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POVZETEK 

V zaključni projektni nalogi smo raziskovali in preučevali strategijo mednarodnega 

marketinga na primeru nogometnega kluba Manchester United. Raziskali smo pomen in 

prispevek uveljavljene blagovne znamke kluba in tudi značilnosti dolgoročne strategije 

mednarodnega marketinga, ki jo je izbral nogometni klub Manchester United, in kako le-ta 

vpliva na dolgoročno delovanje nogometnega kluba. Ugotovili smo, da različne marketinške 

dejavnosti preučevanega kluba močno vplivajo na povezanost privržencev, prepoznavnost 

kluba in tudi na povečanje vrednosti blagovne znamke kluba. Za prihodnje delovanje klubu 

priporočamo nadaljevanje s širjenjem na trge izven domače države in nadaljnjo krepitev 

pomena blagovne znamke lokalno z izvedbo prijateljskih tekem, obiskov in ostalih direktnih 

promocij, medtem ko naj klub nastopi globalno preko socialnih omrežij, novih medijev in tudi 

z uporabo nekaterih novih naprednih tehnologij.  

Ključne besede: strategija, mednarodni marketing, nogomet, nogometni klub Manchester 

United.  

SUMMARY 

The final seminar paper examines the international marketing strategy of the Manchester 

United Football Club. It explores the significance and contribution of the well-established 

brand to the club and discusses the characteristics of its long-term international marketing 

strategy and its influence on the club's long-term operation. The findings indicate that various 

marketing activities of the club have a strong impact on connecting fans, improving the club's 

visibility and adding value to its brand. In the future, the club should continue expanding to 

foreign markets and work on strengthening its brand locally through friendly games, tours and 

other direct promotional activities. In addition, the club should act internationally using social 

media, new media and certain advanced technologies.  

Key words: strategy, international marketing, football, Manchester United Football Club. 
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1 UVOD  

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Svet se v današnjem času globalno povezuje kot nikoli prej in eden izmed glavnih dejavnikov, 

s pomočjo katerega se povezuje, je mednarodno poslovanje. Lahko bi rekli, da se poleg 

konkurenčnosti in strategije inovacij, ključ uspešnega delovanja in poslovanja sodobnega 

podjetja pri svoji uveljavitvi v razvitem globalnem svetu skriva v marketingu in blagovni 

znamki ter dosegu le-teh na globalnem trgu.  

Podjetja danes na konkurenčnih in hitro rastočih trgih, brez skrbno načrtovanih aktivnosti na 

področju marketinga, tržnega spleta ter uveljavitve vrednosti blagovne znamke težko prihajajo 

do ciljev, ki si jih zastavljajo. Zato je treba strategijo poslovanja podkrepiti z dejstvom, da so 

se podjetja v zadnjem času prisiljena odločati za vstop izven meja domače države. Širitev na 

potencialne trge v tujini zahteva prilagoditev potrebam na trgu v zelo kratkem času in 

pridobitev zaupanja dobaviteljev ter kupcev.  

Dubrovski (2013, 85) si mednarodno poslovanje razlaga kot zelo razširjen pojem poslovanja v 

tujini ali s tujino, saj zajema vse poslovne transakcije, ki na trgovski način (premiki izdelkov, 

storitev, znanja, informacij, kapitala in tehnologije) ali ne trgovinski način (kapitalska 

udeležba v tujem podjetju, tuje naložbe, proizvodnja v tujini, prenos tehnologije, zaposlovanje 

tujcev) vključuje dve ali več držav. Mednarodno poslovanje poleg izvoznih in uvoznih poslov 

vključuje še druge načine mednarodnih ne trgovinskih aktivnosti, tu pa ne smemo pozabiti še 

na neločljivo povezavo medsebojnega tveganja z ne trgovinskim načinom.  

Kotler (1998, 13 v Vukasovič 2012, 19) definira marketing kot »Proces načrtovanja, snovanja 

in ponudbe izdelkov na trgu, določanja pogojev menjave teh izdelkov, določanja ustreznih 

tržnih poti (distribucije) in tržnega komuniciranja, z namenom, da se s ciljnimi skupinami 

ustvari taka menjava, ki zadovolji pričakovanja ciljnih skupin in izvajalca trženja«.  

Konečnik in Ruzzier (2011, 157 v Vukasovič 2013, 42) modernejšo opredelitev blagovne 

znamke opisujeta kot: »Kompleksno entiteto, ki zahteva celovitejše obravnavanje in pogled 

nanjo. V skladu z modernejšim pogledom na blagovno znamko lahko izpostavimo pomen 

njene celovite obravnave tako z notranjega kot z zunanjega vidika. Še posebej pa je treba 

izpostaviti pomen medsebojnega povezovanja med obema vidikoma.« 

Keller (2003) ugotavlja, da je razvoj blagovne znamke vedno bolj pomemben v nogometnem 

klubu. Veliko klubov danes uporablja Kellerjev model treh korakov: izbira elementov 

blagovne znamke, kreiranje marketinških kampanj in strategij ter razvoj in vzdrževanje 

odnosov.  
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Vsebinsko je zaključna projektna naloga razdeljena na teoretični in empirični del. V prvem 

delu smo s pomočjo izbranega gradiva in literature najprej predstavili področje mednarodnega 

poslovanja. Nato smo se osredotočili na pomen in predstavitev značilnosti mednarodnega 

marketinga ter blagovne znamke. Raziskali, preučili in predstavili smo, kako pomembna je 

strategija mednarodnega marketinga in blagovne znamke v nogometnem klubu Manchester 

United. 

1.2 Namen in cilji 

Namen zaključne projektne naloge je bil raziskati, preučiti in opredeliti strategijo 

mednarodnega marketinga in blagovne znamke v nogometnem klubu Manchester United iz 

Velike Britanije. 

Cilji zaključne projektne naloge so bili: 

- preučiti literaturo in vire s področja mednarodnega poslovanja, marketinga in blagovne 

znamke,  

- preučiti vlogo in pomen mednarodnega poslovanja, 

- preučiti vlogo, pomen ter aktivnosti marketinga, 

- opisati pomen in doprinos blagovne znamke, njene elemente ter njeno pozicioniranje, 

- raziskati in preučiti strategijo delovanja, mednarodnega marketinga in blagovne znamke v 

nogometnem klubu Manchester United iz Velike Britanije. 

1.3 Metodologija  

Pri izdelavi zaključne projektne naloge smo uporabili naslednje metode raziskovanja: 

- metodo opisovanja ali deskripcije, 

- metodo povzemanja ali kompilacije, 

- metodo analize, 

- metodo študije primera, 

- metodo sinteze. 

Izvedli smo tudi kvalitativno raziskavo v obliki strukturiranega intervjuja, ki smo ga opravili z 

analitičnim svetovalcem iz podjetja Deloitte. Vprašanja in tematika intervjuja so se dotikala 

predvsem delovanja klubov v povezavi z mednarodnim marketingom in ustvarjanjem 

blagovne znamke v športu. 

1.4 Predpostavke in omejitve 

Pri izdelavi zaključne projektne naloge smo predpostavljali, da je mednarodni marketing 

proces prilagajanja nenehnim tržnim spremembam, potencialnim priložnostim ter razvoju 
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lastnih sposobnosti. Predpostavljali smo, da si blagovna znamka z inovativno strategijo, 

poslanstvom in vizijo ustvari svojo lastno identiteto in si s tem utre pot v začrtano rast 

poslovnega razvoja.  

Glavna omejitev zaključne projektne naloge je bila omejen dostop do internih podatkov 

preučevanega nogometnega kluba Manchester United iz Velike Britanije. 
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2 MEDNARODNO POSLOVANJE 

2.1 Pomen in vloga mednarodnega poslovanja  

Za podjetja, ki v zadnjem času uspešno orjejo ledino v neverjetno konkurenčnem 

gospodarstvu, je neizpodbitno dejstvo, da poslujejo v mednarodnem okolju. Po drugi strani, 

pri mednarodnem poslovanju ne gre zgolj za materialne premike blaga, temveč tudi za izvoz 

in uvoz kapitala ter gibanje delovne sile. Ne smemo pa pozabiti na marketinške in druge 

poslovne naloge, ki se ravno tako izvajajo v sklopu mednarodnega poslovanja (Šenk Ileršič 

2013, 30).  

Teorija loči tri vrste oblik mednarodnega poslovanja (Cohen, Blecker in Whitney 2003, 49): 

- prosta trgovina: država nima nobenega vpliva oziroma nikakor ne omejuje mednarodne 

trgovine, 

- avtarkizem: popolnoma zaprta ekonomija, kar pomeni, da država ne posluje na 

mednarodni ravni, 

- vmesna oblika: država vpliva na mednarodno politiko z različnimi sredstvi, kot so davki, 

kvote, embargo, bojkoti in tako naprej. 

Ruzzier in Kesič (2011, 11 v Šenk Ileršič 2013, 29) opisujeta mednarodno poslovanje kot 

poslovanje s tujino, ki preko domače meje zajema vse poslovanje poslovnih aktivnosti in 

transakcij, ter strmi k temeljnemu cilju, ki je zadovoljevanje potreb svetovnih potrošnikov, 

podjetij in držav. Problem, ki vse pogosteje pojavlja v mednarodnem poslovanju, je nenehno 

spreminjanje in vsakdanja negotovosti, ki vplivajo na temeljne elemente poslovanja. 

Pogosto neizpostavljene karakteristike in vključujejo različne procese, kot so (Makovec 

Brenčič idr. 2006, 80): 

- separacija proizvajalca od direktnega kontakta s kupcem,  

- poslovanje v tuji valuti, 

- regulacije in birokracija v izvozni državi, 

- povečanje posrednikov in posredniških procesov, 

- konkurenčna podjetja, 

- lokalizacija izdelkov in storitev, 

- kulturne in sociološke značilnosti v izvozni državi. 

  



 

5 

 

Slika 1: Klasifikacija tveganj v mednarodnem poslovanju 

Vir: Makovec Brenčič idr. 2006. 

Na uspešno poslovno dogovarjanje in pogajanje imajo velik vpliv kulturne in sociološke 

razlike, zato mora podjetje oziroma njegovi zaposleni v mednarodnem poslovanju prepoznati 

določene kulturne razlike, običaje, vedenje, tveganja in navade poslovnih partnerjev. Podjetja 

ne smejo spregledati dejstva, da bo tisto podjetje, ki že posluje na tujem trgu oziroma tisto 

podjetje, ki šele vstopa na tuj trg, poslovanje na teh trgih zaupalo osebju, ki je že seznanjeno z 

vsemi temi razsežnostmi, in se tako izognilo neprijetnim, včasih celo ključnim spodrsljajem 

(Šenk Ileršič 2013, 299). 

Značilnosti, ki jih skupaj tvorita notranja in mednarodna menjava, se izražajo v številnih 

menjalnih poslih storitev in izdelkov, ki jih posreduje domače ali tuje podjetje. Mednarodna 

menjava, ki poteka izven domače države, pa ima za razliko od notranje večjo zapletenost 

okolja in poslov, večje število različnih trgov in odjemalcev, večje število izdatnih 

konkurenčnih odnosov in večjega tveganja pri poslovanju. Izvozno ali uvozno poslovanje je 

osnovni del mednarodne menjave ter ključen dejavnik stabilnosti in razvoja vsakega 

narodnega gospodarstva. Pomembno dejstvo pri družbenem produktu je, da izvoz v razmerju 

z uvozom predstavlja dejavnik učinkovitega vključevanja države v tokove mednarodne 

menjave in mednarodne delitve ter tako državi zagotavlja lasten razvoj. Storitve in izdelki, ki 

se pojavljajo na izvozni strani, podjetju predstavljajo predvsem konkurenčno prednost, 

medtem ko so izdelki na uvozni strani tisti, ki jih domače industrijske in storitvene 

organizacije ne morejo proizvesti ali pa je proizvodnja teh izdelkov povezana s prevelikimi 

stroški, neustrezno kakovostjo ali tehnološko zastarelostjo itd. Prednost za posamezno državo, 

ki ji ga ponuja mednarodno poslovanje, se odraža v tem, da država proizvaja tiste storitve in 

dobrine, v katerih je sama uspešna in ima tako prednost pred ostalimi državami (Dubrovski 

2006, 15–17).  
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Preglednica 1: Klasifikacija načinov in oblik mednarodnega poslovanja 

 Posredni vstop: Neposredni vstop: 

Samo trženje 1. priložnostni izvoz 4. izvozni oddelki 

 2. izvozne trgovske družbe 5. izvoz s potniki 

 3. druge oblike (komisionarske itd.)  6. izvozna združenja in konzorciji 

  7. izvoz ob sodelovanju zastopstev 

  8. izvozne prodajne družbe 

  9. podružnice in sestrska podjetja 

Trženje in izdelava 10. licenčno poslovanje  

 11. pogodbena izdelava  

 12. franšizing  

Omejen kapital 13. pogodbe o poslovanju  

 14. kooperacije  

Obsežnejši kapital  15. skupna vlaganja 

  16. samostojna vlaganja 

  17. poslovne zveze 

Vir: Hrastelj 1995, 127.  

Podjetja, ki poslujejo na mednarodnih trgih, so vseskozi izpostavljena tveganjem in 

nevarnostim. Podjetja in drugi udeleženci mednarodnega poslovanja se morajo pred vstopom 

na tuje trge dobro zavedati dejstva, da praktično ne morejo poslovati brez določenega 

tveganja. Vzroki za takšna tveganja izhajajo predvsem iz zelo različnih političnih, 

gospodarskih, finančnih, kulturnih in tehnoloških okolij svetovnih trgov. Pomembno pri 

podjetjih pa je tudi njihov odziv delovanja na trgih, oziroma zavedanje, da bodo določena 

tveganja in nevarnosti tudi pravočasno prepoznali, oziroma predvideli in jih nato ustrezno 

zavarovali (Šenk Ileršič 2013, 94).  

Poznamo več tveganj v povezavi z mednarodnim poslovanjem (Okolo 2012): 

- operativno tveganje, 

- politično tveganje, 

- tehnološka tveganja, 

- tveganja za okolje, 

- gospodarska tveganja, 

- finančna tveganja, 

- nevarnost terorizma, 

- cenovna tveganja, 

- tveganje zadovoljstva kupcev, 

- tveganja zaradi slabega upravljanja, 

- konkurenčna tveganja, 
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- tveganja povezana z lokacijo, 

- korupcija. 

Vstop na tuji trg ni pogojen s stanjem privlačnosti trga, temveč tudi s prednostmi 

mednarodnega poslovanja, zaradi katerih se podjetja pogosteje odločijo za vstop na tuji trg. Ti 

razlogi se razlikujejo od podjetja do podjetja, ali še bolj natančno, od izdelka/storitve do 

izdelka/storitve, med njimi pa zaradi prepletenosti ostrih ločnic ni mogoče postaviti.  

Tako lahko naštejmo najpogostejše prednosti vstopa na tuji trg (Dubrovski 2006, 91–92): 

- porast prihodkov,  

- porast ali vzdrževanje obsega zaposlitve, 

- znižanje stroškov na enoto izdelka, 

- zmanjšanje amortizacijske dobe stroškov raziskav in razvoja, 

- podaljšanje življenjskega cikla izdelka, 

- razporeditev in razpršitev tveganja, 

- pridobljena znanja in izkušnje z drugih trgov, 

- odprava sezonskih vplivov, ki temeljijo na domačem trgu, 

- izboljšanje konkurenčne učinkovitosti, 

- iskanje strateškega partnerstva in vključevanje v mrežne povezave, 

- dostop do primernih nabavnih virov, 

- dostop do priložnosti za prenos poslovnih funkcij, 

- inovacije poslovnega sistema, 

- sledenje ključnim odjemalcem v tujini, 

- rast in razvoj. 

V mednarodnem poslovanju je izredno pomembna lokacija gospodarstva. Torej, za 

gospodarstvo, ki je obkroženo z razvitimi državami, vselej predstavlja večjo prednost kot pa v 

nasprotnem primeru, če leži na lokaciji razvojnih in menjalnih tokov. Prav tako prednost 

predstavljajo ugodne kopne in vodne komunikacije, ker vplivajo na znižanje transportnih 

stroškov, ti omenjeni stroški pa v zunanji trgovini predstavljajo pomembno postavko. Država, 

ki je članica večje integracijske skupnosti, načeloma trguje pod ugodnejšimi pogoji od držav, 

ki so zunaj nje (Kenda 1987, 33 v Šenk Ileršič 2013, 35).  
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Slika 2: Shema mednarodnega poslovanja 

Vir: Šenk Ileršič 2013, 35. 

2.2 Značilnosti mednarodnega poslovanja 

Današnja delujoča podjetja v mednarodnem poslovanju se poleg običajne ločitve na velika in 

mala podjetja, razlikujejo tudi po tem, da so različnih vrst, imajo različen obseg poslovanja 

kot aktivnosti, ki jih izvajajo. Ne nazadnje se ločujejo tudi glede na izbrano strategijo in 

vizijo, v skladu z nenehnim razvojem. Velika podjetja so bolj prevladujoča, imajo predvsem 

večje denarne, naložbene, kapitalske in marketinško-prodajne potenciale, lažje razvijejo 

poslovne aktivnosti v posameznih organizacijskih segmentih, so bolj strukturirana, a po drugi 

strani so predvsem bolj ter manj prilagodljiva, hkrati pa tudi manj odzivna v primerjavi z 

malimi podjetji (Ruzzier in Kesič 2011, 38–39, 45 ). 

Avtor pojasnjuje: »Mednarodno poslovanje so vse poslovne aktivnosti in transakcije, ki 

potekajo preko meja domače nacionalne države in njenega poslovnega okolja. Cilji 

mednarodnega poslovanja so zadovoljevanje svetovnih potrošnikov, podjetij in tudi 

posameznih držav. Najbolj značilni in tradicionalni poslovni aktivnosti v mednarodnem 

poslovanju sta izvoz in uvoz blaga ter storitev. Z večanjem pomembnosti pomena 

internacionalizacije celovitega poslovanja pa se v zadnjih letih krepijo tudi druge poslovne 

aktivnosti v mednarodnem poslovanju, kot so neposredne tuje investicije, različne pogodbene 

oblike mednarodnega poslovanja ter tudi širitev raziskovalno-razvojnih, proizvodnih, 

kreatorskih, oblikovnih, skladiščnih, distribucijsko-logističnih in tudi drugih poslovnih 

aktivnosti v mednarodni tržni prostor.« (Kesič 2010) in nadaljuje: »…podjetja z vstopom v 

mednarodno poslovno okolje vstopajo v drugačna poslovna, finančna, zakonodajna, pravno-

regulirana, kulturna, menedžerska, tržna in sprememb polna okolja, kar daje poslovanju v 

mednarodnem okolju drugačno konotacijo, težo, zahtevnost in pomen.« (Kesič 2010). 
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Kotler (2003, 385) našteva nekaj razlogov, zakaj se podjetje podaja v mednarodno areno: 

- globalna podjetja lahko ponujajo boljše in cenejše proizvode, kar lahko ogrozi domači 

- trg podjetja,  

- podjetje lahko ugotovi, da nekateri tuji trgi omogočajo priložnost po večjem dobičku, 

- kot na domačem trgu,  

- podjetje potrebuje večje število potrošnikov, da lahko doseže bolj ekonomično 

- poslovanje, 

- podjetje želi zmanjšati odvisnost od katerega koli trga, 

- potrošniki so tudi v tujini in želijo tudi mednarodno postrežbo. 

Vse več podjetij se uveljavlja kot tako imenovane multinacionalke ali večnacionalna podjetja. 

Taka podjetja izvajajo različne aktivnosti mednarodnega poslovanja in izkoriščajo predvsem 

svojo pogajalsko moč, imajo velik vpliv pri lobiranju, veliko finančno ter tržno moč in si s 

tem ustvarjajo globalno konkurenčnost. 

Izpostavimo lahko naslednje pomembnejše značilnosti multinacionalnih podjetij (Dubrovski 

2004, 40 v Šenk Ileršič 2013, 88–89):  

- poslovne aktivnosti so razpršene na različnih mednarodnih trgih (geografska razširjenost 

in diverzifikacija izdelkov) z namenom dosegati ekonomije obsega, 

- storitve, izdelki, reprodukcijski material ter »know-how« so standardizirani, toda težje se 

prenašajo znotraj posameznih enot multinacionalnega podjetja, 

- imajo močno pogajalsko moč in konkurenčnost na globalnem trgu, ki velikokrat preide v 

oligarhično moč, 

- v okviru njihovih poslovnih enot obstaja tako imenovani »notranji trg« (proces 

internacionalizacije), 

- dovršeni notranji management procesov in centralizirana kontrola ter odločitveni center, 

- razvita infrastruktura, ki omogoča sofisticirano tehnologijo in masovno proizvodnjo. 

Zaradi raznolikosti ter nepoznavanja mednarodnega okolja obstaja velika nevarnost za 

napačne poslovne odločitve, predvsem pri načinu vstopa na izbrane trge, pri izboru 

potencialno zanimivih izvoznih trgov in načinu delovanja na teh trgih. Ves vloženi trud 

oziroma dosedanji razvoj v podjetja se lahko v trenutku izniči z napačno poslovno odločitvijo, 

ne glede, ali gre za mala ali velika podjetja, obenem pa s tem ogrozijo bodisi njihov razvoj ali 

pa celo obstoj (Dubrovski 2006, 35).  

Kljub temu je zabeležena dolgoletna rast mednarodnega poslovanja in njegove pomembnosti. 

Rast globalizacije se razvija zaradi vsaj naslednjih osem dejavnikov (Kim in Hwang 1992, 

29):  

- tehnologija; se širi, predvsem v transportu in komunikacijah,  

- vlade; odstranjujejo mednarodne poslovne omejitve, 

- institucije; zagotavljajo storitve za lažji potek mednarodnega poslovanja, 
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- potrošniki; želijo vedeti o tujem blagu in storitvah, 

- konkurenca; je postala bolj globalna, 

- politični odnosi; so se izboljšali pri nekaterih gospodarskih velesilah, 

- države; bolje sodelujejo pri mednarodnih vprašanjih, 

- meddržavno sodelovanje in sporazumi. 
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3 MARKETING  

3.1 Vloga in pomen marketinga za poslovanje podjetij 

Pojem marketing ali trženje je uradno sprejela ameriška zveza American Marketing 

Association, pomeni pa sledeče: »Trženje je postopek načrtovanja in izpeljave zamisli, cen in 

komunikacij ter distribucij idej, blaga in storitev v postopkih menjav, ki zadovoljujejo 

posamične cilje in cilje organizacije« (Hrastelj in Makovec Brenčič 2005, 12) Mednarodni 

marketing vključuje vse našteto, le da je poslovanje težje na večjih ravneh. 

Veliko podjetij danes več časa posveča marketinškim strategijam, ki so glavna razlika med 

lokalnim in mednarodnim marketingom. Usklajenost mednarodnega marketinga je zlasti 

pomembna zaradi svoje implementacije, ki mora biti, v kompleksnejšem in bolj raznolikem 

okolju, uporabna. Procesi in principi poslovanja morajo biti mednarodno uporabni glede na 

marketinško strategijo (Ali in Talwar 2013, 30).   

3.2 Značilnosti in aktivnosti marketinga 

Marketingu, ki temelji na razmišljanju, je treba dodati tudi tisti del, ki izhaja iz samih izkušenj 

v poslovanju in samo na ta način je možno splošno veljavne forme, po ugotovitvi njihove 

veljavnosti za konkreten posel, tudi v takem poslu izpeljati. Ob naraščajoči informacijski 

intenzivnosti se funkcija marketinga vse bolj preusmerja na področja, ki so bila prej v domeni 

drugih funkcij in obratno, da se druge funkcije vse bolj preusmerjajo na področje marketinga. 

Namen, oziroma ključni cilj marketinga ni več samo, kako izpeljati ponudbo oz. prodajo ali 

nabavo, temveč tudi, kako zadržati zadovoljnega potrošnika, predvsem z razvojem ali 

vzdrževanjem dolgoročnih povezav (Dubrovski 2006, 38–39).  

Pojma trženjsko komuniciranje in oglaševanje se velikokrat uporabljata in pojmujeta enako. 

Toda oglaševanje je le eden izmed načinov in pristopov trženjskega komuniciranja (Shank 

2005, 277). 

Kot pravita Kotler in Armstrong (2004, 563), je splet trženjskega komuniciranja sestavljen iz 

petih načinov: 

- oglaševanja,  

- pospeševanja prodaje, 

- odnosov z javnostmi in publicitete, 

- osebne prodaje, 

- neposrednega in interaktivnega trženja. 

Poudariti je treba, da marketing v organizacijah predstavlja več kot sredstvo promocije in 

prodaje, je sredstvo načrtovanja in upravljanja odnosov in izmenjav med različnimi 
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javnostmi. Tako ponovno poudarimo vlogo, mesto in pomen marketinga, ki je planiranje, 

analiziranje, izvrševanje in nadziranje zastavljenih programov, načrtovanih za spodbujanje 

izmenjav vrednosti s ciljnimi trgi ob namenu doseganja zadovoljstva strank (Devetak 2007, 

24).  

Marketinški instrumenti so nadzirljive spremenljivke, kar pomeni, da lahko podjetje na njih 

aktivno vpliva, jih načrtuje, oblikuje in nadzira. Ti inštrumenti so naslednji (angl. »4Ps«):  

- izdelek ali storitev (angl. »product«), 

- cene in pogoji prodaje (angl. »price«), 

- prodajne poti in distribucija (angl. »place«), 

- komuniciranje (angl. »promotion«).  

Vsi štirje instrumenti morajo delovati med seboj povezano, s ciljem doseči učinek sinergije. 

Poimenujemo jih tudi marketinški miks. Najpomembnejši instrument med njimi je zagotovo 

izdelek. Poleg teh štirih instrumentov sta vedno bolj pomembna še dva instrumenta 

ponudnikov blaga in storitev (Šenk Ileršič 2010, 63): 

- pogodbeni pogoji (financiranje, dobavni rok, plačilni pogoji);  

- človeški faktor (odgovornost, zanesljivost, točnost, poslovna kultura itd.). 

Marketing omogoča organizacijam ugotavljanje potreb na ciljnih trgih, upoštevanje 

konkurenčnosti, načrtovanje primernih programov, izmenjav in razpečevanja informacij ob 

primerni motivaciji in stimulaciji vseh udeležencev poslovnega procesa. Prav tako pomaga pri 

razvijanju programov po konkurenčnih cenah in jih nato dostavlja plačilno sposobnemu 

povpraševanju. Istočasno prispeva določen delež pri najemu finančnih in drugih virov za 

dopolnitev poslanstva ter stalno spremlja in analizira domačo in tujo konkurenco (Devetak 

2007, 24).  

Preglednica 2: Ključni koraki marketinškega management procesa 

 Korak Aktivnost 

1. Analiza trga Analiza pozicije, deleža trga, moči na trgu, 
vplivajoče prednosti in priložnosti, slabosti 
in nevarnosti ter konkurenčne prednosti 

podjetja na trenutnem trgu 

2. Plan vstopa na trg Izbira targetiranega trga in izbira strategije 

vstopa na tuji trg. 

3. Implementacija Implementacija in izvajanje planirane 

strategije in alokacija potrebnih sredstev z 

namenom dosega optimalnih rezultatov. 

4. Kontrola Evaluacija procesov in vzpostavitev 

indikatorjev učinkovitosti ter kontrola le-teh. 

Vir: Varshney in Gupta 2005. 
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4 BLAGOVNA ZNAMKA 

4.1 Pomen in doprinos blagovne znamke podjetju 

Bistvo blagovne znamke je prepoznavanje izdelka s strani porabnikov. Ti omenjeni izdelki pa 

naj bi dosegali primerljivo raven kakovosti ter standardov in s tem zadovoljili potrebe 

porabnikov. Moč blagovne znamke je danes, s primerno prepoznavnostjo in pravilno 

umeščenostjo na trg, umetnost in temelj sodobnega trženja (Makove Brenčič 2008, 74 v 

Kozjan 2012, 29).  

Blagovna znamka ponuja določene informacije, ki se navezujejo na koristi, pridobljene z 

nakupom izbranega izdelka. Poleg tega jim blagovna znamka zagotavlja tako funkcionalne 

kot tudi emocionalne koristi (Vukasovič 2012, 270). 

Nekaj ključnih pomenov, ki jih sporoča blagovna znamka (Kotler 1999, 571–572 v Vukasovič 

2012, 271): 

- lastnosti: blagovna znamka sporoča določene lastnosti porabniku, 

- koristi: porabniki ne kupujejo lastnosti, temveč se te lastnosti spremenijo bodisi v 

funkcionalne ali emocionalne koristi, 

- vrednote: blagovna znamka nazorno pokaže vrednote lastnika, 

- osebnost: blagovna znamka privlači tiste porabnike, ki se poistovetijo z uspešnostjo 

izdelka. 

Vukasovič (2012, 272) prepoznava najbolj trajne pomene blagovne znamke v vrednotah, 

kulturi in osebnosti. Blagovna znamka ne sestoji zgolj iz določene predstave ali imidža, ki jo 

oblikuje bodisi ime bodisi oglaševanje, temveč se navezuje na zelo kompleksne kategorije. 

Porabnik si po določenem času, oziroma določenih pridobljenih informacijah, kot so na 

primer lastne izkušnje, ustvari določeno predstavo o blagovni znamki, na katere pa imajo 

velik vpliv prav gotovo tudi proizvajalci. Ključno pri tem pa je, da izdelek z blagovno 

znamko, porabniku poleg funkcionalnih lastnosti ponuja tudi neotipljive, na zunaj nevidne 

koristi (Vukasovič 2012, 272). 

Konečnik Ruzzier (2011, 155) navaja, da uspešnost blagovne znamke ni stvar naključij in 

sreče, temveč sistematičnega dela usposobljenih ljudi in določene količine denarnih sredstev 

za daljše časovno obdobje.  

Močna blagovna znamka omogoča postavljanje in vzdrževanje visokih cen, kar vodi v višji 

dobiček, je vir pogajalske moči, spodbuja povpraševanje, nudi lažje širjenje asortimenta in 

uvaja nove izdelke, se povezuje z novimi kupci in prehaja na nova tržišča. Pripomore tudi k 

načrtovanju proizvodnje ter prodaje v podjetju ter si ustvari stalen krog kupcev, ki so zvesti 

blagovni znamki, kar podjetju omogoča nižje stroške pri trženju (Korelc 2010, 67). 
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Korelc (2010, 98–99) navaja številne prednosti, ki jih prinaša močna in uveljavljena blagovna 

znamka za proizvajalca: 

- igra referenčno vlogo ter bistveno pripomore k pridobivanju kakovostnih poslovnih virov 

v obliki sodelavcev, finančnih sredstev, partnerjev in tehnologije, 

- omogoča dober položaj proizvajalca pri pogajanjih s potencialnimi trgovskimi 

organizacijami, 

- predstavlja višjo ceno ter dobiček za blago, označeno z blagovno znamko, 

- pomemben element necenovne konkurence, 

- krepi konkurenčni položaj,  

- vzdržuje in širi povpraševanje, 

- predstavlja vstopno oviro za potencialne konkurente, 

- pozicionira določen izdelek, 

- predmet prodaje na finančnem trgu. 

4.2 Ustvarjanje blagovne znamke 

Proces, s katerim ustvarjamo blagovno znamko, se prične z globokim, kontemplativnim 

spraševanjem o poslanstvu, viziji in filozofiji podjetja, prednostih, slabostih, kulturi, 

priložnostih in nevarnostih. Formulacija blagovne znamke mora biti povezana z zasnovo 

podjetja, poslanstvom, vizijo in filozofijo poslovanja oziroma načinom razmišljanja; torej 

tisto, kar želimo doseči oziroma tisto, kar smo zmožni doseči. Cilji, zmožnosti in sredstva so 

stvari, katere moramo poznati, kajti brez tega sta lahko še tako dobra trženjska strategija in 

identitetni program blagovne znamke neuspešna. Ustvarjanje blagovne znamke se nadaljuje z 

preučevanjem okolja, smernic, trgov, trendov, konkurence, partnerjev, nevarnosti in 

priložnosti. Poznavanje samega sebe ni dovolj, poznati moramo tudi svoje tekmece in 

nasprotnike ter partnerje in pa tudi sedanje in bodoče podpornike naše blagovne znamke. 

Tržniki se vse preveč osredotočajo samo na potrošnika, namesto osredotočanja na 

konkurenco, kajti pravi zmagovalci vedo več o svojem nasprotniku od nasprotnika samega, 

obenem pa je treba na izbranih ciljnih segmentih blagovno znamko pozicionirati na način, ki 

ponuja največje konkurenčne prednosti in zmožnosti (Korelc, Musulin in Vidmar 2006, 34–

35).  

Eden od pomembnejših vidikov za opredelitev osebnosti znamke je, da so vsi vključeni v 

proces ustvarjanja in upravljanja znamke in s tem prikazujejo enovit in jasen profil tržne 

znamke in s tem postane marketinški subjekt, ki ga je treba tako tudi obravnavati. Ne 

nazadnje moramo vedeti, da je tržna znamka posrednik med izdelovalcem/prodajalcem in 

kupcem/potrošnikom, kjer sta prvi in drugi živi bitji, zato je še kako pomembno, da je tudi 

posrednik nekdo in ne nekaj! Premišljena osebnost tržne znamke ima naloge, da usmerja, 

opredeljuje in nudi pomoč pri vsem, ki so kakorkoli z njo povezani od zaposlenih, poslovnih 

partnerjev, lastnikov in družbe same. Vsi skupaj, ki so tako posredno kot neposredno vpleteni 
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v proces trženja blagovne znamke imenujemo deležniki blagovne znamke (Pompe in Vidic 

2008, 74).  

Razvoj identitete blagovne znamke se prične na vrhu podjetja, saj je končni uspeh blagovne 

znamke odvisen od zmožnosti podjetja, da ustvari ozračje in kulturo znotraj podjetja, obenem 

pa krepi želeno in začrtano identiteto blagovne znamke (Korelc 2010, 86). 

Ameriška oglaševalska agencija Young and Rubicam navaja, da so pri uspešni graditvi 

blagovne znamke potrebni štirje dejavniki. Prvi korak pri gradnji blagovne znamke je 

razlikovanje. Pri razlikovanju se mora blagovna znamka od ostalih blagovnih znamk odražati 

v drugačnosti in pa se predvsem razlikovati po kakovosti. Drugi dejavnik se glasi 

relevantnost. Tu gre za skladnost blagovne znamke s ciljnimi skupinami. Tretji temelj pri 

ustvarjanju blagovne znamke je spoštovanje blagovne znamke, ki se pokaže predvsem pri 

tem, kako uporabniki cenijo blagovno znamko, njeno priljubljenost in njeno kakovost. Zadnji, 

četrti dejavnik pa se sklicuje na poznavanje blagovne znamke, ki pokaže uporabnikovo 

razumevanje notranjega delovanja blagovne znamke in s tem poznavanje, kako ustvarjate 

določeno vrednost in vaš vložek k družbi. To poznavanje blagovne znamke je intimno ter se 

kaže v pozitivnih izkušnjah z njo (Korelc 2010, 72–74). 

Razvoj blagovne znamke se ne prične v izolaciji, temveč je delo tisočih ljudi v daljšem 

časovnem obdobju. Razvoj ni samo v domeni del izvršnih managerjev ter marketing 

managerjev, ampak zajema delovanje številnih pomembnih členov, ki soustvarjajo blagovno 

znamko, od strateških svetovalcev, promocijskih agencij, oblikovalskih podjetij, raziskovalnih 

podjetij, industrijskih oblikovalcev, okoljevarstvenih oblikovalcev in pa vse do podjetij, ki se 

ukvarjajo z odnosi z javnostmi. Velik donos pri vrednotenju pa so prispevali vsekakor tudi 

zaposleni, dobavitelji, partnerji, delničarji (Neumeier 2006, 51 v Kozjan 2012, 30). 

Ugledna in uveljavljena blagovna znamka ne dopušča napak, slabe kakovosti in 

neodgovornosti upravljavcev, kajti vsaka zgrešena odločitev oziroma napaka se lahko hitro 

maščuje. Takšna dejanja upravljavcem ne puščajo veliko manevrskega prostora in s tem dá 

jasno vedeti o nespornem nadzoru nad identiteto blagovne znamke (Korelc, Musulin in 

Vidmar 2006, 107).  

Za ustvarjaje uspešne blagovne znamke so včasih potrebne tudi napake, ki pa ne nazadnje 

pripomorejo k izstrelitvi blagovne znamke med zvezde. Eden takšnih primerov je steklenica 

pijače Coca-Cola, za katere model je oblikovalec, misleč, da se Coca-Cola prideluje iz 

kakavovih izvlečkov, vzel kakavov sadež in seveda storil napako, obenem pa nevede 

oblikoval najboljšo in najbolj seksi steklenico na svetu (Korelc 2010, 95).  
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Slika 3: Družina Coca-Cola steklenic 

Vir: Hdwyn 2016. 

4.3 Ključni elementi blagovne znamke 

Kotler in Pfoertsch (2007) v Solcansky (2011, 1325) definirata več kot eno osnovno metriko 

vrednosti blagovne znamke, kot so: 

- blagovna znamka predstavlja kvaliteto,  

- blagovna znamka je kolekcija občutkov, občutij, povezanih z vonjem, čutenjem, branjem, 

otipom v povezavi z blagovno znamko, 

- blagovna znamka ostaja v spominu kupcev glede na njihove interakcije z blagovno 

znamko v preteklosti in tiste v prihodnosti, 

- blagovna znamka z vsako interakcijo vpliva na nakup v prihodnosti, ki je bazirana na 

zaupanju. 

Pomembno vlogo odigrajo tako imenovani elementi tržne znamke, torej njeno ime, logotip, 

simbol, slogan, barva in embalaža, ki potrošnika v vsakdanjem življenju nagovarjajo 

najpogosteje in gotovo najbolj neposredno 'slikajo' poslanstvo, vizijo, slog, prepričanja, 

vrednote in filozofijo tržne znamke. 

Blagovne znamke običajno obsegajo različne elemente, kot so (Pearce 2011, 23): 

- ime: beseda ali besede, uporablja se za identifikacijo podjetij, izdelkov ali storitev, ali 

koncept,  

- logotip: vizualen, blagovna znamka, ki označuje znamko, 

- slogan (angl.: »catchphrase«), 

- grafični dizajn: "dinamičen vijugast trak" je blagovna znamka del blagovne znamke 

Coca-Cole, 
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- oblike: razlikovalne oblike Coca-Cola steklenice in Volkswagen Beetle so blagovne 

znamke elementov teh znamk, 

- barve: Owens Corning je edina blagovna znamka steklenih izolacij, ki je lahko roza, 

- zvok: edinstvena melodija označuje znamko, 

- dišave: vrtnica, jasmin, mošus, katerih vonj je blagovna znamka Chanel No. 5, 

- okus: Kentucky Fried Chicken je blagovna znamka s svojim posebnim receptom enajstih 

zelišč in začimb za pečenega piščanca, 

- gibanja. 

Preko teh elementov povezujemo blagovno znamko v kompleksnejši pojem, ki se povezuje 

skupaj z identiteto blagovne znamke. Tržniki se tako na podlagi želene identitete odločajo, 

kako povezati elemente skupaj s pomeni blagovne znamke in doseči želene cilje. Med šest 

pomenskih ravni blagovne znamke sodijo (Kotler 1996, 445): 

- lastnosti,  

- koristi, 

- vrednote, 

- kultura, 

- osebnost, 

- porabnik. 

Z ustreznim vplivanjem pa tržniki poskušajo izvabiti različne poglede in vrednote na njihovo 

blagovno znamko. De Chernatony med funkcionalne vrednote uvršča (Doler 2008): 

- učinkovitost, 

- kakovost, 

- pripravnost, 

- preprostost uporabe, 

med čustvene pa: 

- poštenost, 

- ambicioznost, 

- vedrost, 

- previdnost. 

4.4 Pozicioniranje blagovne znamke 

Danes je na tako zasičenem trgu težko razlikovati blagovne znamke in izdelke med seboj. 

Zato je ključnega pomena, da podjetje izbere in zgradi blagovno znamko v potrošnikovih 

očeh in mislih.  

Avtorja Ries in Trout, ki sta začetnika pozicioniranja, lepo izpostavita bistvo pozicioniranja: 



18 

»Pozicioniranje se začne pri izdelku – to je kos blaga, storitev, podjetje, ustanova ali celo 

oseba. Toda pozicioniranje ni nekaj, kar narediš izdelku. Pozicioniranje je nekaj, kar narediš v 

mislih morebitnega kupca.« (Pfajfar in Konečnik 2007, 651). 

Vukasovičeva (2009, 265–266) pravi, da se zaradi naraščajoče konkurence in zahtev 

porabnikov na živilskem trgu, pravilnega in natančnega pozicioniranja v blagovne znamke v 

zadnjem času pridobiva vedno večjo vlogo v procesu upravljanja blagovnih znamk. 

Bunc (2007, 179–180) meni, da pravilna izbira oznake proizvodov in izdelkov, ki naj bi 

ustrezala vsem tržno-ciljnim segmentom, zagotovo ni lahka in v isti sapi dodaja, da se tako 

tržno-pravne zaščitene oznake proizvodov kot tudi njihovi proizvodi razlikujejo po moči in 

vrednosti, ki jo dosegajo na trgu.  

Za uspešno pozicioniranje so potrebni štirje dejavniki (Jobber 2010, v Konečnik Ruzzier 

2011, 111): 

- jasnost: ideja o pozicioniranju mora biti jasna tako glede konkurenčne prednosti kot tudi 

glede ciljnega trga, 

- doslednost: množica ljudi je vsakodnevno obdana z veliko količino sporočil, zato je 

potrebno sporočilo, ki ga bomo dosledno uporabljali, 

- kredibilnost: sporočilo konkurenčne prednosti, ki je bilo izbrano, mora biti kredibilno pri 

ciljnih porabnikih, 

- konkurenčnost: proizvodi morajo imeti konkurenčno prednost. Različnim porabnikom 

morajo ponujati dodane lastnosti, ki jih konkurenca nima. 

Pri pozicioniranju ne smemo mimo dejstva, da je to zadnji korak, ki sledi segmentiranju ter 

izboru ciljnega trga. Pred uvedbo izdelka na trg je ključnega pomena seznaniti se s porabniki 

in trgom ter konkurenco, ki je bo izdelek deležen. Seveda ni dovolj, da se tržniki nenadoma 

odločijo ter določen izdelek pozicionirajo na podlagi višje kakovosti spremljajočih storitev, 

ampak morajo zaposleni vse sestavne dele procesa, izvajanja storitve, odločno podpirati in 

delovati v skladu z domnevnimi obljubami. Le v podobnem primeru bo zaznano 

pozicioniranje enako želenemu pozicioniranju (Konečnik Ruzzier 2011, 115). 

Pozicioniranje velja za relativno, kajti potrošniki vedno oblikujejo pričakovanja in vrednotijo 

ponudbo glede na nadomestila, ki jih ponujajo tekmeci, zato moramo biti pozorni na dejstvo, 

da upoštevamo položaj pozicioniranja konkurenčnih podjetij, v mislih potrošnikov predvsem 

pri ponudbi in tržni znamki. Pri pozicioniranju se nam tako porajata dve glavni alternativi in 

sicer, ali se pozicionirati blizu tekmeca, ki najbolje zadovoljuje potrebe trga, ali pa se odločiti 

in poiskati povsem svojo pozicijo. Ker gre pri pozicioniranju predvsem za oblikovanje 

predstave o tržni znamki v glavah potrošnikov, seveda pozicioniranje ni kratkoročna naloga, 

ampak je potreben čas za oblikovanje ustrezne pozicije. Ko se ta ustvari, predstavlja 

konkurenčno prednost in je ni smiselno nenehno spreminjati, kajti v nasprotnem primeru nas 

lahko pripelje do naslednjih napak (Podnar, Golob in Jančič 2007, 107–108):  
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- podcenjena pozicija: podcenjeno in nejasno mnenje kupcev o tržni znamki zaradi 

nejasnega sporočila in dokazovanja pozicije, 

- precenjena pozicija: kupci si na podlagi sporočil ustvarijo mnenje, da gre za boljšo 

ponudbo, kot v resnici je,  

- zmedena pozicija: nejasno mnenje kupca o tržni znamki zaradi prevelikega števila trditev 

o prednostih ali pa zaradi prepogostega pozicioniranja in spreminjanja pozicije,  

- dvomljiva pozicija: dvomljivost kupcev o trditvah proizvajalca tržne znamke.  
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5 MEDNARODNI MARKETING 

5.1 Značilnosti mednarodnega marketinga 

Mednarodni marketing se svojih izhodiščih, načelih, zamislih, inštrumentih in metodah 

bistveno ne razlikuje od marketinga, katerega smo vajeni na domačem trgu. Bistvena razlika 

pa se skriva v obsegu in zapletenosti procesov in postopkov, saj je ta obseg v mednarodnem 

poslovanju zaradi različnosti posameznih okolij veliko večji, delovanje pa je bolj zapleteno. 

Na omenjene dejavnike vplivajo predvsem razlike v negospodarskem okolju (naravno, 

politično, geografsko, kulturno-politično, ekološko, tehnološko, energetsko) oziroma 

gospodarskem okolju (mednarodne integracije, zunanje gospodarska politika in struktura, 

monetarna politika, necarinske ovire in spodbude) ter tržnem okolju (pravne razmere, 

strateška zavezništva, intenzivnost konkurence, standard in kupna moč, informacijski sistem, 

logistika itd.). Vse to so dejavniki, ki jih domači trg po večini ne pozna oziroma te 

pomembnejše ne vplivajo na marketinško delovanje (Dubrovski 2006, 35–43). 

Na mednarodnih trgih ne delujejo le multinacionalke, torej večja in razvejana podjetja, ampak 

tudi majhna in srednje velika podjetja, Večina slovenskih mednarodno delujočih podjetij sodi 

prav v kategorijo SME-jev, vendar se pojavljajo predvsem v obliki mednarodnih podjetij in ne 

v obliki multinacionalk (Makovec Brenčič idr. 2006, 19). 

 

Slika 4: Naloge mednarodnega trženja 

Vir: Cateora in Graham 2002, 9. 
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Avtorji trdijo, da »Zgornja tabela prikazuje celotno okolje mednarodnega tržnika. Notranji 

krog prikazuje kontrolirane dejavnike domačega okolja: ceno, izdelek, promocijo in 

distribucijske kanale, ki v marketinškem žargonu predstavljajo 4 P-je. Naslednja kroga 

označujeta domače in tuje dejavnike, na katere podjetje ne more vplivati, kot so politične, 

ekonomske in kulturne značilnosti. Nato Cateora in drugi orisujejo še vsak naslednji tuj trg s 

krožnicami, kjer organizacija posluje. Opozarjajo pa, da marketinška rešitev v državi A ni 

nujno uporabna tudi v državi B. Zato je treba okolje za vsako državo podrobneje preučiti 

glede na specifične ekonomske, politične in kulturne značilnosti. Skica dobro prikazuje 

kompleksnost mednarodnega strateškega planiranja. Čeprav se zdi, da opravljamo isto analizo 

na domačem in na tujem trgu, temu ni tako. Takšno razmišljanje lahko povzroči fenomen, ki 

ga Cateora in Graham opisujeta kot »self reference criterion« ali etnocentrizem, pri čemer 

vstopamo na tuji trg z istim načinom kot na domačega in pri tem ne upoštevamo kulturnih 

razlik in posebnosti.« (Makovec Brenčič idr. 2006, 19). 

Podjetja, ki želijo preživeti na zahtevnih svetovnih trgih, se soočajo z zahtevo po doseganju 

poslovne odličnosti in ne zgolj z uresničevanjem temeljnega načela gospodarjenja, ki sloni na 

t. i. načelu »minimaks« (tj. doseči maksimalni možni rezultat z minimalnimi žrtvami). To 

terja izjemno prožno poslovanje ter nenehno prilagajanje vedno novim zahtevam trgov, zato 

mora vsaka organizacija v procesu nadzora izvajati analizo svoje aktivnosti, ki zajema 

naslednje štiri faze (Tekavčič 2002, 677): 

- ločitev bistvenih aktivnosti od nebistvenih,  

- analiziranje pomembnih bistvenih aktivnosti,  

- primerjava opravljanja aktivnosti z najboljšimi znanimi praksami oz. t. i. 

»benchmarking«, 

- preučevanje povezav med aktivnostmi. 

Mednarodno trženje delimo na dve smeri, in sicer organizacijo in mednarodno/izvozno 

trgovino ter mednarodno poslovanje. Osnovni pomen pa Cateora in Graham (2002, 9) 

zapišeta kot: »Marketing na mednarodni ravni je poslovna dejavnost, ki zajema tako plan, 

strošek/cenitev, promocijsko vrednost in pretok produktov ali storitev podjetja do 

nakupovalcev in potrošnikov v več državah za profitabilno poslovanje.«  

Kljub uspešnemu poznavanju veščin, kot so razvoj in raziskave, proizvodnja in trženje, 

logistika in finance, se večina podjetij ne znajde najbolje v mednarodnih vodah. Ni 

enostavnega recepta za uspeh v mednarodnem poslovanju, tudi zaradi regulative in omejitve 

tujih trgov.« (Cateora in Graham 2002, 9).  

5.2 Vloga in pomen mednarodnega marketinga 

Stopnja razvoja mednarodne trgovine lahko močno vpliva na mednarodno gospodarstvo. 

Postavljene so bile različne teorije, kako uspeti na mednarodnem trgu. Ena od teorij 
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predstavlja uspeh podjetja na domačem trgu in nato nadaljnji razvoj in napredovanje ter vstop 

na tuji trg. Z globalizacijo svetovnega gospodarstva so morala tudi mala podjetja začeti 

spreminjati in prilagajati svoje izdelke, da so lahko konkurirala spreminjajočemu se 

gospodarstvu oziroma trgu (Chaston in Mangles 2002, 247).  

Strateški management mednarodnega marketinga lahko opredelimo kot prenos načrtnega in 

ciljnega povezovanja marketinških potencialov podjetja z ugotovljenimi obeti na tujih tržiščih 

ob upoštevanju ostalih dejavnikov širšega poslovanja okolja. Temelji na strateškem odločanju 

in na uporabi sodobnega instrumentarija za analiziranje, načrtovanje, izvedbo in kontrolo 

marketinških aktivnosti. Izhodišče strateškega managementa predstavlja globalna vizija in 

strateško razmišljanje vodstva podjetja (Vezjak 1988, 229–230). 

 

Slika 5: Dejavniki, povezani z mednarodnim marketingom 

Vir: Consumerpsychologist 2008 

Ključna elementa mednarodnega marketinga sta marketinški program in marketinški proces. 

Marketinški program je sestavljen iz elementov marketinškega spleta. To so: izdelek, cena, 

distribucija in promocija. Ti elementi so uporabljeni tako na lokalnem kot tudi na 

mednarodnem okolju in predstavljajo tisto vsebino, s katero se ukvarja mednarodni 

marketing. Marketinški proces v mednarodnem marketingu pomeni obliko marketinga oz. 

uniformiranje korakov v mednarodnem marketingu, ki obsega naslednje dejavnosti: razvoj, 

realizacija, informiranje, nadzor, itd. (Chung 2007, 145). 

Z globalnim marketinškim konceptom, s katerim podjetje stremi k razvoju produkta, ki ga bo 
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lahko prodalo na globalnem trgu po razumni ceni in enakem marketinškem setu po vsem 

svetu, stremi torej za tem, da na enak način po vsem svetu zadovoljuje želje in potrebe. 

Podjetja v tem primeru ustanovijo značilni segment s podobnimi zahtevami za isti proizvod 

po vsem svetu; pri tem konceptu podjetja pravzaprav standardizirajo vse moči in aktivnosti po 

vsem svetu. Kljub temu se podjetja, ki razvijajo globalno marketinško strategijo, cenitev, 

oglaševanje in distribucijske kanale, med seboj na različnih trgih vendarle malo razlikujejo. 

Pri globalnem marketinškem konceptu marketinški plan stremi k neki stopnji standardizacije, 

ki jo še dopušča stroškovni in kulturni vpliv (Cateora in Graham 2002, 19).  

5.3 Blagovna znamka v mednarodnem marketingu  

Definicija blagovne znamke je: ime, beseda, znak, simbol, risba ali kombinacija teh, ki sledi 

cilju identifikacije dobrin in storitev podjetja ter jih s tem diferencira od konkurenčnih 

podjetij (Richelieu, Lopez in Desbordes 2008, 30). 

Odločitve o blagovni znamki v mednarodnem marketingu so zelo pomembne, posledice pa 

daljnosežne. Prva presoja, s katero se podjetja soočajo, je, ali sploh oziroma v kakšnem 

obsegu označevati izdelke z blagovno znamko. Nato sledi naslednja dilema, in sicer, ali 

izdelke označevati z lastno blagovno znamko, z blagovno znamko posrednika ali pa celo 

prevzeti tujo znamko (nakup, franšiza, licenca, kooperacija). Če se podjetje odloči za trgovsko 

blagovno znamko, potem je njegov obseg proizvodnje manjši oziroma s prejšnjo blagovno 

znamko ni doseglo želenega uspeha ali pa funkcije marketinga nima razvite do te meje, kjer bi 

se blagovna znamka vzdrževala in pripravljala. Če pa se podjetje odloči za uporabo lastne 

blagovne znamke, sledi odločitev o eni ali več blagovnih znamk v povezavi s posameznimi 

trgi. Pomembno pa je tudi določiti, kakšna bo blagovna znamka, ki pa je največkrat odvisna 

od izdelka, načina embaliranja, njene kakovosti, mesta prodaje. Pri izbiri imena in pri samem 

oblikovanju blagovne znamke je treba upoštevati komercialne vidike in spoznanja ved, ki 

temeljijo na proučevanju človeka. Dejstvo, ki je ravno tako pomembno pri vstopu podjetja na 

tuje trge, je, ali uporabiti skupno mednarodno ime znamke ali pa uporabiti različna imena na 

različnih nacionalnih trgih. Skupno ime znamke prinaša podjetju razvoj mednarodne 

prepoznavne znamke in prenašanja renomeja znamke. Na drugi strani pa tržniku na vsakem 

blagovnem trgu omogoča uporabo raznolikih blagovnih znamk oziroma takšnega imena, ki bo 

ustrezalo tako kulturnemu okolju oziroma bo lahko izgovorljivo in razumljivo v lokalnem 

jeziku (Dubrovski 2006, 256 v Dubrovski 2013, 289).  

Ključen element uspešnega marketinškega izdelčnega tržnega nastopa, vodenje pravilne 

politike in strategije izdelka v mednarodnem tržnem prostoru, je njegova blagovna znamka. 

Ta predstavlja znak razlikovanja in ime, identiteto določenega izdelka in pripomore k izvedbi 

načrtovanih marketinških aktivnosti oziroma zagotovi večjo prepoznavnost pri potrošnikih in 

konkurenčno prednost na svetovnih trgih. Uspešna svetovna podjetja dajejo velik pomen vlogi 

in uveljavljenju blagovnih znamk za svoje izdelke, saj te predstavljajo del tako imenovanega 
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neotipljivega tržnega premoženja nekega podjetja. To pa pomeni, da morajo svetovna podjetja 

znati (Ruzzier in Kesič 2011, 127–129):  

- načrtovati in razviti izdelke in storitve v skladu z dejanskimi in predvidenimi potrebami 

svetovnih potrošnikov v izbrani, segmentirani ciljni skupini, 

- znati oblikovati prodajne pogoje v soodvisnosti z značilnostmi izdelka ali storitev ter v 

skladu s predvidenimi pričakovanji in morebitnimi priložnostmi trga, kjer je 

najpomembnejši element marketinškega spleta še vedno prodajna cena, vendar pa je treba 

pri oblikovanju cen upoštevati tudi konkurenčne, tržne in dinamične elemente, 

- uporabiti obstoječe ali pa se odločiti za nove distribucijske kanale, po katerih bodo 

storitve ali izdelki najbolj dostojno dosegali potrošnike,  

- nadzorovati komuniciranje tako, da bo dostojno dosegalo optimalne učinke, upoštevajoč 

značilnosti storitev in izdelkov ter svetovnih potrošnikov in njihovih ciljnih skupin.  
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6 EMPIRIČNI DEL – PREUČEVANJE STRATEGIJE MEDNARODNEGA 

MARKETINGA V NOGOMETNEM KLUBU MANCHESTER UNITED 

V drugi polovici leta 1990 je management nogometnih klubov začel obravnavati športni klub 

kot posel. Danes se je fokus nogometnih klubov preusmeril na grajenje in ohranjanje 

blagovne znamke. Strategije blagovne znamke v nogometnih klubih so dandanes bolj 

moderne z usmerjenostjo normalne organizacije. V tem pogledu nogometni klubi gradijo na 

blagovni prepoznavnosti in iz nje ustvarjajo in razvijajo nove oblike poslovanja, ker mora biti 

usmerjenost globoka za uspešno poslovanje (Beech in Chadwick 2007, 186–187). 

Ravni internacionalizacije blagovne znamke (Susman 2007, 135): 

- Iz lokalne v regionalno blagovno znamko: najpomembnejši faktor na tej ravni je 

vzpostaviti blagovno znamk in zavedanje o blagovni znamki v širši regiji. To se lahko 

doseže s povezovanjem manjših klubov in sodelovanjem z njimi v obliki šole nogometa 

in skupaj ustvariti skupnost, kjer vsi podpirajo največji klub v regiji. 

- Iz regionalne v nacionalno blagovno znamko: na tej ravni je pomembno povečati 

prepoznavnost blagovne znamke in graditi na dosegu širšega segmenta. Klub, ki prehaja 

v nacionalno blagovno znamko, lahko vzpostavi strateška partnerstva z drugimi klubi in 

nakup nacionalnih športnih zvezd (angl. »starplayers«). Blagovna znamka z zvezdo 

pripomore k blagovni prepoznavnosti. 

- Iz nacionalne v mednarodno blagovno znamko: nakup mednarodnih zvezd v klub v 

primerjavi z igralci le iz nacionalnega okvira, potovanja v tujino z namenom povezovanja 

z ljudmi in ustvarjanje ter zadovoljevanje navezanosti s klubom. Tukaj spada ves 

preostali marketinški splet, preko katerega se lahko povežete z navijači preko ustvarjanja 

strani v več jezikih itn. 

Vključujoč faktorje, ki vplivajo na vrednost blagovne znamke nogometnega kluba, je 

pomembna izbira sledečih faktorjev, ki poleg marketinškega vložka nogometne ekipe 

(promocije, oglaševanje, prodaja produktov) doprinesejo k vrednosti blagovne znamke 

nogometnega kluba (Turkenich 2011, 15): 

- nakup televizijskih pravic za prenos,  

- prodaja vstopnic, 

- izvajanje promocij in obiski nogometne ekipe po svetu, 

- prodaja produktov, povezanih z blagovno znamko, 

- storitve, povezane z odprtjem restavracij, muzejev, trgovin itd., 

- uporaba novih tehnologij v sklopu promocije (mobilne in internetne aktivnosti), 

- razvoj in ohranjanje spletne strani, 

- usmerjena promocija k novim članom, 

- ustvarjanje baze navijačev. 

Rast in nastopanje blagovne znamke na mednarodnih trgih razkriva, kako lahko klubi 
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uporabljajo svojo blagovno znamko in kako jo neprestano izboljševati in ustvarjati. Obstajajo 

štiri različne teorije za nogometne klube in vse so povezane s strategijo ugleda blagovne 

znamke: afiniteta blagovne znamke, zasledovalci in izzivalci blagovne znamke ter strategija 

blagovne znamke preko osvajalca. (Richelieu, Lopez in Desbordes 2008, 35).  

Afiniteta do blagovne znamke je srednje- do dolgoročna strategija, na katero se fokusira 

Manchester United in prinaša rezultate. Eden izmed razlogov za to strategijo je pridobitev bolj 

lojalnih in zanesljivih navijačev, kar jim omogoča visoko obiskanost tekem in dogodkov, 

povezanih z blagovno znamko Manchester United. (Westerbeek in Smith 2003, 75). 

Ugled blagovne znamke v nogometnem klubu pogosto povezujejo z uspehom blagovne 

znamke na domačem okolju kot pozitiven začetek ob vstopu v nove države. Strategija 

internacionalizacije bo skozi daljše obdobje prinašala rezultate in gradila na trgu ter blagovni 

prepoznavnosti. (Richelieu, Lopez in Desbordes 2008, 36–37). Afiniteta blagovne znamke je 

dosežena preko ponujanja izkustvenega marketinga, kjer klub gradi na skupnostih, povezanih 

z nogometnim klubom. (Richelieu, Lopez in Desbordes 2008, 36–37). Blagovna 

prepoznavnost je zelo pomembna, toda tudi zelo draga, v kolikor nisi vodilen na trgu. Zato je 

pomembno izpostavljati in graditi na priložnostih in prednostih, ki jih konkurenca nima. 

Takšen primer je igranje tekem v tujini z namenom promocije ali pa nakup nogometne zvezde 

(Richelieu, Lopez in Desbordes 2008, 36–37). 

V nadaljevanju je klub lahko pazljiv glede dveh področij, in sicer vrednosti blagovne znamke 

in stroškov marketinga. S fokusiranjem na te matrike bodo lahko uspešno ugotovili rast 

vrednosti blagovne znamke v primerjavi s stroškom, ki ga povzroča. Tako bodo lažje gradili 

dobičkonosna partnerstva in marketinške kampanje, ki doprinesejo k vrednosti in 

profitabilnosti blagovne znamke (Turkenich 2011, 24). 

Za višanje blagovne vrednosti kluba se uporabljajo kombinacije oglaševanja, promocij, 

sponzorstev, direktnega naslavljanja in druge oblike komunikacije. V športnem marketingu so 

vključeni vsi aspekti managementa blagovne znamke, kot so simboli in logotip blagovne 

znamke (Turkenich 2011, 24). 

Osvajanje blagovne znamke vključuje klub, ki se poskuša približati lokalno preko ustvarjanja 

kluba z blagovno znamko v tujini z namenom povezovanja s skupnostjo in grajenja na 

skupnosti navijačev in sledilcev, takšen primer pa je tudi sklepanje strateških partnerstev v 

tujini (Richelieu, Lopez in Desbordes 2008, 36–37). Na takšen način danes klub Manchester 

United ohranja odlične stike z New York Yankees (Westerbeek in Smith 2003, 35). 

6.1 Predstavitev nogometnega kluba Manchester United  

Manchester United velja za enega najbolj prepoznavnih in najuspešnejših nogometnih klubov 

na svetu. V svojem 137-letnem delovanju šteje dediščina nogometnega kluba 62 osvojenih 
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lovorik, kar omogoča razvoj vodilne svetovne blagovne znamke v svetu in mednarodno 

skupnost 659 milijonov navijačev in ljudi, ki sledijo klubu Manchester United. Preko 

razširjene mednarodne skupnosti ima Manchester United vzpostavljenih več načinov 

pridobivanja in generiranja sredstev in dohodkov za svoje delovanje. Manchester United je 

visoko aktiven tako izven kot na nogometnem igrišču ter v poslovnem okolju (Brand Finance 

2015, 18). 

Nino Pirtovšek iz podjetja Deloitte opisuje razvoj novih medijev in njihovega vpliva na 

strategije blagovne znamke nogometnih klubov takole: »Dejstvo je, da je največ k razvoju 

športa pripomogel prav marketing, kjer se velike korporacije bojujejo za primat v panogi. Ker 

pa se je svet z vso tehnologijo, ki nam je danes prisotna, dejansko nekako »skrčil«, je 

marketing moral dobiti novo dimenzijo – mednarodno. Danes ni več dovolj, da prodajaš 

izdelke samo v lokalnem okolju, ampak se moraš širiti tudi v regijo in svet. In ravno zaradi 

močnega prodajnega kanala, ki lahko danes naslavlja več potencialnih kupcev kot nekoč, je 

šport postal orodje mednarodnega marketinga.« (Pirtovšek 2015). 

To vključuje (Manchester United. F.c. b. l.c): 

- sponzorstvo, prodaja produktov, 

- nove medije in mobilne tehnologije, 

- predvajanje tekem (angl.: »boardcasting«) in dohodke od organizacije tekem. 

Manchester United ima 66 milijonov zasledovalcev na svoji Facebook strani in je lociran v 

Veliki Britaniji, v mestu Manchester, kjer je populacija prebivalstva približno 450 tisoč 

prebivalcev. Podprti jeziki na spletni strani kluba so angleščina, francoščina, španščina, 

arabščina, kitajščina, japonščina in korejščina. Trenutno je njihova strategija usmerjena v 

Singapur, Tajsko in Indijo, kjer imajo v strategiji vključene obiske v sledeče države, odprtje 

trgovin in sklepanje strateških partnerstev v teh državah. Spletna stran doseže 47 milijonov 

ogledov na mesec (Manchester United. F. c. b. l.d).  

Zaenkrat ima Manchester United le CRM, preko katerih vrši vpogled v perspektivo 

uporabnika ob uporabi socialnih omrežij, spletne strani in lojalnih programov. Preko teh 

razvijajo in omogočajo nove komercialne načine za doseganje kupcev (Manchester United. F. 

c. b. l.f).  

Prodaja izdelkov (športna oprema, športna oblačila in oblačila za prosti čas ter ostali produkti) 

preko licenčnih izdelkov blagovne znamke je v letu 2014 dosegla 5 milijonov prodanih 

izdelkov, kar je predstavljalo prihodek v višini skoraj 32 milijonov britanskih funtov. Izdelki 

z blagovno znamko Manchester United se distribuirajo in prodajajo v obliki licenčnega 

poslovanja s skoraj 200 licencami v 120 državah (Manchester United. F. c. b. l.e). 

Dohodki od organizacije tekem predstavljajo pomemben del prihodka kluba, kajti domači 

stadion Old Trafford je bil razprodan skozi vse tekme od sezone leta 1997/98. Samo v letu 
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2013/14 je stadion v 28 tekmah privabil preko 2 milijona obiskovalcev. Prav tako klub s 

igranjem tekem generira doseg 2.8 milijarde ogledov preko predvajanja tekem v 197 državah. 

(Manchester United. F. c. b. l.e). 

Klub se udeležuje obiskov v tujih državah in tujih nogometnih klubov, z namenom promocije 

blagovne znamke in zbližanja z navijači ter ljubitelji tega nogometnega kluba. Obiski v tujino 

so načrtovani preko poletja, ko je nogometna sezona prekinjena. V zadnjih 4 letih je klub 

odigral 24 ekshibicijskih tekem vključujoč: Avstralijo, Kitajsko, Nemčijo, Hongkong, Irsko, 

Norveško, Japonsko, Južna Afriko, Švedsko, Tajsko in Združene države Amerike. V ZDA je 

klub vzpostavil rekord Združenih držav Amerike v številu obiskovalcev nogometne tekme, 

kjer je bilo 109 tisoč navijačev v mestu Michigan, leta 2014 (Manchester United. F. c. b. l.d). 

6.2 Opis in zgodovina ter blagovna znamka nogometnega kluba Manchester United 

Manchester United Football Club je bil prvič ustanovljen leta 1878, čeprav takrat še pod 

drugim imenom Newton Heath LYR. Finančne težave, ki so klub pestile v začetku 20. 

stoletja, so ga praktično pripeljale do propada, vendar pa je klub iz težkega položaja rešil 

lokalni lastnik pivovarne, John Henry Davies, in leta 1902 klub Newton Heath preimenoval v 

Manchester United (Manchester United. F. c. b. l.a). 

Klub se je leta 1910 preselil na novo lokacijo stadiona Old Trafford. Med leti 1922 in 1931 je 

nogometni klub Manchester United veljal za tako imenovani »jojo« klub, kajti kar nekajkrat 

je izpadel v drugo divizijo ter se nato spet vrnil v prvo, obenem pa se je v tem obdobju 

zamenjalo kar nekaj takratnih trenerjev. Po smrti Johna Henryja Daviesa leta 1927 se je 

finančno stanje v klubu poslabšalo do te mere, da bi klub po vsej verjetnosti pristal v stečaju, 

a ga je nato leta 1931 prevzel James W. Gibson in odplačal takratni dolg, ki je za tiste razmere 

znašal velikanskih 2000 funtov. Med leti 1939 in 1945 je na Otoku vihrala druga svetovna 

vojna zaradi česar je prišlo do prekinitev nogometne lige, obenem pa so leta 1941 nemški 

letalski bombniki uničili del stadiona Old Trafford. Optimizem se je vrnil leta 1945 ob 

prihodu managerja Matta Busbyja, za katerega se je kasneje izkazalo, da je postal eden 

pomembnejših osebnosti v zgodovini nogometnega kluba Manchester United. Busby ni 

izgubljal časa in je začel sestavljati zmagovalno ekipo, ki je svoj vrhunec doživela leta 1952, 

ko je osvojila First Division in tako so postali prvaki (Manchester United. F. c. b. l.a). 

Leta 1957 je Manchester United postal prvi angleški nogometni klub, ki je tekmoval v 

evropskem pokalu in prišel vse do polfinala, kjer ga je nato ustavil končni zmagovalec 

madridski Real. Velik pečat v zgodovini kluba je pustila tudi tragična nesreča ob 

strmoglavljenju letala, ki se je zgodila 6. februarja 1958 v Münchnu, ko je življenje izgubilo 

23 ljudi – vsi igralci prve ekipe, uradniki in novinarji. V začetku šestdesetih let prejšnjega 

stoletja, ob prihodu igralskih legend Denisa Lawa, Bobbyja Charltona in Georgea Besta je 

bila ekipa praktično nepremagljiva ter je svoje uspehe kronala z osvojitvijo naslovov leta 
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1965 in 1967, temu pa dodala še naslov v evropskem pokalu leta 1968, ko so v finalu 

premagali Benfico s 4:1, s čimer je nogometni klub Manchester United postal prvi angleški 

klub z lovoriko v tem tekmovanju. Leto kasneje Matt Busby po slabem začetku sezone 

odstopi z mesta glavnega trenerja, čemur je sledilo daljše obdobje slabših rezultatov, vse do 

prihoda legendarnega Alexa Fergusona. Legendarni »Fergi« že takoj ob prihodu pokaže svoje 

neverjetne managerske kvalitete in leta 1993 osvoji tako imenovani dvojček (Premier League 

in FA Cup). Svoj pohod pri zbiranju srebrnine nadaljuje iz sezone v sezono, vse do 

nepozabnega leta 1999, ko je v tisti sezoni osvojil vse, kar se je osvojiti dalo (Premier League, 

FA Cup in UEFA Champion League). Predvsem dramatična je slednja, ko so v finalu z 

zadetkoma Teddyja Sheringhama in Olea Gunnarja Solskjaerja, v sodnikovem podaljšku 

premagali FC Bayern München in tako sezono zaključili s trojčkom (Manchester United. F. c. 

b. l.a). 

Na najbolj cenjeno evropsko lovoriko, torej z zmago v UEFA Champion League, je nato 

ponovno dočakal v letu 2008, ko so v Moskvi na stadionu Luzhniki po izvajanju 

enajstmetrovk s 6:5 premagali londonski klub Chelsea. Dne 8. maja 2013 je Ferguson 

sporočil, da se po omenjeni sezoni poslavlja kot manager prve ekipe in postaja častni 

ambasador kluba, obenem pa svoj odhod proslavi z osvojitvijo rekordnega dvajsetega naslova 

v angleški Premier League. Njegov naslednik postane ravno tako Škot, David Moyes, ki je 

pred tem več kot desetletje uspešno vodil ligaškega tekmeca Evertona. Moyes je na klopi 

nogometnega kluba Manchester United po valu slabih rezultatov in pritiskov, ki so sledili, po 

vsega 10 mesecih odpuščen in njegovo mesto je do konca sezone kot vršilec dolžnosti 

opravljal še aktivni igralec, klubska legenda Ryan Giggs. V sezoni 2014 je krmilo vodenja 

managerja v klubu prevzel Nizozemec Louis van Gaal in ponovno nadgrajuje ekipo za 

šampionska leta (Manchester United. F. c. b. l.a). 

 

Slika 6: Logotip nogometnega kluba Manchester United 

Vir: Premier-league 2016. 
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Preglednica 3: Osvojene lovorike 

Manchester United FC Tekmovanja Število 

Državni naslovi    First division/Premier League 7/13 

Pokalni naslovi  FA Cup/League Cup/FA Community Shield 11/4/20 

Evropskih naslovi 

UEFA Cup Winners' Cup/UEFA Champions 

League  1/3 

Svetovni naslovi Intercontinental Cup/FIFA Club World Cup 1/1 

Vir: Wikipedia 2016. 

Blagovna znamka Manchester United je tretja najbolj prepoznavna nogometna znamka na 

svetu, ki pa je prva po vrednosti svoje blagovne znamke z največjim številom navijačev in 

skupnosti (Brand Finance 2015, 6). Danes je Manchester United najbolj finančno uspešen 

nogometni klub na svetu. Iz nogometnega kluba Newton Heath LYR, kot je bilo ime klubu 

leta 1878, je bil preimenovan v Manchester United leta 1904. Za navijače in ljubitelje 

Manchester Uniteda pa je znana skupnost Rdeči vragi (angl. »Red Devils«) (Manchester 

United. F. c. b. l.a). Nino Pritovšek dodaja: »Dobra znamka je predpogoj za dobro prodajo. 

Vendar znamka ne postane nekaj čez noč. Potrebno je veliko dela, pravih odločitev, pravega 

»timinga« in pa seveda »supporta«. Zraven dobre znamke pa mora biti tudi strategija prodaje, 

projekcija prodaje, strokovna ekipa, prodajna ekipa, ogromno marketinških analiz, IT-

podpora, prodajna in dobavna veriga. Vse te celice za sebe pa bi delovale, če ne bi bile 

usklajene in sinhronizirane.« (Pirtovšek 2015) 

Manchester United uporablja čustveni pristop ob privabljanju novih podpornikov in navijačev 

v skupnosti preko igralcev različnih ras in barv, z lojalnimi navijači in partnerskimi 

zavezništvi z globalnimi podjetji. Kot rezultat marketinške strategije je močna blagovna 

znamka, ki bazira na pozornosti do kupcev (podpornikov in navijačev); z veliko zmogljivostjo 

razločevanja od preostalih nogometnih klubov, drugačne marketinške aktivnosti z uporabo 

modernih tehnologij; finančnih storitev in pa močno vizijo, kaj klub je. To so osnovni principi 

uspeha tega nogometnega kluba.  

Leta 2015 je vrednost blagovne znamke Manchester United 1,206 milijarde evrov, kar jim je 

prineslo uspešnost na igrišču, nova sklenjena strateška partnerstva in novo pogodbo o 

pravicah predvajanja tekem (Brand Finance 2015, 6). 

Tekom zadnjega desetletja se je izteklo partnerstvo s podjetjem AON, ki ga je nadomestil nov 

strateški partner Chevrolet, ki je zagotovil dvojno vsoto v primerjavi s partnerstvom s 

podjetjem AON, ki je vredno 47 milijonov britanskih funtov tekom 7 let. Prav tako so v letu 

2014 prekinili dolgoletno sodelovanje s podjetjem Nike. Kot posledica je Manchester United 

v letu 2015 sklenil novo rekordno partnerstvo s podjetjem Adidas. Adidas bo tekom desetih 

let zagotovil 750 milijonov funtov in bo uradni športni opremljevalec kluba. Kljub temu so 

prihodki v devetmesečju leta 2015 padli v primerjavi z lanskim letom, predvsem zaradi slabih 
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nastopov v Ligi prvakov (angl. »Champions League«). Manchester United pa bo po vseh 

pričakovanjih, glede na njihovo konsistenco športnega uspeha na tekmovanjih, svoje prihodke 

in vrednost blagovne znamke v prihodnjih letih dvigoval (Manchester United. F. c. b. l.c). 

 

Slika 7: Vrednost blagovnih znamk nogometnih klubov v letu 2015 

Vir: Brand Finance 2015, 12. 

Machester United je postal globalna blagovna znamka po tragediji v Münchnu, v tako 

imenovani »the Munich Air Tragedy« leta 1958, v kateri so umrli vodilni omenjenega kluba. 

Po tem dogodku je bila ekipa ponovno zgrajena in skozi močno fundacijo in talentirane 

igralce je v desetih letih prišla na vrh lige »European Champions League«, prvič v zgodovini 

kluba. (Manchester United. F. c. b. l.e). 

Nino Pirtovšek na to dodaja, da ima: »Anglija enega izmed najvišjih BDP-jev na svetu, kar 

pomeni, da so izdelki in storitve tam precej dražji kot pri nas. Zaradi višje cene teh storitev 

morajo tudi korporacije, ki hočejo skozi nogomet svoje stvari prodajati, več plačati za 

uporabo tega kanala (na primer, da pridejo do navijačev nekega kluba). London je tudi eno 

izmed največjih in najpomembnejših finančnih središč na svetu, kjer so zbrane praktično vse 

največje in najpomembnejše svetovne korporacije. Tudi zaradi ugodnega davčnega okolja v 
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»London city«-ju, Anglija privablja ogromno tujih investitorjev, katerim so nogometni klubi 

postali neke vrsti »hobi« in prestiž. Če pogledamo lastništva teh klubov, so praktično vsi v 

tuji lasti (Man Utd – Američani, Liverpool – Američani, Manchester City – Arabci, Chelsea – 

Rusi). Zaradi kombinacije zgoraj omenjenih dejavnikov so ti klubi zmožni privabiti več 

tujega kapitala, večje sponzorje, po drugi strani pa tudi več vlagati v infrastrukturo, igralce, 

marketing in vso karavano okrog kluba. Angleški klubi so tisti, ki lahko svoje prodajne kanale 

najdražje prodajo, hkrati pa največ iztržijo za svoje nogometaše, kar seveda blagodejno vpliva 

na klubske blagajne.« (Pirtovšek 2015) 

Skozi izgradnjo ekipe in prepoznavnosti po tragediji je klub gradil na prepoznavnosti 

blagovne znamke z nakupi igralcev iz vsega sveta in tako imel tudi svetovno podporo. Igralci 

iz vsega sveta so tako igrali za eno, združeno moštvo, kar je Manchester United zgradilo v 

mednarodni klub z globalno blagovno znamko (Zhang 2012, 56). 

6.3 Opis in zgodovina ter blagovna znamka Old Trafford 

Na spletni strani nogometnega kluba opisujejo Old Trafford takole: »Verjamemo, da je Old 

Trafford eden izmed svetovnih ikoničnih športnih objektov. Trenutno razpolaga s 75.635 

sedeži in je drugi največji nogometni stadion v Veliki Britaniji. Dosegamo 99% zasedenost 

naših kapacitet na tekmah v Premier Ligi zadnjih 17 let. V letu 2014 je naš prihodek iz 

naslova »Match Day« (na dan tekme) v letu 2014 znašal 108,1 milijona funtov (Manchester 

United. F. c. b. l.e). 

Slika 8: Stadion Old Trafford 

Vir: Pbase 2016. 

Old Trafford se nahaja v jugozahodnem delu sedmega največjega angleškega mesta in je 
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drugi največji nogometni stadion v Združenem kraljestvu in obenem eden izmed najbolj 

prepoznavnih nogometnih stadionov na svetu ter domovanje nogometnega kluba Manchester 

United. Zgodbo začne pisati John Henry Davies, ko se leta 1902 vključi v klub, ko je ta še 

igral pod imenom Newton Health na prizorišču v Bank Streetu v Claytonu. Klub je bil 

praktično na robu stečaja, saj so ga bremenili hudi finančni dolgovi, vendar se je v osmih letih 

najprej preimenoval ter nato preselil na sedanjo lokacijo, imenovano Old Trafford. »Ustvari 

najboljši stadion na severu«, je bil rek Johna Henryja Daviesa, ki ga je izrekel Archibaldu 

Leitchu. Archibald Leitch je bil priznani škotski arhitekt, ki je zasnoval načrt stadiona, v 

katerega pa so takrat vložili velikanskih 60.000 funtov. Na stadionu je bilo prostora za 80.000 

gledalcev, od tega je bilo približno 10.000 mest, ki so bila pokrita, ostalih 70.000 pa je bilo 

nepokritih, na njih pa so bila stojišča (Manchester United. F. c. b. l.b). 

Prva uradna tekma na novem stadionu je bila odigrana 19. februarja 1910 proti največjemu 

tekmecu Liverpoolu, ki pa je tekmo dobil z rezultatom 4:3. Vse se je spremenilo leta 1940, ko 

je v tistem času potekala druga svetovna vojna in takrat so nemški bombniki bombardirali 

Manchester. Decembra istega leta je v prvem bombnem napadu stadion utrpel določene 

površinske poškodbe. Zgolj nekaj mesecev kasneje, natančneje 11. marca 1941, pa je stadion 

podlegel silovitim napadom in dobršen del stadiona je bil uničen. Obnovitvena dela so nato 

trajala vse do leta 1949, zato je bil Manchester United med leti 1941 in 1949 prisiljen igrati na 

stadionu Maine Road, ki je bil takrat v lasti njihovega največjega sovražnika, Manchester 

Cityja (Manchester United. F. c. b. l.b). 

Kasneje so sledila obdobja razgradnje stadiona, in sicer med leti 1959 in 1986 so stadion 

najprej nekajkrat razširili in mu dodali tako premične tribune kot premično streho, ostalo pa je 

tudi še nekaj stojišč. Prelomno pa je bilo leto 1989, in sicer zaradi tragedije, ki se je zgodila 

na stadionu Hillsborough v Sheffieldu na polfinalnem srečanju pokala FA med Liverpoolom 

in Nottingham Forestom, ko se je zaradi prevelike obremenitve podrl del tribun in je življenje 

izgubilo 96 ljudi. Na podlagi omenjene tragedije je angleška nogometna zveza na vseh 

stadionih uvedla le še sedišča in tudi odstranitev visokih ograj pred igriščem, tako da je 

stadion po drastičnih zahtevah sprejel 44.000 gledalcev. Stadion se je nato najprej poglobil na 

56.000 gledalcev zaradi Eura 96, ki ga je gostila Anglija, dokončno podobo poglobitve pa je 

dočakal 2005 z zdajšnjimi 75.635 mesti (Manchester United. F. c. b. l.b). 

Ljubitelji nogometa si poleg ogleda same tekme lahko ogledajo številne druge dejavnosti, ki 

potekajo v sklopu samega stadiona. Ena izmed teh dejavnosti je obisk znamenitega muzeja, v 

katerem je prikazana bogata zgodovina kluba ter seveda njegove najpomembnejše osvojene 

trofeje. Poleg zgodovine si obiskovalci lahko ogledajo tudi številne preostale prostore 

stadiona, kot so slačilnice, novinarsko središče, igralni prostori, klubski bar ter nenazadnje 

tudi obisk klubske prodajalne, ki je založena s športno opremo in raznimi spominki. Najbolj 

obiskana in najbolj priljubljena dejavnost pa se glasi »Legend Tour«. Tu obiskovalci v družbi 

nekdanjih igralskih ikon kluba v besedah in dejanjih doživijo najdragocenejše trenutke slave 
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kluba (Manchester United. F. c. b. l.b). 

 

Slika 9: Prenovljeni stadion Old Trafford z logotipom podjetja Adidas 

Vir: Unitedrant 2016. 

Manchester United je v letu 2015 v celoti odstranil zadnje ostanke partnerstva z družbo Nike 

in popolnoma prenovil Old Trafford z logotipom družbe Adidas. Nov stadion je bil prvič 

predstavljen avgusta 2015 in s tem ponovno predstavlja partnerstvo z Adidasom, s katerim ni 

deloval od leta 1990. Z novo športno opremo in prenovljenim stadionom je Manchester 

United uradno pričel z desetletnim partnerstvom z družbo Adidas (Unitedrant 2016). 

Pritovšek glede izbire generalnih sponzorjev ekipe dodaja, da: »Najboljšo promocijo pokaže 

šele prodaja in na koncu prihodki. Vsekakor je nogomet močan prodajni kanal, ki se je izkazal 

za več kot učinkovitega. Kakšno uspešnost pa delajo posamezne korporacije, pa morajo 

povedati same. Dejstvo pa je, da so prisotne na dresih neprestano, kar lahko samo za sebe 

govori o uspešnosti strategije.« (Pirtovšek 2015) 

6.4 Marketinške aktivnosti blagovne znamke Manchester United FC 

Podjetja, ki namenijo denar za športno-trženjske programe, morajo sprejeti različne odločitve. 

Za začetek se morajo odločiti, koliko denarja bodo namenila za trženje, ki je le eno od 

področij, kamor investirajo. Nato morajo določiti, kako bodo denar razdelila med različne 

elemente trženjskega spleta in koliko bodo namenila za športno-trženjske ter koliko za ostale 

dejavnosti. Pri odločanju o izdatkih za prve od obeh navedenih dejavnosti se je treba odločiti 

še o tem, kam bodo investirala (liga, klub, športnik …) (Foster, Greyser in Walsh 2006, 235–

236).  
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Marketinške aktivnosti, katerim je sledil 137-letni klub, so bile v zadnjem desetletju 

usmerjene h grajenju na blagovni prepoznavnosti po celem svetu s ciljem ustvariti 100% 

prepoznavnost v Evropi in 90% prepoznavnost blagovne znamke v tujih državah, kot so 

Koreja, Kitajska in države Latinske Amerike. To so dosegali v zadnjih 60 letih na različne 

načine. Eden izmed prvih načinov so bili mednarodni obiski in igranje ekshibicijskih tekem v 

tujini, kar je še danes ena najbolj priznanih in uspešnih promocijskih aktivnosti. 

Klub vsemu je konverzija blagovne prepoznavnosti v dobiček potekala preko več 

fragmentiranih aktivnosti. Priliv dohodkov je bil v prejšnjih desetletjih možen predvsem od 

prodaje vstopnic in ostale prodaje na dan tekme ter prodaje TV-pravic za predvajanje tekem, 

kar pa je omogočalo le doseg na domačem trgu (Richelieu, Lopez in Desbordes 2008, 38). 

Manchester United preko distribucije in predvajanja prenosa tekem in globalne izpostavitve 

svojih sponzorskih partnerjev pridobi direkten dohodek, ki izhaja iz pravic za Ligo Prvakov, 

Evropsko ligo prvakov, Premier Ligo in ostale. Klub si lasti lastno televizijsko postajo 

MUTV, ki zagotavlja prenos preko 85 državam na svetu. Prihodek iz naslova distribucije in 

prenosa tekem je v letu 2014 znašal 135,8 milijonov britanskih funtov (Manchester United. F. 

c. b. l.d). 

Tuji trgi so zahtevali veliko več penetracije in marketinških aktivnosti, ki so lahko dosežene 

le preko dovršenega marketinškega plana in pa seveda uspešnega nastopanja ter 

konsistentnega doseganja dobrih rezultatov na tekmah (Richelieu, Lopez in Desbordes 2008, 

38). 

V povezavi z vzponom novodobnih medijev je nogometni klub Manchester United usmerjen 

v štiri kanale, ki so preko aktivnosti povezani z novimi mediji in mobilno tehnologijo 

(Manchester United. F. c. b. l.d), in sicer v: 

- socialne medije, 

- spletne igre in mobilne aplikacije, povezane s športnim managementom in »Fantasy 

game« igricami, 

- mobilne in spletne vsebine, 

- lojalne programe (sezonske vstopnice itn.). 

Za izvrševanje strategije komuniciranja v socialnih medijih klub uporablja različne platforme, 

kot so Facebook, Twitter, Google+ in Sina Weibo (kitajska verzija Facebooka) z namenom 

doseganja podpornikov po celem svetu. Prav tako socialne medije uporabljajo vse osebnosti 

(navijači, vodstvo, igralci, trenerji itn.) v klubu, ki prinašajo dodatne podpornike (Gianatasio 

2015).  

Nino Pirtovšek iz podjetja Deloitte dodaja, da ima: »Manchester United ogromno mrežo 

svojih navijačev po svetu. Zanimivo je, da v Manchestru, za United navija le kakšnih 20 % t. 

i. »manc-ov«. Največje število navijačev ima klub Manchester United v državah, kot so 
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Indonezija, Kitajska, Indija, se pravi države Jugovzhodne Azije. In ravno količine produktov, 

ki jih tem ljudem prodajajo, jim prinašajo enormne prihodke.« (Pirtovšek 2015) 

 

Slika 10: Število podpornikov na socialnih omrežjih nogometnega kluba Manchester 

United v letu 2014 

Vir: Manchester United. F. c. b. l.e. 

Ker se ob uspešnem izvajanju strategije novodobnih medijev soočajo z ogromnim številom 

zapisov o klubu, so se v letu 2014 v oddelku marketinga Manchester United odločili za 

vzpostavitev svojega centralnega medijskega centra, kjer zbirajo vse objavljene članke in 

zapise o klubu za vse podpornike. Ena izmed ključnih nalog teh marketinških aktivnosti je 

agresivno zbiranje podatkov o svojih podpornikih, ki lahko prinašajo ogromno vrednost kot 

baza podatkov, preko katere lahko naslovijo individualne podpornike s promocijskimi 

potezami (Gianatasio 2015). 

Z doseganjem podpornikov preko spletne strani in socialnih medijev ter mobilne tehnologije 

so dosegli dohodke v vrednosti 10,4 milijonov funtov ob koncu leta 2014 (Manchester 

United. F. c. b. l.e). 

Pod področje marketinških aktivnosti pri Manchester United spada tudi geo-ograjni model 

(angl. »geo-fenced model«) prodaje sponzorskih partnerstev, kar vključuje prisotnost 

sponzorjev tam, kjer bodo stranke in privrženci – partnerstva z lokalnimi pivi, pivovarnami 

itn. Kjer Manchester United ni prisoten z globalnim strateškim partnerjem, ustvarijo 

partnerstvo po izbiri v segmentiranih marketih, kot je partnerstvo s proizvajalcem pijač 

Wahaha na Kitajskem, Pepsi v Jugovzhodni Aziji in podjetjem Kagome na Japonskem. 

Popolnoma enako velja za industrije, kot sta industrija gum in industrija osebne nege, ter za 

finančne storitve (Gianatasio 2015).  

Preko izrednega števila partnerjev je priliv podjetij bodisi globalnih oziroma lokalnih podjetij 

v Manchester United relativno velik, zato jih delijo na štiri segmente, in sicer (Manchester 

United. F. c. b. l.e): 

- globalni partnerji, 
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- regionalni partnerji, 

- medijski partnerji, 

- finančni partnerji. 

Za boljšo učinkovitost in dobičkovnost blagovne znamke so vzpostavili različne vrste 

sponzorskih partnerjev, ki jih delijo na globalne, regionalne in produktne segmente. Nekateri 

izmed globalnih sponzorjev so Aeroflot, Aon, Bulova, Bwin, Campari, DHL, Epson, Nissan, 

Singha, Toshiba in Yanmar. Prihodki iz naslova sponzorstev so v letu 2014 znašali 136 

milijonov funtov (Manchester United. F. c. b. l.d). 

 

Slika 11: Prihodki nogometnega kluba Manchester United v letu 2014 v primerjavi z 

letom 2013 

Vir: Manchester United. F. c. b. l.e. 

Nogometni klub Manchester United je eden izmed zgodnjih posvojiteljev strategije afinitete, 

ki omogoča partnerstva na mnogo področjih. Tako je imel Manchester United v letu 2014 v 

svojem prodajnem segmentu vso športno opremo za trening ali vsakdanjo opremo, označeno s 

svojo blagovno znamko, tako na lastnih izdelkih, kot tudi pri izdelkih ostalih blagovnih 

znamk. Prav tako prodajajo licenčne produkte, kot so skodelice, šali, posteljnina. Dobiček iz 

naslova veleprodaje in maloprodaje opreme in različnih izdelkov za široko porabo je v letu 

2015 znašal skoraj 32 milijonov funtov (Manchester United. F. c. b. l.d).  

Klub je prav tako aktiven v dobrodelnih aktivnostih, ki so povezane z različnimi 

marketinškimi koncepti, in sicer deluje preko fundacije Manchester United Foundation v 

najbolj revnih in neurejenih predelih, na primer v regiji Greater Manchester, kjer aktivira, 

navdihuje in združuje mlade (Manchester United. F. c. b. l.d). 
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6.5 Strategija marketinškega komuniciranja blagovne znamke Manchester United FC 

Na svoji spletni strani Manchester United zapisuje: »Osredotočamo se na zviševanje naših 

prihodkov in profitabilnosti s širjenjem hitro rastočega poslovanja preko ogromne globalne 

skupnosti in dovršene marketinške infrastrukture.« (Manchester United. F. c. b. l.e). Nino 

Pirtovšek iz podjetja Deloitte dodaja: »Dejstvo je, da nam je nogomet v Evropi nekako 

»bližje«, saj je največ medijske pozornosti ravno na njemu. Nogomet je eden izmed 

najstarejših športov na svetu in eden, ki je nekako najbolj preprost.« (Pirtovšek 2015), kar 

omogoča Manchester Unitedu dolgoletno delovanje in razvijanje blagovne znamke. V 

nadaljevanju Pirtovšek dodaja: »Vzpon nogometa oz. nogometnega posla je močno povezan z 

marketingom, saj predstavlja močan kanal, ki ga lahko uporabiš za naslavljanje publike. 

Seveda pa uporaba tega kanala stane. Televizijske pravice so zelo veliki prihodki klubov, 

potem so tukaj še sponzorske pogodbe; če poenostavimo, ima nogomet na voljo veliko 

načinov, kako povezati prodajalca nekega izdelka s končnim kupcem. Zaradi vsega naštetega 

se usluge in storitve v nogometu dražijo.« (Pirtovšek 2015) 

Klub na svoji spletni strani našteva 5 ključnih elementov svoje poslovne strategije 

(Manchester United. F. c. b. l.e): 

- širjenje portfelja globalnih in regionalnih sponzorskih partnerjev, 

- nadaljnji razvoj trženja produktov, trgovin, oblačil in ostalih licenčnih proizvodov, 

- razvoj in prisotnost novih medijev in mobilne tehnologije, 

- razpršitev dobička in dvig maržne vrednosti, 

- povečanje dosega in distribucije pravic prenosa tekem. 

 

Slika 12: Model strategije blagovne znamke Manchester United 

Vir: Turkenich 2011, 21. 

Strategija marketinškega komuniciranja zajema tri korake. Prvi korak je osnovna ali glavna 

aktivnost, ki je nogomet. To vključuje participacijo na tekmah, obisk domačih tekem, 

zmagovanje nagrad in konsistentno dobro igro znanih igralcev. Kot rezultat uspeha na igrišču, 
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v drugem koraku klub gradi na bazi navijačev in podpornikov, kar prinaša lojalnost in 

afiniteto do kluba. V tretjem koraku je možno skupnost monetizirati z nakupi produktov in 

storitvami preko širjenja blagovne znamke in njenega asortimaja. (Turkenich 2011, 22). 

Rezultat marketinške strategije ravnanja s skupnostjo (podporniki in navijači) je močna 

blagovna znamka. Strategija bazira na pozornosti do kupcev (podpornikov in navijačev); do 

finančnih storitev; na veliki zmogljivosti razločevanja od preostalih nogometnih klubov, na 

drugačni marketinški aktivnosti z uporabo modernih tehnologij in pa z močno vizijo, kaj klub 

je. To so osnovni principi uspeha tega nogometnega kluba. 

K temu Nino Pirtovšek dodaja, da imajo nogometni dosežki v nogometu »nizko 

profitabilnost«, vendar pa je precejšnji del prihodkov odvisen od prodaje izdelkov in 

»branda« kluba. Prav tako je diverzifikacija na tuje trge velik del strategije in dodaja: »Po 

moji oceni se bo razvoj kluba še naprej širil na azijske trge. Nabor ljudi je tam res ogromen, 

saj na tem področju živi več kot 1/5 prebivalstva na svetu. Zanimivo bo tudi področje 

»digital« ter nove tehnologije, ki bodo ponujene v nogometu.« (Pirtovšek 2015). 

Ena izmed ključnih prodajnih strategij je portfelj izdelkov, povezanih tako z globalnimi 

medijskimi partnerji vse do ukvarjanja s finančnimi storitvami ter do timskih restavracij. Klub 

je znan po svojih udarnih marketinških strategijah, kot je v celoti lastna televizijska postaja 

MUTV. Dandanes se podjetje usmerja v partnerstva s podjetji, ki ponujajo mobilno 

tehnologijo in aplikacije, kjer iščejo nove poslovne priložnosti (Manchester United. F. c. b. 

l.d). 

Medtem ko so medijska partnerstva pogosta v industriji športa, finančne storitve na drugi 

strani niso. Danes Manchester United nudi tudi program finančnih storitev, kot so krediti, 

kreditne kartice, hipoteke in zavarovanja v Veliki Britaniji. Prav tako so finančne storitve 

razširili tudi v Azijo, kjer imajo partnerska razmerja z bankami, s pomočjo katerih lahko 

ponudijo kreditne in debetne kartice v Hongkongu, Indoneziji, Maleziji, Koreji in na Tajskem. 

(Manchester United. F. c. b. l.d). 

Manchester United je zaradi močne prepoznavnosti lastne blagovne znamke prvič odprl tudi 

verigo restavracij v Aziji z imenom »Manchester United Food and Beverage Pte« preko 

partnerstva s podjetjem iz Singapurja (Manchester United. F. c. b. l.d). 

Sedaj z veliko količino partnerstev, sklenjenih po vsem svetu, predstavlja nevarnost kršenja 

pravic, vzpostavljenih v mednarodnih partnerstvih. S tem namenom ima Manchester United v 

Londonu pisarno s preko 40 zaposlenimi, ki skrbijo le za partnerstva (Manchester United. F. 

c. b. l.e).  

Nino Pirtovšek pojasnjuje, kako je klub dosegel svojo uspešnost z jasnim ciljem dosega 

občinstva in vzgajanja nogometne kulture na tujih trgih in s tem povečano konkurenco pred 
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ostalimi klubi: »Na nek daljši rok se lahko pričakuje dvig konkurenčnosti posameznih lig, 

ampak menim, da bo angleška še vedno dominirala. Če se lahko navežem na prvo vprašanje, 

angleška liga se je ena izmed prvih začela zavedati pomena mednarodnega trženja, saj so 

njihovi klubi že pred leti prepoznali priložnosti tujih trgov (največ azijskega). Azijski trg ima 

ogromno število ljudi, ki doma nimajo priložnosti gledati dobrega nogometa, zato ga gledajo 

po televiziji. Vendar vsako leto znova gredo angleške ekipe na priprave za novo sezono in 

preko teh kanalov dobijo kupce za svoje izdelke (drese, majice, obeske za ključe itn.). Druge 

lige so po večini ta korak ignorirale in zdaj posledično »trpijo« to pomanjkanje popularnosti 

in konkurenčnosti« (Pirtovšek 2015). 

V primeru kluba Manchester United je postopoma postalo jasno, da je poseben značaj ključen 

za posledično prepoznavnost blagovne znamke. In ta »značaj« je nekaj, kar tekmeci ne morejo 

replicirati.  

Kljub temu da lahko razumemo, kako je Manchester United postal uspešen, je težje pojasniti, 

kako takšen uspeh in prepoznavnost blagovne znamke doseči. Je posledica mnogih 

dejavnikov, predvsem rezultatov dela oziroma ravnovesja zavednega strateškega načrta, 

čemur Manchester United botruje z dodelanim razvojem strategije blagovne znamke. 

6.6 Ugotovitve preučevanja strategije mednarodnega marketinga v nogometnem 

klubu Manchester United  

Ugotovitve preučevanja strategije mednarodnega marketinga v nogometnem klubu 

Manchester United nam omogoča vpogled v marketinški oddelek, specializiran v 

management blagovne znamke, ki dosega uspeh preko ustvarjanja čustvene naveze med 

klubom in navijači, recimo s potovanji v tujino med poletnimi prekinitvami od tekmovalne 

sezone kluba, z namenom privabljanja novih podpornikov in povezovanja z obstoječimi 

navijači, preko katerega se povečuje zavedanje o blagovni znamki in njena prepoznavnost, kar 

omogoča povečevanje in rast privržencev nogometnega kluba Manchester United. 

Opisali smo pomen in doprinos močne blagovne znamke ter raziskali, kakšno strategijo je 

izbral nogometni klub Manchester United in kako to vpliva na dolgoročno stanje kluba. V 

nadaljevanju smo ugotovili vpliv dolgoročne strategije, ki se osredotoča na grajenje blagovne 

znamke tako znotraj domače države kot v tujini. Doprinos k vrednosti blagovne znamke 

pripisujemo partnerstvom v tujini, integracijam in osredotočanju na komunikacijo s privrženci 

preko novih medijev.  

Ta dolgoročna strategija je obrodila sadove šele po 25 letih, ko so presegli prehod iz 

nacionalne, mednarodne, v globalni nogometni klub ne da bi izgubili čustveno navezo s 

skupnostjo in izpadli kot komercialna blagovna znamka z negativnim prizvokom delovanja za 

dobiček in primerno dobičkovnost. To je eden izmed največjih dosežkov kluba, kajti s tem so 
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pridobili konkurenčno prednost pred vsemi ostalimi nogometni klubi, ki je ni mogoče 

replicirati.  

Na drugi strani je izbira kratkoročne strategije, kot sta kupovanje zvezd za nogometne 

dosežke in povečan doseg preko ambasadorjev blagovne znamke, kar prinaša le kratkoročne 

učinke, ki vzgajajo obiske bolj spektakularne narave kot navijaške zvestobe.  

Prav razvoj novih medijev in razvoj tehnologije sta bila ključna za rekordno vrednost 

blagovne znamke nogometnega kluba v zadnjih letih. S tem so pridobili priložnost negovanja 

vseh privržencev, ki sedaj zahvaljujoč novi tehnologiji in medijem omogoča osebno 

povezovanje s klubom po vsem svetu. Dolgoletna strategija razvoja partnerstva in grajenja na 

skupnostih privržencev v tujini se tako obrestuje ravno zaradi le-tega razvoja medijev in 

tehnologije. 

Blagovna znamka Manchester United je kategorizirana kot distribucijska blagovna znamka, 

ker prodaja nogometno povezane proizvode in izdelke ter pridobiva sponzorska sredstva iz 

drugih virov poslovanja. Glede na atribute blagovne znamke si klub lahko privošči naziv 

multiorientacijske distribucijske blagovne znamke, kajti posluje tudi z različnimi industrijami 

(finančna industrija, industrija izdelkov za osebno nego itn.), obenem pa pridobiva tudi 

sponzorske partnerje ne le v različnih industrijah, temveč tudi glede na geo-ograjenost, kar 

omogoča sklepanje partnerstev na globalni, multinacionalni in nacionalni ravni z različnimi 

podjetji. Vsa ta partnerstva omogočajo klubu, da postane bolj dobičkonosen in ima več moči 

na trgu – le zaradi močne blagovne znamke z zgodovino in z ogromno skupnostjo 

podpornikov. 

6.7 Priporočila za nadaljnji razvoj 

Kljub krajši analizi marketinških aktivnosti in mednarodnega marketinga nogometnega kluba 

Manchester United s ciljem ugotovitve, katere aktivnosti pripomorejo h grajenju in 

prepoznavnosti blagovne znamke ter njene vrednosti, ugotavljamo, da bi za nadaljnji razvoj 

najprej priporočali dodatni razvoj marketinških orodij, kot so napredne podatkovne baze 

podpornikov, razvoj tehnologije itn. Te bodo v naslednjem desetletju temeljile na takšnih 

podatkovnih bazah skupnosti (podpornikov), preko katerih bodo lažje in bolj učinkovito 

naslavljali individualnega pripadnika skupnosti z osebno naslovljenimi pristopi, glede na 

profil in podatke v podatkovnih bazah. V tem segmentu je mogoče vplivati z novimi 

marketinški procesi in številkami, glede na podrobne podatke iz naprednih podatkovnih baz 

ogromnih skupnosti.  

Priporočamo tudi vnovičen nakup nogometne zvezde, kot je Wayne Rooney, v Manchester 

United, kajti takšen nakup je kratkoročno primeren. S tem bi vnovič lahko dvignili 

prepoznavnost preko odmevnega prevzema, kot je bila pred desetletjem z Davidom 
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Beckhamom ali pa s Cristianom Ronaldom, kajti, kot smo ugotovili s pomočjo intervjuja z 

športnim agentom, možnost za takšen nakup je prisotna vsako leto ob nakupovanju in 

prenosih igralcev iz kluba v klub. 

Nogometni klub mora pri svoji blagovni znamki v prihodnosti nameniti več časa 

dolgoročnemu pristopu in vzgoji privržencev ter paziti na nevarnosti izločanja teh skupnosti 

iz kulture in aktivnosti nogometnega kluba. Z izgubo privržencev klub namreč tvega 

poslovanje in dobičkonosnost kluba zaradi manj dolgoletnih privržencev in posledično 

nezanimanja sponzorjev za klub. Klub mora prisluhniti navijačem, v kolikor želi dolgoročno 

uspešno nastopiti z blagovno znamko. V prihodnosti lahko nogometni klubi pričakujejo 

povečano konkurenco na trgih, ki so se že izkazali za profitabilne. 

Blagovna znamka je pomemben del za dolgoročno uspešno poslovanje in klub jo mora 

obvarovati. Zato bodo klubi še naprej delovali z različnimi zvezdniškimi igralci in 

nadzorovali njihove aktivnosti ter jih vključevali v vedno več kampanj in procesov. Prav tako 

bodo pazljivejše izbirali, katerih dogodkov se bodo udejstvovali, in izločali pristope, ki bi 

lahko škodovali ugledu in afiniteti blagovne znamke. Prav tako bodo klubi v prihodnosti 

izbirali in delovali na podlagi procesov, ki prinašajo dobiček in dvigujejo dobičkonosnost, 

toda z vedno večjim upoštevanjem in usklajevanjem želja in nazorov nogometnih 

privržencev, tudi največjih sponzorskih pokroviteljev. 
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7 SKLEP  

Manchester United velja za enega najbolj prepoznavnih in najuspešnejših nogometnih klubov 

na svetu. V svojem 137-letnem delovanjem šteje dediščina nogometnega kluba 62 osvojenih 

lovorik, kar omogoča razvoj vodilne svetovne blagovne znamke v svetu in mednarodno 

skupnost 659 milijonov navijačev in ljudi, ki sledijo klubu Manchester United.  

V zadnjih letih je bilo veliko sprememb na področju marketinških procesov za vzpostavljanje 

učinkovitih marketinških pristopov in preko njih razvoja za lažje implementiranje 

marketinške strategije, s ciljem zviševanja učinkovitosti in dobičkonosnosti nogometnega 

kluba. Največji izziv, kateremu je marketinški oddelek podvržen danes, temelji na ugotovitvi, 

kako pridobiti čim več različnih informacij, ki so potrebne za proces načrtovanja potreb in 

ciljev določenega podjetja. V primeru nogometnih zvez in klubov je najbolj dragocena prav 

vrednost blagovne znamke kluba, s čimer se strinja tudi analitik Nino Pirtovšek. 

Šport je z razvojem informacijske tehnologije pridobil izjemen pomen predvsem na socialnih 

omrežjih, kjer lahko klub gradi na blagovni prepoznavnosti. Manchester United je vodilni na 

področju upravljanja mobilnih tehnologij in novodobnih medijev, njegov doseg skupnosti pa 

dosega milijone po celem svetu, kar bo v nadaljevanju lahko obrnil sebi v prid preko 

strateškega ravnanja z dragocenimi bazami podpornikov.  

Afiniteta blagovne znamke ponazarja izhodišče dolgoročne strategije, na katero se fokusira 

tudi nogometni klub Manchester United. Eden izmed razlogov za to strategijo je ustvarjanje 

posebne vrste navijačev, ki obiskujejo tekme redno in se klub lahko zanese na takšno 

skupnost ter lahko pričakuje visoko obiskanost nogometnih klubov, kar Manchester United 

beleži že dolga leta. 

S preučevanjem strategije mednarodnega marketinga nogometnega kluba Manchester United 

smo ugotovili, da bi tudi drugi klubi morali slediti strategiji, kot jo ima Manchester United, in 

graditi na močni blagovni znamki, ki zahteva visoko vpletenost in fokus kluba, a le tako 

omogoča trajnostno blagovno znamko, kar pa zahteva čas in vztrajnost pri izgradnji 

dolgoročno uspešne strategije mednarodnega marketinga.  

Veliko klubov pa se danes sooča s težavo na tem področju, kajti večina jih je prisiljena 

delovati kratkoročno, saj grajenje močne blagovne znamke zahteva tako kapital kot uspešno 

in dolgoletno zgodovino kluba. Manchester United je dokazal, da je prikazovanje rezultatov 

na kratki rok pomembno, a ob nedoseganju postavljenih rezultatov se klub lahko zanese na 

uspešen splet uspešnega pozicioniranja blagovne znamke, ki bo omogočala nogometnemu 

klubu Manchester United rast in uspešnost tudi v prihodnosti. Ocenjujemo, da bo v 

prihodnosti nogometni klub Manchester United nadaljeval s širjenjem na trge izven domače 

države in gradil na blagovni znamki lokalno – preko prijateljskih tekem, obiskov in ostalih 

direktnih promocij, medtem ko bo nastopil globalno preko socialnih omrežij, novih medijev 
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in nekaterih izbranih novih naprednih tehnologij.  
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PRILOGA 

Priloga 1 Zapis intervjuja z analitikom Ninom Pirtovškom iz podjetja Deloitte. 

 





Priloga 1 

 

Zapis intervjuja s svetovalcem Nino Pirtovšekem iz podjetja Deloitte. 

1. Šport je v zadnjem desetletju doživel izjemen vzpon, lahko bi celo dejali, da je postal 

svetovni posel številka ena. Glavni »krivec« tega vzpona pa je prav gotovo nogomet. 

Zakaj ravno nogomet? 

Če gledamo iz vidika popularizacije, nogomet vsekakor velja za enega izmed najbolj 

priljubljenih športov. Vendar ne smemo pozabiti tudi drugih. Zanimivo je, da najbolj gledan 

športni dogodek na svetu ni finale lige prvakov, finale svetovnega prvenstva ali »el classico«, 

ampak je finalna tekma ameriškega nogometa v ligi NFL. Tukaj zraven so seveda še košarka, 

formula 1, tenis, golf … veliko »poslovno« močnih športnih panog. Dejstvo je, da nam je 

nogomet v Evropi nekako »bližje«, saj je največ medijske pozornosti ravno na njemu. 

Nogomet je eden izmed najstarejših športov na svetu in eden, ki je nekako najbolj preprost. 

Za nogomet ne rabiš drage opreme, ogrevane dvorane … Zato je doživel razcvet, kakršnega 

danes poznamo. Vzpon nogometa oz. nogometnega posla je močno povezan z marketingom, 

saj predstavlja močan kanal, ki ga lahko uporabiš za naslavljanje publike. Seveda pa uporaba 

tega kanala stane. Televizijske pravice so zelo veliki prihodki klubov, potem so tukaj še 

sponzorske pogodbe itd. Če poenostavimo, pozna nogomet veliko načinov, kako povezati 

prodajalca nekega izdelka s končnim kupcem. Zaradi vsega naštetega se usluge in storitve v 

nogometu dražijo.   

2. Vaša družba Deloitte sodi med vodilne organizacije za strokovne storitve v Sloveniji. V 

zadnjem času pa veliko pozornosti namenjate tudi športnemu poslovanju. Kako močno 

sta po vašem mnenju povezana mednarodni marketing ter šport? 

Kot že omenjeno, je šport zelo močan marketinški kanal, kjer lahko prodajalci posameznih 

produktov naslavljajo svoje kupce. Včasih je potekala takšna prodaja samo preko časopisov, 

od vrat do vrat, danes pa poznamo nešteto prodajnih prijemov, ki se jih korporacije 

poslužujejo. Dejstvo je, da je največ k razvoju športa pripomogel prav marketing, kjer se 

velike korporacije bojujejo za primat v panogi. Ker pa se je svet z vso tehnologijo, ki nam je 

danes prisotn,a dejansko nekako »skrčil«, je marketing moral dobiti novo dimenzijo – 

mednarodno. Danes ni več dovolj, da prodajaš izdelke samo v lokalnem okolju, ampak se 

moraš širiti tudi v regijo in svet. In ravno zaradi močnega prodajnega kanala, ki lahko danes 

naslavlja več potencialnih kupcev kot nekoč, je šport postal orodje mednarodnega marketinga. 

3. Vsako leto objavite tudi tako imenovano Deloittovo denarno ligo, lestvico 20 

najbogatejših nogometnih klubov. Iz lestvice je razvidno, da na njej prevladujejo 

predvsem angleški klubi. Kateri so po vaši oceni ključni razlogi za tako uvrstitev klubov? 

Anglija oz. VB je že iz zgodovine eno izmed svetovnih središč. Bodisi poslovno, finančno, 

športno, geografsko … Anglija ima enega izmed najvišjih BDP-jev na svetu, kar pomeni, da 

so izdelki in storitve tam precej dražji kot pri nas. Zaradi višje cene teh storitev morajo tudi 
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korporacije, ki hočejo skozi nogomet, svoje stvari prodajati, več plačati za uporabo tega 

kanala (na primer, da pridejo do navijačev nekega kluba). London je tudi eno izmed največjih 

in najpomembnejših finančnih središč na svetu, kjer so zbrane praktično vse največje in 

najpomembnejše svetovne korporacije. Tudi zaradi ugodnega davčnega okolja v »London 

city«-ju, Anglija privablja ogromno tujih investitorjev, katerim so nogometni klubi postali 

neke vrste »hobi« in prestiž. Če pogledamo lastništva teh klubov, so praktično vsi v tuji lasti 

(Man Utd – Američani, Liverpool – Američani, Manchester City – Arabci, Chelsea – Rusi). 

Zaradi kombinacije zgoraj omenjenih dejavnikov so ti klubi zmožni privabiti več tujega 

kapitala, večje sponzorje, po drugi strani pa tudi več vlagati v infrastrukturo, igralce, 

marketing in vso karavano okrog kluba. Angleški klubi so tisti, ki lahko svoje prodajne kanale 

najdražje prodajo, hkrati pa največ iztržijo za svoje nogometaše, kar seveda blagodejno vpliva 

na klubske blagajne. 

4. Vemo, da v Evropi glavne vloge pripadajo evropskim velikanom iz peterice najmočnejših 

nogometnih lig Španije, Velike Britanije, Nemčije, Italije ter Francije. Dlje časa je že 

znano, da je angleška Premier League daleč najbolj dobičkonosna nogometna liga na 

svetu. Kateri so glavni razlogi za takšen tržni razcvet omenjene lige? 

Nogomet je v Angliji veliko več kot pri nas v Sloveniji. Ljudje so ga nekako vzeli za svojega 

in se z njim poistovetili. Klubi so to prepoznali in seveda »izkoriščajo« to priljubljenost v 

tržne namene. Tukaj je tudi še vsa podpora nogometu, ki je recimo v slovenski ligi ni. Liga 

pripravlja oddaje, analize, skrbi za »znamko«, vključuje znane ljudi, vključuje običajne 

navijače, skratka upravlja s svojim premoženjem, ki je brand in ga prodaja uspešneje kot 

druge lige. 

5. Ali lahko potem na daljši rok tudi s strani preostalih lig pričakujemo dvig konkurenčnosti 

ter podobne trženjske strategije? 

Na nek daljši rok se lahko pričakuje dvig konkurenčnosti posameznih lig, ampak menim, da 

bo angleška še vedno dominirala. Če se lahko navežem na prvo vprašanje – angleška liga se je 

ena izmed prvih začela zavedati pomena mednarodnega trženja, saj so njihovi klubi že pred 

leti prepoznali priložnosti tujih trgov (največ azijskega). Azijski trg ima ogromno število 

ljudi, kateri doma nimajo priložnosti gledati dobrega nogometa, zato ga gledajo po televiziji. 

Vendar vsako leto gredo angleške ekipe na priprave in preko teh kanalov dobijo kupce za 

svoje izdelke (drese, majice, obeske za ključe itn.). Druge lige so po večini ta korak ignorirale 

in zdaj posledično »trpijo« to pomanjkanje popularnosti in konkurenčnosti. 

6. Ali bi lahko dejali, da se evropskega klubskega nogometa v vsej tej moči, privlačnosti in 

predvsem s tujim vloženim kapitalom gospodarska in finančna kriza praktično nista 

nikoli dotaknili? 

Kriza se je dotaknila manjših klubov, ki so trpeli izpad sponzorskih sredstev, katera so 
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bistvena za njihov delovanje. Večji klubi s tem niso imeli težav, saj so tako močan »brand«, 

da se ga velike korporacije praktično bojijo izgubiti.  

7. Česa po vašem mnenju primanjkuje v slovenskem nogometu, da bi vsaj deloma okusili 

finančno plat najboljših svetovnih nogometnih klubov? 

Slovenski nogomet nikoli ne bo na tej ravni, saj nima ne infrastrukture, ne prepotrebnih 

sredstev za kaj takega in premajhno lokalno okolje. Slovenski nogomet lahko napreduje samo 

tako, da bo celotna liga napredovala. En dober klub je premalo. Celotna organizacija mora biti 

na višji ravni in začeti tržiti svoje »brande«. Trenutno to uspeva edino Mariboru.  

8. Zakaj je po vašem mnenju pomembna prepoznavnost blagovne znamke v svetu in kateri 

so še drugi pomembni faktorji, ki vplivajo na uspešnost? 

Dobra znamka je predpogoj za dobro prodajo. Vendar znamka ne postane nekaj čez noč. 

Potrebno je veliko dela, pravih odločitev, pravega timinga in pa seveda »supporta«. Zraven 

dobre znamke pa mora biti tudi strategija prodaje, projekcije prodaje, strokovna ekipa, 

prodajna ekipa, ogromno marketinških analiz, IT-podpora, prodajna in dobavna veriga. Vse te 

celice za sebe pa ne bi delovale, če ne bi bile usklajene in sinhronizirane. 

9. Zakaj blagovni znamki Manchester United kljub vsej tej konkurenci, ki vlada na trgu 

nogometa, vedno znova in znova uspeva ostati na vrhu? 

Man. Utd. je eden izmed »največjih brandov« na svetu zaradi tradicije in ogromnega števila 

navijačev, ki so jih pridobili skozi leta. Man. Utd. je postal klub prestiža in nekaj, s čimer se 

ljudje radi poistovetijo in so ponosni na rezultate te ekipe, podobno kot so ponosni na dosežek 

svoje družine. Zadeve so precej pogojene s čustvi in če si na nekaj čustveno vezan, boš dosti 

bolj »ranljiv« za marketinške prijeme. Mancehster United ima ogromno mrežo svojih 

navijačev po svetu. Zanimivo je, da v Manchestru za United navija le kakšnih 20 % t. i. 

»manc-ov«. Največje število navijačev ima Man. Utd. v državah, kot so Indonezija, Kitajska, 

Indija, se pravi države Jugovzhodne Azije. In ravno količine produktov, ki jih tem ljudem 

prodajo, jim prinašajo enormne prihodke. 

10. Kljub slabim dosežkom v pretekli sezoni uspevajo rdeči vragi (MU) s svojo trženjsko 

strategijo ter drugimi pogodbenimi pravicami letno pridelati preko neverjetnih 500 mio 

EUR in ta se iz sezone v sezono povečujejo. Kakšen bo po vaši oceni nadaljnji razvoj 

nogometnega kluba Manchester United? 

Nogometni dosežki imajo v nogometu »nizko profitabilnost«. Za zmago ekipa sicer dobi velik 

kos finančne pogače, vendar pravi denarji se skrivajo v prodaji izdelkov in »branda« kluba. 

Po moji oceni se bo razvoj kluba še naprej širil na azijske trge. Nabor ljudi je tam res 

ogromen, saj na tem področju živi več kot 1/5 prebivalstva na svetu. Zanimivo bo tudi 

področje »digital« ter nove tehnologije, ki bodo ponujene v nogometu. 
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11. Nogometni klub Manchester United že vrsto let gradi svojo blagovno znamko po načelu 

mednarodnega nogometnega merchandisinga predvsem na trgih Azije, ZDA ter Afrike. 

Ali je to ključ uspeha tudi v prihodnosti, če vemo, kako neizprosen in nepredvidljiv zna 

biti trg?  

Kot že omenjeno, je mednarodni merchandising najbolj profitabilna dejavnost nogometnih 

klubov in tako bo tudi ostalo. Klubi se bodo še naprej borili pridobiti nove privržence. 

12. Kakšen vpliv imajo in koliko so pri marketinških aktivnostih oziroma ustvarjanju 

blagovne znamke, npr. izbranega nogometnega kluba Manchester United, v zadnjih letih 

pripomogla spletna družabna omrežja?  

Spletna družabna omrežja so pripomogla, da so stvari bližje in hitreje. Skrčile so svet, kot že 

omenjeno. Vsakemu so informacije zelo hitro na dosego roke oz. v žepu na pametnem 

telefonu. Po drugi strani pa so ta omrežja pripomogla tudi k večji prodaji oz. trženju teh 

izdelkov. Razvoj družbenih omrežij so klubi seveda izkoristili, kjer tržijo svoje nogometaše in 

prikazujejo njihovo življenje. Tudi s tem pridobivajo nove privržence, saj vsakega zanima ,kaj 

njegov najljubši igralec počne v privatnem življenju. To so začetki omenjenega »digital 

footbala«. 

13. Kakšno marketinško strategijo ima po vaši oceni nogometni klub Manchester United? 

Na to vprašanje žal nimam odgovora. Bi bilo pametno vprašati kakšnega marketinškega 

strokovnjaka. 

14. Kaj je po vaši oceni najpomembnejše in ključno za marketinški in poslovni uspeh 

nogometnega kluba Manchester United in kako ocenjujete njegov bodoči razvoj? 

Najbolj pomemben je »brand« kluba, ki je največje sredstvo v klubu. Seveda je treba za ta 

»brand« tudi skrbeti in ga »update-ati« vsako leto in delati na lažji dostopnosti izdelkov in 

storitev kluba. Uspešnejši bo tisti, ki bo ustvaril boljši in enostavnejši »customer experience«. 

15. Svetovno priznane blagovne znamke se praktično »tepejo« med seboj, da si zagotovijo 

prostor na dresih klubov, kjer se oglašujejo. Ali bi na podlagi tega lahko dejali, da je to 

najboljša možna promocija za izbrane blagovne znamke? 

Najboljšo promocijo pokažeta šele prodaja in na koncu prihodki. Vsekakor je nogomet močan 

prodajni kanal, ki se je izkazal za več kot učinkovitega. Kakšno uspešnost pa delajo 

posamezne korporacije, pa morajo povedati same. Dejstvo, da so prisotne na dresih, pa 

neprestano govori o uspešnosti strategije. 

 


