo na dom, pošljemo po pošti, je sestavni del oglasne 

ponudbe ali pa ga pritrdimo na drug izdelek. 

- Kuponi, ki so potrdila, katera dajejo prinašalcu pravico do navedenega prihranka ob 

nakupu določenega izdelka. Tudi kuponi se lahko pošljejo po pošti, lahko so priloženi ali 

pripeti k drugim izdelkom ali pa priloženi k oglasom v revijah in časopisih. 

- Ponudbe za vračilo dela kupnine (rabati), ki ponujajo znižanje cene po nakupu, vendar ne 

v sami prodajalni, ampak kupec pošlje določeno dokazilo proizvajalcu, ki mu povrne del 

kupnine. 

- Cenovni paketi, ki omogočijo prihranke porabnikom zaradi znižanja redne cene, kar je 

označeno na nalepki ali embalaži. Paket po znižani ceni vsebuje le eno vrsto izdelka z 

znižano ceno (npr. dva izdelka ali storitvi za ceno enega). Vezani paket vsebuje dva 

sorodna izdelka skupaj.  

- Darila so blago, ki ga ponudimo po nižji ceni ali brezplačno kot spodbudo za nakup 

določenega izdelka. Lahko gre tudi za priloženo darilo izdelku v embalaži ali na njej. 

Brezplačno darilo po pošti pa je poslano kupcem, ki pošljejo dokazilo o nakupu, na primer 

pokrov škatle ali črtno kodo.  

- Programi zvestobe ponujajo nagrade, ki so vezane na pogostost in obseg nakupov 

izdelkov ali storitev določenega podjetja. 

- Nagrade (npr. žrebanja, tekmovanja, igre) so ponudbe priložnosti, da dobimo gotovino, 

potovanja ali blago, ker smo nekaj kupili. Pri tem se morajo kupci pojaviti v določenem 

času in pošljejo prispevek, ki ga nato komisija oceni in izbere najboljše. Pri igrah dobijo 

porabniki pri vsakem nakupu nekaj – številke za tombolo, ali manjkajoče črke – kar jim 

utegne pomagati, da dobijo nagrado. 

- Nagrade stalnim strankam so podeljene v obliki gotovine ali drugih oblikah, ki so 

sorazmerne stalnosti nakupov pri nekem prodajalcu ali skupini prodajalcev. 

- Brezplačni preskusi pomenijo vabilo kupcem, da brezplačno preizkusijo izdelek v upanju, 

da ga bodo kupili. 
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- Garancije so označene ali izrečene obljube ponudnika, da bo izdelek v določenem času 

deloval, kot je navedeno v specifikaciji; v nasprotnem primeru ga bo ponudnik popravil 

ali povrnil kupcu denar. 

- Vezano pospeševanje prodaje označujemo kot povezovanje dveh ali več blagovnih znamk 

ali podjetij glede kuponov, vračila gotovine ali tekmovanj s ciljem, da bi tako povečali 

svojo moč za pritegnitev kupcev. 

- Križno pospeševanje prodaje označujemo kot uporabo ene blagovne znamke za 

oglaševanje druge nekonkurenčne blagovne znamke. 

- Razstavljanje izdelkov na prodajnem mestu in predstavitev delovanja izdelkov, kjer 

prikazi ali predstavitve potekajo na prodajnih ali nakupnih mestih. 

 

3.3.3 Odnosi z javnostmi  

 

Odnosi z javnostmi (angl. public relation – PR) so se začeli pojavljati z zavedanjem podjetij o 

pomenu ustvarjanja ugodnega mnenja o njih in njihovi dejavnosti (Vukasović 2012, 241). 

Vključujejo vrsto programov, ki se oblikujejo za ohranjanje ali izboljšanje podobe podjetja in 

njegovih izdelkov pri javnostih ali skupinah, ki se potencialno ali v resnici zanimajo (ali 

vplivajo) na sposobnost podjetja, da doseže svoje cilje (Kodrin 2011, 60). Ti cilji so graditi 

zavedanje o izdelku, storitvi, osebi, podjetju, spodbuditi prodajno osebje in posrednike, graditi 

verodostojnost ter znižati stroške tržnega komuniciranja (Vukasović 2012, 263). 

 

Najpomembnejša orodja za marketinške odnose z javnostmi so (Kotler 2004, 618; Makovec 

idr. 2009, 60; Vukasović 2012, 244): publikacije, dogodki, sponzorstva, novice, govori, 

dejavnosti za javno dobro, mediji za ustvarjanje celostne podobe. Dodamo lahko še gradivo 

ter sredstva, ki se ukvarjajo s podobo podjetja. Kot publikacije se štejejo objave gradiv 

podjetij, da dosežejo ciljne javnosti in vplivajo na svoje ciljne trge. Sem se uvrščajo letna 

poročila, članki, informativna glasila in revije ter avdiovizualno gradivo. Med dogodke 

prištevamo tiskovne konference, seminarje, poslovne sejme, razstave, tekmovanja in natečaje. 

Njihov namen je pritegniti pozornost ter doseg ciljnega občinstva. S sponzorstvom športnih in 

kulturnih dogodkov podjetja predstavljajo svojo blagovno znamko ali ime podjetja. 

Ustvarjanje novic ali ugodnih vesti o podjetju, njegovih izdelkih in ljudeh je naloga 

strokovnjakov za odnose z javnostmi, kakor tudi to, da pridobijo medije, sprejmejo obvestila 

za javnost ter se udeležijo tiskovnih konferenc. Govori so naloga vodilnih v podjetju, ko 

pogosto odgovarjajo na vprašanja medijev ali govorijo na poslovnih združenjih in prodajnih 

srečanjih. S tem gradijo podobo podjetja. Z dejavnostmi za javno dobro podjetja gradijo dobro 

ime (npr. popravijo javno razpoloženje), in sicer z denarnimi prispevki in časom, ki ga 

porabijo v dobre namene. Mediji za ustvarjanje celostne podobe predstavljajo celostno 

podobo podjetja, ki jo javnost takoj prepozna. Sestavljajo jo logotip podjetja, brošure, znaki, 

vizitke, poslovni obrazci, uniforme ipd. 
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3.3.4 Osebna prodaja 

 

Osebna prodaja je začetna in najstarejša oblika neposrednega trženja, pomeni pa neposreden 

odnos med prodajalcem in porabnikom izdelka. Osebna vez med podjetjem in porabniki je 

prodajno osebje. Prodajalec namreč predstavlja podjetje (trgovino) mnogim porabnikom ter 

mu hkrati prinese vse znanje ter informacije o kupcu oziroma porabniku (Vukasović 2012, 

245).  

 

Osebna prodaja je prodajna metoda, istočasno pa je tudi instrument marketinškega 

komuniciranja, saj vsak nastop ali razgovor prodajnega osebja vključuje tudi elemente, 

značilne za proces marketinškega komuniciranja. Osebna prodaja je zelo pomembna pri 

prodaji izdelkov, kjer je proces nakupnega odločanja daljši in kadar odločitev sprejema več 

oseb. Prodajalec je tisti, ki lahko izdelek, storitev ali njune lastnosti predstavi bolje kot 

katerokoli oglasno sporočilo v množičnih medijih (Turk 2010, 62). Osebna prodaja je po 

mnenju Turkove (2010, 62) nenadomestljiva: 

- pri stikih s kupci, ki kupujejo velike količine (glavni kupci) in zato potrebujejo posebno 

pozornost in obravnavo, 

- kadar po meri narejeni, kompleksni in dragi izdelki za kupca zahtevajo podrobno 

predstavitev, demonstracije ter morebitne kasnejše obiske in svetovanja, 

- kadar predstavlja osebna prodaja nadaljevanje pisnega ali telefonskega komuniciranja, 

- v primerih, ko oglas ne more posredovati dovolj informacij o izdelku, 

- ko gre za nove izdelke, kje je pogosto potrebna osebna prodaja,  

- kadar kupci – podjetja običajno pričakujejo visoko raven osebnega stika in servisa. 

 

Vukasović (2012, 263) poudarja, da so prednosti osebne prodaje v neposrednem odzivu in 

večji pozornosti, ki je namenjena prodajalčevemu sporočilu. 

 

3.3.5 Neposredno trženje 

 

Neposredno trženje pomeni uporabo neposrednih poti z namenom doseči porabnika ter 

dostavo izdelkov ali storitev porabniku brez uporabe posrednikov. Včasih ga imenujemo tudi  

trženje z neposrednim naročilom, saj je to odziv, ki ga z neposrednim trženjem tržniki želijo 

doseči (Kotler 2004, 620). 

 

Turk (2010, 63) ugotavlja, da zajema neposredno trženje zbiranje podatkov o obstoječih in 

potencialnih kupcih ter analizo teh podatkov. Na takšen način skupaj s kupci gradimo 

dolgoročne odnose, ki prinašajo obojestransko korist in zadovoljstvo. Porabniki pogosto raje 

namenijo pozornost sporočilu, ki je dostavljeno v elektronski ali poštni nabiralnik in je 
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naslovljeno poimensko, kot sporočilo, ki nagovarja množice v oglasu. Končni cilj 

neposrednega trženja je povečanje prodaje tako, da se vzpostavijo dvosmerno komuniciranje 

med prodajalcem in kupcem, trajnejši odnos, večja odzivnost na akcije ter mnenja in povratne 

informacije o izdelku. Vse to je mogoče z neposrednim osebnim stikom, s komuniciranjem po 

pošti, telefonu ali drugih elektronskih in tiskanih medijih.  

 

Najpogostejši načini neposrednega trženja so prodaja po pošti, prodaja po katalogu, prodaja 

oziroma trženje po telefonu, preko avtomatov in prodaja preko spleta.  

 

Prodaja po pošti pomeni ponudbo, ki prispe po pošti in na katero tudi odgovorimo po pošti. 

Mednjo se uvršča vsa prodaja, kjer kupec naroči blago po katalogu, prek oglasa ali vzorca, 

prodajalec pa blago dostavi po pošti ali s paketno distribucijo (prek podjetij za dostavo 

pošiljk). K trženju po pošti lahko uvrstimo (Turk 2010, 65): 

- oglase s kuponi in naročilnicami v tiskanih sredstvih obveščanja, 

- vse propagandno gradivo, ki ga kupcu pošljemo na dom,  

- pisma kot najbolj neposredna prodaja, 

- priloge k računom (npr. za Mobitel storitve). 

 

Kot meni Turk (2010, 65), s trženjem po pošti neposredno dosegamo ciljno občinstvo, saj pri 

tem želimo doseči neposreden odgovor, učinek ter pospešiti prodajo. V vseh omenjenih 

primerih se na naslovnika obračamo s pisno ponudbo, ki nadomešča prodajni razgovor. 

Ponudba v sliki in besedni obliki izkazuje prednosti, ki jih morebitnemu kupcu ponuja izdelek 

ali storitev. Dejstva, ki govorijo v prid prodaji po pošti, so v tem, da ponudbeni izdelek ali 

storitev lahko nazorno prikažemo, opišemo, natisnemo, format lahko tudi prilagodimo 

posameznemu porabniku, ki propagandno pismo dobi neposredno v roke; omogočena je lahko 

kontrola odziva, ni posrednikov, ni stresno za kupca, je udobno zanj. Slabosti trženja po pošti 

se kažejo zlasti v visokih stroških priprave in v sami izvedbi akcije ter pridobivanje ustreznih 

naslovnikov (Turk 2010, 65; Kotler 2004, 621). 

 

Glavna značilnost prodaje po katalogu je, da nam na podlagi slike in opisa ponuja različne 

izdelke in storitve. Katalogi so lahko različni: sezonski katalogi, specialni katalogi, 

industrijski katalogi ipd. Njihove skupne lastnosti so, da lahko porabniki doma pregledajo 

celotno ponudbo, ni zamudnega tekanja po trgovinah, so tudi stabilne cene v določenem 

terminu, kupci imajo različne možnosti plačila naročenega blaga, dostikrat ponudniki v 

katalogu dajejo garancije za naročene izdelke. Prodaja po katalogu je še posebej pomembna 

za kupce v najbolj odročnih krajih. Slabosti se lahko pokažejo v pomanjkanju neposrednega 

stika z blagom, ko je kupec kljub opisu lahko razočaran, ko prejme blago; s strani tržnika pa 

je lahko neekonomično vzdrževanje zaloge celotnega prodajnega blaga v času veljavnega 

kataloga (Turk 2010, 65). 
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Trženje po telefonu vključuje uporabo telefona ter klicnih centrov, da pritegnejo morebitne 

kupce, da že obstoječe kupce vključijo v ponovno prodajo ter ponujanje storitev – 

sprejemanje naročil in odgovarjanje na vprašanja. Telefon služi v prodajne in trženjske 

namene ter kot dvosmerna komunikacija prek povratnih informacij omogoča spremembe med 

izvajanjem dejavnosti. Lahko namreč nemudoma spremenimo sporočilo, ciljno skupino, čas 

izvajanja in druge spremenljivke, ki povečujejo učinkovitost. Trženje po telefonu poteka tako, 

da klicatelj stopi v stik s potencialnim porabnikom, vendar ne prestopi praga stanovanja. Pri 

tem ima klicana oseba po eni strani občutek pomembnosti, saj jo tržnik prepričuje, da je 

izbrana iz množice anonimnih gospodinjstev, po drugi strani pa lahko brez fizičnega nasilja 

prekine pogovor. Tu je pomemben prvi vtis klicatelja, glas pa je edina stična točka med 

klicateljem in poslušalcem. Zelo pomembna je tudi stopnja dosegljivosti, merjena z odstotki, 

ki nam pove, s kolikimi zasebnimi telefonskimi naročniki je v povprečju mogoče vzpostaviti 

stik.  

 

Prednosti trženja po telefonu so zlasti naslednje: vsak klic je ciljno usmerjen, gre za osebno 

komuniciranje, kjer lahko zaznamo nakupne signale; interaktivnost dvosmernega 

komuniciranja (takojšnja reakcija  na ugovore in dodatna pojasnila); geografska in časovna 

fleksibilnost; visoka kakovost storitve; klici se nenehno spremljajo in merijo. Podjetjem 

pomaga povečati prihodke, zmanjšati prodajne stroške ter povečati zadovoljstvo kupcev (Turk 

2010, 66; Kotler 2004, 627).  

 

Med slabosti trženja po telefonu lahko štejemo visoke stroške na vzpostavljeni klic, izdelka ni 

mogoče demonstrirati, lahko se razume  kot vsiljivo, slabost neizurjenih oseb se lahko 

povzroči odklonilen vtis o podjetju (Turk 2010, 66). 

 

Trženje preko avtomatov (prodajnih kioskov) potekajo tako, da podjetja namestijo avtomate 

oziroma kioske svojih izdelkov na določenih lokacijah, kot so železniške in avtobusne 

postaje, letališča, bencinski servisi in trgovski centri. Preko omenjenega avtomata kupec opiše 

svoje želje, avtomat pa mu ponudi ustrezen izdelek ali storitev (npr. kupec želi mobilni 

telefon in o njem dobi vse informacije), nato vstavi številko plačilne kartice in zapiše naslov 

za dostavo blaga. Avtomat ima zaslon, ki je občutljiv na dotik. Pri takem nakupu kupec 

samostojno pridobi vse potrebne informacije, ne da bi pri tem bila potrebna prisotnost 

prodajnega osebja. Uporaba t. i. touch screen ekranov (ekranov na dotik) na avtomatu je tako 

enostavna, da jih lahko uporabljajo tudi tisti, ki v praksi ne uporabljajo računalnika. Izdelki so 

na voljo 24 ur dnevno (Turk 2010, 66–67).  

 

Neposredno trženje ima merljive rezultate in omogoča oblikovanje podatkovnih baz o 

potrošnikih in njihovih potrebah (Turk 2011, 63). Za ponudnika pomeni uporaba 

neposrednega trženja manj opazno strategijo podjetja konkurentom (Kotler 2004, 621).
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3.3.6 Trženje od ust do ust 

 

Turk (2010, 67) ugotavlja, da si vsako podjetje s svojim poslovanjem ustvari tudi marketing 

od ust do ust. Gre za marketing, ki ga ni treba nič plačati, saj ga izvajajo kar naši zadovoljni 

kupci, ki podjetje, trgovino priporočajo svojim prijateljem in znancem. Marketing od ust do 

ust je najcenejši in najučinkovitejši način marketinga ter zelo pomemben vir novih kupcev. 

Solomon (2002, 394) opredeljuje govorice od ust do ust kot proizvodnjo informacij in njihovo 

prenašanje od posameznikov k drugim posameznikom. 

 

Vukasović (2012, 251) trdi, da sodi med trženje od ust do ust vsa »ustna, pisna ali elektronska 

komunikacija, ki se navezuje na izražanje mnenj o preteklih izkušnjah z izdelkom«. K trženju 

od ust do ust se šteje tudi izražanje mnenj porabnikov na neformalen način. Prav tako po 

mnenju Konečnik Ruzzierja (2011, 234) sodi k oblikam trženja od ust do ust viralno oziroma 

virusno trženje in trženje prek družabnih omrežij, buzz trženje in gverilsko trženje.   

 

Turk (2010, 67) ugotavlja, da kljub učinkovitosti marketinga od ust do ust (za vsa podjetja) ga 

zelo malo podjetij načrtno in sistematično spodbuja. Podjetja premalo načrtno in sistematično 

spodbujajo obstoječe kupce, da bi jih priporočili svojim znancem in prijateljem. 

Govorice od ust do ust oziroma trženje od ust do ust sodijo med najstarejše načine širjenja 

informacij o izdelkih in storitvah. 

 

3.3.7 Elektronsko trženje 

 

Prodaja oziroma trženje preko spleta ali elektronsko trženje je, kot navaja Turk (2010, 68), 

splošen izraz za nakupovalne in prodajne postopke s pomočjo elektronskih sredstev. 

Elektronsko pot marketinga lahko dosežemo z računalnikom in telefonsko povezavo. 

Elektronski trgi so plačani elektronski posredniki informacij, ki opisujejo izdelke oziroma 

storitve, ki jih ponujajo prodajalci ter dopuščajo kupcem, da iščejo informacije, opredelijo, kaj 

je tisto, kar potrebujejo in želijo. To lahko naročijo z uporabo bančne ali kreditne kartice. 

Naročen izdelek se preko spletne trgovine dostavi na naslovnika fizično ali elektronsko, 

odvisno od narave izdelka (npr. računalniški program). S pomočjo omrežnega trga smo lahko 

v določenem trenutku na več različnih mestih. Sporočilo, ki ga postavimo na internet ali 

spletne klepetalnice, lahko dan in noč dosežejo na tisoče ljudi po vsem svetu. Sporočilo lahko 

pošljemo po komercialni elektronski poti, ko ponujamo informacije, zabavo, nakupovanje, 

elektronsko pošto za sporočila. Podjetje vzpostavi elektronsko-trženjske storitve, do katerih 

lahko dostopajo registrirani uporabniki, ki najpogosteje plačujejo naročnino. Lahko pa 

uporabimo tudi internet kot svetovno računalniško omrežje, ki poleg komercialnih vsebin 
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ponuja tudi druge zanimivosti: konference, forume, klepetalnice, blogerje ali spletne 

dnevnike, družabne mreže (Facebook, Twitter), spletne strani ipd. (Turk 2010, 68).  

 

Za uporabnike se prednosti elektronskega trženja kažejo kot ugodnosti, ker lahko kupci ne 

glede na lokacijo naročajo izdelke 24 ur na dan, kot informacije, ker v vsakem trenutku lahko 

o podjetjih in izdelkih dobimo različne informacije kot  udobje in manj vznemirjenja, ker nam 

ni treba iti več v trgovino in ni se nam potrebno direktno soočiti s prodajalcem (npr. 

izpostavljanje prepričevanju in čustvom).  

 

Prednosti za tržnika pa se kažejo kot hitro prilagajanje tržnim razmeram (hitra sprememba 

cen, ponudbe), v nižjih stroških, v komuniciranju z oddaljenimi porabniki in morebitnimi 

poslovnimi partnerji (vzpostavitve kontaktov) in kot enostavnejše zbiranje informacij v 

podatkovnih bazah, kjer lahko ugotovimo število in značilnosti uporabnikov (Turk 2010, 69). 
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4 STRATEGIJA POTI 

 

Pompe in Vidic (2008, 171) primerjata marketinški boj na trgu s klasičnimi vojaškimi 

strategijami. Podobnost obeh je, da bo zmagal tisti, ki bo pokazal strateške spretnosti in moč 

tam, kjer ima možnosti za zmago. To je na področju, kjer so tekmeci najšibkejši ali pa jih 

sploh ni. Realnost nam kaže, da se vedno najde nekdo, ki bo delal ali se ukvarjal z 

dejavnostjo, kot je naša, lahko ponudi tudi ugodnejše plačilne pogoje ipd. Realnost tudi v tem, 

da je konkurenčnost dejavnosti zdrava za trg, porabnike in za razvoj; hkrati pa je stresna za 

podjetnike, tržnike in managerje. Zato je zmanjševanje konkurenčne ogroženosti ena od 

prednostnih nalog vsakega tržnika. Marketinški cilj bomo lažje dosegli, če bomo čim bolj 

oddaljeni od konkurentov, bistvena je torej odločitev o izbiri prave poti. 

 

Omeniti velja naslednje generične strategije: strategija nizkih stroškov, osredotočenje na tržne 

segmente ali strategija segmentacije, strategija diferenciacije in strategija hitrega in 

pospešenega delovanja. 

4.1 Strategija nizkih stroškov 

 

Pri konkuriranju s stroški in gradnji marketinške strategije kot njihove podlage so relevantni 

zlasti stroški, ki nastajajo pri umestitvi izdelka na trg, zlasti v doseganju čim nižje cene. Tako 

se trženjski stroški pokrijejo šele z dobičkom. Današnja podjetja, zlasti trgovska, se zavedajo 

odvisnosti proizvodnje od trženja, zato pri zaostrovanju konkurence od proizvodnje zahtevajo 

pocenitev in določene izboljšave. Tako z manjšimi stroški lažje konkurirajo na trgu. Tržnik je 

tisti, ki mora doseči, da se proizvodnja poceni in se s tem poveča konkurenčnost izdelka 

(Pompe in Vidic 2008, 172–173).  

 

Pompe in Vidic (2008, 173) poudarjata, da v  procesu marketinga nastajajo stroški, ki niso 

direktno povezani s proizvodnjo, ampak jih povezujemo s prizadevanji za čim večjo 

prepričljivost predstavitve izdelka na trgu. Sem se uvršča tudi graditev vrednosti tržne znamke 

in njeno pozicioniranje. Potočnik (2001, 179) navaja, da je lahko večji strošek tudi v primeru, 

ko lokacija trgovine ni v bližini distribucijskega centra, tako nastanejo večji stroški dostave 

blaga.  

 

Trgovska podjetja lahko za znižanje stroškov storijo naslednje: lahko uporabijo drugačne 

načine transportnega pakiranja izdelkov, bolj racionalno razporedijo stroške tržnega 

komuniciranja, pri komuniciranju se lahko osredotočijo le na izbrane skupine porabnikov 

(npr. na najpomembnejše kupce), marketinški nastop lahko povežejo z drugim produktom, 

več tržnik znamk lahko združijo v eno ipd. (Pompe in Vidic 2008, 173–174). Potočnik (2001, 

179) pa dodaja, da je sicer želja podjetja, da doseže čim večji tržni delež, vendar mora to 
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upoštevati tudi večje tveganje. Kolikor večji je torej tržni delež, toliko večja je lahko tudi 

možna izguba.  

4.2 Strategija segmentacije 

 

Makovec idr. (2009, 29) navajajo, da podjetja ugotavljajo, da je množično trženje in 

marketing raznolikih izdelkov zelo težko izvajati, zato, kot ugotavljata Pompe in Vidic (2008, 

181), so potrebni segmentno usmerjeni tržniki. Ti so specialisti, ki se osredotočajo le na dele 

trga z namenom, da se čim bolj približajo uresničevanju potreb in želja izbranim porabnikom. 

Ti so, kot poudarja Vukasović (2012, 169), vedno bolj zahtevni, zato jih je smiselno razdeliti 

v tržne skupine – segmente
9
 in svoje izdelke prilagoditi posamezni skupini. Tako se izognejo 

konkurentom, ki so osredotočeni na množično, širše trženje. Makovec idr. (2009, 29) menijo, 

da s prilagoditvijo prodajne poti, cene in tržnega komuniciranja lahko oblikujejo nove 

ponudbe ter s tem pridobijo ciljni trg. 

 

Kodrin (2011, 36) ugotavlja, da podjetje oblikuje tržni segment tako, da najprej opazuje 

porabnike, nato pa na osnovi posameznih značilnosti oblikuje tržne segmente, kar je naloga 

tržnikov. Ko podjetje v procesu segmentacije trga združi porabnike po podobnih značilnostih 

v segmente (npr. A, B, C, D), oceni, kateri od njih je najprivlačnejši. Za ciljni trg, ki ga 

predstavlja izbrani tržni segment, oblikuje podjetje poseben trženjski splet. 

 

Spremenljivke segmentiranja, ki pomagajo podjetju, da trg razdelijo na različne segmente, so 

različne, najpogostejše pa so (Makovec idr. 2009, 30; Kodrin 2011, 37): 

- Geografske, s pomočjo katerih razdelimo trg na različne geografske enote (države, regije, 

mesta, soseske, gostota prebivalstva ipd.). Podjetje se lahko odloči, da bo, ob upoštevanju 

krajevnih značilnosti, nastopalo na enem, na nekaj ali na vseh geografskih območjih. 

- Demografske, ki so za segmentiranje najbolj priljubljene, saj so v večini primerov 

povezane s porabnikovimi željami, potrebami in pogostostjo uporabe (spol, starost, 

dohodek, izobrazba, religija ipd.). So sorazmerno enostavne za meriti. 

- Psihografske, s pomočjo katerih  razdelimo porabnike v skupine na podlagi vrednot, 

osebnosti, življenjskega sloga in finančnih virov.  

- Vedenjske, s pomočjo katerih razvrstimo porabnike v skupine na podlagi njihovega 

znanja, stališč, odzivov na izdelek in rabe izdelka. Veljajo kot najboljše izhodišče za 

oblikovanje tržnih segmentov. Glede na to razvrščajo porabnike na tiste, ki kupujejo 

zaradi priložnosti, koristi, statusa, stopnje uporabe, zvestobe, pripravljenosti za nakup in 

stališč.

                                                 
9
 »Tržni segment je skupina porabnikov istovrstnega izdelka ali storitve, znotraj katere so si porabniki 

podobni po določeni lastnosti« (Kodrin 2011, 36). 
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Pompe in Vidic (2008, 191) opozarjata na konkurenco med segmentom in množičnim 

marketingom. Z rastjo in/ali krčenjem trga se spreminja njegova privlačnost in s tem tudi 

število vstopov in izstopov izdelkov. Najprej poglejmo rastoči segment, ki postaja zanimiv za 

večja podjetja. Večina inovacij običajno prihaja od malih proizvajalcev, delujočih na nišnih 

trgih. Če je ta marketinško zanimiva, začne s širitvijo teh trgov privabljati tudi večje 

ponudnike, ki manjše proizvajalce pokupijo ali pa jih s konkurenčnimi cenami spodrinejo 

(npr. čokoladne ploščice Mars z znamkami Bounty, Twix in Mars). Naslednje je krčenje 

segmentov, kjer se na nekaterih trgih posamezni segmenti začnejo krčiti, in sicer zaradi 

preobremenjujočih stroškov oziroma padca kritične množice kupcev nižje od spremenljivega 

obsega. V takem primeru večja podjetja preusmerijo svoje zmogljivosti ali pa kupijo manjše 

ponudnike ter jih preoblikujejo za segmente, ki ostanejo na trgu. Lahko pride tudi do 

združevanj, zaradi katerih manjši ponudniki izginejo. Vendar do združevanja in prevzemov ne 

prihaja le zaradi zniževanja stroškov, ampak tudi pridobivanje večjega, celo kontrolnega 

tržnega deleža (npr. Merkur je pred leti tako storil s celjsko Kovinotehno). 

4.3  Strategija diferenciacije 

 

Makovec idr. (2009, 31) navajajo, da podjetje za ciljni trg izdela strategijo diferenciacije ali 

konkurenčno razlikovanje. Pompe in Vidic (2008, 175–178) menita, da so možnosti 

diferenciacije številne, najpogostejše pa so naslednje:  

- Presežno delovanje, kar pomeni biti najboljši v svojem razredu (npr. izpušniki Akrapovič, 

gospodinjski aparati Miele). 

- Presežno oblikovanje in slog izdelka, ki sta skoraj tako pomembna kot delovanje izdelka – 

to se kaže z vsakoletnimi nagradami za najbolje oblikovane izdelke (npr. mp3 

predvajalnik iPod). 

- Priložnosti prilagojen produkt, kjer gre za bolj široko izbiro produktov, da bi si izbirčni 

porabnik našel pravi izdelek zase – po svojih merilih.  

- Izdelki na robu, ki veljajo za izdelke onkraj današnjih pričakovanj (inovativni, v trendu, 

npr. Toyotin prvi hibridni avto model Prius). 

- Luksuzni predmeti in storitve, ki sodijo med trdno zasidrano tržno kategorijo (npr. ure 

Rolex idr.). 

- Priljubljene, širšemu trgu namenjene tržne znamke, kot popularne znamke, ki kupcem 

skrajšajo nakupno odločitev in jim zagotavljajo pričakovano kakovost. Osnovno pravilo 

boja popularnih znamk proti konkurentom je, da na trgu poleg zadovoljevanja vrste 

porabnikovih pričakovanj prinašajo tudi določene vrednote in značilnosti, ki jih od 

tekmecev očitno ločujejo (Coca Cola, slovenski Fruc idr.). 

- Večja zanesljivost in trajnost, kjer ponudniki svojo premijsko ceno gradijo na trajnosti in 

vzdržljivosti svojih izdelkov (npr. baterije Duracell, Bramac idr.). 

- Primernost, kjer je bistven čas (npr. v prehranski industriji). 
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- Cena, in sicer v primeru, ko nekdo vstopi na trg z nepričakovano nizkimi cenami, na 

katerem je raven cen sicer usklajena na višji ravni (npr. diskontne trgovine in trgovine 1 

euro shop). 

 

Pri strategiji diferenciacije lahko uporabimo tudi neotipljive lastnosti izdelkov. Tudi če so 

izdelki enaki, so vendar različni (npr. DVD predvajalniki po skoraj enaki ceni, vendar 

označeno z različno blagovno znamko, priljubljen Samsung ter različne znamke 

avtomobilov).  

4.4 Strategija hitrega in pospešenega delovanja 

 

Strategija hitrega in pospešenega delovanja temelji na času, na hitrosti. Ključna pri tem je 

predpostavka, da morajo podjetja, ki tekmujejo v kategorijah, kjer se ponujajo podobni izdelki 

po podobnih cenah, poiskati svojo konkurenčno prednost, in sicer v vse hitrejšem ponujanju 

novih izdelkov in hitrejšem distribuiranju kot tekmeci. Akcija ima prednost pred analizami; 

podjetje raziskave zamenjuje z delovanjem, predvidevanja pa s poskusi. Ta strategija je 

primerna za današnji hitri življenjski ritem. Med najbolj uspešnimi ponudniki hitrega in 

pospešenega delovanja je Japonska, kjer so med prvimi v svetu začeli uvajati na trg veliko 

količino najrazličnejših izboljšanih in dodelanih izdelkov. S to strategijo so prehiteli druge 

svetovne tekmece (Pompe in Vidic 2008, 192). 

 

Pompe in Vidic (2008, 193) ugotavljata, da obstajata dve tržni področji, pri katerih je hitrost 

pomembna: inovacije in distribucija. Pri inovacijah je usmeritev na nove izdelke in notranjo 

organizacijo razvoja in inovacij pomembna, ker delujejo s časovnim zamikom v prihodnost. 

To pomeni, da so novi izdelki v podjetju vedno na zalogi, čakajo le najprimernejši trenutek, 

da jih spravi do trga. Pri distribuciji je usmeritev na tok obstoječih izdelkov in informacij 

skozi distribucijske kanale. »Standardizacija distribucije pospeši informacijski tok, okrepi 

produktivnost in dostavi urnike.« Rezultati so vidni v hitrejši dostavi blaga od proizvajalca do 

trgovskega posrednika oziroma do potrošnika. 

 

Prednosti hitrosti se kažejo iz različnih razlogov. Prvi je v težko vzdržljivi obstoječi 

konkurenčni prednosti, zlasti tekom časa. Lažje jo je doseči kot vzdrževati. Rešitev je torej v 

hitri odzivnosti. Drugi razlog je izogibanje potrebi po napovedovanju prihodnosti, saj se 

današnji tržniki vse bolj usmerjajo v tekmo z obstoječim časom ter prizadevanjem, da bi bili 

vsaj korak pred drugimi tekmeci. Naslednji razlog je zakonitost velikih števil, saj se ne ve, 

kateri izdelek bo na trgu uspešen. Podjetja skušajo dobavljati več novosti in trgu prepuščajo, 

da sam odloči, kateri izdelek je najboljši, najprimernejši. Korist za podjetje je, da se izogne 

stroškom raziskovanja trga in negativnemu rezultatu samo enemu novemu izdelku. Če je na 

trgu več izdelkov, ima ponudnik večjo možnost, da bo vsaj eden od izdelkov uspel. 

Pomembni so tudi dobički iz novih izdelkov, kot tudi krajši življenjski cikli izdelkov. 
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Naslednji razlog je več konkurenčnosti tudi na rastočih trgih, kjer se pojavljajo celo cenovni 

pritiski, kopiranje in le lepotni popravki velikih inovacij. To zlasti velja za Korejo, Kitajsko in 

Indijo. Kopiranje je še zlasti prisotno. Naslednje je pospeševanje ustvarjalnosti in 

eksperimentiranja, kjer gre za promocijo ustvarjalnosti in akcije pred birokratstvom in 

papirologijo (npr. Gorenje in Riko s trženjem ekoloških hiš) (Pompe in Vidic 2008, 193–195). 

 

Pompe in Vidic (2008, 197–198) navajata še primerjavo med sodobnim, hitrim in klasičnim10
 

pristopom v strategiji delovanja: 

- Kratek čas v primerjavi z daljšim razvijanjem. 

- Preizkuševanje in prilagodljivost v primerjavi z zmanjševanjem tveganja. 

- Marketinško raziskovanje (ali ljudje potrebujejo mobilni telefon, hišni kino ipd.) v 

primerjavi z inovativnimi idejami. 

- Veliko inovacij v primerjavi z eno samo. 

- Akcija v primerjavi s paralizo analitike. 

 

Pomembne sposobnosti pri hitrem razvoju izdelkov so vzporedni razvoj novega izdelka, kjer 

se celoten proces dogaja vzporedno; razvijanje izdelkov s čim manj sestavnimi deli, kar 

poceni proizvodnjo in daje večjo možnost nepokvarljivosti izdelka; kultura hitrosti in 

inovacije s ponudbo vedno novih izdelkov in prizadevanjem biti korak pred konkurenco. 

Ugotovimo lahko, da je veliko razlikovanje na področju izbire izdelkov postala nova 

marketinška stalnica. Pomembne spremembe so se zgodile tudi pri politiki blagovnih znamk, 

saj ni več smotrno za vsak izdelek ustvariti novo znamko, ampak se izdelki združujejo pod 

eno znamko (Pompe in Vidic 2008, 197–198). 

                                                 
10

 Klasičen pristop načrtovanja novega izdelka pomeni izogibanje napačnim potezam, gre za počasno 
in preudarno delovanje. Ideje se generirajo (npr. viharjenje možganov) in hitro vrednotijo do priprave 
razvoja izdelka in prvega testiranja. Tiste, ki ne opravijo testa, odpadejo, dela se še na tistih, ki so bile 
označene kot zanimive (Pompe in Vidic 2008, 196–197). 
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5 RAZISKAVA 

 

V skladu s teoretično zasnovo, kjer smo opredelili strategijo v marketingu, strategijo poti, 

zlasti pa instrumente marketinškega komuniciranja, smo v empiričnem delu s pomočjo anket 

raziskali, kakšno strategijo v marketingu uporabljajo podjetja oziroma trgovine s tehničnim 

blagom. Predvidevali smo namreč, da ta strategija značilno vpliva na instrumente 

marketinškega komuniciranja, posledično pa vpliva tudi na ustvarjanje dobička v podjetju. 

5.1 Namen raziskave 

 

Glavni namen raziskave je odgovoriti na vprašanje, katera strategija tržnega komuniciranja je 

najprimernejša za izboljšanje prodaje izdelkov in ustvarjanje dobička v podjetju. Zanimalo pa 

nas je tudi mnenje kupcev, ki predstavljajo povratno informacijo (feedback) podjetjem, ali 

uporabljajo pravo strategijo marketinškega komuniciranja; ali jih nagovorijo na pravi, 

ustrezen način, so dovolj obveščeni, da bodo kupili prav v njihovi trgovini. V ta namen smo si 

zastavili tudi naslednje cilje: 

- Ugotoviti, kako strategija v marketingu vpliva na instrumente marketinškega 

komuniciranja. 

- Preveriti, katero je ustrezno tržno komuniciranje, ki lahko bistveno pripomore k 

izboljšanju prodaje izdelkov in k ustvarjanju dobička v podjetju. 

- Ugotoviti, katere instrumente komunikacijskega spleta podjetja največ uporabljajo v 

praksi. 

- Preveriti, ali (anketirane) trgovine s tehničnim blagom zadostno preverjajo učinek tržnega 

komuniciranja s kupci.  

5.2 Opredelitev problema in raziskovalnih hipotez 

 

Trženje in komunikacijski splet se spreminjata. Vzrok je dostopnost ciljnih skupin in vse 

večje zahteve kupcev. Ti se morajo vse bolj upoštevati, zato se kaže problem podjetij v tem, 

da ni dovolj, da porabnike le zadovoljijo, ampak jih morajo s svojo ponudbo izdelkov 

navdušiti, saj konkurenca ne počiva. V slovenskem prostoru, ki ima omejeno število kupcev, 

uspeh trgovin s tehničnim blagom ni le v pridobivanju novih kupcev, ampak je zelo 

pomembno tudi ohranjanje odnosov z obstoječimi kupci. Postavlja se vprašanje, koliko 

podjetij redno spremlja zadovoljstvo njihovih kupcev, kar je ključno pri ohranjanju kupcev. 

 

Raziskovalne hipoteze: 

 

H1: Strategija v marketingu statistično značilno vpliva na instrumente marketinškega 

komuniciranja.
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Neodvisna spremenljivka: strategija; odvisna spremenljivka: instrumenti marketinškega 

komuniciranja. Merjenje spremenljivk: s pomočjo anketnega vprašalnika. Metoda: faktorska 

analiza kot metoda za merjenje medsebojne odvisnosti med spremenljivkami. S pomočjo 

faktorske analize smo večje število spremenljivk združili v štiri nove faktorje.  

 

H2: Ustrezno tržno komuniciranje lahko bistveno pripomore k izboljšanju prodaje izdelkov in 

k ustvarjanju dobička v podjetju. 

 

Analiza opisne spremenljivke. Merjenje spremenljivk: s pomočjo anketnega vprašalnika. 

Metoda: frekvančno in odstotkovno porazdelitev podatkov. 

 

H3: Pri tržnem komuniciranju obravnavana podjetja kot instrumente komunikacijskega spleta 

največ uporabljajo oglaševanje in stike z javnostmi in publiciteto (dajanje intervjujev vodij, 

direktorja, sponzorstvo).  

 

Analiziramo opisno spremenljivko. Merjenje: s pomočjo anketnega vprašalnika. Namesto 

načrtovanega T-testa smo uporabili frekvenco dobljenih odgovorov, saj smo iz preglednice 

lahko ugotovili, kateri instrumente marketinškega komuniciranja podjetja uporabljajo. 

Uporabili smo frekvančno in odstotkovno porazdelitev podatkov.  

 

H4: Trgovine s tehničnim blagom nezadostno preverjajo učinek tržnega komuniciranja s 

kupci.  

 

Odvisna spremenljivka: učinek tržnega komuniciranja. Merjenje: s pomočjo anketnega 

vprašalnika. Metoda: Z-test. 

5.3 Statistične metode zbiranja podatkov 

 

Vzorčni okvir so predstavljala podjetja iz celotne Slovenije, vpisana v  registru Gospodarske 

zbornice Slovenije in Ajpesa. Kot vzorec smo zajeli 300 podjetij oziroma trgovin s tehničnim 

blagom. Podatke smo zbirali s pomočjo elektronskega anketiranja (Priloga 1), in sicer  v 

mesecu septembru, oktobru in novembru 2013. Nato smo jo zaradi slabega odziva ponovili še 

v mesecu januarju in februarju 2014. Pravilno izpolnjenih anket je bilo 82.  

 

Prvi anketni vprašalnik je sestavljen iz 13 vprašanj, pretežno zaprtega tipa, saj smo imeli večji 

vzorec ljudi (Tratnik 2002, 47–49), vrstni red vprašanj smo zastavili sistematično, od splošnih 

k bolj specifičnim. Prva tri vprašanja so bila splošnega tipa – osnovni podatki podjetja, drugi 

del vprašalnika pa so predstavljala vprašanja, na osnovi katerih lahko zastavljene hipoteze 

potrdimo ali ovržemo. Vprašanja se nanašajo na značilnosti podjetja, koncept podjetja, 

njihovo poslovanje v praksi, postavljanje marketinških ciljev ter na strategijo marketinškega 
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komuniciranja. Stopnjo strinjanja anketiranih podjetij s postavljenimi vprašanji smo 

ugotavljali s pomočjo petstopenjske Likertove lestvice (1 do 5). 

 

Za obdelavo podatkov smo izvedli deskriptivne statistične metode ter uporabili statistične 

metode, test Anova, Z-test in faktorsko analizo. Uporabili smo SPSS program. 

 

Kot dodatno vrednost raziskave o strategijah in instrumentih marketinškega komuniciranja v 

trgovinah s tehničnim blagom smo opravili anketo pri kupcih, ki so po vsej Sloveniji opravili 

nakup v omenjenih trgovinah v času od 1. 1. 2013 do 1. 6. 2013. Želeli smo namreč izvedeti, 

kako na marketinške strategije ponudnikov gledajo sami porabniki, ki so jim izdelki tudi 

namenjeni. Vzorec vprašanih je bil med 400 in 500 vprašanih. Podatke smo zbirali s pomočjo 

elektronskega anketiranja (Priloga 2) in neposredno v trgovinah s tehničnim blagom, kjer so 

vprašalnike izpolnjevali ročno. Vprašanja so bila enostavna, da bi pridobili čim več 

odgovorov; pet vprašanj je bilo odprtega tipa, da so anketirani lahko podali lasten vidik, mi pa 

bolj poglobljene odgovore. Kupce smo poleg splošnih podatkov (spol, starost, stopnja 

izobrazbe) vprašali, kateri instrumenti marketinškega komuniciranja so jih najbolj nagovorili 

in ali kaj pogrešajo. Pravilno izpolnjenih anket je bilo 379. Rezultate smo obdelali s pomočjo 

opisne statistike in jih prikazali z grafi. Uporabili smo program Excell. 

5.4 Interpretacija rezultatov  

 

5.4.1 Interpretacija rezultatov ankete v podjetjih 

 

Prve tri spremenljivke so velikost, leto ustanovitve in oblika lastništva podjetja. Najprej smo 

obravnavali velikost podjetja. Rezultati so prikazani v Preglednici 1 in na Sliki 8.   

 

Preglednica 1: Velikost podjetja 

Velikost Frekvenca Odstotki 

Malo podjetje (do 50 zaposlenih) 54 65,9  

Srednje podjetje (51 do 250 zaposlenih) 24 29,3 

Veliko podjetje (nad 250 zaposlenih) 4 4,9 

Skupaj 82 100,0 

 

Največ direktorjev, ki so sodelovali v naši anketi, prihaja iz malih podjetij, kjer zaposlujejo do 

50 ljudi (65,9 %). Iz srednjih podjetij, ki zaposlujejo od 51 do 250 ljudi, prihaja 29,3 % 

anketiranih direktorjev, iz velikih podjetij, ki imajo nad 250 zaposlenih, prihaja 4,9 % 

anketiranih direktorjev.  
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Slika 8: Velikost podjetja 

 

V drugem anketnem vprašanju smo anketirane prosili, da navedejo letnico ustanovitve 

podjetja. Zaradi preglednosti podatkov smo pridobljene rezultate združili v intervale po 25 let 

(Preglednica 2). Zadnji interval je krajši, saj predstavlja čas v novem tisočletju.  

Preglednica 2: Ustanovitev podjetja 

Leto ustanovitve Frekvenca Odstotek 

1850–1875 1 1,2 

1876–1900 1 1,2 

1901–1925 0 0,0 

1926–1950 0 0,0 

1951–1975 10 12,2 

1976–2000 39 47,5 

2001–2013  23 27,9 

Brez odgovora 8 9,8 

Skupaj 82 100,0 

 

Največ podjetij – 47,5 % je bilo ustanovljenih v času od leta 1976 do 2000. 27,9 % podjetij je 

ustanovljenih v novem tisočletju, v časovnem intervalu 2001–2013. 12,2 % podjetij je bilo 

ustanovljenih v letih od 1915–1975, po eno podjetje pa je bilo ustanovljeno v intervalih 1850–

1875 in 1876–1900. V raziskavo so vključena pretežno mlajša podjetja, nastala po letu 1950. 
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Slika 9: Ustanovitev podjetja 
 

S tretjim vprašanjem smo želeli izvedeti, kakšna je oblika lastništva podjetja. Rezultate 

prikazuje Preglednica 3.  

Preglednica 3: Oblika lastništva podjetja 

Oblika lastništva Frekvenca Odstotki 

Zasebna last 74 90,2 

Državna in zasebna last 6 7,3 

Državna last 0 0 

Ni odgovora 2 2,4 

Skupaj 82 100 

 

Večina podjetij, ki so sodelovala v anketi, je v zasebni lasti – 90,2 %. 7,3 % podjetij je 

kombinirano v državni in v zasebni lasti, k sodelovanju pa nismo pridobili nobenega podjetja, 

ki bi bil v državni lasti. 

 

 

Slika 10: Oblika lastništva podjetja 
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Naslednja štiri vprašanja so bila zastavljena tako, da so anketirani ocenjevali podane trditve z 

ocenami od 1 (nikakor se ne strinjam) do 5 (zelo se strinjam). Trditve so bile razdeljene na 

štiri širše skupine: značilnosti podjetja, poslovni koncept podjetja, poslovanje v praksi in 

postavljanje marketinških ciljev.  

 

Prvi sklop se nanaša na značilnosti podjetja in vsebuje 8 spremenljivk: zavedanje, da podjetje 

obstaja zaradi kupcev, prilagodljivost spremembam na trgu, pomembnost dolgoročne 

uspešnosti, nagrajevanje zaposlenih za predloge, biti boljši, drugačen od konkurentov kot 

vodilo, izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, obvladovanje pravil komuniciranja 

zaposlenih in ekonomska učinkovitost kot kriterij. Vse postavljene spremenljivke smo najprej 

preverili in razložili s pomočjo opisne statistike, potem pa smo preverili še, ali obstajajo 

kakšne statistične razlike v odgovorih med različnimi velikostmi podjetij (malo, srednje, 

veliko podjetje). Statistične razlike smo preverjali s pomočjo testa ANOVA, pri stopnji 

značilnosti α = 0,05.  

 

Prva podana trditev: Zaposleni se dobro zavedajo, da podjetje obstaja zaradi kupcev in ne 

kupci zaradi podjetja.  

Preglednica 4: Zavedanje, da podjetje obstaja zaradi kupcev 

Ocena Frekvenca Odstotek 

1 0 0 

2 0 0 

3 19 23,2 

4 30 36,6 

5 30 36,6 

Ni odgovora 3 3,7 

Skupaj 82 100,0 

 

V Preglednici 4 opazimo, da se anketiranim direktorjem zavedanje zaposlenih, da podjetje 

obstaja zaradi kupcev in ne kupci zaradi podjetja, zdi pomembno, saj je oceno 5 in 4 dodelilo 

kar 36,6 % anketiranih. 23,2 % pa je trditev ocenilo z oceno 3.  

 

H0 = ne obstaja statistična razlika v strinjanju s trditvijo: zaposleni se dobro zavedajo, da 

podjetje obstaja zaradi kupcev in ne kupci zaradi podjetja med različno velikimi podjetji. 

H1 = obstaja statistična razlika v strinjanju s trditvijo: zaposleni se dobro zavedajo, da podjetje 

obstaja zaradi kupcev in ne kupci zaradi podjetja med različno velikimi podjetji.
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Preglednica 5:  Test ANOVA (zavedanje, da podjetje obstaja zaradi kupcev) 

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Between Groups 1,748 2 ,874 1,452 ,240 

Within Groups 45,721 76 ,602   

Total 47,468 78    

 

Kot prikazuje Preglednica 5, je signifikanca, dobljena s testom ANOVA, večja od stopnje 

značilnosti, kar pomeni, da variance rezultatov med različno velikimi podjetji niso statistično 

značilne. Velikost podjetja torej ne vpliva na zavedanje zaposlenih v podjetjih, da podjetje 

obstaja zaradi kupcev in ne kupci zaradi podjetja.  

 

Druga trditev: podjetje se hitro in z lahkoto prilagaja spremembam na trgu.  

Preglednica 6: Prilagodljivost spremembam na trgu 

Ocena Frekvenca Odstotek 

1 5 6,1 

2 8 9,8 

3 9 11,0 

4 37 45,1 

5 18 22,0 

Ni odgovora 5 6,1 

Skupaj 82 100,0 

 

Največ – 45,1 % direktorjev je trditev označilo z oceno 4, 22 % z oceno 5, 11 % pa z oceno 3. 

Najmanj, 6,1 %, jih trdi, da se njihovo podjetje sploh ne prilagaja spremembam na trgu, saj so 

trditev ocenili z oceno 1. 9,8 % podjetij pa se prilagaja spremembam samo do določene mere, 

trditev so ocenili namreč z oceno 2.  

 

H0 = ne obstaja statistična razlika v strinjanju s trditvijo: podjetje se hitro in z lahkoto 

prilagaja spremembam na trgu med različno velikimi podjetji. 

H1 = obstaja statistična razlika v strinjanju s trditvijo: podjetje se hitro in z lahkoto prilagaja 

spremembam na trgu med različno velikimi podjetji. 

Preglednica 7: ANOVA (prilagodljivost spremembam na trgu) 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 4,768 2 2,384 1,898 ,157 

Within Groups 92,946 74 1,256   

Total 97,714 76    
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Preglednica 8 predstavlja test ANOVA za spremenljivko prilagodljivost spremembam na trgu. 

Vidimo, da je dobljena signifikanca 0,157, kar je več od začetne postavljene stopnje 

značilnosti, kar pomeni, da ne obstaja statistična razlika v strinjanju s trditvijo. Velikost 

podjetja ne vpliva na prilagajanje spremembam na trgu. 

 

Tretja trditev se je nanašala na uspešnost podjetja: dolgoročna uspešnost je pomembnejša od 

kratkoročne uspešnosti. 

Preglednica 8: Pomembnost dolgoročne uspešnosti 

Ocena Frekvenca Odstotek 

1 0 0 

2 3 3,7 

3 7 8,5 

4 25 30,5 

5 46 56,1 

Ni odgovora 1 1,2 

Skupaj 82 100,0 

 

Več kot polovica direktorjev trditev je ocenila z oceno 5 (56,1 %). Z oceno 4 je trditev ocenilo 

30,5 % anketiranih, 8,5 % z oceno 3 in 3,7 % anketiranih z oceno 2. Nihče izmed direktorjev 

se ni odločil za oceno 1, nikakor se ne strinjam. Ugotovimo lahko, da velika večina 

direktorjev meni, da je dolgoročna uspešnost pomembnejša od kratkoročne uspešnosti. 

 

H0 = ne obstaja statistična razlika v strinjanju s trditvijo: dolgoročna uspešnost je 

pomembnejša od kratkoročne uspešnosti med različno velikimi podjetji. 

H1 = obstaja statistična razlika v strinjanju s trditvijo: dolgoročna uspešnost je pomembnejša 

od kratkoročne uspešnosti med različno velikimi podjetji. 

 

Preglednica 9: ANOVA (pomembnost dolgoročne uspešnosti) 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,116 2 ,058 ,088 ,916 

Within Groups 51,439 78 ,659   

Total 51,556 80    

 

Dobljena signifikanca je večja od postavljene stopnje značilnosti. Statistična razlika v 

strinjanju med različno velikimi podjetji torej ne obstaja. Velikost podjetja ne vpliva na to, ali 

se jim zdi dolgoročna uspešnost pomembnejša od kratkoročne. 

 

Četrta trditev: zaposlene nagrajujemo za nove/dobre predloge. 
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Preglednica 10: Nagrajevanje zaposlenih 

Ocena Frekvenca Odstotek 

1 4 4,9 

2 12 14,6 

3 27 32,9 

4 23 28,0 

5 14 17,1 

Ni odgovora 2 2,4 

Skupaj 82 100,0 

 

Največji odstotek vprašanih (32,9 %) je trditev označil z oceno 3. 28 % se jih je odločilo za 

oceno 4. 17,1 % pa se s trditvijo zelo strinja in so jo ocenili z oceno 5, kar pomeni, da imajo v 

podjetju sistem nagrajevanja zaposlenih za predloge. 14,6 % anketiranih jih je podalo oceno 

2. 4,9 % pa se s trditvijo ne strinja in zaposlenih ne nagrajuje za nove in dobre predloge. 

H0 = ne obstaja statistična razlika v strinjanju s trditvijo: nagrajujemo za nove/dobre predloge 

med različno velikimi podjetji. 

H1 = obstaja statistična razlika v strinjanju s trditvijo: nagrajujemo za nove/dobre predloge 

med različno velikimi podjetji. 

Preglednica 11: ANOVA (nagrajevanje zaposlenih) 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 5,048 2 2,524 2,161 ,122 

Within Groups 89,939 77 1,168   

Total 94,988 79    

 

Dobljena signifikanca testa ANOVA je 0,122 in je večja od postavljene stopnje značilnosti. 

Ne obstaja statistična razlika med različno velikimi podjetji, lahko zaključimo, da velikost 

podjetij ne vpliva na to, ali podjetje nagrajuje svoje zaposlene za nove predloge ali ne.  

Peta trditev se je nanašala na vodilo podjetja, in sicer: naše vodilo je biti boljši, drugačen od 

konkurentov. 

Preglednica 12: Biti boljši, drugačen od konkurentov kot vodilo 

Ocena Frekvenca Odstotki 

1 1 1,2 

2 6 7,3 

3 3 3,7 

4 32 39,0 

5 40 48,8 

Skupaj 82 100,0 
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48,8 % anketiranih se popolnoma strinja s trditvijo, da je njihovo vodilo biti boljši in drugačen 

od konkurentov. Z oceno 4 je to trditev ocenilo 39 %, 7,3 % so trditev ocenili z oceno 2, 3,7 

% pa z oceno 3. Majhen odstotek (1,2 %) se s podano trditvijo sploh ne strinja. Večina 

anketiranih (87,8 %) je mnenja, da je vodilo njihovega podjetja biti boljši, drugačen od 

konkurentov. 

  

H0 = ne obstaja statistična razlika v strinjanju s trditvijo: naše vodilo je biti boljši, drugačen od 

konkurentov med različno velikimi podjetji. 

H1 = obstaja statistična razlika v strinjanju s trditvijo: naše vodilo je biti boljši, drugačen od 

konkurentov med različno velikimi podjetji. 

Preglednica 13: ANOVA (biti boljši, drugačen od konkurentov kot vodilo) 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3,449 2 1,725 2,044 ,136 

Within Groups 66,648 79 ,844   

Total 70,098 81    

 

Signifikanca je pri testu ANOVE večja kot postavljena stopnja značilnosti, zato sklepamo, da 

velikost podjetja ni povezana s tem, ali želijo biti podjetja boljša in drugačna od konkurentov. 
 

S šesto trditvijo pri četrtem vprašanju smo želeli preveriti, koliko poudarka podjetja dajejo  

izobraževanju zaposlenih: podpiramo izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. 

 

Preglednica 14: Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih 

Ocena Frekvenca Odstotki 

1 0 0,0 

2 2 2,4 

3 17 20,7 

4 25 30,5 

5 38 46,3 

Skupaj 82 100,0 

 

V Preglednici 14 vidimo, da v skoraj polovici sodelujočih podjetij (46,3 %) dajejo velik 

poudarek na izobraževanju in usposabljanju zaposlenih. 30,5 % anketiranih se je pri trditvi 

odločilo za oceno 4, 20,7 % pa za oceno 3. Samo 2,4 % anketiranih je trditev ocenilo z oceno 

2, nihče pa se ni odločil za možnost sploh se ne strinjam s trditvijo. 

 

H0 = ne obstaja statistična razlika v strinjanju s trditvijo: podpiramo izobraževanje in 

usposabljanje zaposlenih med različno velikimi podjetji. 

H1 = obstaja statistična razlika v strinjanju s trditvijo: podpiramo izobraževanje in 

usposabljanje zaposlenih med različno velikimi podjetji. 
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Preglednica 15: ANOVA (izobraževanje in usposabljanje zaposlenih) 

 Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

Between Groups 2,230 2 1,115 1,539 ,221 

Within Groups 57,245 79 ,725   

Total 59,476 81    

 

Signifikanca dobljena pri testu ANOVA (0,221) je večja od postavljene stopnje značilnosti, 

zato velja, da ne obstaja statistična razlika med različno velikimi podjetji. Velikost podjetij 

torej ne vpliva, v kolikšni meri podpirajo izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. 

 

Ker je pri uspešnosti podjetja pomembna tudi komunikacija zaposlenih v odnosih do kupcev, 

smo to, koliko je direktorjem pomembna ta lastnost, preverili s sedmo trditvijo: zaposleni 

dobro obvladajo pravila komuniciranja v odnosih do kupcev. 

Preglednica 16: Obvladovanje pravil komuniciranja 

Ocena Frekvenca Odstotki 

1 0 0,0 

2 0 0,0 

3 36 43,9 

4 23 28,0 

5 23 28,0 

Skupaj 82 100,0 

 

Preglednica 17 prikazuje, da je največ (43,9 %) anketiranih trditev ocenilo z oceno 3. 28 % pa 

z oceno 4 in oceno 5. Nihče se ni odločil za oceni 1 in 2, kar pomeni, da se direktorjem 

komunikacija njihovih zaposlenih do strank zdi zelo pomembna in da se zavedajo njenega 

pomena pri nadaljnjem poslovanju. 

 

H0 = ne obstaja statistična razlika v strinjanju s trditvijo: zaposleni dobro obvladajo pravila 

komuniciranja v odnosih do kupcev med različno velikimi podjetji. 

H1 = obstaja statistična razlika v strinjanju s trditvijo: zaposleni dobro obvladajo pravila 

komuniciranja v odnosih do kupcev med različno velikimi podjetji. 

Preglednica 17: ANOVA (obvladovanje pravil komuniciranja) 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1,022 2 ,511 ,722 ,489 

Within Groups 55,917 79 ,708   

Total 56,939 81    
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Signifikanca, ki smo jo dobili s testom ANOVA, je 0,489, kar je več od postavljene stopnje 

značilnosti. Statistična razlika torej ne obstaja in pomeni, da velikost podjetij ne vpliva na to, 

kako dobro zaposleni obvladajo pravila komuniciranja v odnosih do kupcev. 

 

Zadnja trditev je: kriterij podjetja je ekonomska učinkovitost. 

Preglednica 18: Ekonomska učinkovitost kot kriterij 

Ocena Frekvenca Odstotki 

1 0 0,0 

2 0 0,0 

3 13 15,9 

4 45 54,9 

5 24 29,3 

Skupaj 82 100,0 

 

Opazimo lahko, da se je 54,9 % anketiranih odločilo za oceno 4, 29,3 za oceno 5 in 15,9 % za 

oceno 3. Nihče trditve, da je kriterij podjetja ekonomska učinkovitost, ni ocenil z ocenami 2 

in 1. Sklepamo lahko, da je ekonomska učinkovitost za anketirane pomembna lastnost 

podjetij. 

 

H0 = ne obstaja statistična razlika v strinjanju s trditvijo: kriterij podjetja je ekonomska 

učinkovitost med različno velikimi podjetji. 

H1 = obstaja statistična razlika v strinjanju s trditvijo: kriterij podjetja je ekonomska 

učinkovitost med različno velikimi podjetji. 

 

Preglednica 19: ANOVA (ekonomska učinkovitost kot kriterij) 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,571 2 ,285 ,645 ,527 

Within Groups 34,954 79 ,442   

Total 35,524 81    

 

Vrednost signifikance je 0,527 in je višja kot postavljena stopnja signifikance. S 95-odstotno 

gotovostjo lahko trdimo, da velikost podjetja ne vpliva na to, ali podjetje ekonomsko 

učinkovitost dojema kot kriterij za poslovanje.  

 

S Preglednico 20 smo želeli ugotoviti, s katero izmed podanih trditev iz sklopa značilnosti 

podjetja se direktorji najbolj strinjajo in s katero se najmanj strinjajo. 
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Preglednica 20: Aritmetične sredine ocen za sklop lastnosti podjetja 

Spremenljivka Frekvenca 
Aritmetična 

sredina ocen 

Zavedanje, da podjetje obstaja zaradi kupcev 79 4,14 

Prilogodljivost spremembam na trgu 77 3,71 

Pomembnost dolgoročne uspešnosti 81 4,41 

Nagrajevanje zaposlenih za predloge 80 3,39 

Biti boljši, drugačen od konkurentov kot vodilo 82 4,27 

Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih 82 4,21 

Obvladovanje pravil komuniciranja 82 3,84 

Ekonomska učinkovitost kot kriterij 82 4,13 

 

Ugotovili smo, da se direktorji najbolj strinjajo s trditvijo, da je dolgoročna uspešnost 

pomembnejša od kratkoročne uspešnosti, saj je aritmetična sredina ocen najvišja – 4,41. Sledi 

trditev, da je vodilo podjetja biti boljši, drugačen od konkurentov z aritmetično sredino 4,27. 

4,21 je aritmetična sredina trditve, da podjetja podpirajo izobraževanje in usposabljanje 

zaposlenih.  

 

Trditev zaposleni se dobro zavedajo, da podjetje obstaja zaradi kupcev in ne kupci zaradi 

podjetja ima prav tako visoko aritmetično sredino – 4,14. Sledi, da je kriterij podjetja 

ekonomska učinkovitost, z aritmetično sredino 4,13.  

 

Ostale tri postavljene trditve pa imajo aritmetično sredino manj kot 4, kar pomeni, da se 

direktorji ne strinjajo z njimi. 3,34 je aritmetična sredina trditve zaposleni dobro obvladajo 

pravila komuniciranja v odnosih do kupcev. Trditev, podjetje se hitro in z lahkoto prilagaja 

spremembam na trgu, pa ima povprečno oceno 3,71.  

 

Trditev, s katero se anketirani direktorji najmanj strinjajo in ima najnižjo aritmetično sredino 

ocen – 3,39, je, da podjetja zaposlene nagrajujejo za nove/dobre predloge. 
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Slika 11: Aritmetična sredina ocen za sklop lastnosti podjetja 

 

S pomočjo testa ANOVE, ki smo ga izvedli za vsako spremenljivko v prvem sklopu 

postavljenih trditev, smo ugotovili, da velikost podjetja ne vpliva na to, kakšne lastnosti ima 

posamezno podjetje.  

 

Drugi sklop postavljenih trditev se je nanašal na poslovni koncept podjetja/organizacije. Tudi 

pri tem sklopu vprašanj so anketirani direktorji podjetij ocenili trditve, pri čemer 1 pomeni 

nikakor se ne strinjam, 5 pa zelo se strinjam. Sklop vsebuje 11 spremenljivk: hitro 

spreminjajoča tehnologija, tehnološke spremembe kot pomemben vir poslovnih priložnosti, 

hitro uvajanje novih izdelkov na trg, povezanost razvoja novih izdelkov z velikimi stroški, 

izdelek je ključen kot moto, pričakovanje kupcev po novih izdelkih na trgu, konkurenčnost 

glede na ceno, pomembnost kvalitete za kupce, pomembnost cene izdelka za kupce, kupčevo 

zaznavanje razlik med izdelki, povpraševanje ne presega ponudbe. Za vsako spremenljivko 

drugega sklopa preverjamo, ali obstajajo razlike v povprečni oceni strinjanja med podjetji, ki 

imajo različno obliko lastništva (zasebna in zasebna in državna last). Preverjali smo s 

pomočjo T-testa, za katerega smo postavili stopnjo značilnosti α = 0,05. 

 

Prva trditev: tehnologija v naši dejavnosti se hitro spreminja. Rezultate ocen glede na 

strinjanje s podano trditvijo predstavljamo v Preglednici 21. 
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Preglednica 21: Hitro spreminjajoča se tehnologija 

Ocena Frekvenca Odstotek 

1 1 1,2 

2 9 11,0 

3 32 39,0 

4 15 18,3 

5 21 25,6 

Ni odgovora 4 4,9 

Skupaj 82 100,0 

   

Največ anketiranih je odgovorilo z oceno 3 – 39 %. 25,6 % anketiranih jih je odgovorilo z 

oceno 5 in se zelo strinjajo s trditvijo, da se v njihovi dejavnosti tehnologija hitro spreminja. 

18,3 % anketiranih se strinja s trditvijo (ocena 4), 11 % pa se s podano trditvijo ne strinja. Le 

eden izmed anketiranih se je odločil za oceno 1, kar pomeni, da se v njegovem podjetju 

tehnologija sploh ne spreminja. 

 

Tehnologija v naši dejavnosti se hitro spreminja. 

 

H0 = povprečni oceni strinjanja s trditvijo: tehnologija v naši dejavnosti se hitro spreminja, 

nista statistično različni med podjetji z različno obliko lastništva. 

H1 = povprečni oceni strinjanja s trditvijo: tehnologija v naši dejavnosti se hitro spreminja, sta 

statistično različni med podjetji z različno obliko lastništva. 

Preglednica 22: T-test (hitro spreminjajoča tehnologija) 
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Vrednost dobljene signifikance pri T-testu je večja od postavljene stopnje značilnosti, zato 

lahko s 95-odstotno gotovostjo sklepamo, da aritmetični sredini ocen nista statistično različni. 

 

Oblika lastništva torej ne vpliva na to, koliko se spreminja tehnologija, s katero delajo v 

podjetju. 

 

Druga trditev se je prav tako navezovala na tehnologijo v podjetju: tehnološke spremembe so 

v naši dejavnosti pomemben vir poslovnih priložnosti. 

Preglednica 23: Tehnološke spremembe kot pomemben vir poslovnih priložnosti 

Ocena Frekvenca Odstotek 

2 6 7,3 

3 22 26,8 

4 26 31,7 

5 28 34,1 

Skupaj 82 100,0 

 

Anketirani se s trditvijo, da so tehnološke spremembe pomemben vir poslovnih priložnosti, 

strinjajo. 34,1 % je strinjanje s trditvijo označil z oceno 5, 31,7 % je podalo oceno 4, 26,8 % 

pa oceno 3. Le 7,3 % se s trditvijo ne strinja, nihče pa se ni odločil za oceno 1.  
 

H0 = povprečni oceni strinjanja s trditvijo: tehnološke spremembe so v naši dejavnosti 

pomemben vir poslovnih priložnosti, nista statistično različni med podjetji z različno obliko 

lastništva. 

H1 = povprečni oceni strinjanja s trditvijo: tehnološke spremembe so v naši dejavnosti 

pomemben vir poslovnih priložnosti, sta statistično različni med podjetji z različno obliko 

lastništva. 

Preglednica 24: T-test (tehnološke spremembe kot vir poslovnih priložnosti) 
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Signifikanca, ki smo jo dobili z opravljenim T-testom, je večja od postavljene stopnje 

značilnosti. Povprečni oceni strinjanja s trditvijo nista statistično različni. Oblika lastništva 

torej ne vpliva na to, ali podjetje tehnološke spremembe v svoji dejavnosti dojema kot 

pomemben vir poslovnih priložnosti ali ne.  

V Preglednici 25 prikazujemo rezultate za trditev: za ohranjanje ali izboljšanje položaja na 

trgu hitro uvajamo nove izdelke na trg. 

Preglednica 25: Hitro uvajanje novih izdelkov na trg 

Ocena Frekvenca Odstotek 

1 1 1,2 

3 18 22,0 

4 43 52,4 

5 20 24,4 

Skupaj 82 100,0 

 

Anketirani so potrebo po hitri uvedbi novih izdelkov na trg ocenili visoko. 52,4 % so 

strinjanje s trditvijo oceni z oceno 4, 24,4 % z oceno 5 in 22,0 % z oceno 3. Le 1,2 % 

anketiranih se s podano trditvijo nikakor ne strinja. 

 

H0 = povprečni oceni strinjanja s trditvijo: za ohranjanje ali izboljšanje položaja na trgu hitro 

uvajamo nove izdelke na trg, nista statistično različni med podjetji z različno obliko lastništva. 

H1 = povprečni oceni strinjanja s trditvijo: za ohranjanje ali izboljšanje položaja na trgu hitro 

uvajamo nove izdelke na trg, sta statistično različni med podjetji z različno obliko lastništva. 

Preglednica 26: T- test (hitro uvajanje novih izdelkov na trg) 
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S T-testom smo dobili signifikanco, ki je večja od postavljene stopnje značilnosti, zato lahko s 

95-odstotno gotovostjo trdimo, da povprečni oceni strinjanja s postavljeno trditvijo nista 

statistično različni. Oblika lastništva torej ne vpliva na to, kako hitro podjetje uvaja nove 

izdelke na trg z namenom ohranjanja ali izboljševanja svojega položaja na tržišču.  

 

Z naslednjo trditvijo smo želeli izvedeti, ali razvoj novih izdelkov podjetjem predstavlja velik 

strošek. Postavljena trditev se je glasila: razvoj novih izdelkov je povezan z velikimi stroški. 

Preglednica 27: Povezanost razvoja novih izdelkov z velikimi stroški 

Ocena Frekvenca Odstotek 

2 6 7,3 

3 12 14,6 

4 23 28,0 

5 41 50,0 

Skupaj 82 100,0 

 

Podjetja razvoj novih izdelkov povezujejo z velikimi stroški. Polovica anketiranih je svoje 

strinjanje s trditvijo namreč ocenila z najvišjo oceno. 28 % je podalo oceno 4, 14,6 % 

anketiranih pa oceno 3. 7,3 % so se odločili za oceno 2, nihče pa se nikakor ne strinja s 

trditvijo. 

 

H0 = povprečni oceni strinjanja s trditvijo: razvoj novih izdelkov je povezan z velikimi stroški, 

nista statistično različni med podjetji z različno obliko lastništva. 

H1 = povprečni oceni strinjanja s trditvijo: razvoj novih izdelkov je povezan z velikimi stroški, 

sta statistično različni med podjetji z različno obliko lastništva. 
 

Preglednica 28: Povezanost razvoja novih izdelkov z velikimi stroški 
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Dobljena signifikanca pri tem T-testu je višja od postavljene začetne stopnje značilnosti, kar 

pomeni, da oblika lastništva podjetja ne vpliva na to, kako stroškovno ocenjujejo razvoj novih 

izdelkov. 

 

Ker je izdelek pomembnejši kriterij za nakup pri nekem podjetju, smo preverili, koliko se tega 

podjetja zavedajo: Naš moto je: izdelek je ključen, kupci bodo kupili naše izdelke. 

Preglednica 29: Izdelek je ključen kot moto 

Ocena Frekvenca Skupaj 

2 3 3,7 

3 22 26,8 

4 25 30,5 

5 31 37,8 

Ni odgovora 1 1,2 

Skupaj 82 100 

 

V Preglednici 29 lahko vidimo, da se s trditvijo, da je izdelek ključen za podjetje, strinja 

največji delež anketiranih (37,8 %); 30,5 % je podalo oceno 4; 26,8 % pa z oceno 3. 3,7 % je 

strinjanje s trditvijo ocenilo z oceno 2, nihče izmed anketiranih pa se nikakor ne strinja s 

trditvijo, da je izdelek ključen za podjetje. 

 

H0 = povprečni oceni strinjanja s trditvijo: izdelek je ključen, kupci bodo kupili naše izdelke. 

H1 = povprečni oceni strinjanja s trditvijo: izdelek je ključen, kupci bodo kupili naše izdelke. 

 

Preglednica 30: T-test (izdelek je ključen kot moto) 

 
 

T-test, ki smo ga izvedli za spremenljivko izdelek, je ključen kot moto, nam daje vrednost 

signifikance, ki je večja od postavljene stopnje značilnosti, zato lahko s 95-odstotno 
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gotovostjo trdimo, da oblika lastništva podjetja ne vpliva na to, kako ključen izdelek v 

podjetju.  

 

V odnosu podjetij in kupcev nas je zanimalo, kako direktorji podjetij ocenjujejo pričakovanja 

kupcev glede izdelkov na trgu: kupci nenehno pričakujejo nove izdelke na trgu. 

 

Preglednica 31: Pričakovanje kupcev po novih izdelkih na trgu 

Ocena Frekvenca Odstotek 

2 13 15,9 

3 25 30,5 

4 21 25,6 

5 23 28,0 

Skupaj 82 100,0 

 

Največji odstotek anketiranih je trditev ocenil z oceno 3 (30,5 %), sledi odstotek tistih, ki so 

jo ocenili z oceno 5 in se z njo zelo strinjajo (28 %) in tistih, ki so svoje strinjanje ocenili z 

oceno 4 (25,6 %). 15,9 % anketiranih se je odločilo za oceno 2, nihče pa se s trditvijo nikakor 

ne strinja. Dobra polovica anketiranih (53,6%) se torej strinja, da kupci nenehno pričakujejo 

nove izdelke na trgu. 

 

H0 = povprečni oceni strinjanja s trditvijo: kupci nenehno pričakujejo nove izdelke na trgu, 

nista statistično različni med podjetji z različno obliko lastništva. 

H1 = povprečni oceni strinjanja s trditvijo: kupci nenehno pričakujejo nove izdelke na trgu, sta 

statistično različni med podjetji z različno obliko lastništva. 

 

Preglednica 32: T-test (pričakovanje kupcev po novih izdelkih na trgu) 
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Dobljena signifikanca je večja od postavljene stopnje značilnosti, kar pomeni, da povprečni 

oceni strinjanja s postavljeno trditvijo nista statistično značilni. Oblika lastništva podjetja ne 

vpliva na to, kako direktorji podjetij ocenjujejo pričakovanja svojih kupcev po novih izdelkih 

na trgu. 

 

Razlogov za konkurenčnost med podjetji je veliko, nas pa je za raziskavo zanimalo zlasti, ali 

se podjetjem zdi, da danes druga podjetja konkurirajo predvsem na podlagi cene. Rezultate 

prikazujemo v Preglednici 33.  

Preglednica 33: Konkurenčnost glede na ceno 

Ocena Frekvenca Odstotek 

2 5 6,1 

3 9 11,0 

4 37 45,1 

5 31 37,8 

Skupaj 82 100,0 

 

Direktorji sodelujočih podjetij se s podano trditvijo v povprečju strinjajo. Največ (45,1 %) je 

svoje strinjanje s trditvijo ocenilo z oceno 4.  37,8 % anketiranih pa se je odločilo za oceno 5. 

Le 6,1 % se je odločilo za oceno 2 in 11 % za oceno 3. Ugotovimo lahko, da se večina 

anketiranih (82,9 %) strinja, da danes druga podjetja konkurirajo predvsem na podlagi cene. 

 

H0 = povprečni oceni strinjanja s trditvijo: podjetja konkurirajo predvsem na podlagi cene, 

nista statistično različni med podjetji z različno obliko lastništva. 

H1 = povprečni oceni strinjanja s trditvijo: podjetja konkurirajo predvsem na podlagi cene, sta 

statistično različni med podjetji z različno obliko lastništva. 

 

Preglednica 34: T-test (konkurenčnost glede na ceno) 
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Vrednost signifikance je večja od postavljene stopnje značilnosti, zato lahko s 95-odstotno 

gotovostjo trdimo, da povprečni oceni strinjanja s trditvijo nista statistično značilni. Oblika 

lastništva podjetja ne vpliva na to, ali podjetja vidijo konkurenčnost drugih podjetij predvsem 

glede na ceno izdelkov ali ne.  

 

Zanimalo nas je tudi, kako podjetja ocenjujejo, kaj je za kupce najpomembneje. Podana 

trditev se je glasila: kupcem je najpomembnejša kvaliteta izdelkov. 

 

Preglednica 35: Pomembnost kvalitete za kupce 

Ocena Frekvenca Odstotek 

1 8 9,8 

2 8 9,8 

3 49 59,8 

4 17 20,7 

Skupaj 82 100,0 

 

Največji odstotek anketiranih se je odločil za oceno 3 (59,8 %), 20,7 % pa za oceno 4. Nihče 

se ni odločil za oceno 5 zelo se strinjam s trditvijo, 9,8 % anketiranih pa se je odločilo za 

oceno 2 in oceno 1. Ugotovimo lahko, da jih le dobra petina meni, da je kupcem 

najpomembnejša kvaliteta izdelkov, kar je zaskrbljujoče, če sklepamo, da se ravnajo po tem 

prepričanju in kupcem v njihovih trgovinah niso dostopni visoko kakovostni izdelki.  

 

H0 = povprečni oceni strinjanja s trditvijo: kupcem je najpomembnejša kvaliteta izdelkov, 

nista statistično različni med podjetji z različno obliko lastništva. 

H1 = povprečni oceni strinjanja s trditvijo: kupcem je najpomembnejša kvaliteta izdelkov, sta 

statistično različni med podjetji z različno obliko lastništva. 

Preglednica 36: T-test (pomembnost kvalitete za kupce) 

 



61 

 

Preverili smo tudi, ali oblika lastništva vpliva na to, kako podjetja ocenjujejo svoje kupce. 

Signifikanca dobljena s T-testom za spremenljivko pomembnost kvalitete za kupce je večja 

od postavljene stopnje značilnosti, zato sklepamo, da oblika lastništva ne vpliva na to, kako 

ocenjujejo svoje kupce.  

 

Poleg kvalitete izdelka je pri kupcih pomembna tudi cena izdelka. S trditvijo smo želeli 

ugotoviti, kakšen pogled imajo na to podjetja: cena izdelka je za kupce odločilna pri nakupu 

izdelkov.  

Preglednica 37: Pomembnost cene izdelka za kupce 

Ocena Frekvenca Odstotek 

2 8 9,8 

3 25 30,5 

4 18 22,0 

5 31 37,8 

Skupaj 82 100,0 

 

37,8 % anketiranih je trditev ocenilo z oceno 5.  30,5 % z oceno 3 in 22 % z oceno 4. Le 9,8 

% se je odločilo za oceno 2, nihče pa za oceno 1. 

 

H0 = povprečni oceni strinjanja s trditvijo: cena izdelka je za kupce odločilna pri nakupu 

izdelkov, nista statistično različni med podjetji z različno obliko lastništva. 

H1 = povprečni oceni strinjanja s trditvijo: cena izdelka  je za kupce odločilna pri nakupu 

izdelkov, sta statistično različni med podjetji z različno obliko lastništva. 

 

Preglednica 38: T-test (pomembnost cene izdelka za kupce) 
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Vrednost signifikance pri T-testu, ki smo ga izvedli za spremenljivko pomembnost cene 

izdelka za kupce, potrjuje rezultate prejšnjega T-testa, da podjetja ocenjujejo svoje kupce in 

njihove kriterije za izbiro izdelkov neodvisno od oblike lastništva.  

 

Pri odnosu med kupci in izdelki nas je zanimalo še, kako kupci zaznavajo razliko med izdelki: 

kupci zaznavajo le majhne razlike (ali nobenih razlik) med konkurenčnimi izdelki. 

Preglednica 39: Kupčevo zaznavanje razlik med izdelki 

Ocena Frekvenca Odstotek 

2 13 15,9 

3 22 26,8 

4 38 46,3 

5 9 11,0 

Skupaj 82 100,0 

 

46,3 % anketiranih direktorjev je svoje strinjanje s trditvijo, da kupci zaznavajo le majhne 

razlike med konkurenčnimi izdelki, ocenilo z oceno 4. 26,8 % jih je ocenilo z oceno 3. 15,9 % 

je strinjanje ocenilo z oceno 2.  11 % z oceno 5, nihče pa je ni ocenil z oceno 1.  

 

H0 = povprečni oceni strinjanja s trditvijo: kupci zaznavajo le majhne razlike (ali nobenih 

razlik) med konkurenčnimi izdelki, nista statistično različni med podjetji z različno obliko 

lastništva. 

H1 = povprečni oceni strinjanja s trditvijo: kupci zaznavajo le majhne razlike (ali nobenih 

razlik) med konkurenčnimi izdelki, sta statistično različni med podjetji z različno obliko 

lastništva. 

 

Preglednica 40: T-test (kupčevo zaznavanje razlik med izdelki) 
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Dobljena signifikanca je večja od postavljene stopnje značilnosti, kar pomeni, da povprečni 

oceni med podjetji z različnimi oblikami lastništva nista statistično značilni. Oblika lastništva 

torej ne vpliva na to, kako podjetja ocenjujejo kupčevo sposobnost zaznavanja razlik med 

konkurenčnimi izdelki.  

 

Zadnja spremenljivka pri drugem sklopu se nanaša na povpraševanje in ponudbo: 

povpraševanje ne presega ponudbe.  

 

Preglednica 41: Povpraševanje ne presega ponudbe 

Ocena Frekvenca Odstotek 

1 3 3,7 

2 8 9,8 

3 31 37,8 

4 12 14,6 

5 28 34,1 

Skupaj 82 100,0 

 

Največ anketiranih je svoje strinjanje ocenilo z oceno 3 – 37,8 %, z oceno 5 jih je ocenilo 

34,1% anketiranih. 14,6 % se jih je odločilo za oceno 4. 9,8 % je svoje strinjanje ocenilo z 

oceno 2 in 3,7 % z oceno 1. 

 

H0 = povprečni oceni strinjanja s trditvijo: povpraševanje ne presega ponudbe, nista statistično 

različni med podjetji z različno obliko lastništva. 

H1 = povprečni oceni strinjanja s trditvijo: povpraševanje ne presega ponudbe, sta statistično 

različni med podjetji z različno obliko lastništva. 

 

Preglednica 42: T-test (povpraševanje ne presega ponudbe) 
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Dobljena signifikanca T-testa za spremenljivko povpraševanje ne presega ponudbe, je večja 

kot postavljena stopnja značilnosti. Povprečni oceni strinjanja s trditvijo torej nista statistično 

različni. S 95-odstotno gotovostjo lahko trdimo, da oblika lastništva ne vpliva na to, ali imajo 

ponudbo večjo od povpraševanja na trgu ali ne. 

 

Preglednica 43 prikazuje aritmetične sredine ocen drugega sklopa ocen, ki se nanašajo na 

koncept podjetja/organizacije. 

Preglednica 43: Aritmetične sredine za sklop poslovni koncept podjetja/organizacije 

Spremenljivka Aritmetična 

sredina ocen 

Hitro spreminjajoča tehnologija 3,59 

Tehnološke spremembe kot pomemben 

vir poslovnih priložnosti 
3,93 

Hitro uvajanje novih izdelkov na trg 3,99 

Povezanost razvoja novih izdelkov z 

velikimi stroški 
4,21 

Izdelek je ključen kot moto 4,04 

Pričakovanje kupcev po novih izdelkih 

na trgu 
3,66 

Konkurenčnost glede na ceno 4,15 

Pomembnost kvalitete za kupce 2,91 

Pomembnost cene izdelka za kupce 3,88 

Kupčevo zaznavanje razlik med izdelki 3,52 

Povpraševanje ne presega ponudbe 3,66 

 

Opazimo lahko, da se anketirani direktorji najbolj strinjajo s trditvijo razvoja novih izdelkov, 

ki je povezan z velikimi stroški. Aritmetična sredina strinjanja s to trditvijo je 4,21. Sledi 

strinjanje s trditvijo, da podjetja konkurirajo predvsem na podlagi cene, z aritmetično sredino 

4,15. Vrednost aritmetične sredine ocen trditve, da je izdelek ključen moto podjetja, je 4,04. 

Ostale vrednosti aritmetičnih sredin so med ocenama 3 in 4: za ohranjanje ali izboljšanje 

položaja na trgu hitro uvajamo nove izdelke na trg – 3,99, tehnološke spremembe so v naši 

dejavnosti pomemben vir poslovnih priložnosti – 3,93, cena izdelka  je za kupce odločilna pri 

nakupu izdelkov – 3,88, povpraševanje ne presega ponudbe – 3,66, kupci nenehno pričakujejo 

nove izdelke na trgu – 3,66 in kupci zaznavajo le majhne razlike (ali nobenih razlik) med 

konkurenčnimi izdelki – 3,52. S trditvijo kupcem je najpomembnejša kvaliteta izdelkov pa se 

anketirani direktorji najmanj strinjajo, saj je aritmetična sredina ocen 2,91.  
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Slika 12: Aritmetična sredina za sklop poslovni koncept podjetja/organizacije 

 

S T-testi, ki smo jih izvedli za vsako spremenljivko v sklopu, ki se je nanašal na poslovni 

koncept podjetja/organizacije, smo ugotovili, da oblika lastništva (pri čemer smo upoštevali 

podjetja v zasebni lasti in podjetja v zasebni in državni lasti) ne vpliva na poslovne koncepte 

podjetja. 

 

V tretjem sklopu, ki se navezuje na poslovanje v praksi podjetja/organizacije, smo preverjali 

resničnost trditev v sodelujočih podjetjih s 13 spremenljivkami: izdelek kot središče 

dogajanja, želje ciljnih trgov kot motiv, zadovoljevanje potreb kupcev, merjenje zadovoljstva 

kupcev, kupčeve potrebe kot izziv in cilj, individualne potrebe specifičnih kupcev, zvestoba 

kupcev, spremljanje informacij o trgu, širjenje prodaje, doseganje 10-odstotne letne rasti, 

inovativnost, takojšnje upoštevanje nezadovoljstva in pritožb kupcev, sprejemanje predlogov 

in idej kupcev. Pri vsaki spremenljivki smo s pomočjo testa ANOVA preverili, ali obstajajo 

kakšne statistične razlike v odgovorih pri različno velikih podjetjih (pri tem smo upoštevali 

mala, srednja in velika podjetja). Teste smo izvedli pri stopnji značilnosti α = 0,05. 

 

Prva postavljena trditev v tem sklopu je bila: središče dogajanja v podjetju je izdelek in 

njegove značilnosti. Rezultate prikazujemo v Preglednici 44.  
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Preglednica 44: Izdelek kot središče dogajanja 

Ocena Frekvenca Odstotek 

1 4 4,9 

2 2 2,4 

3 38 46,3 

4 11 13,4 

5 27 32,9 

Skupaj 82 100,0 

 

Največji odstotek anketiranih se je odločil za oceno 3 (46,3 %), sledijo anketirani, ki se s 

trditvijo zelo strinjajo in so ga ocenili z oceno 5 (32,9 %). 13,4 % je svoje strinjanje ocenilo z 

oceno 4. Oceno 2 je izbralo 2,4 % anketiranih, nikakor pa se s trditvijo, da je središče 

dogajanja v podjetju izdelek ne strinja 4,9 % anketiranih.  

 

H0 = ne obstaja statistična razlika v strinjanju s trditvijo: središče dogajanja v podjetju je 

izdelek in njegove značilnosti med različno velikimi podjetji. 

H1 = obstaja statistična razlika v strinjanju s trditvijo: središče dogajanja v podjetju je izdelek 

in njegove značilnosti med različno velikimi podjetji. 

 

Preglednica 45: ANOVA (izdelek kot središče dogajanja) 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2,114 2 1,057 ,852 ,430 

Within Groups 97,995 79 1,240   

Total 100,110 81    

 

Signifikanca, ki smo jo dobili s testom ANOVA za spremenljivko izdelek kot središče 

dogajanja, je 0,430, torej več od postavljene stopnje značilnosti. Statistična razlika torej ne 

obstaja in pomeni, da velikost podjetij ne vpliva na to, ali izdelek predstavlja središče 

dogajanja v podjetju ali ne. 

 

Druga trditev: motiv podjetja je ugotoviti želje ciljnih trgov. 

Preglednica 46: Želje ciljnih trgov kot motiv 

Ocena Frekvenca Odstotek 

2 2 2,4 

3 15 18,3 

4 28 34,1 

5 37 45,1 

Skupaj 82 100,0 
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Skoraj polovica podjetij (45,1 %) se zelo strinja s trditvijo, da je motiv podjetja ugotoviti želje 

ciljnih trgov. 34,1 % je svoje strinjanje ocenilo z oceno 4, kar pomeni, da se z njo še vedno 

strinjajo. 18,3 % se je odločilo za oceno 3, samo 2,4 % pa za oceno 2, kar pomeni, da se s 

trditvijo ne strinjajo. Za oceno 1 in nikakor se ne strinjam se nihče ni odločil. Kar 79,2% 

podjetij se strinja z ugotovitvijo, da je motiv podjetja ugotoviti želje ciljnih trgov.  

 

H0 = ne obstaja statistična razlika v strinjanju s trditvijo: motiv podjetja je ugotoviti želje 

ciljnih trgov med različno velikimi podjetji. 

H1 = obstaja statistična razlika v strinjanju s trditvijo: motiv podjetja je ugotoviti želje ciljnih 

trgov med različno velikimi podjetji. 

 

Preglednica 47: ANOVA (želje ciljnih trgov kot motiv) 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1,595 2 ,798 1,157 ,320 

Within Groups 54,454 79 ,689   

Total 56,049 81    

 

Vrednost dobljene signifikance je 0,320, zato lahko s 95-odstotno gotovostjo trdimo, da 

statistična razlika v strinjanju s postavljeno trditvijo ne obstaja. Velikost podjetja torej ne 

vpliva na to, ali si podjetje želje ciljnih trgov zastavi kot motiv za poslovanje.  

 

Tretja trditev: podjetje želi bolje zadovoljevati potrebe kupcev kot konkurenti (dolgoročno 

sodelovanje). Rezultate prikazujemo v Preglednici 48. 

Preglednica 48: Zadovoljevanje potreb kupcev 

Ocena Frekvenca Odstotek 

3 4 4,9 

4 15 18,3 

5 63 76,8 

Skupaj 82 100,0 

 

Vsi anketirani se strinjajo z omenjeno trditvijo, saj so svoje strinjanje ocenili z ocenami od 3 

do 5. 76,8 % se je odločilo za oceno 5, zelo se strinjam. Za oceno 4 se je odločilo 18,3 % 

anketiranih, za oceno 3 pa 4,9 %.  

 

H0 = ne obstaja statistična razlika v strinjanju s trditvijo: podjetje želi bolje zadovoljevati 

potrebe kupcev kot konkurenti (dolgoročno sodelovanje) med različno velikimi podjetji. 

H1 = obstaja statistična razlika v strinjanju s trditvijo: podjetje želi bolje zadovoljevati potrebe 

kupcev kot konkurenti (dolgoročno sodelovanje) med različno velikimi podjetji.
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Preglednica 49: ANOVA (zadovoljevanje potreb kupcev) 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,331 2 ,166 ,540 ,585 

Within Groups 24,218 79 ,307   

Total 24,549 81    

 

Signifikanca testa ANOVA za spremenljivko zadovoljevanje potreb kupcev je 0,331. 

Statistična razlika v strinjanju torej ne obstaja. S 95-odstotno gotovostjo lahko trdimo, da 

velikost podjetja ne vpliva na to, v kolikšni meri želi podjetje zadovoljevati potrebe kupcev.  

 

S četrto trditvijo smo preverjali, ali podjetja preverjajo zadovoljstvo svojih kupcev: enkrat 

letno sistematično merimo zadovoljstvo kupcev. 

Preglednica 50: Merjenje zadovoljstva kupcev 

Ocena Frekvenca Odstotek 

1 11 13,4 

2 13 15,9 

3 27 32,9 

4 20 24,4 

5 11 13,4 

Skupaj 82 100,0 

 

Vidimo lahko, da so ocene strinjanja s to trditvijo zelo razpršene. 32,9 % anketiranih je svoje 

strinjanje ocenilo z oceno 3. 24,4 % jih je ocenilo z oceno 4; 15,9 % pa z oceno 2. 13,4 % 

anketiranih se zelo strinja s trditvijo – ocena 5; prav tak odstotek pa se nikakor ne strinja s 

trditvijo. Ugotovimo lahko, da le 37,8 % podjetij zagotovo preverja zadovoljstvo svojih 

kupcev oziroma kar 29,3 % tega ne preverja.  

 

H0 = ne obstaja statistična razlika v strinjanju s trditvijo: enkrat letno sistematično merimo 

zadovoljstvo kupcev med različno velikimi podjetji. 

H1 = obstaja statistična razlika v strinjanju s trditvijo: enkrat letno sistematično merimo 

zadovoljstvo kupcev med različno velikimi podjetji. 

Preglednica 51: ANOVA (merjenje zadovoljstva kupcev) 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 5,069 2 2,535 1,736 ,183 

Within Groups 115,333 79 1,460   

Total 120,402 81    

 

Vrednost dobljene signifikance znaša 0,183. Vrednost je večja od postavljene stopnje 

značilnosti. S 95-odstotno gotovostjo lahko trdimo, da statistična razlika v strinjanju s 
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trditvijo ne obstaja. Velikost podjetja ne vpliva na to, ali podjetje meri zadovoljstvo kupcev 

ali ne.  

 

Naslednje preverjanje postavljene trditve je: kupec in njegove spreminjajoče se potrebe so za 

nas izziv in cilj, ki se mu vsi posvečamo. 

Preglednica 52: Kupčeve potrebe kot izziv in cilj 

Ocena Frekvenca Odstotek 

3 10 12,2 

4 52 63,4 

5 20 24,4 

Skupaj 82 100,0 

 

Anketirani se s podano trditvijo strinjajo, saj so vsi izbrali ocene od 3 do 5. 63,4 % 

anketiranih je svoje strinjanje ocenilo z oceno 4, 24,4 z oceno 5 in 12,2 % z oceno 3. 

H0 = ne obstaja statistična razlika v strinjanju s trditvijo: kupec in njegove spreminjajoče se 

potrebe so za nas izziv in cilj, ki se mu vsi posvečamo med različno velikimi podjetji. 

H1 = obstaja statistična razlika v strinjanju s trditvijo: kupec in njegove spreminjajoče se 

potrebe so za nas izziv in cilj, ki se mu vsi posvečamo med različno velikimi podjetji. 

 

Preglednica 53: ANOVA (kupčeve potrebe kot izziv in cilj) 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,072 2 ,036 ,099 ,906 

Within Groups 28,708 79 ,363   

Total 28,780 81    

 

Signifikanca dobljena s testom ANOVA za spremenljivko kupčeve potrebe kot izziv in cilj 

zanaša 0,906. Ker je večja od postavljene stopnje značilnosti, lahko trdimo, da statistična 

razlika v strinjanju s trditvijo ne obstaja. Velikost podjetja torej ne vpliva na to, koliko se 

podjetja posvečajo kupčevim potrebam. 

 

Šesta postavljena trditev: obravnavamo tudi individualne potrebe specifičnih kupcev. 

Preglednica 54: Individualne potrebe specifičnih kupcev 

Ocena Frekvenca Odstotek 

2 3 3,7 

3 20 24,4 

4 17 20,7 

5 42 51,2 

Skupaj 82 100,0 
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V Preglednici 54 lahko vidimo, da se več kot polovica anketiranih (51,2 %) zelo strinja s 

postavljeno trditvijo. 24,4 % je svoje strinjanje ocenila z oceno 3, 20,7 % pa z oceno 4. Le 3,7 

% anketiranih je svoje strinjanje ocenilo z oceno 2. Nihče pa se s trditvijo nikakor ne strinja.  

 

H0 = ne obstaja statistična razlika v strinjanju s trditvijo: obravnavamo tudi individualne 

potrebe specifičnih kupcev med različno velikimi podjetji. 

H1 = obstaja statistična razlika v strinjanju s trditvijo: obravnavamo tudi individualne potrebe 

specifičnih kupcev med različno velikimi podjetji. 

 

Preglednica 55: ANOVA (individualne potrebe specifičnih kupcev) 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,869 2 ,434 ,490 ,614 

Within Groups 70,009 79 ,886   

Total 70,878 81    

 

Signifikanca testa ANOVA je 0,614. Ker je večja od postavljene stopnje značilnosti, lahko s 

95-odstotno gotovostjo trdimo, da velikost podjetja ne vpliva na njihovo obravnavo 

individualnih potreb specifičnih kupcev. 

 

S sedmo trditvijo smo želeli izvedeti, koliko podjetjem pomeni zvestoba kupcev, zato smo 

postavili trditev: gradimo zvestobo kupcev. 

 

Preglednica 56: Zvestoba kupcev 

Ocena Frekvenca Odstotek 

3 18 22,0 

4 27 32,9 

5 37 45,1 

Skupaj 82 100,0 

 

Podjetja se s postavljeno trditvijo večinoma strinjajo. 45,1 % anketiranih je svoje strinjanje 

ocenilo z oceno 5, 32,9 % z oceno 4 in 22 % z oceno 3. Ocen 1 in 2 ni izbral nihče od 

anketiranih. Ugotovimo lahko, da se podjetja (bolj ali manj uspešno) trudijo graditi zvestobo 

kupcev. 

 

H0 = ne obstaja statistična razlika v strinjanju s trditvijo: gradimo zvestobo kupcev med 

različno velikimi podjetji. 

H1 = obstaja statistična razlika v strinjanju s trditvijo: obravnavamo gradimo zvestobo kupcev 

med različno velikimi podjetji. 
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Preglednica 57: ANOVA (zvestoba kupcev) 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1,824 2 ,912 1,478 ,234 

Within Groups 48,773 79 ,617   

Total 50,598 81    

 

Vrednost dobljene signifikance je 0,234, kar je več od postavljene stopnje značilnosti. 

Statistična razlika v strinjanju s trditvijo med različno velikimi podjetji torej ne obstaja. 

Velikost podjetja ne vpliva na njihovo prizadevanje ohranjanja in pridobivanja zvestobe 

kupcev.  

 

Osma postavljena trditev: skrbno spremljamo pomembne informacije o dogajanju na trgu 

(Preglednica 59). 

Preglednica 58: Spremljanje informacij o trgu 

Ocena Frekvenca Odstotek 

2 2 2,4 

3 24 29,3 

4 14 17,1 

5 42 51,2 

Skupaj 82 100,0 

 

Podjetja spremljajo pomembne informacije o dogajanju na trgu. Kar dobra polovica – 51,2 % 

anketiranih je svoje strinjanje s postavljeno trditvijo ocenilo z oceno 5. 29,3 %  jih je ocenila z 

oceno 3 in 17,1 % z oceno 4. 2,4 % se s trditvijo ne strinja, saj so se odločili za oceno 2. 

Ocena 1, nikakor se ne strinjam, ni bila uporabljena.  

 

H0 = ne obstaja statistična razlika v strinjanju s trditvijo: skrbno spremljamo pomembne 

informacije o dogajanju na trgu med različno velikimi podjetji. 

H1 = obstaja statistična razlika v strinjanju s trditvijo: skrbno spremljamo pomembne 

informacije o dogajanju na trgu med različno velikimi podjetji. 

 

Preglednica 59: Spremljanje informacij o trgu 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,087 2 ,043 ,048 ,953 

Within Groups 71,523 79 ,905   

Total 71,610 81    
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Signifikanca, ki znaša 0,953, nam pove, da statistična razlika ne obstaja. Velikost podjetja 

torej ne vpliva na to, v kolikšni meri podjetje spremlja pomembne informacije o dogajanju na 

trgu.Z deveto postavljeno trditvijo smo želeli preveriti, ali si v teh gospodarskih razmerah 

podjetja še zmeraj prizadevajo širiti prodajo: prizadevamo si širiti prodajo (maloprodajo ali 

veleprodajo) na nove trge. 

 

Preglednica 60: Širjenje prodaje 

Ocena Frekvenca Odstotek 

2 3 3,7 

3 21 25,6 

4 25 30,5 

5 33 40,2 

Skupaj 82 100,0 

 

Podjetja si prizadevajo širiti svojo prodajo. 40,2 % anketiranih je svoje strinjanje s trditvijo 

ocenilo z oceno 5, 30,5 % z oceno 4 in 25,6 % z oceno 3. 3,7 % pa je svoje strinjanje ocenilo 

z oceno 2, kar pomeni, da se s postavljeno trditvijo ne strinjajo. Z oceno 1 nihče ni označil 

svojega strinjanja. 

 

H0 = ne obstaja statistična razlika v strinjanju s trditvijo: prizadevamo si širiti prodajo 

(maloprodajo ali veleprodajo) na nove trge med različno velikimi podjetji. 

H1 = obstaja statistična razlika v strinjanju s trditvijo: prizadevamo si širiti prodajo 

(maloprodajo ali veleprodajo) na nove trge med različno velikimi podjetji. 

 

Preglednica 61: ANOVA (širjenje prodaje) 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,913 2 ,456 ,558 ,575 

Within Groups 64,648 79 ,818   

Total 65,561 81    

 

Vrednost signifikance je 0,575, torej statistična razlika ne obstaja. Velikost podjetja ne vpliva 

na prizadevanje podjetij po širjenju prodaje na nove trge.  
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Deseta postavljena trditev: prizadevamo si doseči več kot 10-odstotno letno rast prodaje 

izdelkov.  

Preglednica 62: Doseganje 10-odstotne letne rasti 

Ocena Frekvenca Odstotek 

1 4 4,9 

2 5 6,1 

3 20 24,4 

4 22 26,8 

5 31 37,8 

Skupaj 82 100,0 

37,8 % anketiranih je svoje strinjanje s postavljeno trditvijo ocenilo z oceno 5 (zelo se 

strinjam), 26,8 % z oceno 4, 24,4 % z oceno 3. Za oceno 2 se je odločilo 6,1 % anketiranih, za 

oceno 1 pa 4,9 % anketiranih. Le nekaj podjetij je takšnih, ki se ne trudijo dosegati več kot 

10-odstotne letne rasti prodaje izdelkov. 

 

H0 = ne obstaja statistična razlika v strinjanju s trditvijo: prizadevamo prizadevamo si doseči 

več kot 10-odstotno letno rast prodaje izdelkov med različno velikimi podjetji. 

H1 = obstaja statistična razlika v strinjanju s trditvijo: prizadevamo si doseči več kot 10-

odstotno letno rast prodaje izdelkov med različno velikimi podjetji. 

Preglednica 63: ANOVA (doseganje 10-odstotne letne rasti) 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1,608 2 ,804 ,611 ,545 

Within Groups 103,917 79 1,315   

Total 105,524 81    

 

Dobljena signifikanca 0,545 kaže na to, da statistična razlika v strinjanju s trditvijo ne obstaja. 

S 95-odstotno gotovostjo lahko trdimo, da velikost podjetja ne vpliva na to, ali se podjetje 

trudi dosegati več kot 10-odstotno letno rast.  

 

Enajsta trditev: izboljšali smo stopnjo inovativnosti (Preglednica 64).  

Preglednica 64: Inovativnost 

Ocena Frekvenca Odstotek 

2 7 8,5 

3 24 29,3 

4 34 41,5 

5 17 20,7 

Skupaj 82 100,0 
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41,5 % anketiranih je svoje strinjanje s trditvijo, da so kot podjetje izboljšali stopnjo 

inovativnosti, ocenilo z oceno 4. 29,3 % anketiranih z oceno 3, 20,7 % pa z oceno 5. 8,5 % se 

s trditvijo ne strinja, saj so izbrali oceno 2, nihče pa ni tak, ki se nikakor ne bi strinjal s 

trditvijo.  

 

H0 = ne obstaja statistična razlika v strinjanju s trditvijo: izboljšali smo stopnjo inovativnosti 

med različno velikimi podjetji. 

H1 = obstaja statistična razlika v strinjanju s trditvijo: izboljšali smo stopnjo inovativnosti med 

različno velikimi podjetji. 

 

Preglednica 65: ANOVA (inovativnost) 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,252 2 ,126 ,157 ,855 

Within Groups 63,370 79 ,802   

Total 63,622 81    

 

Signifikanca, ki smo jo dobili s testom ANOVA (0,855), potrjuje, da ne obstaja statistična 

razlika v strinjanju s trditvijo o izboljšavi inovativnosti med različno velikimi podjetji. 

Velikost podjetja torej ne vpliva na stopnjo inovativnosti v podjetju ter na njeno izboljšavo. 

 

Z enajsto postavljeno trditvijo smo želeli ugotoviti, ali podjetja upoštevajo nezadovoljstvo in 

pritožbe kupcev: nezadovoljstvo in pritožbe kupcev takoj upoštevamo (Preglednica 66).  

 

Preglednica 66:  Takojšnje upoštevanje nezadovoljstva in pritožb kupcev 

Ocena Frekvenca Odstotek 

3 7 8,5 

4 24 29,3 

5 51 62,2 

Skupaj 82 100,0 

 

Podjetja si večinoma prizadevajo upoštevati nezadovoljstvo in pritožbe kupcev. 62,2 % 

anketiranih je strinjanje s podano trditvijo ocenilo z oceno 5; 29,3 % z oceno 4 in 8,5 % z 

oceno 3. Nihče izmed anketiranih se ni odločil za oceni 2 in 1, ki pomenita, da se s trditvijo ne 

strinjajo.  

 

H0 = ne obstaja statistična razlika v strinjanju s trditvijo: nezadovoljstvo in pritožbe kupcev 

takoj upoštevamo med različno velikimi podjetji. 

H1 = obstaja statistična razlika v strinjanju s trditvijo: nezadovoljstvo in pritožbe kupcev takoj 

upoštevamo med različno velikimi podjetji. 
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Preglednica 67: ANOVA (takojšnje upoštevanje nezadovoljstva in pritožb kupcev) 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1,599 2 ,799 1,926 ,153 

Within Groups 32,792 79 ,415   

Total 34,390 81    

 

Vrednost dobljene signifikance znaša 0,153. Ker je višja od postavljene stopnje značilnosti, to 

pomeni, da statistična razlika ne obstaja. Velikost podjetja ne vpliva na upoštevanje 

nezadovoljstva in pritožb kupcev. 

 

Zadnja postavljena trditev v tretjem sklopu se je nanašala na odprtost podjetij glede predlogov 

in idej kupcev: radi sprejemamo predloge in ideje kupcev.  

 

Preglednica 68: Sprejemanje predlogov in idej kupcev 

Ocena Frekvenca Odstotek 

3 9 11,0 

4 23 28,0 

5 50 61,0 

Skupaj 82 100,0 

 

Podjetja so večinoma za sprejemanje predlogov svojih kupcev. Nihče od anketiranih ni trditve 

ocenil z oceno 1 ali 2. 61 % jih je svoje strinjanje ocenilo z oceno 5, 28 % z oceno 4 in 11 % z 

oceno 3. 

 

H0 = ne obstaja statistična razlika v strinjanju s trditvijo: radi sprejemamo predloge in ideje 

kupcev med različno velikimi podjetji. 

H1 = obstaja statistična razlika v strinjanju s trditvijo: radi sprejemamo predloge in ideje 

kupcev med različno velikimi podjetji. 

 

Preglednica 69: ANOVA (sprejemanje predlogov in idej kupcev) 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1,380 2 ,690 1,468 ,237 

Within Groups 37,120 79 ,470   

Total 38,500 81    

 

Tudi zadnja dobljena signifikanca je večja od postavljene stopnje značilnosti. Statistična 

razlika torej ne obstaja. Velikost podjetja ne vpliva na to, v kolikšni meri podjetja sprejemajo 

predloge in ideje kupcev.  
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V Preglednici 70 prikazujemo še aritmetične sredine ocen strinjanja s trditvami v tretjem 

sklopu, ki se navezuje na poslovanje v praksi podjetja.  

 

Najvišjo aritmetično sredino ocen (4,72) ima trditev, da želi podjetje bolje zadovoljevati 

potrebe kupcev kot konkurenti (dolgoročno sodelovanje), kar pomeni, da želi večina podjetij 

biti boljših, kot so njihovi konkurenti. Sledijo trditve: nezadovoljstvo in pritožbe kupcev takoj 

upoštevamo (4,54), radi sprejemamo predloge in ideje kupcev (4,50), gradimo zvestobo 

kupcev (4,23), motiv podjetja je ugotoviti želje ciljnih trgov (4,22), obravnavamo tudi 

individualne potrebe specifičnih kupcev (4,20), skrbno spremljamo pomembne informacije o 

dogajanju na trgu (4,17), kupec in njegove spreminjajoče se potrebe so za nas izziv in cilj, ki 

se mu vsi posvečamo (4,12), prizadevamo si širiti prodajo (maloprodajo ali veleprodajo) na 

nove trge (4,07), prizadevamo si doseči več kot 10-odstotno letno rast prodaje izdelkov (3,87), 

izboljšali smo stopnjo inovativnosti (3,74) in središče dogajanja v podjetju je izdelek in 

njegove značilnosti (3,67). Najmanjšo aritmetično sredino ocen in s tem najmanj strinjanja s 

strani direktorjev podjetij pa ima trditev, da enkrat letno sistematično merijo zadovoljstvo 

kupcev (3,09). 

 

Preglednica 70: Aritmetične sredine za sklop poslovanje v praksi podjetja 

Spremenljivka Frekvenca Aritmetična sredina ocen 

Izdelek kot središče dogajanja 82 3,67 

Želje ciljnih trgov kot motiv 82 4,22 

Zadovoljevanje potreb kupcev 82 4,72 

Merjenje zadovoljstva kupcev 82 3,09 

Kupčeve potrebe kot izziv in cilj 82 4,12 

Individualne potrebe specifičnih kupcev 82 4,20 

Zvestoba kupcev 82 4,23 

Spremljanje informacij o trgu 82 4,17 

Širjenje prodaje 82 4,07 

Doseganje 10-odstotne letne rasti 82 3,87 

Inovativnost 82 3,74 

Takojšnje upoštevanje nezadovoljstva in 

pritožb kupcev 
82 4,54 

Sprejemanje predlogov in idej kupcev 82 4,50 

 

S pomočjo testa ANOVE, ki smo ga izvedli za vsako izmed postavljenih spremenljivk v 

tretjem sklopu postavljenih trditev, ki so se nanašale na poslovanje podjetij v praksi, smo 

ugotovili, da velikost podjetja ne vpliva na poslovanje podjetij.  



77 

 

 
Slika 13: Aritmetične sredine za poslovanje v praksi podjetja 

 

Četrti sklop vprašanj se nanaša na postavljanje marketinških ciljev v podjetju. Postavili smo 9 

trditev, ki hkrati predstavljajo tudi spremenljivke: povečanje prodaje, dolgoročna rast prodaje, 

tržni delež, tržni vodja na trgu, doseganje cenovne premije, uvajanje na trg, povečanje 

nakupov obstoječih kupcev, ohranitev kupcev, pridobiti kupce konkurenčnih ponudnikov. Za 

vsako izmed spremenljivk smo s pomočjo T-testa preverili, ali obstajajo kakšne razlike v 

povprečni oceni strinjanja med podjetji, ki imajo različno obliko lastništva (zasebna in 

zasebna in državna last). Za stopnjo značilnosti smo postavili α = 0,05. 

 

Prvi marketinški cilj: koliko podjetij si kot cilj zastavlja povečanje prodaje.  

 

Preglednica 71: Povečanje prodaje 

Ocena Frekvenca Odstotek 

3 15 18,3 

4 12 14,6 

5 55 67,1 

Skupaj 82 100,0 
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Sodelujoča podjetja med svoje marketinške cilje postavljajo tudi povečanje prodaje. 67,1 % 

anketiranih je stanje v podjetju ocenilo z oceno 5, 18,3 % z oceno 3 in 14,6 % z oceno 4. 

Nihče od anketiranih ni omenjene trditve ocenil z oceno 2 ali 1. 

 

H0 = povprečni oceni strinjanja s ciljem povečanje prodaje nista statistično različni med 

podjetji z različno obliko lastništva. 

H1 = povprečni oceni strinjanja s ciljem povečanje prodaje sta statistično različni med podjetji 

z različno obliko lastništva. 

Preglednica 72: T-test (povečanje prodaje) 

 

 

Dobljena signifikanca je večja od postavljene stopnje značilnosti, kar pomeni, da povprečni 

oceni strinjanja s ciljem povečanje prodaje nista statistično različni med podjetji z različno 

obliko lastništva. Oblika lastništva torej ne vpliva na povečanje prodaje kot marketinški cilj v 

podjetju.  

 

Drugi marketinški cilj, ki smo ga preverili, je dolgoročna rast prodaje.  

  

Preglednica 73: Dolgoročna rast prodaje 

Ocena Frekvenca Odstotek 

3 13 15,9 

4 13 15,9 

5 56 68,3 

Skupaj 82 100,0 

 

Podjetja si za cilj postavljajo tudi dolgoročno rast prodaje. 68,3 % anketiranih je stanje v 

podjetju glede tega cilja ocenilo z oceno 5, 15,9 % je stanje ocenilo z oceno 4, prav takšen 

odstotek pa z oceno 3.  
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H0 = povprečni oceni strinjanja s ciljem dolgoročna rast prodaje nista statistično različni med 

podjetji z različno obliko lastništva. 

H1 = povprečni oceni strinjanja s ciljem dolgoročna rast sta statistično različni med podjetji z 

različno obliko lastništva. 

 

Preglednica 74: T-test (dolgoročna rast prodaje) 

 

 

Dobljena signifikanca je večja od postavljene stopnje značilnosti, kar pomeni, da povprečni 

oceni nista statistično različni. Oblika lastništva ne vpliva na postavljanje marketinškega cilja 

dolgoročna rast.  

 

Tretji marketinški cilj preverjanja je: v koliki meri si podjetja zastavljajo za cilj tržni delež. 

Preglednica 75: Tržni delež 

Ocena Frekvenca Odstotek  

2 7 8,5 

3 16 19,5 

4 22 26,8 

5 37 45,1 

Skupaj 82 100,0 

 

Skoraj polovica (45,1 %) podjetij stanje v podjetju ocenjuje z oceno 5. 26,8 % jih ocenjuje z 

oceno 4, 19,5 % pa z oceno 3. 8,5 % anketiranih je stanje ocenilo z oceno 2. 

 

H0 = povprečni oceni strinjanja s ciljem tržni delež prodaje nista statistično različni med 

podjetji z različno obliko lastništva. 

H1 = povprečni oceni strinjanja s ciljem tržni delež sta statistično različni med podjetji z 

različno obliko lastništva. 
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Preglednica 76: T-test (tržni delež) 

 

 

Dobljena signifikanca kaže na to, da povprečni oceni nista statistično različni med podjetji z 

različno obliko lastništva. Oblika lastništva ne vpliva na to, katero podjetje si za marketinški 

cilj izbere tržni delež. 

 

Četrti marketinški cilj, ki smo ga preverjali z anketo, je biti tržni vodja na trgu.  

Preglednica 77: Tržni vodja na trgu 

Ocena Frekvenca Odstotek 

2 4 4,9 

3 17 20,7 

4 24 29,3 

5 37 45,1 

Skupaj 82 100,0 

 

45,1 % anketiranih stanje v podjetju glede cilja tržni vodja na trgu ocenjuje z oceno 5. 29,3 % 

z oceno 4, 20,7 % z oceno 3 in 4,9 % z oceno 2.  

 

H0 = povprečni oceni strinjanja s ciljem tržni vodja na trgu nista statistično različni med 

podjetji z različno obliko lastništva. 

H1 = povprečni oceni strinjanja s ciljem tržni vodja na trgu sta statistično različni med podjetji 

z različno obliko lastništva. 
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Preglednica 78: T-test (tržni vodja na trgu) 

 
 

Signifikanca dobljena pri T-testu, ki je večja od postavljene stopnje značilnosti, kaže na to, da 

povprečni oceni nista statistično različni. Oblika lastništva podjetja torej ne vpliva na 

postavljanje cilja tržni vodja na trgu. 

 

Peti marketinški cilj, ki smo ga preverjali, je doseganje cenovne premije.  

Preglednica 79: Doseganje cenovne premije 

Ocena Frekvenca Odstotek 

3 20 24,4 

4 28 34,1 

5 34 41,5 

Skupaj 82 100,0 

 

Tudi doseganje cenovne premije si podjetja zastavljajo kot enega izmed marketinških ciljev. 

41,5 % anketiranih je stanje v podjetju glede tega cilja ocenilo z oceno 5, 34,1 % z oceno 4 in 

24,4 % z oceno 3.  

 

H0 = povprečni oceni strinjanja s ciljem doseganja cenovne premije nista statistično različni 

med podjetji z različno obliko lastništva. 

 

H1 = povprečni oceni strinjanja s ciljem doseganja cenovne premije sta statistično različni 

med podjetji z različno obliko lastništva. 



82 

 

Preglednica 80: T-test (doseganje cenovne premije) 

 

 

Signifikanca, ki smo jo dobili s T-testom, kaže na to, da povprečni oceni trženjskega cilja 

doseganje cenovne premije nista različni glede na podjetja z različno obliko lastništva. Oblika 

lastništva ne vpliva na to, ali si podjetje za svoj cilj zada doseganje cenovne premije ali ne.  

 

Šesti marketinški cilj, ki smo ga preverjali, je uvajanje na trg. 

Preglednica 81: Uvajanje na trg 

Ocena Frekvenca Odstotek 

3 19 23,2 

4 20 24,4 

5 43 52,4 

Skupaj 82 100,0 

 

52,4 % anketiranih je stanje v podjetju glede cilja uvajanje na trg ocenilo z oceno 5.  24,4 %  

jih je ocenilo z oceno 4 in 23,1 % z oceno 3.  

 

H0 = povprečni oceni strinjanja s ciljem uvajanje na trg nista statistično različni med podjetji z 

različno obliko lastništva. 

H1 = povprečni oceni strinjanja s ciljem uvajanje na trg sta statistično različni med podjetji z 

različno obliko lastništva. 



83 

 

Preglednica 82: T-test (uvajanje na trg) 

 

 

Signifikanca, ki smo jo dobili, je večja od postavljene stopnje značilnosti, kar kaže na to, da 

povprečni oceni med podjetji z različno obliko lastništva nista statistično različni. 

 

Sedmi marketinški cilj, ki smo ga preverjali, je bil povečanje nakupov. 

  

Preglednica 83: Povečanje nakupov 

Ocena Frekvenca Odstotek 

3 6 7,3 

4 16 19,5 

5 60 72,0 

Skupaj 82 100 

 

Kar 72 % anketiranih je kot cilj povečanje nakupov ocenilo z oceno 5. 19,5 % se je odločilo 

za oceno 4 in 7,3 % anketiranih za oceno 3.  

 

H0 = povprečni oceni strinjanja s ciljem povečanje nakupov nista statistično različni med 

podjetji z različno obliko lastništva. 

H1 = povprečni oceni strinjanja s ciljem povečanje nakupov sta statistično različni med 

podjetji z različno obliko lastništva. 
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Preglednica 84: T-test (povečanje nakupov) 

 

 

Vrednost signifikance, dobljene s T-testom za spremenljivko povečanje nakupov, nam 

pokaže, da povprečni oceni med podjetji z različno obliko lastništva nista statistično različni. 

Oblika lastništva ne vpliva na postavljanje cilja povečanje nakupov med marketinške cilje 

podjetij.  

 

Osmi marketinški cilj, ki smo ga preverili, je bil ohranitev kupcev. 

Preglednica 85: Ohranitev kupcev 

Ocena Frekvenca Odstotek 

2 2 2,4 

3 4 4,9 

4 19 23,2 

5 57 69,5 

Skupaj 82 100,0 

 

Kar 69,5 % anketiranih je kot cilj podjetja (ohranitev kupcev) ocenilo z oceno 5. 23,2 % jih je 

ocenilo z oceno 4, 4,9 % z oceno 3 in 2,4 % z oceno 2.  

 

H0 = povprečni oceni strinjanja s ciljem ohranitev kupcev nista statistično različni med 

podjetji z različno obliko lastništva. 

H1 = povprečni oceni strinjanja s ciljem ohranitev kupcev sta statistično različni med podjetji 

z različno obliko lastništva. 
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Preglednica 86: T-test (ohranitev kupcev) 

 

 

Dobljena signifikanca, ki je večja od postavljene stopnje značilnosti, kaže na to, da povprečni 

oceni nista statistično različni med podjetji z različno obliko lastništva. Oblika lastništva ne 

vpliva na to, katera podjetja cilj ohranitev kupcev uvrščajo na seznam svojih marketinških 

ciljev. 

 

Zadnji marketinški cilj, ki smo ga preverili, je pridobiti kupce konkurenčnih ponudnikov.  

Preglednica 87: Pridobiti kupce konkurenčnih ponudnikov 

Ocena Frekvenca Odstotek 

3 9 11,0 

4 24 29,3 

5 49 59,8 

Skupaj 82 100,0 

 

59,8 % anketiranih je kot cilj pridobiti kupce konkurenčnih ponudnikov, ocenilo z oceno 5, 

29,3 % z oceno 4 in 11 % z oceno 3. Sklepamo lahko, da si podjetja večinoma močno želijo 

pridobiti kupce konkurenčnih ponudnikov. 

 

H0 = povprečni oceni strinjanja s ciljem pridobiti kupce konkurenčnih ponudnikov nista 

statistično različni med podjetji z različno obliko lastništva. 

H1 = povprečni oceni strinjanja s ciljem pridobiti kupce konkurenčnih ponudnikov sta 

statistično različni med podjetji z različno obliko lastništva. 



86 

 

Preglednica 88: T-test (pridobiti kupce konkurenčnih ponudnikov) 

 

 

Signifikanca, ki smo jo dobili s pomočjo T-testa, kaže na to, da povprečni oceni strinjanja s 

ciljem pridobiti kupce konkurenčnih ponudnikov nista statistično različni med podjetji z 

različno obliko lastništva. Oblika lastništva torej ne vpliva na postavljanje cilja pridobiti 

kupce konkurenčnih podjetij.  

 

Preglednica 89: Aritmetične sredine ocen za  postavljanje marketinških ciljev v podjetju 

Spremenljivka Frekvenca Aritmetična sredina ocen 

Povečanje prodaje 82 4,49 

Dolgoročna rast prodaje 82 4,52 

Tržni delež 82 4,09 

Tržni vodja na trgu 82 4,15 

Doseganje cenovne premije 82 4,17 

Uvajanje na trg 82 4,29 

Povečanje nakupov obstoječih kupcev 82 4,60 

Ohranitev kupcev 82 4,49 

Pridobiti kupce konkurenčnih ponudnikov 82 4,65 

 

V Preglednici 89 predstavljamo izračunane aritmetične sredine ocen. Z njihovo pomočjo 

lahko povemo, kateremu izmed marketinških ciljev podjetja najbolj sledijo in kateremu 

posvečajo najmanj pozornosti. Vidimo, da imajo vsi marketinški cilji povprečno oceno med 4 

in 5, kar pomeni, da podjetja skušajo uresničevati vse cilje, ki so si jih zadali. Najvišjo 

aritmetično sredino ima pridobiti kupce konkurenčnih ponudnikov (4,65), sledijo naslednji 

cilji: povečanje nakupov obstoječih kupcev (4,60), dolgoročna rast prodaje (4,52), ohranitev 

kupcev in povečanje prodaje (4,49), uvajanje na trg (4,29), doseganje cenovne premije (4,17) 

in tržni vodja na trgu (4,15). Najmanjšo aritmetično sredino ocen ima marketinški cilj tržni 

delež (4,09). 
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Slika 14: Aritmetične sredine ocen za postavljanje marketinških ciljev v podjetju 

 

S T-testi, ki smo jih izvajali skozi četrti sklop trditev, ki se je navezovala na postavljanje 

marketinških ciljev v podjetju, smo dokazali, da oblika lastništva ne vpliva na to, katere cilje 

si podjetje pri svojem poslovanju zastavlja.  

 

Osmo vprašanje je bilo, ali anketirano podjetje uporablja instrumente marketinškega 

komuniciranja. Odgovorili so lahko z odgovoroma da in ne. Rezultate prikazujemo v 

Preglednici 90. 

Preglednica 90: Uporaba instrumentov marketinškega komuniciranja 

Uporaba  

instrumentov 
Frekvenca Odstotki 

Da 80 97,6 

Ne 2 2,4 

Skupaj 82 100,0 

 

Vidimo lahko, da jih je večina, kar 97,6 % anketiranih, odgovorila, da v svojem podjetju 

uporabljajo instrumente marketinškega komuniciranja. Le 2,4 % anketiranih je odgovorilo, da 

tovrstnih instrumentov ne uporabljajo.  
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Slika 15: Uporaba instrumentov marketinškega komuniciranja 

 

Pri vprašanju 9 smo anketirane pozvali, da povedo, katere instrumente marketinškega 

komuniciranja uporabljajo. Obkrožili so lahko več kot en odgovor.  

Preglednica 91: Uporaba instrumentov marketinškega komuniciranja 

Instrument Frekvenca Odstotek 

Oglaševanje 43 34,1 

Pospeševanje prodaje (cenovni paketi, nagrade, 

demonstracije) 
29 23,0 

Stiki z javnostmi in publiciteta (dajanje 

intervjujev vodij, direktorja, sponzorstvo) 
10 7,9 

Neposredno trženje (kataloško, po pošti, po 

telefonu, elektronsko) 
20 15,9 

Osebna prodaja (prodajne predstavitve, sejmi 

in poslovne razstave) 
22 17,5 

Drugo 2 1,6 

Skupaj 126 100 

  

Opazimo lahko, da največ podjetij uporablja oglaševanje kot instrument marketinškega 

komuniciranja – 34,1 % vseh odgovorov. Sledi odgovor pospeševanje prodaje, kot so cenovni 

paketi, nagrade ter demonstracije, kar uporablja 29 podjetij oziroma 23 % odgovorov. Sledita 

osebna prodaja, kot so prodajne predstavitve, sejmi in poslovne razstave, kar uporablja 22 

podjetij (17,5 %) in neposredno trženje, kamor se uvršča kataloško trženje, trženje po pošti, 

po telefonu in elektronsko trženje, kar uporablja 20 podjetij (15,9 % odgovorov). Anketirana 

podjetja najmanj uporabljajo stike z javnostmi in publiciteto, kar uporablja 10 podjetij, 

oziroma 7,9 %. 1,6 % odgovorov predstavlja odgovor drugo, vendar ti niso bili podrobneje 

definirani.  
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Slika 16: Uporaba instrumentov marketinškega komuniciranja 

 

Z vprašanjem 10 smo želeli preveriti, ali anketirani direktorji menijo, da ustrezno tržno 

komuniciranje bistveno pripomore k izboljšanju izdelkov in ustvarjanju dobička v izbranem 

podjetju (Preglednica 92). 

 

Preglednica 92: Ali ustrezno marketinško komuniciranje bistveno pripomore k 

izboljšanju izdelkov in ustvarjanju dobička 

Odgovor Frekvenca Odstotki 

Da 73 89,0 

Ne 8 9,8 

Ni odgovora 1 1,2 

Skupaj 82 100 

 

Kar 89 % anketiranih meni, da ustrezno tržno komuniciranje bistveno pripomore k izboljšanju 

izdelkov in ustvarjanju dobička v podjetju. Le 9,8 % anketiranih jih je menilo, da ustrezno 

tržno komuniciranje ne igra vloge pri ustvarjanju dobička. 
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Slika 17: Vpliv marketinškega komuniciranja na izboljšanje izdelkov in 

ustvarjanje dobička 

 

Pri 11. vprašanju smo tiste anketirane, ki so na vprašanje 10 odgovorili pozitivno, pozvali, naj 

kratko utemeljijo, zakaj menijo, da ustrezno tržno komuniciranje bistveno pripomore k 

izboljšanju izdelkov in ustvarjanju dobička. Odgovori, ki smo jih dobili, so bili naslednji:  

- zaradi prepoznavnosti; 

- stranke preverjajo, primerjajo, se pozanimajo o ceni, kvaliteti ipd. in večkrat ko podjetje 
opazijo, več ima tudi možnosti, da se odločijo za nakup;  

- izdelke imajo vsi, kupcev pa primanjkuje, zato je potrebno opozoriti nase; 

- večja je prodaja, boljši je rezultat;  

- tržno komuniciranje večkrat poudarja ugodne cene; 
- da kupci znajo prepoznati prednosti, koristi in uporabnost izdelkov; 

- večja prepoznavnost in ponudbe podjetja; 

- dobra reklama in osebni stiki pripomorejo k razpoznavnosti in hitro kupca pripeljejo do 

odločitve za nakup oziroma ga privabijo k obisku trgovine, da postane potencialni novi 

kupec; 

- skladno z inovativno naravo naših izdelkov je tržno komuniciranje nuja; 

- zaradi povečanja dobička; 
- vpliva na več naročil, kar  pomeni, da več kupcev ve za našo trgovino; 

- za povečano in uspešno prodajo je treba najti najboljšo predstavitev artikla; 

- zaradi pristopa do kupca, kajti tudi konkurenca dela na povečani prodaji; 
- z nenehnimi izboljšavami se lažje približamo kupcu v maloprodaji; 

- osveščamo in motiviramo za nakup in nadaljnjo prodajo; 

- da lažje najdemo pravilen pristop do kupca s kvalitetnimi artikli; 

- da poudarimo cenovne ugodnosti; 

- ker so informiranost kupcev v zvezi z novimi produkti in obrazložitev ter pomoč pri izbiri 
izdelka ključnega pomena; 

- ker kupci podjetje in njihove izdelke tako bolje spoznajo;  

- kupci lažje opazijo konkurenčne prednosti ponudbe podjetja. 
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Pri 12. vprašanju smo spraševali, ali anketirana podjetja merijo učinkovitost tržno-

komunikacijskih sporočil.  

 

Preglednica 93: Merjenje učinkovitosti tržno komunikacijskih sporočil 

Odgovor Frekvenca Odstotek 

Da 35 42,7 

Ne 46 56,1 

Ni odgovora 1 1,2 

Skupaj  82 100 

 

V Preglednici 93 lahko opazimo, da več kot polovica oziroma 56,1 % sodelujočih podjetij ne 

meri učinkovitosti tržno-komunikacijskih sporočil. 42,7 % podjetij pa to metodo uporablja.  

 

 
Slika 18: Merjenje učinkovitosti tržno komunikacijskih sporočil 

 

Z zadnjim vprašanjem smo želeli izvedeti, katere strategije uporabljajo anketirana podjetja. 

Obkrožili so lahko več kot en odgovor. Rezultate prikazujemo v Preglednici 94. 

Preglednica 94: Uporaba strategij 

Spremenljivke Frekvenca Odstotek 

Osredotočenje na tržne segmente  36 32,4 

Strategija diferenciacije 4  3,6 

Optimizacija stroškov 42 37,8 

Strategija hitrega in pospešenega delovanja 29 26,1 

Skupaj 111 100 

 

Ugotovimo lahko, da je največkrat uporabljena strategija optimizacija stroškov, ki jo 

uporablja več kot polovica sodelujočih podjetij, odgovori pa predstavljajo 37,8 % vseh 
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odgovorov. Sledi strategija osredotočanja na tržne segmente, ki jo uporablja 36 podjetij in 

predstavlja 32,2 % odgovorov. 29 podjetij uporablja strategijo hitrega in pospešenega 

delovanja (26,1 %), najmanjkrat uporabljena strategija pa je strategija diferenciacije, ki jo 

uporabljajo samo 4 sodelujoča podjetja.  

 

 
Slika 19: Uporaba strategij 

 

5.4.2 Interpretacija rezultatov ankete med kupci 

 

 Najprej smo anketirane vprašali po spolu, starosti in dokončani izobrazbi.  

 

 Preglednica 95: Spol anketiranih

Spol Frekvenca Odstotek 

Moški 136 35,9 

Ženske 239 63 

Ni odgovora 4 1,1 

Skupaj 379 100 
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Slika 20: Spol anketiranih 

 

Slika 20 nam prikazuje število anketiranih po spolu. V anketi je sodelovalo 136 moških (35,9 

%) in 239 žensk (63 %), štirje anketirani (1,1 %) pa niso izdali svojega spola.  

 

Starost smo razdelili v 4 starostne skupine: do 30 let, 30–40 let, 40–50 let in 50 in več let. 

Rezultate prikazujemo s Preglednico 96 in Sliko 20.  

Preglednica 96: Starost anketiranih 

Starost Frekvenca Odstotek 

Do 30 let 92 24,3 

30–40 let  137 36,1 

40–50 let 97 25,6 

51 let in več 52 13,7 

Ni odgovora 1 0,3 

Skupaj 379 100 
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Slika 21: Starost anketiranih 

 

Največ anketiranih spada v starostno skupino od 30 do 40 let, in sicer 137 (36,1 %) 

anketiranih. Sledita skupini od 40 do 50 let, in sicer 97 anketiranih (26,6 %) in skupina 

anketiranih starih do 30 let, kamor se uvršča  92 (24,3 %) anketiranih. Najmanj anketiranih je 

starih 51 let in več, to je 52 (13,7 %) anketiranih. Eden izmed anketiranih svoje starosti ni 

opredelil.  

 

Naslednji podatek o kupcih v tehničnih trgovinah je bila njihova končana izobrazba.  

 

Preglednica 97: Izobrazba anketiranih 

Izobrazba Frekvenca Odstotek 

Osnovna šola 4 1,1 

Četrta stopnja 75 19,8 

Peta stopnja 117 30,9 

Višji/visokošolski študij 85 22,4 

Univerzitetni študij 53 14 

Magisterij ali doktorat 25 6,6 

Ni odgovora 20 5,3 

Skupaj 379 100 
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Slika 22: Izobrazba anketiranih 

 

Največ anketiranih, to je 117 (30,9 %), je imelo končano peto stopnjo izobrazbe, 85 (22,4 %) 

jih je  končalo višji ali visokošolski študij, 75 (19,8 %) anketiranih je s končano četrto stopnjo 

izobrazbe, univerzitetni študij je končalo 53 (14 %) anketiranih, magisterij ali doktorat ima 25 

(6,6 %) anketiranih, 4 (1,1 %) anketirani pa imajo končano osnovno šolo. 20 (5,3 %) 

anketiranih ni izdalo svoje izobrazbe.  

 

Prvo zastavljeno vsebinsko vprašanje je bilo, kako pogosto anketirani prihajajo v trgovino s 

tehničnim blagom (Preglednica 98 in Slika 23). 

 

Preglednica 98: Pogostost obiskovanja tehničnih trgovin 

Pogostost obiskovanja Frekvenca Odstotek 

Vsaj enkrat tedensko 85 22,4 

Enkrat mesečno 44 11,6 

Občasno, po potrebi 233 61,5 

Drugo 17 4,5 

Skupaj 379 100 
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Slika 23: Pogostost obiskovanja tehničnih trgovin 

 

Največ, kar 233 (61,5 %) anketiranih trgovine s tehničnim blagom obišče občasno oziroma po 

potrebi; 85 (22,4 %) jih v trgovine prihaja vsaj enkrat tedensko, enkrat mesečno pa tehnične 

trgovine obišče 44 (11,6 %) anketiranih. Odgovor drugo je obkrožilo 17 (4,5 %) anketiranih. 

Kot pojasnilo (drugo) k odgovoru so napisali: vsak dan (3), skoraj nikoli (2), nikoli (3), zelo 

malokrat, ker se na tovrstne zadeve ne spoznam (1), kupujem raje preko interneta (1); po 

naročilu prek telefonu po povzetju (1). Ostali svojega odgovora niso pojasnili. 

 

V naslednjem vprašanju nas je zanimalo, kaj anketirane nagovori za obisk trgovine. Obkrožili 

so lahko več odgovorov. 

 

Preglednica 99: Nagovor za obisk trgovine 

Nagovor za obisk trgovine Frekvenca Odstotek 

Oglas v medijih (časopis, reklama) 87 21,5 

Prejem kataloga po pošti 137 34 

Internetna stran trgovine 48 11,9 

Prodajne predstavitve, sejemska razstava 3 0,7 

Elektronska sporočila, sms 4 1 

Drugo 125 30,9 

Skupaj 404 100 
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Slika 24: Nagovor za obisk trgovine 

 

Kot lahko opazimo, največ kupcev nagovorijo katalogi, ki jih prejmejo po pošti, takih 

odgovorov je bilo 137,  kar predstavlja 34 % vseh odgovorov. 125 jih (30,9 % odgovorov) je 

obkrožilo odgovor drugo. Kot pojasnilo so napisali: priporočilo prijateljev, znancev (31), 

narava dela (21), popusti (4), radovednost (3), dobre izkušnje (2). 87 (21,5 % odgovorov) 

anketiranih prepričajo oglasi v medijih, 48 (11,9 % odgovorov) anketiranih nagovori spletna 

stran trgovine, 4 (1 % odgovorov) anketirani so se za obisk trgovine odločili na podlagi 

elektronskega sporočila ali sms sporočil, 3 (0,7 % odgovorov) anketirane pa so nagovorile 

prodajne predstavitve. 

 

V tretjem vprašanju so anketirani odgovarjali, kaj jih je najbolj pritegnilo pri izbrani možnosti 

in zakaj. Dobili smo naslednje odgovore: 

- ugodne cene (39),  

- obseg ponudbe – velika izbira (27),  

- akcije in popusti (28),  

- potreba po artiklu/orodju (27),  

- privlačen letak ali spletna stran (19), 

- kakovost izdelkov (16),  

- prikaz artikla, njegov videz in opis (8),  

- da lahko spletno stran obiščeš kadarkoli od doma (8),  

- razmerje med ceno in kvaliteto (7),  

- dobra ponudba gradbenega materiala in vijakov (7), 

- lokacija trgovine (5),  

- oglas po radiu, nagradne igre (velika igra popustov) (5), 

-  internetne strani zaradi primerjave cen in izdelkov (5),  

- potreba po strojih za obdelavo lesa (5), 

- vse, kar potrebujem, dobim na enem mestu (4),  



98 

 

- neagresivne ponudbe izdelkov in oglaševanje (2),  
- da opozorijo na novosti (2),  

- ker reklama pride na dom (3),  

- potreba po strojih na podeželju (1),  
- velika izbira ploščic (1),  
- možnost plačila na obroke (1).  
 

V četrtem vprašanju smo želeli izvedeti, ali se kupcem zdi, da v reklamnem materialu dobijo 

dovolj informacij o izdelkih tehnične trgovine.  

 

Preglednica 100: Zadostnost informacij v reklamnem materialu 

Odgovor Frekvenca Odstotek 

Da 255 67,3 

Ne 119 31,4 

Ni odgovora 5 1,3 

Skupaj 379 100 

 

 

Slika 25: Zadostnost informacij v reklamnem materialu 

 

Večina, 255 (67,3 %), anketiranih meni, da reklamni material vsebuje dovolj informacij o 

izdelkih. 119 (31,4 %) anketiranih pa meni, da je podanih informacij premalo. 5 (1,3 %) 

anketiranih se ni odločilo za noben odgovor.  

 

Tiste, ki so na četrto vprašanje odgovorili z odgovorom ne, smo v naslednjem vprašanju 

prosili, da napišejo, kaj po njihovem mnenju manjka v reklamnem materialu. Dobili smo 

naslednje odgovore: daljši in natančnejši opis izdelkov (24), več tehničnih podatkov (19), 

primerjavo z ostalimi izdelki (9), širšo ponudbo (6), točnost podatkov (6), pravilne slike – ne 
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le simbolične (3), več izdelkov iste vrste (3), bone za ugodnosti in akcije (3), obveščanje o 

asortimentih nabave (1), predloge tehničnih rešitev (1), več strokovnosti (1), večja 

preglednost (1), podatki o garanciji (1). 

 

Naslednje vprašanje se je nanašalo na zadostnost informacij, ki jih kupec lahko dobi od 

prodajalcev v trgovini. 

Preglednica 101: Zadostnost informacij od prodajalcev 

Odgovor Frekvenca Odstotek 

Da 268 70,7 

Ne 109 28,8 

Ni odgovora 2 0,5 

Skupaj 379 100 

 

 

Slika 26: Zadostnost informacij od prodajalcev 

 

Anketirani so večinoma, 268 (70,7 %) anketiranih, zadovoljni z informacijami, ki jim jih 

ponudijo prodajalci. 109 (28,8 %) anketiranih pa s količino informacij, dobljenih od 

prodajalcev, ni zadovoljnih, 2 (0,5 %) anketirana pa se nista opredelila.  

 

S sedmim vprašanjem smo tiste, ki so na prejšnje vprašanje odgovorili nikalno, prosili, da 

opredelijo svoj odgovor, in sicer kaj najbolj pogrešajo. Anketirani pri prodajalcih pogrešajo: 

usposobljenost (7), strokovnost (7), večje poznavanje izdelkov, ki jih prodajajo (5), šolan 

kader (4), prijaznost (2), večje število prodajalcev (2), kvaliteto postrežbe (1).  

  

V osmem vprašanju smo želeli izvedeti, katera reklama ali oglas, katalog ali internetna stran 

za katerikoli izdelek ali storitev je anketirane v zadnjem času najbolj pritegnila. Njihovi 
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odgovori: neopredeljen katalog (29), Merkur (10), reklama Big Bang (18), katalog trgovine 

Inpos (15), katalog Mercator (14), katalog Lidl (14), katalog Hofer (14), reklama za gradbeni 

material (19), spletna stran Mimovrste (16), katalog Baumax (13), reklama za Mobitel (13), 

katalog trgovine Tuš (12), Kinder milk schnite (12), reklama za pašteto Argeta (11), Lačen si 

ful drugačen – Snickers (11), TV reklama za VW golf (11),  Špar (10), oglas za BMW serije 3 

(10), reklama za lesni laminat (8), TV reklama za brivnik (7), oglas za Boscheve izdelke (7), 

neopredeljena reklama po radiu (5), reklama Milka (5), katalog Harvey Norman (4), katalog 

Lesnina (4), reklame za belo tehniko (3), reklama za Jupol barve (3), neopredeljena internetna 

stran (3), reklama za ročno orodje (3), TV reklama za Baumit Open fasadni sistem (2), 

reklama za peč na palete (2), Top dom (zaradi prikaza uporabe materiala) (1), internetna stran 

Volino (1), spletna stran Najceneje.si (1), reklama za lesene zaboje (1), reklama za akustiko 

(5), reklama za Remington (1), reklama za Niveo (1), reklama za lepilo Patex (1), reklama za 

palete (1), katalog Akvonij (1), katalog Živex (1), katalog DM, katalog Bauhaus (1), reklama 

za Sony (1), reklama za Simobil (1), katalog Intersport (1), internetna stran Ikee (1).  

 

V zadnjem vprašanju smo anketirane pozvali, naj nam zaupajo, kaj bi oni storili (kakšen način 

tržnega komuniciranja bi uporabili), da bi pritegnili kupce v trgovino. Njihovi odgovori:  

- pospešena reklama (katalogi) in oglaševanje (64),  

- reklamiranje ugodnejših in konkurenčnejših cen (49),  

- reklamiranje možnosti brezplačne dostave (28), 

- možnost hitrejše dobave (15),  

- predstavitve dobaviteljev v trgovinah (14), 

- obvestila na internetni strani o kvalitetnejših izdelkih (14),    

- prikaz delovanja naprav (14),  

- osebno svetovanje v trgovini (13),  

- brezplačna sms obvestila (12), 

- elektronska sporočila (12),  

- objava v medijih o več akcijah in znižanjih cen (21),   

- uvedba bolj strokovnega kadra v trgovinah (21), 

- izvirnejše reklame (10),   

- uvedba raznih nagradnih iger (9),  

- obveščanje preko e-pošte o izdelkih, ki kupce zanimajo (8),  

- oglas v časopisu z opisom trgovine (7),  

- degustacije (2).  

 

5.5  Preverjanje hipotez  

 

Obe raziskavi sta nam pomagali pri preverjanju postavljenih hipotez. Vse postavljene 

hipoteze smo preverili s pomočjo statističnih metod in programa SPSS. 
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H1: Strategija v marketingu statistično značilno vpliva na instrumente marketinškega 

komuniciranja. 

 

Ker smo hipotezo preverjali s pomočjo faktorske analize, ki nam omogoča, da nekatere 

spremenljivke združimo, smo najprej izvedli Keiser-Meyer-Olkinovo statistiko (KMO), ki 

pokaže, ali so spremenljivke sploh primerne za združitev. Te spremenljivke so strategije v 

marketingu, kot so osredotočanje na tržne segmente, strategija diferenciacije, optimizacija 

stroškov, strategija hitrega in pospešenega delovanja in instrumenti marketinškega 

komuniciranja, kot so oglaševanje, pospeševanje prodaje, stiki z javnostmi in publiciteta, 

neposredno trženje ter osebna prodaja. 

 

Preglednica 102: KMO in Barlettov test sferičnosti 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
,692 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 578,720 

Df 45 

Sig. ,000 

 

Rezultat statistike KMO in vrednost signifikance sta pokazala, da so spremenljivke primerne 

za izvedbo faktorske analize. Obravnavane spremenljivke so povezane med seboj. V 

Preglednici 103 predstavljamo vse spremenljivke in dobljene komunalitete. Za nadaljnje 

korake smo izločili spremenljivke, katerih komunalitete imajo vrednost, ki je manjša od 0,3. 

Izločanje spremenljivk izvajamo toliko časa, da dobimo samo spremenljivke, ki so primerne 

za združitev. 

 

Preglednica 103: Komunalitete 1 

 Initial Extraction 

Zscore:  Povečanje nakupov ,090 ,052 

Zscore:  Osredotočanje na tržne segmente ,752 ,955 

Zscore:  Strategija diferenciacije ,507 ,541 

Zscore:  Optimizacija stroškov ,479 ,424 

Zscore:  Strategija hitrega in pospešenega 

delovanja 
,964 ,973 

Zscore:  Oglaševanje ,583 ,572 

Zscore:  Pospeševanje prodaje ,963 ,970 

Zscore:  Stiki z javnostmi in publiciteta ,432 ,692 

Zscore:  Neposredno trženje ,694 ,704 

Zscore:  Osebna prodaja ,696 ,693 
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Preglednica 104: Komunalitete 2 

 

 

Initial 

Zscore:  Osredotočanje na tržne segmente ,754 

Zscore:  Strategija diferenciacije ,505 

Zscore:  Optimizacija stroškov ,469 

Zscore: Strategija hitrega in pospešenega 
delovanja 

,964 

Zscore:  Oglaševanje ,587 

Zscore:  Pospeševanje prodaje ,963 

Zscore:  Stiki z javnostmi in publiciteta ,422 

Zscore:  Neposredno trženje ,694 

Zscore:  Osebna prodaja ,697 

 

Ker so že po drugem testu vse komunalitete spremenljivk višje od vrednosti 0,03, za združitev 

v faktorje uporabimo vse spremenljivke razen povečanja prodaje. Združili smo jih glede na to, 

kako je instrument povezan s strategijo in dobili 4 nove faktorje, ki smo jih poimenovali:  

- zbiranje in analiza podatkov o obstoječih in potencialnih kupcih (osredotočanje na 
tržne segmente in neposredno trženje);  

- razlogi za nakup (strategija diferenciacije in oglaševanje); 

- programi za doseganje ciljev podjetja (optimizacija stroškov in stiki z javnostmi in 
publiciteta);  

- orodja za spodbujanje nakupa (strategija hitrega in pospešenega delovanja in 
pospeševanje prodaje). 

 

Po koncu faktorske analize in dobljenih štirih novih faktorjev lahko v celoti potrdimo 

hipotezo, da strategija podjetja statistično značilno vpliva na instrumente marketinškega 

komuniciranja. 

 

H2: Ustrezno tržno komuniciranje lahko bistveno pripomore k izboljšanju prodaje izdelkov in 

k ustvarjanju dobička v podjetju. 

 

Pri preverjanju hipoteze smo upoštevali odgovore anketiranih podjetij iz naslednjih vprašanj: 

osma postavljena trditev 6. vprašanja se glasi: skrbno spremljamo pomembne informacije o 

dogajanju na trgu (Preglednica 58). Tako ravna več kot 68,3 % podjetij (ocena 4 in 5),  29,3 

%  jih to tudi počne (sklepamo, da ne redno – ocena 3), kar pomeni pozitiven odgovor 97,6 % 

anketiranih. 

 

Ustrezno tržno komuniciranje lažje pridobiva tudi  kupce konkurenčnih ponudnikov, zato smo 

upoštevali tudi ta trženjski cilj. Najvišjo aritmetično sredino (tako izvemo, kateremu izmed 
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marketinških ciljev podjetja najbolj sledijo in kateremu posvečajo najmanj pozornosti) ima 

cilj pridobiti kupce konkurenčnih ponudnikov (4,65). 

 

Pri 8. anketnem vprašanju za podjetja je kar 97,6 % anketiranih odgovorila, da v svojem 

podjetju uporabljajo instrumente marketinškega komuniciranja. V nadaljevanju pa smo z 10.  

vprašanjem želeli preveriti, ali anketirani direktorji menijo, da ustrezno tržno komuniciranje 

bistveno pripomore k izboljšanju izdelkov in ustvarjanju dobička v izbranem podjetju. 

(Preglednica 92). Kar 89 % anketiranih meni, da ustrezno tržno komuniciranje bistveno 

pripomore k izboljšanju izdelkov in ustvarjanju dobička v podjetju. Pri 11. vprašanju pa so 

utemeljili, zakaj tako menijo. Njihovi najbolj zanimivi odgovori so: zaradi prepoznavnosti; 

preverjanja in primerjanja  strank glede cen, kvalitete idr.; da opozorijo nase; da kupci znajo 

prepoznati prednosti, koristi in uporabnost izdelkov; zaradi  inovativne narave izdelkov; za 

pridobitev novih kupcev; zaradi pravilnejšega pristopa do kupcev s kvalitetnimi artikli; zaradi 

povečanja dobička; da poudarijo cenovne ugodnosti; ker so informiranost kupcev v zvezi z 

novimi produkti in obrazložitev ter pomoč pri izbiri izdelka ključnega pomena. 

 

Tudi iz ankete kupcev lahko razberemo, da spremljajo tržno komuniciranje podjetij in da so 

tudi sami podali vrsto predlogov, kaj pogrešajo oziroma oni sami predlagajo vrsto tržnega 

komuniciranja, da bi še bolj pritegnili kupce v trgovino.  

 

Hipotezo lahko v celoti potrdimo, saj anketirana podjetja glede njihovih marketinških ciljev 

največ pozornosti posvečajo pridobitvi kupcev konkurenčnih ponudnikov, za kar je pogoj 

ustrezno marketinško komuniciranje. Instrumente marketinškega komuniciranja uporablja kar 

97,6 % anketiranih podjetij, saj jih 89 % meni, da ustrezno tržno komuniciranje bistveno 

pripomore k izboljšanju izdelkov in ustvarjanju dobička v podjetju. Odgovori iz ankete 

kupcev pa so prav še nadgradili mnenje anketiranih podjetij.  

 

H3: Pri tržnem komuniciranju obravnavana podjetja kot instrumente komunikacijskega spleta 

največ uporabljajo oglaševanje in stike z javnostmi in publiciteto (dajanje intervjujev vodij, 

direktorja, sponzorstvo).  

 

Analiziramo opisno spremenljivko. Merjenje: s pomočjo anketnega vprašalnika. Uporabili 

smo frekvenco dobljenih odgovorov, saj lahko iz preglednice ugotovimo, katere instrumente 

marketinškega komuniciranja anketirana podjetja uporabljajo. 

 

Hipotezo preverjamo s pomočjo Preglednice 91, kjer smo z metodo opisne spremenljivke 

preverjali, katere instrumente marketinškega komuniciranja uporabljajo podjetja. 
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Največkrat uporabljen instrument je oglaševanje, ki ga uporablja 43 podjetij, kar predstavlja 

34,1 % vseh odgovorov;  sledi pospeševanje prodaje, ki ga uporablja 29 podjetij ali 23 % vseh 

odgovorov. Nato sledita osebna prodaja, kar uporablja 22 podjetij ali 17,5 % vseh odgovorov, 

in neposredno trženje, kar uporablja 20 podjetij ali 15,9 % vseh odgovorov. Anketirana 

podjetja najmanj uporabljajo stike z javnostmi in publiciteto, kar uporablja 10 podjetij, 

oziroma 7,9 % vseh odgovorov. 

 

Tretjo hipotezo lahko delno potrdimo, delno pa ovržemo. Oglaševanje je največkrat 

uporabljen instrument komunikacijskega spleta, stiki z javnostmi in publiciteta pa je 

najmanjkrat uporabljen instrument.  

 

H4: Trgovine s tehničnim blagom nezadostno preverjajo učinek tržnega komuniciranja s 

kupci.  

 

Odvisna spremenljivka: učinek tržnega komuniciranja. Merjenje: s pomočjo anketnega 

vprašalnika. Metoda: Z-test. 

 

Z-test predstavlja verjetnost, da bo vzorčna aritmetična sredina večja kot opazovana vrednost. 

Iz simetrije normalne porazdelitve izhaja, da če je aritmetična sredina manjša od vrednosti za 

preizkus, potem bo Z- test vrnil vrednost, večjo od 0,5. Pri izpeljavi Z-testa, smo za vrednost 

izbrali 1,5.  

 

Enosmerna vrednost verjetnosti Z-testa pri hipotetični aritmetični sredini, ki smo jo dobili po 

izpeljanem Z-testu, je 0,139229. Iz dobljenega rezultata lahko sklepamo, da trgovine s 

tehničnim blagom nezadostno preverjajo učinek tržnega komuniciranja s kupci. Potrditev 

hipoteze lahko podpremo tudi s Preglednico 93 iz rezultatov  raziskave, kjer vidimo, da več 

kot polovica – 56,1 % podjetij ne meri učinkovitosti svojih tržno-komunikacijskih sporočil, 

medtem ko jih preverja le 42,7 % podjetij. 

5.6 Prispevek k znanosti 

 

Prispevek magistrske naloge k znanosti izhaja iz teoretičnih in empiričnih ugotovitev. 

Teoretične koristi se nanašajo na združitev znanj o strategijah v marketingu, instrumentih 

marketinškega komuniciranja ter na strategijo poti. Osnovni namen raziskave je bil natančno 

preučiti marketinško teorijo, preveriti primerljiva dejstva ter strokovno in argumentirano 

podati usmeritve glede ustrezne strategije v marketinškem komuniciranju.  

 

V empiričnem delu naloge smo predstavili rezultate raziskave o strategiji marketinškega 

komuniciranja v podjetjih oziroma v trgovinah s tehničnim blagom po Sloveniji. Pomagali 

smo si z anonimnim anketnim vprašalnikom, ki smo ga povzeli iz raziskav na temo 
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marketinškega komuniciranja. Dodatno vrednost smo poiskali v  raziskavi  kupcev različnih 

trgovskih centrov s tehničnim blagom po Sloveniji, ki so podali svoje mnenje o tem,  kateri 

instrumenti komunikacijskega spleta jih najbolj nagovorijo. Rezultati anonimne ankete pa so 

nam pokazali, ali si trgovine s tehničnim blagom zastavljajo pravo strategijo in ali uporabljajo 

ustrezne instrumente marketinškega komuniciranja, da bi čim bolj privabile kupce.  

 

Omenjena raziskava predstavlja izhodišče začrtanega modela, ki lahko močno pripomore k 

odkrivanju razhajanja mnenj ponudnikov in porabnikov o najustreznejših instrumentih 

marketinškega komuniciranja za izboljšanje prodaje izdelkov in ustvarjanje dobička v 

podjetju.
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6 UGOTOVITVE IN PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE 

 

Ko ugotavljamo, kakšno strategijo v marketinškem komuniciranju si morajo zastaviti v 

trgovskem podjetju s tehničnim blagom, da se bo prodaja izdelkov še izboljšala, da bodo 

ustvarjali dobiček, lahko podamo več odgovorov, a enotne, čarobne formule ni. 

 

Kot smo lahko preverili, anketirana podjetja najbolj sledijo naslednjim marketinškim ciljem: 

pridobiti kupce konkurenčnih ponudnikov, povečanje nakupov obstoječih kupcev, dolgoročna 

rast prodaje, ohranitev kupcev in povečanje prodaje. Skoraj vsa omenjena podjetja v ta namen 

uporabljajo instrumente marketinškega komuniciranja. 34 % jih uporablja oglaševanje, 23 % 

jih uporablja pospeševanje prodaje (cenovni paketi, nagrade, demonstracije ipd.), osebno 

prodajo (prodajne predstavitve, sejmi in poslovne razstave) uporablja 17,5 % anketiranih,  

neposredno trženje (kataloško trženje, trženje po pošti, po telefonu in elektronsko trženje) jih 

uporablja 15,9 %, stike z javnostmi in publiciteto pa uporablja 7,9 % anketiranih.  

 

Anketirane kupce pa so najbolj nagovorili katalogi, ki jih prejmejo po pošti (neposredno 

trženje) – 34 % vseh odgovorov, 21,5 % anketiranih so prepričali oglasi v medijih, 11,9 % 

anketiranih je nagovorila  spletna stran trgovine, 1 % jih je nagovorilo elektronsko sporočilo 

ali sms sporočilo, le 0,7 % anketiranih pa so nagovorile prodajne predstavitve. Kar 30,9 % 

anketiranih pa je obkrožilo odgovor drugo (največ priporočilo prijateljev, znancev, sledijo 

narava dela, popusti, radovednost, dobre izkušnje).  

 

Opazimo lahko, da kupce oglasi sploh ne nagovorijo toliko, kot menijo ponudniki, saj jih 

lahko uvrstimo šele na tretje mesto. Najbolj kupce prepriča neposredno trženje, s poudarkom 

na kataloških izdajah in, kar je najbolj zanimivo – priporočila prijateljev, znancev. Zato je 

zelo pomembno, kot smo ugotovili tudi iz teoretičnega dela s pomočjo različnih avtorjev, 

ohranjanje obstoječih – zadovoljnih kupcev. Ti so tudi najcenejša reklama trgovini s 

tehničnim blagom in ne le njim. Slaba tretjin kupcev je tudi mnenja, da je v reklamnem 

materialu  podanih premalo informacij, zlasti pogrešajo daljši in natančnejši opis izdelkov več 

tehničnih podatkov, primerjavo z ostalimi izdelki, širšo ponudbo, natančne, jasne opise 

oziroma slike idr. Tudi sami so podali lastne predloge o njihovem vidiku instrumentov 

tržnega komuniciranja, naj naštejemo najzanimivejše: reklamiranje možnosti brezplačne 

dostave in  možnost hitrejše dobave, predstavitve dobaviteljev v trgovinah in prikaz delovanja 

naprav, brezplačna sms obvestila, izvirnejše reklame, oglas v časopisu z opisom trgovine idr. 

 

Sklepamo lahko, da eno največjih napak, ki jih delajo podjetja (ne le trgovine s tehničnim 

blagom), je nezadostno preverjanje učinka tržnega komuniciranja s kupci. V našem primeru 

tega ne počne več kot polovica anketiranih, kar se je pokazalo za napačno in celo dražje. 

Oglasi, zlasti televizijski, veljajo za najdražje instrumente marketinškega komuniciranja, 
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rezultati ankete s kupci pa je pokazala, da jih lahko uvrstimo šele na tretje mesto nagovora 

porabnikov. 

 

Kot navajata Turk (2010, 11) in Vukasović (2012, 56–58), obstaja tudi nova alternativna pot 

trženja, kjer lahko podjetja koristno uporabijo instrumente marketinškega komuniciranja, to je 

lateralno trženje. Lateralno trženje pomeni sistem iskanja novih priložnosti, je način iskanja 

izvirnih idej, ki se porabniku sicer ne bi porodile. Tržniku namreč omogoča razvoj novih 

izdelkov, ki so lahko namenjeni precej širšemu krogu kupcev. Novi, inovativni izdelki lahko 

podjetju, tudi trgovcem s tehničnim blagom, pomagajo, da kljub ostri konkurenci in množici 

istovrstnih izdelkov na trgu, uspe. Največja prednost ustvarjanja inovacij z lateralnim 

trženjem je, da izdelki ne zavzamejo segmenta obstoječega trga, ampak ustvarijo povsem nov 

segment na trgu
11. Možnosti so različne, rezultati so lahko kot novi izdelek, nova korist, kjer 

se ustvari nov trg ali vrsta blaga in novi izdelek ter enaka korist, kjer se ustvari nova podvrsta 

blaga. 

                                                 
11

 V prehranski industriji je to uspelo čokoladnim jajčkam Kinder Surprise, ki se tržijo kot sladkarije 
za otroke, hkrati pa vsebujejo še igračke, s katerimi se otroci lahko igrajo in jih tudi zbirajo. Sem lahko 

uvrstimo tudi Danone z Actimelom. V industriji igrač je to primer Barbike (Turk 2010, 11; Vukasović 
2012, 56–58). Dodamo lahko še primer mobilne telefonije (iPod idr.). 
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7 SKLEP 

 

V nalogi smo skušali ugotoviti, kakšno strategijo si morajo trgovska podjetja, v našem 

primeru trgovine s tehničnim blagom, zastaviti v marketinškem komuniciranju za izboljšanje 

prodaje izdelkov in ustvarjanje dobička v podjetju.  

 

Najprej smo v teoretičnem delu preučevali strategijo v marketingu. Ta mora biti zastavljena 

tako v interesu podjetja kot tudi posameznika v njej. Pri tem lahko optimalno zadovolji 

povpraševanje kupcev, če zna prepoznati določene značilnosti sodobnega trženja z vidika 

porabnikov (raznolikost razpoložljivih izdelkov in storitev, ustrezne informacije, možnost 

primerjave informacij o izdelkih in storitvah).  

 

Trgovine s tehničnim blagom morajo razumeti in upoštevati razlike med marketingom in 

prodajo, saj je pomembno, ali dajejo poudarek na izdelek ali na porabnika; ali je poslovodstvo 

usmerjeno k dobičku od obsega prodaje, ali pa je usmerjeno k dobičku zadovoljnih kupcev; 

ali je načrtovanje strategije usmerjeno kratkoročno na obstoječe izdelke in trge, ali pa je 

načrtovanje usmerjeno dolgoročno na nove izdelke, jutrišnje trge in rast v prihodnosti.  

 

V Sloveniji proces strateškega načrtovanja marketinga v trgovskih podjetjih nima posebne 

tradicije, saj so njihova vodstva bila po tradiciji usmerjena h kratkoročnemu odločanju 

oziroma k posnemanju uspešnejših in inovativnejših konkurentov.  

 

Iz preučevanja  Kotlerja (2004, 112) smo spoznali, da sestavljajo proces marketinga analiza 

trženjskih priložnosti, raziskava in izbira ciljnih trgov, oblikovanje marketinških strategij, 

načrtovanje marketinških programov in organizacije ter uresničevanje in nadzor 

marketinškega prizadevanja. Zato je raziskava marketinga potrebna dejavnost podjetja, saj 

poleg raziskave trga, vključuje še raziskovanje vseh drugih dejavnikov, eksternih  in internih, 

ki so povezana z reševanjem marketinških problemov. Ukvarja se z zbiranjem informacij, ki 

vključujejo informacije, ki se sicer nanašajo na tržišče, na zbiranje informacij o elementih 

trženjskega spleta (izdelek, cena, distribucija, promocija), organizaciji trženja in v 

mednarodnem okolju. 

 

Instrumente marketinškega komuniciranja uvrščamo med trženjska orodja trženjskega spleta. 

Ta sprejeti marketinški strategiji zagotavlja optimalno uporabo vsega, kar marketinški splet 

zajema. Trženjska orodja (8P), kamor se uvršča tudi marketinško komuniciranje,  

predstavljejo kombinacijo marketinških orodij, ki jih podjetje uporablja, da doseže zastavljene 

trženjske cilje. Marketinško komuniciranje lahko definiramo kot vse komunikacijske 

aktivnosti podjetja, s katerimi obvešča in prepričuje porabnike o svojih izdelkih. Zato mora 

dobro poznati prvine komunikacijskega procesa ter uporabljati komunikacijski model ter vse 

njegove prvine. 
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Kot nam je pokazala raziskava v empiričnem delu naloge, ponudniki premalo (ali pa sploh ne) 

upoštevajo prvino – povratno informacijo (angl. feedback), in sicer odzive kupcev na uporabo 

instrumentov marketinškega komuniciranja.  

 

Najprej smo v četrti hipotezi potrdili, da trgovine s tehničnim blagom nezadostno preverjajo 

učinek tržnega komuniciranja s kupci. Najbolj presenetljiva pa so bila razhajanja med 

uporabljenimi instrumenti marketinškega komuniciranja anketiranih podjetij in instrumenti, ki 

najbolj nagovorijo porabnike oziroma kupce. Po lastnih izkušnjah in izkušnjah drugih 

ponudnikov so dobro pripravljeni katalogi, uporabljeni kot neposredno trženje, sicer zelo 

zahtevni za izdelavo, vendar neprimerno cenejši, kot je (redno) oglaševanje po medijih, zlasti 

televizijskem. Enako velja za pripravo spletnih strani, ki so prav tako manj stroškovno 

obremenjujoče. Kot je pokazala raziskava med kupci, so izrednega pomena tudi priporočila 

znancev in prijateljev, saj imajo ponudniki pri tem dvojno korist: poleg že omenjene 

brezplačne reklame, si lahko pridobijo še zveste kupce, ki se ob enaki ali večji kakovostni 

ponudbi znova vračajo.  

 

Iz raziskave med podjetji smo tudi spoznali, da je eden njihovih glavnih marketinških ciljev 

(poleg pridobitve v konkurenčnih ponudnikov) tudi povečanje nakupov obstoječih kupcev, 

dolgoročna rast prodaje ter ohranitev kupcev. Ugotovimo lahko, da je preverjanje učinka 

tržnega komuniciranja s kupci ključna za izboljšanje prodaje izdelkov in dodana vrednost pri 

ustvarjanju dobička v podjetju.  

 

Na vprašanje, katera strategija tržnega komuniciranja je najprimernejša za izboljšanje prodaje 

izdelkov in ustvarjanje dobička v podjetju, lahko odgovorimo, da enoznačne rešitve ni, 

zagotovo pa morajo podjetja preverjati učinek tržnega komuniciranja s kupci. Kot smo 

ugotovili v raziskavi, ima strategija v marketingu pomemben vpliv na instrumente 

marketinškega komuniciranja. Prav tako pa mora podjetje nenehno preverjati, katero je tisto 

ustrezno tržno komuniciranje, ki lahko bistveno pripomore k izboljšanju prodaje izdelkov in k 

ustvarjanju dobička v podjetju. Kupci oziroma porabniki spremljajo tržno komuniciranje 

podjetij, saj so tudi sami povedali, kaj pogrešajo oziroma so podali predloge o vrsti tržnega 

komuniciranja, ki bi ga uporabili, da bi še bolj pritegnili kupce v trgovino. 

 

Omenili smo tudi lateralno trženje, kot novo alternativno pot trženja. Podjetja lahko koristno 

uporabijo instrumente marketinškega komuniciranja, saj iščejo nove priložnosti, izvirne ideje, 

ki se porabniku sicer ne bi porodile. Gre za to, da lahko tržniki razvijajo nove izdelke, 

namenjene širšemu krogu kupcev. Inovativni izdelki lahko tudi trgovcem s tehničnim blagom 

pomagajo, da uspejo kljub ostri konkurenci in množici istovrstnih izdelkov na trgu.  

 

Kot lastno mnenje lahko omenimo negativno presenečenje nad slabim odzivom podjetj v naši 

anonimni anketi. Verjamemo namreč, da je analiza rezultatov raziskave zelo pomembna z
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 trgovine s tehničnim blagom, kot tudi za trgovine z ostalim blagom. Največji trgovski centri, 

kot so Hofer, Lidl, Tuš, Mercator, Spar ipd., redno (npr. preko spletnih anket) preverjajo 

zadovoljstvo kupcev, da bi še izboljšali svojo ponudbo, da bi izboljšali prodajo in povečali 

svoj dobiček. Marsikateri od omenjenih centrov nudi tudi tehnično blago, zato lahko 

sklepamo, da je za trgovine s tehničnim blagom naša raziskava še posebno koristna. 
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PRILOGE 

 

Priloga 1: Anketni vprašalnik za podjetja 

Priloga 2: Anketni vprašalnik za kupce 





 Priloga 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Spoštovani gospod direktor/gospa direktorica! 

 

Na Fakulteti za management Koper pripravljam magistrsko nalogo z naslovom Strategija in 

instrumenti marketinškega komuniciranja v trgovinah s tehničnim blagom. V okviru 

raziskovalnega vprašanja – katera strategija tržnega komuniciranja je najprimernejša za 

izboljšanje prodaje izdelkov in ustvarjanje dobička v podjetju – sem pripravila anonimni 

anketni vprašalnik za trgovine s tehničnim blagom. Njegov namen je ugotoviti, kakšno 

strategijo v marketinškem komuniciranju si mora zastaviti vodilni kader v trgovskem podjetju 

(zlasti s tehničnim blagom), da se bo prodaja njihovih izdelkov bistveno povečala, z njo pa 

tudi dobiček podjetja. 

 

Na osnovi pridobljenih odgovorov bom podala tudi predloge za izboljšanje strategije 

marketinškega komuniciranja za preučevane gospodarske družbe in druge organizacije. Ker 

bo moja naloga objavljena na spletu, bo dostopna vsem podjetjem, ki jih bodo zanimali 

pridobljeni odgovori in ugotovitve raziskave. 

 

Vprašalnik je anonimen, uporabljen pa bo izključno za potrebe omenjene raziskave. Iskrena 

hvala za Vaš trud, želim pa Vam tudi veliko poslovnih uspehov. 

 

S spoštovanjem, Maša Pfajfar Toplak. 

 

Vprašanja: 

 

1. Vaše podjetje sodi med (obkrožite prosim): 

a) malo podjetje (do 50 zaposlenih) 

b) srednje podjetje (51 do 250 zaposlenih) 

c) veliko podjetje (nad 250 zaposlenih) 

 

2. Leto ustanovitve vašega podjetja (napišite letnico prosim) ---------- 

 

3. Oblika lastništva podjetja (obkrožite prosim): 

a) zasebna last 

b) državna in zasebna last 

c) državna last 
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4. Predstavljene trditve se nanašajo na značilnosti vašega podjetja/organizacije. Označite 

prosim, v kolikšni meri se strinjate, da trditev prikazuje dejansko stanje glede dejavnosti tako, 

da napišete oceno od 1(nikakor se NE strinjam) do 5 (zelo se strinjam). 

 

1 Zaposleni se dobro zavedajo, da podjetje 

obstaja zaradi kupcev in ne kupci zaradi 

podjetja 

1 2 3 4 5 

2 Podjetje se hitro in z lahkoto prilagaja 

spremembam na trgu 

1 2 3 4 5 

3 Dolgoročna uspešnost je pomembnejša od 

kratkoročne uspešnosti 

1 2 3 4 5 

4 Zaposlene nagrajujemo za nove/dobre predloge 1 2 3 4 5 

5 Naše vodilo je biti boljši, drugačen od 

konkurentov 

1 2 3 4 5 

6 Podpiramo izobraževanje in usposabljanje 

zaposlenih  

1 2 3 4 5 

7 Zaposleni dobro obvladajo pravila 

komuniciranja v odnosih do kupcev 

1 2 3 4 5 

8 Kriterij podjetja je ekonomska učinkovitost 1 2 3 4 5 

 

5. Predstavljene trditve se nanašajo na poslovni koncept vašega podjetja/organizacije. 

Označite prosim, v kolikšni meri se strinjate, da trditev prikazuje dejansko stanje glede 

dejavnosti tako, da napišete oceno od 1(nikakor se NE strinjam) do 5 (zelo se strinjam). 

 

1 Tehnologija v naši dejavnosti se hitro 
spreminja 

1 2 3 4 5 

2 Tehnološke spremembe so v naši dejavnosti 
pomemben vir poslovnih priložnosti 

1 2 3 4 5 

3 Za ohranjanje ali izboljšanje položaja na trgu 
hitro uvajamo nove izdelke na trg. 

1 2 3 4 5 

4 Razvoj novih izdelkov je povezan z velikimi 

stroški. 
1 2 3 4 5 

5 Naš moto je: Izdelek je ključen, kupci bodo 
kupili naše izdelke 

1 2 3 4 5 

6 Kupci nenehno pričakujejo nove izdelke na 

trgu 

1 2 3 4 5 

7 Podjetja konkurirajo predvsem na podlagi cene 1 2 3 4 5 

8 Kupcem je najpomembnejša kvaliteta izdelkov  1 2 3 4 5 

9 Cena izdelka  je za kupce odločilna pri nakupu 
izdelkov 

1 2 3 4 5 

10 Kupci zaznavajo le majhne razlike (ali nobenih 

razlik) med konkurenčnimi izdelki 
1 2 3 4 5 

11 Povpraševanje ne presega ponudbe 1 2 3 4 5 



Priloga 1 

 

6. Predstavljene trditve se nanašajo na poslovanje v praksi vašega podjetja/organizacije. 

Označite prosim, v kolikšni meri se strinjate, da trditev prikazuje dejansko stanje glede 

dejavnosti tako, da napišete oceno od 1(nikakor se NE strinjam) do 5 (zelo se strinjam). 

1 Središče dogajanja v podjetju je izdelek in 

njegove značilnosti 

1 2 3 4 5 

2 Motiv podjetja je ugotoviti želje ciljnih trgov 1 2 3 4 5 

3 Podjetje želi bolje zadovoljevati potrebe 

kupcev kot konkurenti (dolgoročno 
sodelovanje), 

1 2 3 4 5 

4 Enkrat letno sistematično merimo zadovoljstvo 

kupcev 

1 2 3 4 5 

5 Kupec in njegove spreminjajoče se potrebe so 

za nas izziv in cilj, ki se mu vsi posvečamo 

1 2 3 4 5 

6 Obravnavamo tudi individualne potrebe 

specifičnih kupcev 

1 2 3 4 5 

7 Gradimo zvestobo kupcev  1 2 3 4 5 

8 Skrbno spremljamo pomembne informacije o 

dogajanju na trgu (kupcih, konkurentih itd.) 

1 2 3 4 5 

9 Prizadevamo si širiti prodajo (maloprodajo ali 
veleprodajo) na nove trge 

1 2 3 4 5 

10 Prizadevamo si doseči več kot 10-odstotno 

letno rast prodaje izdelkov 

1 2 3 4 5 

11 Izboljšali smo stopnjo inovativnosti 1 2 3 4 5 

12 Nezadovoljstvo in pritožbe kupcev takoj 
upoštevamo  

1 2 3 4 5 

13 Radi sprejemamo predloge in ideje kupcev 1 2 3 4 5 

 

6. Predstavljene trditve se nanašajo na postavljanje marketinških ciljev. Označite prosim, 

v kolikšni meri se strinjate, da trditev prikazuje dejansko stanje glede trženjskih ciljev 

vašega podjetja tako, da napišete oceno od 1(nikakor se NE strinjam) do 5 (zelo se 

strinjam). 

 

 Trženjski cilji      

1 Povečanje prodaje 1 2 3 4 5 

2 Dolgoročna rast prodaje 1 2 3 4 5 

3 Tržni delež 1 2 3 4 5 

4 Tržni vodja na trgu 1 2 3 4 5 

5 Doseganje cenovne premije 1 2 3 4 5 

6 Uvajanje na trg 1 2 3 4 5 

7 Povečanje nakupov obstoječih kupcev 1 2 3 4 5 

8 Ohranitev kupcev 1 2 3 4 5 

9 Pridobiti kupce konkurenčnih ponudnikov 1 2 3 4 5 
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8. Ali vaše podjetje uporablja instrumente marketinškega komuniciranja? (Prosim obkrožite.) 

a) Da 

b) Ne 

 

 

9. Če je odgovor na 8. vprašanje pritrdilen, katere instrumente komunikacijskega spleta 

uporablja vaše podjetje, da obvešča in prepričuje kupce na ciljnem trgu o svojih izdelkih 

(obkrožite lahko več odgovorov): 

a) Oglaševanje 

b) Pospeševanje prodaje (cenovni paketi, nagrade, demonstracije) 

c) Stiki z javnostmi in publiciteta (dajanje intervjujev vodij, direktorja, sponzorstvo) 

d) Neposredno trženje (kataloško, po pošti, po telefonu, elektronsko) 

e) Osebna prodaja (prodajne predstavitve, sejmi in poslovne razstave) 

f) Drugo 

 

 

10. Ali menite, da ustrezno tržno komuniciranje bistveno pripomore k izboljšanju prodaje 

izdelkov in ustvarjanju dobička v izbranem podjetju? (Prosim obkrožite.) 

a) Da  

b) Ne 

 

 

11. Če je odgovor na 9. vprašanje pritrdilen, prosim na kratko utemeljite, zakaj menite tako.  

 

 

 

12. Ali vaše podjetje meri učinkovitost tržno komunikacijskih sporočil? (Prosim    obkrožite.) 

a) Da 

b) Ne 

 

 

13. Katero vrsto strategije uporablja vaše podjetje (prosim obkrožite – lahko več odgovorov) 

a) Osredotočenje na tržne segmente  

b) Strategija diferenciacije 

c) Optimizacija stroškov 

d) Strategija hitrega in pospešenega delovanja 



 Priloga 2 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK  

(za kupce v trgovinah  izbranih podjetij s tehničnim blagom) 

 

Moje ime je Maša Pfajfar Toplak, na Fakulteti za management Koper pripravljam magistrsko 

nalogo z naslovom Strategija in instrumenti marketinškega komuniciranja v trgovinah s 

tehničnim blagom.  

 

V okviru namena – kaj mora storiti vodilni kader v trgovskem podjetju (zlasti s tehničnim 

blagom), da bodo kupci najprej dobro informirani o izdelkih, ki jih ponujajo, njihovi blagovni 

znamki, da bodo radi prihajali in se vračali v omenjene trgovine, sem pripravila anonimni 

anketni vprašalnik za kupce. Vprašalnik je anonimen, uporabljen pa bo izključno za potrebe 

omenjene raziskave. Iskrena hvala za Vaš trud, 

 

s spoštovanjem, Maša Pfajfar Toplak. 

 

Osnovni podatki (obkrožite): 

 

Spol:           M        Ž 

 

Starost (obkrožite):        do 30 let;   30–40 let;   40–50 let;   51 in več let 

 

Stopnja izobrazbe: Končana osnovna šola; četrta stopnja;  peta stopnja; višji/visokošolski 

študij; univerzitetni študij;  magisterij ali doktorat 

 

Vsebinska vprašanja 

 

1. Kako pogosto prihajate v trgovino s tehničnim blagom? (Prosim obkrožite.) 

a) Vsaj enkrat tedensko 

b) Enkrat mesečno 

c) Občasno, po potrebi 

d) Drugo 

 

2. Kaj vas nagovori za vaš obisk trgovine? (Obkrožite lahko več odgovorov.) 

a) Oglas v medijih (časopis, reklama) 

b) Prejem kataloga po pošti  

c) Internetna (spletna) stran trgovine 

d) Prodajne predstavitve, sejemska razstava 

e) Elektronska sporočila, sms sporočila 

f) Drugo 
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3. Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili pritrdilno, kaj vas je najbolj pritegnilo pri izbrani 

možnosti in zakaj?  

 

 

 

4. Ali se vam zdi, da v reklamnem materialu dobite dovolj informacij o izdelkih trgovine s 

tehničnim blagom?  (Prosim obkrožite.) 

a) Da  

b) Ne 

 

 

5. Kaj pogrešate? 

 

 

 

 

6. Ali menite, da dobite dovolj informacij od prodajalcev v trgovini? (Prosim obkrožite.) 

a) Da  

b) Ne 

 

 

7. Če je odgovor na prejšnje vprašanje nikalen, kaj najbolj pogrešate? 

 

 

 

8. Katera reklama, oglas, katalog ali internetna stran za katerikoli izdelek ali storitev vas je v 

zadnjem času najbolj pritegnila?  

 

 

 

 

9. Kaj bi Vi osebno storili (kakšen način tržnega komuniciranja bi uporabili), da bi pritegnili 

pozornost potrošnika? 

 

 

 

 

 

HVALA ZA VAŠE SODELOVANJE! 

 


