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POVZETEK 

Podjetja brez marketinga v današnjem času tako rekoč ne morejo delovati, saj marketing  

temelji na tem, da ima ponudnik aktiven odnos do odjemalcev. Vključuje marketinško 

komuniciranje, ki je eden najpomembnejših in nepogrešljivih elementov uspešnega 

poslovanja podjetja. Prav tako je pomembna močna blagovna znamka, ki pripomore k 

prepoznavnosti na trgu in potrošnji. Trg energijskih pijač je zelo konkurenčen, zato ima 

učinkovito marketinško komuniciranje pri tem še posebej pomembno vlogo. V zaključni 

projektni nalogi smo raziskovali povezanost marketinškega komuniciranja z nakupnimi 

odločitvami potrošnikov za energijsko pijačo Red Bull. Z rezultati raziskave smo ugotovili, da 

so marketinške aktivnosti zelo pomembne pri prepoznavanju blagovne znamke in da zelo 

vplivajo tudi na nakupne odločitve potrošnikov za preučevani izdelek.  

 

Ključne besede: marketinško komuniciranje, blagovna znamka, energijske pijače, nakupne 

odločitve, Red Bull.  

 

SUMMARY 

Businesses without marketing in the present day are virtually unable to function, as it is based 

on the fact that the provider has an active attitude towards customers. It includes marketing 

communication, which is one of the most important and indispensable elements of a 

successful business. It is also an important strong brand that contributes to market recognition 

and consumption. The market of energy drinks is very competitive, therefore effective 

marketing communication plays an especially important role. In the final project assignment, 

we examined the connection between marketing communication and purchasing decisions of 

consumers for energy drink Red Bull. The results of the research found that marketing 

activities are very important in identifying the brand and that they also have a significant 

impact on consumer purchasing decisions for the product under study. 

Key words: marketing communication, brand, energy drinks, buying decisions, Red Bull. 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in izhodišč 

Podjetja se vsakodnevno soočajo z izzivi, s priložnostmi in z nevarnostmi v poslovnem svetu. 

To pomeni, da če se podjetja ne razvijajo primerno razmeram na trgu – zaostanejo, posledično 

začnejo propadati, če se le pravi čas ne zbudijo in spremenijo ključnih elementov, ki jih 

vodijo v propad. Velikokrat je potrebno spremeniti vidike in načine, s katerimi poslujemo, 

spremeniti strategije in marketinške poti, kako se bomo pojavljali na trgu, kako bomo 

marketinško komunicirali. Tako poznamo v podjetjih službo za marketing oziroma trženje, ki 

je nujna v vsakem podjetju, pa naj imamo produkt ali storitev, brez primernega komuniciranja 

s ciljnimi odjemalci naše podjetje ne more biti uspešno.  

Devetak (2007, 16) navaja definicijo, ki ponuja zelo dobro razlago o tem, kaj je marketing: 

»Izraz marketing ima več pomenov in se pojavlja kot ekonomski proces, poslovna dejavnost 

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

tem, da ima ponudnik aktiven odnos do potrošnika pri zadovoljevanju njegovih vsakdanjih 

potreb.« 

Devetak (2007, 16) še dodaja: »Bistvo teorije in prakse marketinga je v tem, da proučujemo 

potrebe oziroma plačilno sposobno povpraševanje. Na osnovi tega razvijamo in proizvajamo 

tiste izdelke in storitve, ki jih lahko nudimo ugotovljenemu interesentu.« 

Tako poznamo v marketingu, ko se pogovarjamo o pravilih, nalogah in konceptih –

marketinški splet, ki v osnovi obravnava najbolj znan McCarthyjev (Kotler 2004, 16) koncept 

štirih P-jev, ki se kasneje razvije v sedem P-jev. Tako imenovani štirje P-ji pomenijo Product 

(izdelek), Placement (postavitev), Promotion (oglaševanje) in Price (cena).  

Da se bo izdelek dobro prodajal, morajo ljudje, potrošniki, izvedeti zanj in če ga želimo 

predstaviti ljudem, se moramo osredotočiti na učinkovito izvajanje marketinškega 

komuniciranja.  

Marketinško komuniciranje je nujen proces v podjetju. Tako ljudem sporočamo, kar želimo, 

pospešujemo prodajo, oglašujemo, ustvarjamo in oblikujemo želeno sliko ter učinek v očeh 

odjemalca. Komuniciramo s celotnim izdelkom in podobo podjetja, od embalaže, 

promocije/oglaševanja, nenazadnje pa na to vpliva tudi prostor, lokacija in položaj izdelka na 

prodajnem mestu. Pomembno je, da je celotna slika mnogih elementov popolna za učinkovito 

in uspešno trženje. 

Ko damo izdelek na trg, ga izdamo pod imenom neke trgovske ali blagovne znamke. Tako 

Kotler (2004) navaja definicijo, ki opredeljuje blagovno znamko kot: »Ime, izraz, znak,
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simbol, obliko ali njihovo kombinacijo, namenjeno prepoznavanju izdelkov ali storitev enega 

ali skupine prodajalcev in  razlikovanju izdelkov ali storitev od konkurenčnih.« 

Vendar pa zdaleč ni samo nek simbol, je mnogo več. Je na nek način živ organizem, ki ga je 

treba nenehno negovati in spodbujati, inovirati, če ne, nas hitro prehiti konkurenca. 

V sodobnem času celoten življenjski slog poteka hitreje kot včasih. Smo preobremenjeni, 

urniki so prezasedeni, skratka, zdi se, da bi za vse potrebovali več časa, energije, moči in 

sposobnosti. Tako ljudje iz različnih razlogov in vzrokov potreb posegajo po različnih 

alternativah za pridobivanje življenjske, trenutne energije. Obstajajo t. i. energijske pijače za 

povečanje trenutne zmožnosti, koncentracije, moči, sposobnosti, energije, ki se jih ljudje 

poslužujejo, kljub temu da so v prevelikih odmerkih in mešanicah nevarne in škodljive, 

energijo pa nam dajo samo trenutno in za dokaj kratek čas. 

Najbolj poznana energijska pijača na svetu je Red Bull, ki z enormnimi številkami prodaje iz 

leto v leto osvaja cel svet. Kot zanimivost, samo v letu 2011 so prodali 4,63 milijarde 

pločevink  (Furweger 2013, 34). Lahko si predstavljamo in se vprašamo, zakaj je temu tako. 

Za vsako prodano pločevinko stoji trdna, uspešna, edinstvena, zanimiva, prodorna zgodba, ki 

se zmeraj bolj razvija in širi po celem svetu.  

Vendar, kje se skriva recept za tako uspešno zgodbo, da je že skoraj vsak zemljan kupil in 

poskusil Red Bull energijsko pijačo? Zakaj ni uspelo tako še komu drugemu, saj vemo, da so 

posnemovalci na vsakem koraku, ampak tako prodorne in edinstvene zgodbe še nismo videli.  

V zaključni nalogi smo raziskali, proučili in predstavili pomen in ključne značilnosti 

marketinškega komuniciranja na primeru izbrane energijske pijače. Raziskali in proučili smo 

trženjsko-komunikacijski splet podjetja Red Bull GmbH. Prav tako smo proučili značilnosti in 

lastnosti blagovne znamke RedBull in kako marketinško komuniciranje povezuje 

prepoznavnost blagovne znamke ter nakupne odločitve potrošnikov.  

Zanimalo nas je, zakaj se ljudje odločajo za nakup energijske pijače Red Bull pri tako veliki 

konkurenčni ponudbi. Hkrati nas je zanimalo tudi, kako marketinško komuniciranje in 

blagovna znamka povezujeta nakupno odločitev potrošnikov za izdelek Red Bull.  

1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

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

marketinškega komuniciranja blagovne znamke Red Bull z nakupnimi odločitvami 

potrošnikov. Na osnovi rezultatov ankete smo podali raziskovalne ugotovitve o povezanosti 

marketinškega komuniciranja blagovne znamke z nakupnimi odločitvami potrošnikov za 

nakup energijske pijače Red Bull. Na osnovi rezultatov ankete smo podali tudi priporočila za 

nadaljnji razvoj in poslovno prakso. 
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Cilji zaključne projektne naloge so bili: 

- preučiti vlogo in pomen marketinga za poslovanje podjetja; 

- predstaviti in opredeliti pomen marketinškega komuniciranja in blagovne znamke; 

- predstaviti značilnosti trga energijskih pijač; 

- predstaviti blagovno znamko Red Bull in njeno zgodbo o uspehu;  

- raziskati, preučiti in opredeliti povezanost marketinškega komuniciranja blagovne znamke 

Red Bull na nakupne odločitve potrošnikov; 

- na podlagi rezultatov raziskave podati priporočila za nadaljnji razvoj in poslovno prakso. 

1.3 Metode za doseganje ciljev zaključne projektne naloge 

Pri izdelavi zaključne projektne naloge smo uporabili naslednje raziskovalne metode:  

- metodo opisovanja ali deskripcije, 

- metodo povzemanja ali kompilacije, 

- metodo študije primera, 

- metodo analize, 

- metodo sinteze. 

Zastavili smo si naslednjo hipotezo, ki smo jo z raziskavo preverili. 

H1: Aktivnosti marketinškega komuniciranja blagovne znamke vplivajo na nakupne odločitve 

potrošnikov pri nakupu energijske pijače Red Bull. 

V raziskovalnem, empiričnem delu smo zbrali podatke s pomočjo kvantitativne raziskave v 

obliki anketnega vprašalnika S pomočjo anketnega vprašalnika smo preverili, kako se 

elementi marketinškega komuniciranja povezujejo z nakupnimi odločitvami potrošnikov, 

oziroma, zakaj se ljudje odločajo za nakup energijske pijače izbrane blagovne znamke. 

Namen je bil anketirati 50–60 naključnih anketirancev. Anketo smo izvedli na področju 

celotne Slovenije. Na podlagi analize smo predstavili rezultate raziskave in tudi preverili 

zastavljeno hipotezo.  

1.4 Predpostavke in omejitve zaključne projektne naloge 

Predpostavljali smo, da je marketinško komuniciranje ključen dejavnik, ki vpliva na nakupno 

odločitev potrošnikov. Predpostavljali smo tudi, da zaradi inovativnega načina izvajanja 

aktivnosti marketinškega komuniciranja in nenehnega stika s potrošniki podjetje Red Bull 

GmbH dosega tako dobre in uspešne rezultate. Prav tako smo predpostavljali, da je trg 

energijskih pijač zelo konkurenčen, zato je potrebno vseskozi vzdrževati in nadgrajevati 

načine trženjskega komuniciranja. Ob tem smo predpostavljali, da se potrošniki odločajo za 

nakup energijske pijače Red Bull prav zaradi učinkovitega izvajanja elementov marketinškega 
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komuniciranja. Predpostavke so bile še, da izbrana blagovna znamka pritegne kupca zaradi 

njene prepoznavnosti, kljub temu da imajo potrošniki na trgu veliko izbiro energijskih pijač. 

Možne omejitve so bile, da anketiranci pri odgovorih anketiranja ne bodo pristni.   

  



 

5 

2 MARKETING 

2.1 Vloga in pomen marketinga/trženja 

Skoraj vsakdo si že lahko ustvari podjetje. Vendar to še nič ne pomeni. Pomembno je, kako 

bo posameznik znal upravljati in razvijati to podjetje, kako se bo z njim obnašal in 

predstavljal na trgu, pomembno je, ali ga bo znal pripeljati v stanje koristi – porabnikom in 

sebi. 

V podjetjih imamo veliko funkcij in oddelkov, takšnih in drugačnih, mi bomo izpostavili 

enega najpomembnejših, verjetno celo ključnih za uspeh – to je marketing oziroma trženje. 

Trženje v podjetju, kot bi si nekdo lahko predstavljal, ne predstavlja samo prodaje, ampak je 

tukaj skrito veliko drugih elementov.   

Definicija prodaje, ki jo navajajo v angleškem poslovnem slovarju, je, da: »Pravzaprav 

prodaja kot sama, temelji na trikih in tehnikah, kako premamiti ljudi, da zamenjajo denar za 

naš produkt. Tukaj ni povezave, oziroma skrbi za vrednote, zaradi katerih sploh pride do 

takšne menjave. Za razliko od trženja, kateri neizbrisno in nespremenljivo obsega celotno 

sliko raziskovanja, ustvarjanja, spodbujanja in zadovoljevanja strankinih potreb.« (Business 

Dictionary, 2017) 

Kotler (2004, 5) navaja definicijo trženja in predstavlja naloge tržnikov: »Trženje se tipično 

razume kot naloga ustvarjanja, promocije in posredovanja izdelkov ter storitev porabnikom in 

podjetjem. Tržniki so vešči spodbujanja povpraševanja po izdelkih podjetja, toda to je preveč 

omejen pogled na naloge, ki jih opravljajo tržniki. Tako kot so strokovnjaki za proizvodnjo in 

logistiko odgovorni za ravnanje z oskrbo, so tržniki odgovorni za ravnanje s povpraševanjem. 

Trženjski menedžerji poskušajo vplivati na raven, čas in sestavo povpraševanja, da dosežejo 

cilje organizacije.« Dodaja še, da so tržniki vpleteni v trženje dobrin, storitev, doživetij, 

dogodkov, oseb, krajev, premoženja, organizacije, informacij in idej.  

Marketing temelji predvsem v smeri zadovoljevanja strankinih potreb. Je nujen in neizogiben  

proces v podjetju, skozi katerega se dobrine in storitve pomikajo čez koncept tako imenovanih 

štirih P-jev do stranke (Business Dictionary, 2017). 

Ta osnovni koncept vključuje koordinacijo štirih elementov marketinga, ki so (Potočnik 2005 

in The Marketing Mix b. l.):  

1. Product – Izdelek ali storitev, ki je namenjena zadovoljevanju potreb določene skupine 

ljudi. Imeti moramo pravi izdelek, ki bo ugajal povpraševanju na izbranem trgu. V fazi 

razvoja izdelka morajo tržniki opraviti obsežne raziskave o življenjskem ciklu izdelka, ki 

ga ustvarjajo. Izdelek ima različne življenjske stopnje, in sicer: dobo uvajanja, dobo rasti, 
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dobo zrelosti in dobo upadanja. Vendar pa lahko življenjski cikel izdelka podaljšujemo 

oziroma s tem dosegamo sekundarni življenjski cikel (Potočnik, 198).  

 

2. Price – Cena izdelka je lahko zelo občutljivo področje. Hkrati postavlja in vpliva na 

prihodek in dobiček, s tem na dolgoročno uspešnost in razvoj podjetja, vendar je odvisna 

hkrati od novih izdelkov, promocijske aktivnosti in oskrbovanja distribucijskih kanalov 

(Potočnik 2005, 223). Cene so najbolj spremenljiv element marketinškega spleta in vedno 

pomagajo oblikovati zaznavanje izdelka v očeh potrošnikov. Običajno nizka cena pomeni 

slabše dobro v očeh potrošnikov, ko nas primerjajo s konkurenco in obratno, previsoke 

cene bodo povzročile, da bodo stroški večji od koristi v očeh strank. Zato bodo cenili svoj 

denar bolj kot izdelek (ki ga mogoče oziroma verjetno potrebujejo). Na določanje cen 

vplivajo: ocena povpraševanja na trgu; razmerje med povpraševanjem, stroški in 

dobičkom; preučitev cen konkurenčnih izdelkov in metode določanja cen. 

 

3. Place – Izbira distribucijskih kanalov in tržnih poti, kjer bomo prodajali. »Tržna pot ali 

distribucijski kanal je skupek medsebojno odvisnih podjetij, prek katerih se giblje izdelek 

od proizvajalca do kupca oziroma končnega porabnika.« (Potočnik 2005, 254). Izdelek 

postavimo na mesto, ki je dostopno ciljnim odjemalcem. Oblikovanje tržnih  poti je 

odvisno od cenovne politike, ki jo oblikujejo udeleženci na tržni poti, prodajnih pogojev 

udeležencev, teritorialnih pravic udeležencev ter od posebnih storitev, ki jih zahtevajo 

udeleženci. 

 

4. Promotion – Razvoj in izvajanje oglaševalske strategije. Učinkovito tržno komuniciranje 

je zelo pomembno, saj lahko poveča prepoznavnost blagovne znamke in prodajo. S tržnim 

komuniciranjem podjetja pošiljajo zunanjemu svetu sporočila o izdelkih, storitvah, idejah, 

svoji dejavnosti in zaposlenih. Tako marketinški splet zajema aktivnosti elementov 

oglaševanja, osebne prodaje, stikov z javnostmi in pospeševanja prodaje. Glavni cilji 

marketinškega komuniciranja so tako obveščanje kupcev o dejavnosti podjetja in njegovih 

izdelkih, prepričevanje kupcev, da daje nakup oglaševanega izdelka več koristi kot nakup 

drugega podobnega izdelka ter ponavljanje že znanih obvestil in identificiranje 

porabnikov z izdelki podjetja.  
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2.2  Marketinško komuniciranje 

Ecetera d. o. o., družba za komuniciranje navaja: »Trženjsko komuniciranje je skupek 

dejavnosti, ki jih podjetje uporabi za komuniciranje z obstoječimi in s potencialnimi kupci. 

Komuniciranje je sestavljeno iz oglaševanja, neposrednega trženja, osebne prodaje, 

pospeševanja prodaje in odnosov z javnostmi, podjetje pa se odloči, ali bo za doseganje tržnih 

ciljev in strategije uporabilo eno ali več komunikacijskih orodij.« (Ecetera 2017a)  

 

Slika 1: Najpogostejša orodja trženjskega komuniciranja 

Vir: Kotler 2004, 564 

Za kupca pa imajo odločilno vlogo tudi oblika izdelka, njegova cena, barva in oblika 

embalaže, vedenje in obleka prodajalca, okrasitev in videz prodajnega prostora ter nenazadnje 

tudi pisemski papir z glavo podjetja. Vsak stik z blagovno znamko pusti vtis, ki lahko 

negativno ali pozitivno vpliva na mnenje potrošnika o podjetju, zato mora biti celoten 

trženjski splet tesno povezan, da posreduje dosledno sporočilo in učinkovito strateško 

pozicioniranje, s katerim ustvarjamo želeno sliko v očeh odjemalcev (Kotler 2004, 565).  
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Z marketinškim komuniciranjem tako sporočamo zunanjemu svetu, kar želimo, sporočamo 

predstavo o sebi in svojem izdelku ter tako izvajamo namen spodbuditi in povečati prodajo. 

Pri komuniciranju moramo biti zelo previdni, saj imajo iste besede lahko različne pomene v 

različnih državah in jezikih. Preden se želimo izpostavljati na nekem tujem trgu, je najbolje, 

da se pozanimamo o običajih, družbenih pomenih in navadah v tej državi, kajti hitro lahko 

pride do nesporazumov, napačnih predstav ali pa do celo smešno sramotnih prevodov.   

Zato je pomembno, za kakšno sporočilo se bomo odločili, verjetno ni potrebna popolna 

sprememba, ampak majhna prilagajanja posameznim državam. Tako lahko dosežemo 

mednarodno prepoznavnost. Na primer barve spreminjamo zato, da se izognemo tabujem v 

nekaterih državah, včasih je potrebno spremeniti in prilagoditi tudi imena in naslov oglasa.  

Lahko uporabljamo isto temo po vsem svetu, oglasno sporočilo pa prilagodimo posameznim 

regijam, lokalnim trgom. Lahko pa podjetje razvije več oglasov, globalno zalogo, pri kateri se 

vsaka država odloči za najprimernejšega. Nekatera podjetja celo dovolijo svojim tržnikom, ki 

imajo na skrbi posamezno državo, da v okviru določenih navodil oblikujejo primerna oglasna 

sporočila za to državo. Tudi izbira in uporaba medijev zahteva mednarodno prilagajanje, kot 

primera lahko izpostavimo Savdsko Arabijo, kjer v oglasnih sporočilih ne smejo nastopati 

ženske, v Indiji pa je oglaševanje obdavčeno. Prav tako se morajo prilagajati tudi tehnike 

pospeševanja prodaje, zaradi različnih zakonov po državah, ki preprečujejo ali omejujejo 

orodja pospeševanja prodaje, kot so popusti, rabati, kuponi, nagradne igre in darila (Kotler 

2004, 397). 

Včasih, ko stvari ne tečejo več tako kot bi morale, se je potrebno usesti, poglobiti in pretehtati 

trenutno stanje, ki je na trgu in znotraj naše organizacije. Prodajo izdelka lahko spodbudimo 

tudi s spremembami enega ali več elementov marketinškega spleta, pri čemer velja razmisliti 

o spodaj navedenih strateških alternativah (Radonjič in Iršič 2011, 572): 

– na področju cen: ali bi znižanje cene pritegnilo nove kupce, odjemalce ali pa bi morebiti 

zvišanje cene opozorilo na višjo kakovost izdelka; 

– na področju distribucije: ali obstaja možnost za vključitev novih distribucijskih kanalov 

oziroma opustitev nekaterih obstoječih; 

– na področju oglaševanja: ali bi morali izdatke za oglaševanje povečati, spremeniti sporočilo, 

zamenjati splet medijev ali spremeniti čas in pogostost oglaševanja; 

– na področju pospeševanja prodaje: ali naj organizacija vključi pri pospeševanju prodaje 

trgovinske popuste, rabate, jamstva, darila, nagradna tekmovanja ipd.;  

– na področju osebne prodaje: ali je potrebno povečati število prodajnega osebja, morda 

spremeniti njihovo specializacijo, morda je smiselno razmisliti o spremembi prodajnih 
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območij ali pa spremeniti način nagrajevanja prodajnega osebja; v nekaterih primerih je 

smiselno izboljšati tudi načrtovanje prodajnih obiskov. 

Glavni problem pri spreminjanju marketinškega spleta je v tem, da ga konkurenti zelo 

enostavno posnemajo, kar velja predvsem za znižanje in prilagajanje cen. 

Vseeno za katero obliko ali pa več oblik komuniciranja se bomo odločili, moramo hkrati 

upoštevati dejavnike, ki vplivajo na uspeh tržnega komuniciranja. Devetak (2008, 88) navaja 

dejavnike, ki med drugimi vplivajo na uspešnost komuniciranja: 

- strokovni kadri in njihova sposobnost, da v konkretni organizaciji znajo komunicirati, 

oblikovati promocijska sporočila, organizirati promocijske aktivnosti ipd.; 

- motivacija in stimulacija vseh zaposlenih, zlasti pa odgovornih strokovnjakov, da 

promovirajo svojo organizacijo, izdelke in storitve v bližnji in daljni okolici; 

- organizacijski pristop za konkretno promocijo, ki se prične pri vodilnih delavcih in 

nadaljuje po sektorjih oziroma oddelkih; 

- konkurenca in plačilna sposobnost tržnih strank; 

- asortiment podjetja, kakovost izdelkov in storitev ter niz drugih dejavnikov.  

Prav tako je pomembno, da poznamo korake pri oblikovanju uspešnega komuniciranja. 

Devetak (2007, 160) po Kotlerju (2004, 556–567) podaja osem korakov, katere je potrebno 

vsakega posebej dobro premisliti in izvesti z ustreznim osebjem ob podpori sredstev za 

izvedbo promocije, in sicer: 

1. določitev ciljnega občinstva, 

2. opredelitev ciljev, 

3. oblikovanje sporočila, 

4. izbira komunikacijskih poti, 

5. določitev proračuna, 

6. izbira spleta orodij za tržno komuniciranje, 

7. merjenje rezultatov, 

8. ravnanje v zvezi s tržnim komuniciranjem. 

 

2.3  Elementi marketinško-komunikacijskega spleta 

Avtorica navaja: »Glavni cilj promocijske mešanice je informirati, opomniti in prepričati 

ciljno publiko o njihovi potrebi po izdelku ali storitvi podjetja.« (Anastasia 2015) 

Promocijski splet se nanaša na eno od sestavin marketinškega spleta štirih P-jev, to je 

promocija. Vključuje oglaševanje, pospeševanje prodaje, osebno prodajo, neposredno prodajo 
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in odnose z javnostmi. Lahko ga definiramo kot vse oblike komunikacije, ki jih organizacija 

uporablja za oblikovanje mnenja, pomena in vpliva na nakupno vedenje med obstoječimi in 

potencialnimi kupci, odjemalci. Podjetje lahko uporablja vsako sestavino zase, lahko pa jih 

povezuje in s tem povečuje učinkovitost. Oblikovano naj bi bilo v smeri informiranja ciljnega 

trga o vrednotah in prednostih organizacije, izdelkih ali storitvah, ki jih organizacija ponuja. 

Promocijski splet pomaga organizaciji pridobiti vzvod in ga kasneje uporabiti ali pretvoriti v 

konkurenčno prednost. Pri določanju promocijskega spleta je pomembno določiti cilje, kaj 

hočemo doseči s posameznimi izbranimi koraki in tehnikami, ciljne odjemalce in trg ter 

količino sredstev, namenjenih tržni komunikaciji in raznim tržnim kampanjam. Tako 

obstajajo agencije, ki nam pomagajo natančno določiti ciljne odjemalce in izbrati primerne 

sestavine in tehnike za tržno komuniciranje (Lake 2016). 

Vsaka sestavina promocijskega spleta ima svoje prednosti in slabosti, zato so bolj učinkovite, 

ko so združene in ravno to je ključni namen tržno-komunikacijskega spleta, saj si prizadeva 

kombinirati različne marketinške strategije, da bi zagotovili uspeh pri trženju izdelkov in 

storitev organizacije (Lake 2016). 

 

Slika 2: Komunikacijski splet 

Vir: Korelc 2010, 15 

Korelc (2010, 15) v marketinško-komunikacijski splet dodaja še sestavini spletnega 

komuniciranja, kjer gre predvsem za komuniciranje s spletno stranjo in opreme prodajnega 

mesta, ki obravnava izgled prodajalne. 

Na zgodnjih stopnjah nakupnega odločanja sta najbolj učinkovita in ekonomična oglaševanje 

in odnosi z javnostjo, na kasnejših stopnjah pa osebna prodaja in pospeševanje prodaje. Tudi 

življenjski cikel izdelka vpliva na stroškovno učinkovitost posameznih komunikacijskih 

orodij. Tako sta na stopnji uvajanja izdelka najbolj ekonomična oglaševanje in odnosi z 
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javnostjo, sledita pospeševanje prodaje, ki spodbuja prvi nakup pri stranki, in osebna prodaja, 

s katero podjetje doseže dobro distribucijsko pokritje (Radonjič in Iršič 2011, 631–632). 

Radonjič in Iršič (2011, 633) še nadaljujeta: »Na stopnji rasti imajo vsa orodja sorazmerno 

majhen pomen, saj povpraševanje ohranja ustno izročilo. Na stopnji zrelosti se poveča 

pomembnost povpraševanja prodaje (nabave), nato oglaševanja in potem osebne prodaje 

(nabave). Na stopnji upadanja je najpomembnejše pospeševanje prodaje (nabave), 

pomembnost oglaševanja in odnosov z javnostjo se zmanjšuje, medtem ko se prodajni 

(nabavni) zastopniki z izdelkom skorajda ne ukvarjajo več.«  

Dodajata še, da: »Nenazadnje o vlogi posameznih instrumentov v komunikacijskem spletu 

odloča tudi tržni položaj organizacije oziroma njene SPE. Organizacije, katerih znamke 

izdelkov so kreirale visok pozitivni imidž, imajo več koristi od oglaševanja kot od 

pospeševanja prodaje (nabave).« (Radonjič in Iršič 2011, 633) 

2.3.1 Pospeševanje prodaje  

 »Medtem ko oglaševanje ponudi razlog za nakup, pa vsebuje pospeševanje prodaje spodbudo 

za nakup.« (Potočnik 2005, 341) 

V praksi je pospeševanje prodaje pogosta tržna aktivnost. Tako se začne že pri proizvajalcih, 

da s pospeševalnimi aktivnostmi vplivajo na trgovska podjetja, zatem se pospeševanje 

nadaljuje pri  trgovini na drobno. Ta aktivnost zajema predstavitve novih izdelkov in storitev, 

najrazličnejše vrste povratnih kuponov, prodajne popuste, javne prireditve, sejme in prodajne 

razstave, razna tekmovanja, nagradne natečaje, nagradne igre, nagradna žrebanja, tombole, 

darila, vzorce, nizko obrestne kredite, trgovske znamke, zabave, na katerih proizvajalec 

predstavlja nove izdelke, posredovanje prodajnega materiala … Sem vključujemo tudi 

prodajo »staro za novo« in vezano prodajo.  

Devetak (2007, 164 po Schneiderju 1994) opisuje, da razlikujemo med: 

- pospeševanjem prodaje (posredovanje reklamnega materiala, tekmovanja, poslovna 

srečanja prodajnega osebja),  

- pospeševanjem trgovanja (izmenjava informacij s prodajalci trgovin, pomoč pri urejanju 

prodajnih, izložbenih prostorov, tekmovanje med prodajalci trgovin, popusti pri cenah, 

zlasti pri uvajanju novih produktov)  

- in pospeševanjem porabe (degustacije, reklamna darila, posebna znižanja cen).  

Prav tako razlikujemo med posrednim (preko trgovcev) in neposrednim vplivom 

pospeševanja prodaje na kupce (Devetak 2007, 163–164). 
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2.3.2 Odnosi z javnostmi  

Smith (2014, 9–10) podaja definicije vodilnih organizacij za odnose z javnostmi, in sicer: 

Inštitut za odnose z javnostmi, Združeno Kraljestvo podaja naslednjo opredelitev: »Odnosi z 

javnostmi so disciplina, ki skrbi za ugled, s ciljem pridobivanja razumevanja in podpore ter 

sprejemanja mnenja in vedenja. Gre za načrtovano in trajno prizadevanje za vzpostavitev in 

ohranjanje dobrega imena, ugleda, imidža in razumevanja med organizacijo in njeno 

javnostjo.« 

Tako so pri Mednarodnem združenju za odnose z javnostmi opredelili PR kot: »načrtovana in 

trajna prizadevanja za vzpostavitev in ohranjanje dobrega imena, ugleda, imidža in 

medsebojnega razumevanja med organizacijo in njeno javnostjo, kar je v korist prakse 

odnosov z javnostmi v trgovini, industriji, centralni in lokalni samoupravi, nacionaliziranih 

podjetjih, poklicne, trgovinske in prostovoljne organizacije ter vsi praktikanti in drugi, ki se 

ukvarjajo z javnostmi ali z njimi.«  

Večina podjetij ima oddelek za odnose z javnostmi, če ne, pa imajo majhna podjetja vsaj 

osebo, ki je zadolžena za to (Smith 2014, 10). 

Glede na to, da različne organizacije dokaj različno in po njunem mnenju preveč na splošno 

opredeljujejo definicije odnosov z javnostmi, sta Snoj in Gabrijan (2015, 389–390) bolj 

natančno opredelila PR, in sicer: »Odnosi z javnostmi zajemajo komuniciranje organizacije s 

ciljnimi skupinami o njej kot o celoti, njenih delov in o določenih vsebinah. Namen odnosov z 

javnostmi je ustvarjanje, ohranjanje in spreminjanje celovitih, obojestransko koristnih vezi s 

ciljnimi skupinami ter oblikovanje ugodnega ugleda in imidža organizacije in njenih delov.«  

Nekatera podjetja PR oddelek prepuščajo specializiranim organizacijam (npr. agenciji), lahko 

ga vodijo in izvajajo sama (v sklopu za to namenjene organizacijske enote) ali pa kombinirajo 

delo svojih in zunanjih strokovnjakov.  

Bistveni del oddelka odnosov z javnostmi je ustvarjanje dobrega  ugleda podjetja, kajti tako 

bodo naši izdelki bolje iskani, hoteni in posledično prodajani. Ko dosežemo dober ugled, k 

sodelovanju lažje pritegnemo nove sposobne strokovne kadre. Zanimivi so vsakodnevni 

dogodki in prireditve, saj nam tako služijo kot gradivo pri odnosih z javnostjo. Ker predvsem 

manjša, srednja in nova podjetja na trgu nimajo dovolj sredstev za promocijo, imajo pa 

kakovostne, izvirne in vrhunske izdelke ali celo patente, jim to posledično pomaga pri 

izboljšanju ugleda podjetja, tako v strokovni javnosti, kakor pri pospeševanju prodaje. 

(Devetak 2007, 165–166)  

Radonjič in Iršič (2011, 629) opredeljujeta, da: »Med pojavne oblike odnosov z javnostjo 

uvrščamo predvsem publiciteto, institucionalno oglaševanje in neposredne odnose z 

javnostjo.« 
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Vsekakor pa se je delo strokovnjakov za odnose z javnostmi v zadnjih letih bistveno 

spremenilo. Če je bil v preteklih letih poudarek predvsem na sami prodaji, je danes vodilnejšo 

vlogo prevzela komunikacija, ki kot osnovo za prodajo ustvarja želje za nakup. Tako danes 

piarovci
1
 bolj ustvarjajo in pripovedujejo zgodbe. Pri tem se v skladu z razvojem tehnologije 

poslužujejo različnih prijemov, načinov in orodij. Prav tako je uporaba vplivnih oseb, kot 

komunikacijskega orodja (»od ust do ust«), postala stalna praksa odnosov z javnostmi. Ne 

glede na to, da se je potrebno vseskozi prilagajati spremembam, spreminjati trende in 

spremljati novosti, imajo odnosi z javnostmi v vedno bolj digitaliziranem svetu zagotovo 

svetlo prihodnost in priložnost, da zavzamejo vodilno mesto na zemljevidu komunikacij 

(Čelam in Papež 2017, 73).  

2.3.3 Sponzorstvo  

Nekateri avtorji uvrščajo tudi sponzorstvo pod odnose z javnostmi, nekateri pa jih 

obravnavajo kot samostojno sestavino komunikacijskega spleta. 

Sponzorstvo je oblika medsebojnega sodelovanja, oglaševanja med organizacijo in 

sponzoriranim, ki je lahko druga organizacija ali posameznik. Zavežeta se s sponzorsko 

pogodbo, ki je dvostransko obvezna, kar pomeni, da ustvarja vzajemne obveznosti za obe 

stranki. Sponzor se odloči vložiti finančna ali drugačna sredstva v zameno za usluge drugega, 

med katere sodijo vse vrste promocije sponzorja (Zavod PIP 2015). 

»Sponzor se zaveže sponzorirati osebo, prireditev, institucijo ali projekt na športnem, 

kulturnem, družbenem (izobraževalnem, zdravstvenem, socialnem), okoljevarstvenem 

oziroma kateremkoli drugem področju z denarjem, s storitvami ali sredstvi v naravi (stvari). 

Sponzorirani se zaveže za nasprotno dajatev izvesti določene aktivnosti na točno določen ali 

vsaj uokvirjen način in na ta način podpreti tržno komunikacijo sponzorja.«  (Zavod PIP 

2015, po Lovše 2010) 

Friedman (2017) opisuje, da je to najhitreje rastoča oblika trženja v ZDA, čeprav je še v dokaj 

zgodnjih obdobjih razvoja, zlasti na sejmih. Podjetja se odločajo za sponzorstva predvsem 

zato, ker s tem povečujejo priložnosti za razširitve svojih konkurenčnih prednosti s tem, da 

povečujejo svojo verodostojnost, sliko in ugled v sponzoriranju dogodkov, ki privabljajo 

ciljne odjemalce. Ko je sponzorstvo dobro oblikovano ponuja precejšnje priložnosti za 

razločne tržne in konkurenčne prednosti, kjer odjemalci dobijo občutek, da je znamka 

posebna, drugačna. Uporablja se predvsem za doseganje določenih poslovnih ciljev. 

Podjetju omogoča dostop do različnih ciljnih skupin, vključno z zaposlenimi, s poslovnimi 

vplivneži, z vladnimi regulatorji in s potrošniki. To je lahko še posebej pozitivno marketinško 

                                                 

1
 Piárovec -vca [pijarovəc] m, člov. (ȃ) – kdor je zadolžen za stike z javnostmi (Fran 2017). 
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orodje za podjetja, ki so vpletena v mednarodno trgovino, ker sponzorstvo presega jezikovne 

in kulturne ovire. Mnogi prodajalci menijo, da je korporativno sponzorstvo boljše od drugih 

metod komuniciranja, ker med drugim omogoča takojšen odziv strank na nove ponudbe 

izdelkov, kupcem nudi možnost, da iz prve roke preizkusijo izdelke podjetja, na dogodkih pa 

poslovni menedžerji dobijo priložnost, da se srečajo s svojimi (potencialnimi) strankami.  

Glavne pozitivne lastnosti, koristi, zakaj se podjetja odločajo za sponzorstva, so (Podgoršek 

2005, 15–16, po Prichard – Mumel in Kramberger 2001, 58–585 in Smith 1993, 295; 

Nabernik 2005, 11, po Mumel in Kramberger 2001; TNT Holdings B.V. 2017): 

- ustvarjanje dobrega imena, ugleda in povečevanje vrednosti blagovne znamke v očeh 

publike; 

- povečanje zanimanja, obveščenosti, zavedanja in poznavanja znamke, kar je lahko 

uporabno predvsem za novo nastala podjetja; 

- spodbujanje pozitivne predstave o podjetju – na primer s sponzoriranjem dobrodelnih 

prireditev se podjetje odraža v skrbni, socialni luči, ljudje ga povezujejo s toplino, ne 

glede na to, ali ga poznajo že od prej;  

- sodelovanje z znanimi posamezniki, ekipami in s prireditvami, ki privabljajo veliko 

gledalcev, predvsem sponzoriranje prestižnih dogodkov lahko postane najpomembnejše 

pri zaznavi podjetja v javnosti; 

- razvoj novih trgov, kontaktov, odnosov, vez – tako med zaposlenimi kot na zunanjih 

področjih, investitorji, potrošniki; 

- omogočanje neposrednega stika med podjetjem in ciljnim trgom, publiko, odjemalci, 

investitorji, partnerji in tako hitreje pridobljene neposredne povratne informacije, 

- povečanje prodaje; 

- sponzorstvo uporabimo kot vzvod za širitev blagovne znamke. 

Misner (2014) pravi, da je v poslovnem svetu pogosto prejemanje klicev iz lokalnih 

organizacij in njihovih (najetih) strokovnih skupin, angleško t. i. »think service clubs«, ki 

iščejo sponzorje, sponzorsko podporo, da lahko zaključijo zadane projekte. Tudi sejmi 

različnih združenj in razstav se obračajo na sponzoriranje predvsem zaradi uresničevanja 

zastavljenih programov. V večini primerov bodo te organizacije zahtevale skromno količino 

sredstev – od nekaj sto, do nekaj tisoč dolarjev – v zameno za neke vrste oglaševanje, kot so 

logotipi in transparenti. Ne glede na to, koliko prednosti lahko prinese sponzorstvo (predvsem 

sponzoriranje dogodkov) pa se v nekaterih primerih lahko izkaže kot popolna potrata denarja. 

Zato je pri tem potrebna previdnost, prepričati se moramo, da bosta vložen čas in denar dobra 

investicija. Pred odločitvijo vključitve sponzoriranja v strategije in oblike marketinškega 

komuniciranja se je potrebno vprašati:  

- Kakšna/katera bo ciljna publika (na tem dogodku)? 

- Kakšno obliko izpostavljenosti dobim v zameno za investicijo? 

- Ali lahko dobim takšno obliko izpostavljenosti tudi brez takšne investicije? 
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- Ali dobim/bo možen neposreden stik s publiko? 

- Ali ima smisel zame, biti tam? 

- Katere poslovne cilje mi bo pomagalo rešiti? 

- Ali so ostali sponzorji moji konkurenti? 

- Kako bo to vplivalo ali krepilo odnos, verodostojnost, kredibilnost z osebo, ki ji 

pomagam? 

- Zakaj tega NE bi naredil? 

Vsa ta vprašanja pomagajo določiti vrednost sponzorske priložnosti (Misner 2014). 

Prav tako ima sponzorstvo tudi svoje slabosti, med drugim sponzoriranje včasih ne prinese 

maksimalnih rezultatov in odzivov. Lahko se tudi zgodi, da zgrešimo ciljno publiko (Tushar 

2014).  

2.3.4 Neposredno trženje 

Je dokaj priljubljena in razširjena metoda informiranja kupcev o naših izdelkih ali storitvah. 

To je način, s katerim dostopamo do kupcev in potencialnih odjemalcev osebno, brez 

medijskih posrednikov, kot so oglasni panoji ali oglasi v revijah, ki so vidni širši publiki. 

Informacije so običajno široke in namenjene splošni javnosti. Takšno trženje najbolje deluje 

za izdelke, ki imajo široko privlačnost, atraktivnost (Schofield 2017). 

Prodajalcem omogoča večjo selektivnost pri izbiri možnih kupcev, zato lahko vsebino 

sporočila in zasebnost ponudbe prilagodijo vsaki stranki posebej, ne da bi za to vedeli 

konkurenti. Velika slabost za prodajalce je tržni odpor na takšno komuniciranje, če prodajalci 

na primer pretiravajo s sporočili, vdirajo v zasebnost, so nespoštljivi ali nepošteni, ali pa 

odjemalci prejeto pošto preprosto odvržejo. Za odjemalce je prednost, ker lahko primerjajo 

različne ponudbe med konkurenti (Potočnik 2005, 358–359). 

Neposredno trženje se lahko pojavlja v različnih oblikah, kot je na primer neposredna prodaja 

po pošti, kjer uporabljamo konkretne prodajne ponudbe v najrazličnejših oblikah, kot so 

prospekti, katalogi, brošure z naročilnicami, reklame in drugo propagandno gradivo. 

Slovenska pošta takšno trženje prakticira tako, da vso to gradivo raznašalci priložijo vsakdanji 

pošti posameznika. Tako proizvajalci dosežejo geografsko pokritost (Devetak 2007, 168).  

Med takšne oblike trženjskega komuniciranja uvrščamo še prodajo po telefonu, televizijske 

komercialne postaje in odzivno oglaševanje (dlje časa oglaševan izdelek, kjer na koncu 

ponudijo brezplačno telefonsko številko 080), e-pošto in nekateri avtorji sem uvrščajo še tako 

imenovano akviziterstvo (prodaja od vrat do vrat oziroma prodaja iz oči v oči).  

Prav tako si učinkovitega trženja ne moremo predstavljati brez baze podatkov. Proizvajalci ali 

podjetja pridejo do njih v imenikih, kupijo sezname z naslovi, npr. podatke o volivcih, raznih 
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nagradnih igrah, sodelovanjih, kjer potrošniki posredujejo podatke o sebi, kam naj podjetje 

pošlje nagrado (Potočnik 2005, 359).   

2.3.5 Osebna prodaja  

Avtor navaja: »Nekatere aktivnosti tržnega komuniciranja so si tako podobne (in se med seboj 

dopolnjujejo), da je včasih težko postaviti ločnico npr. med aktivnosti pospeševanja prodaje in 

med osebno prodajo.« (Devetak 2007, 166)  

Kot nam že ime pove osebna prodaja vzpostavlja neposredno osebno povezavo med dvema 

osebama, to je s potencialnim kupcem in prodajalcem. Z osebno prodajo lažje zgradimo 

zaupanje, ki vodi do prodaje oziroma nakupa. To je edino sredstvo promocije, ki omogoča, da 

sporočila prilagajamo posameznikom, saj se prodajna situacija odvija. Običajno je to dražja 

oblika promocije, vendar učinkovita (Anastasia 2015).  

Ecetera d. o. o. (2017b), družba za komuniciranje, nam podaja razlago, da: »Gre za najbolj 

učinkovito orodje v procesu izgradnje preferenc kupca, prepričanj in akcije. Prodajno osebje 

zahteva dolgoročnejšo predanost kot pa oglaševanje, predvsem pa predanost podjetju, saj je 

prodajno osebje le tako učinkovito pri posredovanju informacij, predstavitvi izdelkov in 

storitev ter zaključevanju prodaje. Osrednja prednost osebne prodaje je, da lahko prodajalec 

izdelek ali storitev, predvsem pa nujne lastnosti, predstavi bolje kot pa katerikoli oglas v 

množičnih medijih.«  

2.3.6 Oglaševanje  

Pogosto se za izraz »oglaševanje« uporabljata še izraza »reklama ali reklamiranje« in 

»ekonomska propaganda«, vendar je pri izrazu »reklamiranje« pogosto uporabljen negativen 

in pritožujoč prizvok, izraz »propaganda« pa (pre)hitro povezujemo s politiko, zato bomo 

uporabljali izraz »oglaševanje« (Snoj in Gabrijan 2015, 386).  

Oglaševanje je neosebna oblika enosmerne komunikacije, s katero najlažje dosežemo največje 

število ljudi. Običajno je to plačljiva oblika, kjer oglas postavimo v različne medije, kot so 

časopisi in drugi tiskani mediji, e-pošta, oglasni panoji, televizija, radio in seveda internet. 

Oglaševanje običajno predstavlja zelo velik strošek marketinga ali pa vložek, odvisno s 

katerega vidika gledamo (Lake 2017).  

Z oglaševanjem najlažje dosežemo veliko število razpršenih odjemalcev, geografsko 

pokritost, z vidika stroškov so le-ti nizki glede na enoto izpostavljenega odjemalca takemu 

oglasu. Pogosto imajo odjemalci občutek, da je znamka izdelka, ki se pogosto uporablja v 

oglasih, kakovostna (Radonjič in Iršič 2011, 628). 
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Gorjup in Rek (2016, 16) po Kotlerju in Armstrongu (2004) navajata, da uporaba 

oglaševalskih orodij (televizija, tisk, zunanji mediji – veliki obcestni plakati ipd., radio, 

internet) ponuja številne prednosti, kot so hiter prenos sporočil do najširše javnosti, visoko 

frekvenco izpostavljenosti sporočilu, hitro reakcijo občinstva, gradnjo ugleda (pojavnost 

visoko-proračunskih oglasov na televiziji med vrsticami sporoča, da gre za uspešno podjetje) 

in dolgoročnega imidža podjetja ali blagovne znamke. Med drugim omenjata pomanjkljivosti 

oglaševanja, ki so enosmerna komunikacija (ki ima manjšo prepričevalno moč kot ostali 

elementi promocijskega spleta), predvsem pa je ta oblika komunikacije zelo draga.  

Potočnik (2005, 324) navaja, da je sprejemanje odločitev o oglaševanju petstopenjski proces, 

ki ga sestavljajo: opredelitev ciljev, opredelitev reklamnega sporočila, izbira posrednikov, 

določitev potrebnih denarnih sredstev in ocenitev učinkovitosti oglaševanja.  
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3 BLAGOVNA ZNAMKA  

Kotler (2004, 434) opredeljuje: »Eden najmočnejših vplivov na zaznavo blagovne znamke je 

izkušnja, ki jo imajo kupci z osebjem podjetja.« 

3.1 Opredelitev in pomen blagovne znamke 

Korelc (2010, 69) pravi: »Močna blagovna znamka izžareva energijo, življenjski slog, 

dosežke, uspeh, status, erotiko, strast, romantiko, spomine, upanja, želje, sanje, domišljijo, 

poezijo. Zlije se s sanjami, hrepenenji in z željami uporabnikov ter jih popelje v svet želene 

identitete.«  

Možina, Tavčar in Zupančič (2012,  259) po Aaker (1991, 2) navajajo besede Stephena Kinga 

iz družbe WPP Group London, ki pravi: »Izdelek je nekaj, kar je narejeno v tovarni, kar 

kupijo potrošniki, je blagovna znamka. Izdelek lahko konkurenca kopira, blagovna znamka je 

edinstvena. Izdelek lahko pride hitro iz mode, uspešna blagovna znamka je večna.« 

Snoj in Gabrijan (2015, 356) navajata definicijo Zakona o industrijski lastnini (2006, 42. člen) 

o pravnem pogledu na blagovno znamko. Tako po slovenski zakonodaji ustvariti blagovno 

znamko pomeni registrirati: »Kakršenkoli znak ali kakršnokoli kombinacijo znakov, ki 

omogočajo razlikovanje blaga ali storitev enega podjetja od blaga ali storitev blaga drugega 

podjetja in jih je mogoče grafično prikazati, kot so zlasti besede, vključno z osebnimi imeni, 

črke, številke, figurativni elementi, tridimenzionalne podobe, vključno z obliko blaga ali 

njihove embalaže in kombinacije barv, kot tudi kakršnakoli kombinacija takšnih znakov.« 

Kotler (2004, 418) pravi, da se z blagovno znamko identificira prodajalca ali proizvajalca. 

Nadaljuje, da je blagovna znamka kompleksni simbol, ki lahko sporoča do šest ravni 

pomenov: 

1. Lastnosti (na katere nas lahko spomni ali spominja). 

2. Koristi (lastnosti je potrebno prevesti v funkcionalne in čustvene koristi. Tako lahko npr. 

lastnost »trajen« prevedemo v funkcionalno korist: »nekaj časa mi ne bo treba kupiti 

drugega avtomobila«, lastnost »drag« pa prevedemo v čustveno korist kot: »avto mi daje 

občutek pomembnosti in občudovanja«). 

3. Vrednote (blagovna znamka kaže in pove nekaj tudi o vrednotah proizvajalca, Mercedes 

se zavzema za visoko kakovost, varnost in prestiž). 

4. Kultura (blagovna znamka lahko pomeni tudi določeno kulturo. Mercedes zaznamuje 

nemško kulturo: organizirano, učinkovito, visoko kakovost). 

5. Osebnost (blagovna znamka definitivno izžareva in nakazuje določeno osebnost. Npr. 

Mercedes lahko nakazuje pametnega šefa (osebo), vladajočega leva (žival) ali strogo 

palačo (predmet)). 
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6. Uporabnik (blagovna znamka lahko nakaže vrsto porabnika, ki kupuje ali uporablja 

izdelek. Za volanom mercedesa bi pričakovali 55 let starega direktorja in ne 20 let stare 

tajnice). 

Kotler (2004, 419) navaja, da morajo podjetja prav tako: »Proučiti položaj, ki ga njihova 

blagovna znamka zavzema v zavesti kupcev« in dodaja Kellerjevo (2002) trditev, da: »To, kar 

blagovno znamko razlikuje od konkurenčnih generičnih izdelkov brez blagovne znamke, so 

porabnikove zaznave in občutki v zvezi z lastnostmi izdelka in njihovega delovanja. Blagovna 

znamka se konec koncev nahaja v zavesti porabnikov.« 

Davis (2001, 89) pove jedrnato, da je ustvarjanje in uveljavljanje blagovne znamke dolg, 

zahteven in zapleten postopek. Prav tako mora biti ta postopek izvajan odločno in predvsem 

dosledno. Potrebno je imeti nekaj notranjega občutka, hkrati pa je potrebnih tudi veliko 

raziskav, testiranj in konkurenčne analize. Televizijski oglasi so tako rezultat nekaj mesečnih 

analiz in raziskav, ki poskušajo oblikovati celostno grafično podobo podjetja ter opredeliti in 

približati, kaj sploh hoče podjetje predstaviti in povedati. Glaven in jasen cilj je v 

potrošnikovih mislih priklicati edinstveno podobo, ki bo tako prepričljiva, da bo potrošnik 

avtomatično izbral ponujeni izdelek, čeprav ima v današnjem prenasičenem svetu veliko 

drugih ponudb in možnosti.    

Omenimo naj tudi, da je ustvarjanje blagovne znamke naloga, ki se vseskozi nagrajuje in 

nikoli ne konča. »Podobno kot uspeh tudi ustvarjanje blagovne znamke nima končne postaje: 

je potovanje, ki traja, dokler podjetje obstaja. Ker ga ne boste nikoli končali, je ustvarjanje 

blagovne znamke naloga, pri kateri boste morali delati hkrati s preostalimi vsakdanjimi 

nalogami.« (Davis 2001, 87)  

3.2  Značilnosti blagovne znamke 

Ustvarjanje blagovne znamke lahko razumemo na nek način kot nalogo in odgovornost 

podobno vzgajanju otroka. Ves čas jo moramo negovati, ji pomagamo rasti, izoblikovati 

osebnost in identiteto. Je »živi organizem, ki se razvija raste in zori, vseskozi pa mora 

ohranjati svoje bistvo.« (Korelc 2010, 79) 

Tako kot vsak človek ima tudi vsaka blagovna znamka svojo osebnost, po kateri se razlikuje 

od vseh ostalih in jo prepoznamo, četudi jo srečamo v zelo različnih trenutkih in časih. 

Osebnost blagovne znamke sestavljajo psihofizične značilnosti, ki so notranje (vrednote, 

filozofija, kultura), zunanje (celostna podoba, zgradbe) in vedenjske značilnosti. Tako mora 

biti osebnost močne blagovne znamke trajno razpoznavna celota njenih značilnosti. 

Potrošnika prav osebnost blagovne znamke prevzame veliko bolj kot njene uporabne in druge 

značilnosti ter ga motivira, da si razlaga in dojema pomen blagovne znamke na bolj oseben in 

poglobljen način. Prav tako ni dana enkrat za vselej, niti od samega začetka, ampak se kot 
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človek razvija, oblikuje in spreminja, kljub temu pa ohranja neko stalnost in istovetnost 

(kontinuiteto in identiteto) (Korelc 2010, 76–79).  

Zavedati se moramo, da je blagovna znamka skupek več delov, kot sestavljanka ali pa kot 

slika. Vsaka poteza, ki jo naredimo, predstavlja točko na platnu. Vsak posamezen del mora 

biti skoraj popoln, da je na koncu vidna slika celote popolna. Skoraj da ni pomembno, kaj 

ponujamo, pomembno je, da ljudje prepoznajo vrednost in vidijo potrebo po izdelku, storitvi. 

Znati moramo vzbuditi potrebo in željo, četudi ta predhodno še ni obstajala oziroma izdelka 

še niso zaznavali kot potrebnega.  

Avtor opredeljuje: »Čeprav se morda na prvi pogled zdi nekoliko absurdno, imajo prav 

uporabniki blagovne znamke pogosto odločilno vlogo pri njenem ustvarjanju in uveljavljanju. 

Brez uporabnikov je blagovna znamka esperanto
2
 poslovnega sveta, kajti uporabniki so tisti, 

ki blagovno znamko ponesejo na piedestal
3
 ali pa porinejo v životarjenje.« (Korelc 2010, 71) 

3.3  Dejavniki nakupnega vedenja in nakupno odločanje potrošnikov 

Ne glede na to, kako dobro smo razvili celoten marketing, pa je vredno in pomembno poznati 

potrošnikov proces pri odločanju in nakupovanju. To nam pomaga razumeti njegove potrebe 

in včasih tudi predvideti nekatere poteze. Devetak (2007, 29) navaja, da se: »Potreba običajno 

opredeli kot občutek nelagodja, ki pa je povezano z zavestjo, da vendarle obstaja sredstvo, s 

katerim je to nelagodje mogoče odpraviti. Pri raziskovanju izhajamo iz ugotavljanja potreb, 

na osnovi tega pa ugotovimo povpraševanje in potrošnjo« in še dodaja, da se prav tako 

oblikuje tudi ponudba.   

Ob raziskovanju marketinga in potrošnikov smo lahko vedno bližje spoznanju, da je vse 

skupaj splet znanj, pogojev in dogodkov. Tako tudi lahko ugotovimo, da je potrošnikov nakup 

le en majhen korak v nizu predhodnih procesov raznih zaznavanj, občutenj, videnj, prepričanj 

in raziskovanj, pa naj bodo vsa ta zavedna ali nezavedna (Kotler 2004, 201–211 in Možina, 

Zupančič, Postružnik 2010, 273–279).  

Po Kotlerju (2004, 211) na vedenje potrošnikov vplivajo štirje dejavniki, katerih raziskovanje 

področij nas lahko usmerja k uspešnejšemu zadovoljevanju porabnikov: 

- kulturni (kultura, subkultura in družbeni razred), 

- družbeni (referenčne skupine, družina in družbene vloge ter položaj), 

                                                 

2
 Esperanto je mednarodno zgrajen jezik, ki ga govori vse več ljudi po celem svetu (Lernu 2017). 

3
 piedestal – piedestál  -a m (ȃ) knjiž. podstavek: postaviti kip na visok piedestal; marmornati piedestal 

spomenika; pren. te lastnosti so ga dvignile na piedestal umetnika (SSKJ b. l.).  
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- osebni (starost, stopnja v življenjskem ciklu, finančne razmere, življenjski slog, osebnost 

in samopodoba), 

- psihološki (motivacija, zaznavanje, učenje, prepričanja in stališča). 

Po navadi nakupno odločanje zajema pet korakov, in sicer (Kotler 2004, 204–211 in Možina, 

Tavčar, Zupančič 2012, 216):  

1. Zaznava, prepoznavanje problema oziroma potrebe – potreba je lahko sprožena z 

zunanjimi (iz zunanjega okolja) ali notranjimi (osnovne posameznikove potrebe, kot so 

lakota, žeja, spolnost) dražljaji. 

2. Iskanje informacij – porabnik išče informacije po spominu (notranje iskanje) ali pa 

pridobiva relevantne iz okolja (zunanje iskanje). 

3. Presojanje, ocenitev možnosti – ocenjevanje koristi in izbiranje najboljše ponudbe. 

4. Nakupna odločitev – potrošnik pridobi izbrano alternativo ali substitut, če je to potrebno. 

5. Ponakupno vedenje, vrednotenje (uporaba) – občuteno zadovoljstvo ali nezadovoljstvo, 

ocenjevanje, v kolikšni meri izbran izdelek zadovoljuje njegove potrebe. 

 

Kotler (2004, 211) pa še dodaja, da: »Na končno nakupno odločitev lahko vplivajo tako 

stališča drugih, nepričakovane okoliščine in zaznano tveganje, kot tudi ponakupno 

zadovoljstvo in ponakupna dejanja.« 

 

 

Slika 3: Stopnje procesa odločanja potrošnikov 

Vir: Možina, Zupančič, Štefančič Pavlovič 2002, 152 
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4 TRG ENERGIJSKIH PIJAČ 

Drevenšek (2017) navaja: »Rast trga energijskih pijač je v zadnjih letih med največjimi v 

živilski industriji. Pri nas je na policah na voljo že vsaj 40 vrst energijskih pijač, po svetu pa 

skupaj več kot 500.« Trg energijskih pijač po vsem svetu je konkurenčen, vendar pa si več kot 

90 % celotnega trga delijo le trije konkurenti (Mitchell 2015). 

Evropska agencija za varno hrano (EFSA) je leta 2013 izvedla raziskavo v EU, v katerih je 

bilo udeleženih 52.000 anketirancev. Rezultati so pokazali, da je 52 % odraslih anketirancev 

in 41 % mladostnikov pri športnih aktivnostih pilo energijske pijače (Drevenšek 2017).  

Zanimivost, ki so jo ugotovili študentje BIC Ljubljana, Višje strokovne šole (program 

Živilstvo in prehrana) med podrobno analizo energijskih pijač je, da so si vse energijske 

pijače na slovenskem trgu med seboj precej podobne po sestavi, razlikujejo se predvsem po 

razmerjih sestavin. Analize so se lotili, ko so izvedeli za dekle, ki je neposredno po zaužitju 

energijske pijače doživelo srčni zastoj (Drevenšek 2017). 

4.1  Značilnosti trga energijskih pijač  

Raziskovalno podjetje Euromonitor International je podalo ocene o vrednostih trga, tako naj 

bi v Sloveniji vrednost trga energijskih pijač, ki je v lanskem letu 2016 znašala 15,1 milijona 

evrov, v letošnjem letu zrasla na 16,1 milijona, v prihajajočem letu 2018 pa naj bi znašala kar 

17,1 milijona evrov (Drevenšek 2017). 

Kot zanimivost lahko izpostavimo tudi dejstvo, da je leta 2015 svetovna prodaja energijskih 

pijač znašala 38,2 milijarde evrov, v lanskem letu 2016 pa kar 47,7 milijarde evrov. Tako naj 

bi bila po napovedih Euromonitor International agencije svetovna prodaja energijskih pijač 

do leta 2020 vredna kar 49.7 milijarde evrov, kar je 40-odstotna rast v primerjavi z letom 

2015 (Drevenšek 2017). 

Drevenšek (2017) še navaja podatek, da 34 odstotkov mladih od 18 do 24 let v ZDA uživa 

energijske pijače. 

4.2  Najbolj poznane blagovne znamke energijskih pijač v svetu 

Ne glede na enormno izbiro energijskih pijač, ki preplavljajo cel svet, so že vrsto let na 

vodilnih treh mestih po prepoznavnosti, priljubljenosti in tržnih deležih še vedno isti izdelki, v 

nespremenjenem vrstnem redu, in sicer na tretjem mestu Rockstar, drugo mesto pripada 

Monster Energy, vodilno mesto pa zaseda Red Bull. (Mitchell 2015) Verjetno so recept za 

tako veliko prepoznavnost sponzorstva ekstremnih športov, športnikov in dogodkov ter 

promoviranje z mladimi, lepimi in brhkimi dekleti, kar je skupno vsem trem (Red Bull 2017; 

Rockstar Energy 2017; Monster Energy 2017). 
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4.2.1 Rockstar Energy  

Z 10-odstotnim deležem na trgu Rockstar zaseda tretje mesto med vodilnimi blagovnimi 

znamkami energijskih pijač (Mitchell 2015).  

Ta blagovna znamka pušča jasen in odmeven odtis med potrošniki, delno zaradi izdelka  

samega in delno zaradi njihove podobe. Njihova zmagovalna strategija je v povezovanju in 

občutenju, kako se potrošnik počuti, ko pije Rockstar energijsko pijačo – kot rokovski 

zvezdnik, kar spodbujajo s provokativnim sloganom: »Party like a Rockstar!«, kar v prevodu 

pomeni »Zabavaj se kot rokerska zvezda!« (Bhasin 2012) 

 

Slika 4: Rockstar energijski dogodki 

 Vir: Raluca Cucu 2016 

Med drugim so prepoznavni po svoji paleti pijač, ki jo sestavlja več kot 20 različnih okusov. 

Prisotni so v prodajalnah s podaljšanim delovnim časom in trgovinah z živili v več kot 30 

državah. Podpirajo predvsem stil življenja rokovske zvezde po vsem svetu skozi aktivne 

športe, moto športe in glasbo v živo (Rockstar Energy 2017). 

Za razliko od vodilnega giganta Red Bull se pri Rockstar blagovni znamki ne poslužujejo TV 

oglaševanja. Glede na to, da po eni strani sponzorirajo ekstremne športe, so po drugi strani 

usmerjeni v zabavo, pri tem pa se sklicujejo na zamisel o življenjskem slogu zvezdnikov. Bolj 

kot okus velja zaznavanje pijače, ko jo pijejo in prav to prizadevanje in obljubljanje k 

približku višjega življenjskega sloga jim daje konkurenčno prednost pri osrednji demografiji 

potrošnikov energijskih pijač, kar so najstniki, študenti in mlade odrasle osebe (Bhasin 2012). 
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4.2.2 Monster Energy 

S kar 34 različicami okusov energijskih pijač, se z 39-odstotnim tržnim deležem Monster 

Energy uvršča na drugo mesto najbolj prodajanih, priljubljenih in prepoznavnih energijskih 

pijač na svetu (Wikipedia 2017b; Mitchell 2015). 

Tudi pri blagovni znamki Monster Energy so se odločili, da ne bodo izbrali standardnega 

oglaševanja prek medijev, kot so televizija, radio in oglasni panoji, da bi povedali, kako 

kakovostni so njihovi izdelki. Celo brez oglaševanja so izoblikovali blagovno znamko, ki jim 

v angleščini pravijo t. i. »brand love«. Ta izraz strokovnjaki uporabljajo zato, ker z njo 

opisujejo potrošnikov odnos do znamke. Da bi izkazali ljubezen, ki jo porabniki gojijo do 

znamke, si je že na stotine oboževalcev vtisnilo razne tatooje z Monster Energy logotipom ali 

drugimi podobami v povezavi z znamko (Benmiloud 2016). 

 

Slika 5: Povezanost strank z Monster Energy blagovno znamko 

Vir: Benmiloud 2016 

Ciljajo predvsem na moško populacijo vse od najstniških let do srednjih štiridesetih, ki sledijo 

življenjskemu slogu, povezanem z aktivnimi, ekstremnimi motornimi in drugimi športi, kot je 

na primer UFC (Ultimate Fighting Championship). Namesto, da denar namenijo oglaševanju, 

ga raje namenijo podpori športnikom, glasbenim skupinam, dogodkom, spletnim igram in 

oboževalcem. Športnikom med drugim omogočajo, da si izoblikujejo in zgradijo kariero. 

Promovirajo koncertne turneje in organizirajo zabave, kjer lahko proslavljajo s svojimi 

navijači in kolesarji, udeleženci dirk (Monster Energy 2017). Čeprav je na veliko prizoriščih 

prisoten tudi Red Bull, pa za razliko Monster predstavlja in daje bolj agresiven, uporniški in 

prodoren pridih osebnosti v življenju (Benmiloud 2016). 
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V letošnjem letu je Monster Energy postal glavni sponzor ameriškega avtomobilističnega 

tekmovanja NASCAR Cup Series z dolgoletno tradicijo od leta 1949. Tekmovanje so 

preimenovali kar v Monster Energy Nascar Cup Series (Wikipedia 2017a). 

 

 

Slika 6: Preimenovano tekmovanje Nascar Cup Series 

Vir: Bromberg 2016  

Vredno je omeniti tudi njihov program, imenovan Monster Army, kjer podpirajo mlade atlete, 

športnike stare od 13 do 21 let. Na spletni strani www.monsterarmy.com vabijo vse mlade 

talente združenih držav, da se prijavijo v program in tako predstavljajo njihovo znamko. 

Izbrani atleti imajo različno raven podpore (uvrstitve) v programu na podlagi njihovih 

rezultatov, izpostavljenosti in primernosti z blagovno znamko Monster Energy (Monster 

Army 2017). 

4.2.3 Red Bull 

Obvladuje kar 43-odstotkov svetovnega trga energijskih pijač in je s tem najbolj poznana 

pijača na svetu (Mitchell 2015). Prisotna je že v 171 državah sveta, statistično gledano pa jo je 

poizkusil že skoraj vsak Zemljan. Za razliko od konkurentov, ki se prodajajo večinoma v 500 

ml pločevinkah, se Red Bull pijača pojavlja v tradicionalni 250 ml pločevinki. Samo v 

lanskem letu 2016 so v svetu prodali več kot vrtoglavih 6 milijard pločevink (Red Bull 2017). 

V 30 letih poslovanja se je znamka tako razširila, da se pojavlja že praktično povsod.  

Sponzorirajo, organizirajo in podpirajo najrazličnejše športne dogodke, tekmovanja in 

športnike. Nenazadnje se pojavljajo tudi v glasbenih vodah. Imajo tudi svoje medije, kot so 

TV program, portal z risankami in oglasi, mesečno revijo Bulletin in še in še bi lahko 

naštevali (Red Bull 2017). 
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5 PREDSTAVITEV BLAGOVNE ZNAMKE RED BULL 

Zanimivo je dejstvo, da so najuspešnejše blagovne znamke tiste, ki nas povežejo s svetom 

fantazije in sanj. Tako potrošniki kupujejo izdelke, s katerimi lahko doživijo vsaj nekaj 

trenutkov, v katerih se počutijo posebne (Korelc 2010, 78), kar lahko povežemo z Red 

Bullovim sloganom »Red Bull ti da krila«, kateri:  

 

Slika 7: Red Bull oglas 

Vir: Red Bull 2017 

5.1  Začetki podjetja Red Bull GmbH 

Velikan na področju energijskih pijač izvira iz Avstrije. Tako je ustanovitelj Dietrich 

Mateschitz, takrat še zaposlen pri podjetju Unilever kot manager, na službenem potovanju 

usodnega leta 1982 v Hongkongu listal revijo Newsweek in pogled se mu je ustavil pri 

seznamu največjih japonskih plačevalcih davkov. Opazil je, da na prvem mestu ni bilo 

nobenega globalnega koncerna, kot sta na primer Toyota ali Sony, temveč njemu povsem 

neznano podjetje Taisho Pharmaceuticals. Vpisano je bilo kot proizvajalec pijače, katerega 

proizvod Lipovitan naj bi zaradi vsebnosti tavrina imel poživljajoč učinek. Mateschitz se je 

zamislil, hkrati pa je bil očaran, kako lahko s takšnim proizvodom postaneš največji japonski 

plačevalec davkov. Vedel je, da so se morale v ozadju skrivati gigantske marže in to 

spoznanje mu več ni dalo miru (Furweger 2013, 19–20). 

Kasneje se je Mateschitz mudil na službenem potovanju pri tajskem franšiznem partnerju 

Unilevra. Podjetje je med drugim prodajalo tudi energijsko pijačo, podobno prej omenjenem 

Lipovitanu, imenovano Krating Daeng, kar v prevodu pomeni »rdeči bik«. Avstrijec je bil nad 

pijačo enostavno navdušen, jo prevedel v angleščino in nekaj po uvodnih sestankih z 

lastnikom, s tajskim kemikom in s poslovnežem iz Azije ustanovil družbo s slednjim, 

imenovano Red Bull Trading GmbH, v katero sta oba partnerja vložila 500.000 dolarjev. 

Tako je leta 1985 Mateschitz, pri svojih enainštiridesetih letih, naredil preskok v svojem 
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življenju, pustil dobro plačano službo pri Unilevru in si tako drznil stopiti na samostojno pot 

(Furweger 2013, 20–21). 

Leta 1994 je Mateschitz povedal, da je takrat začel spremljati trg in poskusil vse možne pijače 

te vrste. Skupaj z drugimi zastopniki so prirejali zabave, na katerih so poizkušali te 

poživljajoče napoje in še vedno je bil očaran nad tem, da se je celo po osemnajsturnem letu 

počutil kot prerojen (Furweger 2013, 19–20). 

Po končno pridobljenem dovoljenju za prodajo v Avstriji pa le-ta ni in ni hotela steči, kazalo 

je celo, da bo življenje rdečega bika zelo kratko, tisti časi so bili finančno za podjetje in 

ustanovitelja zelo slabi. Tako je Mateschitz brezplačno delil velike količine pijače ljudem v 

reklamne namene. Posel  in prodaja sta začel cveteti šele, ko so se lastniki barov in diskotek 

prepričali, da je Red Bull primeren kot nova sestavina mešanih pijač z alkoholom. Tako je 

bilo že v prvem letu poslovanja prodanih več tisoč pločevink, šele tretje leto pa je Rdeči Bik 

dosegel prelomno točko (Furweger 2013, 23).  

Mateschitz je v treh letih od ustanovitve podjetja pa do odobritve proizvoda temeljito opravil 

domačo nalogo: izdelal je marketinško strategijo, ki je omogočila kasnejši preboj. »Od vsega 

začetka se je zavedal, da želi svojo pijačo umestiti kot izdelek višjega cenovnega razreda in za 

to je bila potrebna skrajno dognana oglaševalska kampanja. Pijača Red Bull je bila po eni 

strani zelo draga, po drugi pa je šlo za nov proizvod, za katerega tržišče sploh še ni obstajalo. 

Najprej je bilo ustvariti potrebo: potencialnim strankam je bilo treba pojasniti, zakaj Red Bull, 

ki ga doslej niso poznali, nujno potrebujejo.« (Furweger 2013, 25) 

Tako se je po letu in pol zavrnjenih predlogov s strani Mateschitza, končno rodil slogan »Red 

Bull gives you wings« (slo.: Red Bull ti da krila). Takratni partner pri iskanju in kreiranju 

oglasov je tako sredi noči poklical Dietricha, mu predstavil idejo, ta pa je odgovoril s 

preprostim: »To bi šlo.« (Furweger 2013, 27) 

Kasnejši večji svetovni preboj se je zgodil leta 2000, ko se je uveljavil virtualni svetovni splet 

WWW (angl. World Wide Web). Iz leta v leto je bilo prodanih več pločevink, pijača pa je 

počasi mutirala iz sredstva za poživitev v »sredstvo proti mačku«. Vseskozi so bili sinonim za 

to pijačo elegantni moški in ženske, ki so zbujali vtis, da bodo večno mladi.  
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Slika 8: Ekstremni športniki Red Bull 

Vir: The Dragonfly Effect 2017 

 

5.2  Zanimivosti Red Bull GmbH 

Red Bull je ena najbolj prepoznavnih blagovnih znamk na svetu in temu primerno njen 

ustanovitelj Dietrich Mateschitz spada med najbogatejše zemljane in je najbogatejši Avstrijec 

z neto vrednostjo $12.300.000.000, kar je skoraj 11 milijard evrov (Celebrity Finances 2017). 

Po oceni ameriške poslovne revije Forbes vrednost blagovne znamke Red Bull v letu 2017 

znaša 8,7 milijard dolarjev, kar je približno 7,3 milijarde evrov (Forbes 2017). 

 

Slika 9: Red Bull mediji 

Vir: Siminoff b. l. 

Podjetje že od ustanovitve postavlja in usmerja trende na različnih področjih, celo na 

medijskem, z ustanovljeno lastno medijsko hišo leta 2007 Red Bull Media House (Red Bull 

Media House b. l.). Prav tako pa ima Red Bull tudi lastno glasbeno akademijo, ustanovljeno 

leta 1998, ki vključuje svojo radijsko postajo in druge aktivnosti (Red Bull Academy 2017). 

Zanimiva je tudi ena najbolj znanih Mateshitzevih izjav, medtem ko so se spraševali o 

govoricah o vsebnostih snovi v pijači, ki jo navaja Fureweger (2013, 29–30): »Izvlečka 

bikovih jajc, bikovo seme ali da je skrivaj obogatena z amfetamini«, ko podjetje ni naredilo 
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ničesar, da bi jih zanikalo, navaja skladanje z Mateshichevo izjavo: »Za izdelek je najbolj 

nevarno pomanjkanje zanimanja.« 

»Ko je podjetje Red Bull, ki prodaja športno energijske napitke, po sijajnem uspehu v Evropi 

vstopilo na ameriški trg, so ciljali na »majhne tržne celice« v Kaliforniji, za katere je značilen 

visok odstotek zgodnjih kupcev. Njihov prvi trg je bil Santa Cruz, mesto z visoko 

koncentracijo mladih športnih navdušencev in slovesom postavljanja trendov. Nadaljevali so 

v izbranih predelih San Francisca ter nato s testnimi trgi v Venice Beach in Santa Monici. Na 

teh trgih podjetje izvaja »sejalni program«: uporablja manjši tim tržnikov, ki namestijo 

izdelek na mesta, ki so trenutno v modi, ter ga postopoma premikajo od barov in klubov do 

prodajaln v soseščini in restavracij ter končno vstopijo v supermarkete. Ko so »sejalni 

programi« na manjših testnih trgih prinesli navdušujoče rezultate, je Red Bull vstopil na večje 

trge, kot so Miami, Chicago in Atlanta.« (Red Bull 2017)  

5.3   Strategija marketinškega komuniciranja podjetja Red Bull GmbH 

Globalno podjetje z razkošnim sedežem v Avstriji osvaja svet že vrsto let z različnimi 

marketinškimi strategijami in prejema občudovanja z vseh strani. Znamka, leta 1987 ni le 

podala novega proizvoda, temveč so ustvarili povsem novo kategorijo proizvodov – 

energijske pijače. »Od prvega dne dalje Red Bull daje krila ljudem in idejam ter s tem 

postavlja številne mejnike v športu in kulturi.« (Red Bull 2017) 

Ker na začetku poslovanja podjetja ni bilo dovolj proračuna za drage televizijske oglase, je 

Mateschitzu preostalo le eno: ubrati pot na način gverilskega trženja. Izkazalo se je, da je bila 

ta taktika najbolj učinkovita, kar bi jo v tistih časih lahko izbral in še danes deluje. Potrošnike 

v največji možni meri obravnava s psihološkega vidika oziroma zakonitostih, ki usmerjajo 

vedenje porabnikov, kajti: »Porabnik denimo kar 90 odstotkov svojih nakupnih odločitev 

sprejme v podzavesti. Te pa se lahko dotaknemo predvsem s ponavljanjem.« (Petrov 2008)  

Siti klasičnih marketinških strategij se pri podjetju Red Bull GmbH odločajo za bolj tesen in 

oseben stik s potrošniki. Ciljajo predvsem na mlajše potrošnike t. i. generacije Y, in sicer med 

drugim z ulično strategijo (Clairelouvet 2011). Cilj ulične strategije je uporabiti 

netradicionalne, neobičajne metode oglaševanja ter se tako bolj približati publiki in pridobiti 

večjo pozornost pri marketinški kampanji. Ulični marketing zajema postavljanje oglasov in 

sporočil na mesta, ki jih ne bi pričakovali. Tako je na primer običajni oglasni pano lahko 

spregledan, na pokrovu jaška mimoidoči pa ne pričakujejo oglasa in ne samo, da ga vidijo, 

vzeli si bodo trenutek, da preberejo, kaj oglas ponuja (Marketing Schools 2012).  

Vloga ekipe »Wings team« je tako vzpostaviti odnos s potrošniki, se pogovarjati o izdelku in 

izpopolniti njihovo mnenje. Na tak način podjetje pridobi direktne informacije od potrošnikov 
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o njihovem razumevanju, mnenju, zadovoljstvu ali nezadovoljstvu produkta (Clairelouvet 

2011). 

Tudi na področju sponzorstva uporabljajo drugačne pristope. Namesto, da se poslužujejo 

običajnih sponzorskih modelov, kjer bi bilo njihovo ime samo pripeto ali pa pripisano k 

entiteti, pri kateri ne bi imeli nadzora, raje vzamejo stvari v svoje roke ter tako med drugim 

ustvarjajo in organizirajo lastne športne ter glasbene dogodke po svetu. Samo v športni panogi 

si lastijo dve profesionalni moštvi nogometa, dve dirkalni moštvi Formula 1, Red Bull X-

Fighters svetovno turnejo motokros prostega sloga, Red Bull Air Race mednarodno serijo 

zračnih dirk, Red Bull Cliff Diving svetovno serijo skokov v vodo z višine, Red Bull Flugtag 

skoki v vodo z doma narejenimi zabavnimi vozili in še veliko več bi lahko naštevali. Ta 

sposobnost in zmožnost za športne in glasbene dogodke ter upravljanje z izjemnimi športniki 

pomeni, da bo njihov bogat seznam video in drugih vsebin vedno svež in se bo vseskozi 

nadgrajeval. Celo na medijskem področju spreminjajo in ustvarjajo trende z lastno medijsko 

hišo Red Bull Media House (Aaker 2016). 

Strategija »od ust do ust« je uveljavljena na vseh trgih po svetu. Tudi v podjetju Red Bull se 

je izkazala za izredno učinkovito že kmalu po ustanovitvi in deluje še dandanes. Ekipe Red 

Bull Wings so bile ustvarjene posebej z namenom, da se čim več govori o izdelku. To pomaga 

oblikovati interes potrošnikov za izdelek in postavna dekleta le še pripomorejo k temu. Ko 

ljudje doživijo pijačo (na primer na dogodkih) in cenijo njegove kvalitete, postanejo njeni 

zagovorniki, posledično delijo mnenja z drugimi potrošniki, ko se pogovarjajo s prijatelji. 

Promocija torej ustvarja učinek valovanja (Business Case Studies 2017). 

Prisotni že v 171 državah po vsem svetu (Red Bull 2017), se povsod pojavljajo z enako 

dosledno močno podobo blagovne znamke. Z uspešnim poslovanjem na najbolj dinamičnih 

trgih v smislu prodaje, kot so Turčija, Japonska, Brazilija in ZDA, dokazuje, da je znamka 

uspešna tako v razvitem svetu kot v državah v razvoju. Z osvajanjem različnih trgov, pa 

pomeni, da se morajo prilagoditi tudi strategije in metode poslovanja, primerne lokalnim 

trgom in različnim kulturam. Zato podjetje za izvajanje različnih strategij koristi lokalne ekipe 

na vsakem trgu. Ker menijo, da je eden izmed najboljših in učinkovitih načinov za ohranjanje 

tesnega stika s potrošniki možnost, da jih najameš, tako v večini držav »Wings« ekipe 

predstavljajo atraktivne študentke. Seveda pa so v nekaterih državah predstavniki tudi moški 

študentje, vendar je to bolj na Bližnjem vzhodu, zaradi kulturnih razlik in tamkajšnjega 

prevladujočega patriarhalnega koncepta družbe (Clairelouvet 2011).   
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6 EMPIRIČNI DEL – RAZISKAVA O POVEZANOSTI MARKETINŠKEGA 

KOMUNICIRANJA BLAGOVNE ZNAMKE RED BULL NA NAKUPNE 

ODLOČITVE POTROŠNIKOV 

6.1 Predstavitev vzorca raziskave 

Za potrebe raziskave smo oblikovali anketni anonimni vprašalnik, ki smo ga ustvarili s 

pomočjo spletnega panela www.1ka.si, na katerem je bila anketa dostopna od 10. 8. 2017 do 

25. 8. 2017. Povezavo do vprašalnika smo delili na družbenem omrežju Facebook in 

posredovali po elektronski pošti. Anketiranih je bilo 233 ljudi, od tega smo prejeli 176 

neustrezno in 57 ustrezno izpolnjenih anket, ki smo jih uporabili v analizi. Anketa je 

vsebovala 20 vprašanj, vključno s tremi demografskimi in v povprečju zahtevala 5 minut časa 

za izpolnjevanje. Ker je pri raziskavi sodelovala populacija iz cele Slovenije, ki so hkrati 

uporabniki spletnih omrežij, je bil vzorec naključen.  

6.2  Izvedba raziskave  

 

 

Slika 9: Porabniki energijskih pijač 

Na Sliki 9 je prikazano, da na vprašanje, če so potrošnik oziroma uporabnik energijskih pijač, 

je 64-odstotkov anketiranih odgovorilo pritrdilno, medtem ko 36-odstotkov anketiranih ni 

porabnikov energijskih pijač. Ena oseba ni odgovorila na to vprašanje.  

http://www.1ka.si/
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Slika 10: Dejavniki nakupa energijskih pijač 

S Slike 10 je razvidno, da se tisti porabniki, ki se odločajo za nakup energijskih pijač,  

odločajo najpogosteje zaradi dobrega okusa (48 %) in pridobljene dodatne energije (30 %), 

sledijo razlogi pitja z alkoholom (18 %) ter kot drugo uporabljeno možnost je 4 % anketiranih 

navedlo dolgo vožnjo. 32 % anketiranih je odgovorilo, da ne kupuje energijskih pijač, kar je 

bil drugi najpogostejši odgovor. Ena oseba ni odgovorila na to vprašanje.  

Na vprašanje, katerih blagovnih znamk energijskih pijač se spomnijo, so respondenti 

najpogosteje odgovorili z Red Bull, s Shark, z Burn in Monster, srednje pogosto so se 

pojavljali odgovori Energia, Guarana in Sexes. Ostali prisotni odgovori so še bili Team to 

Amaze, Mtv, Playboy, Flypower, Bio energy drink in energijske pijače trgovskih blagovnih 

znamk. Pet oseb ni odgovorilo na to vprašanje. 5 oseb se pri tem vprašanju ni opredelilo. 

Na vprašanje, katero blagovno znamko pijač najpogosteje uživajo, sta v povprečju 

prevladovala odgovora Red Bull in Fly Power. Vprašani so navedli še: Burn, Shark, Bio 

energy drink, Monster, S-Budget in odgovor »ne kupujem«. Osem oseb na to vprašanje ni 

odgovorilo.    
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Slika 11: Promocija in prepoznavnost blagovne znamke pri nakupni odločitvi 

Slika 11 prikazuje odgovore na vprašanje, če menijo, da sta promocija in prepoznavnost 

blagovne znamke odločilna dejavnika pri njihovi nakupni odločitvi. 64 % anketiranih je 

odgovorilo z »Ne«, 36 % anketirancev pa je podalo pritrdilni odgovor. Štiri osebe niso 

odgovorile na to vprašanje. 

 

Slika 12: Pomembnost dejavnikov pri nakupu 

S Slike 12 lahko razberemo, kako so anketirani na petstopenjski Likertovi lestvici ocenili 

dejavnike pri nakupu. Okus pijače so ocenili kot najpomembnejšega s 67 %, 18 % kot 

pomembnega, 6 % niti-niti, 2 % manj pomembno in 6 % ni pomembno. Proizvajalec je 15 % 

nepomemben, 23 % manj pomemben, 26 % niti-niti, 26 % pomemben in le 11 % zelo 

pomemben. Ceni pijače je 9 % pripisalo zelo pomembno, 26 % pomembno, 43 % kot niti- 

niti, 11 % se zdi manj pomembna in 13 % nepomembna. Barva pijače je 45 % nepomembna, 

11 % je manj pomembna, 23 % niti-niti, 13 % je pomembna in 9 % zelo pomembna. 61 % je 

»kaj pije družba« nepomemben dejavnik, 9 % manj pomemben, 24 % jih je ocenilo kot niti- 
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niti, 7 % pomemben, zelo pomemben pa se ni zdel nikomur. Zanimiva embalaža je le 2 % 

zelo pomembna, 20 % pomembna, 30 % niti-niti, 26 % manj pomembna in 22 % 

nepomembna. Količina kofeina in drugih sestavin, ki jih pijača vsebuje je 27 % nepomembna, 

16 % manj pomembna, 18 % niti-niti, 29 % je pomembna in 11 % je zelo pomembna. 8 oseb 

na to vprašanje ni odgovorilo. 

 

Slika 13: Najpogostejši kraji nakupa energijskih pijač 

S Slike 13 je razvidno, da večina (51 %) anketiranih kupuje energijske pijače v trgovini, 28 % 

vprašanih na bencinski črpalki, 4 % si kupijo energijsko pijačo v baru. V diskoteki nihče od 

anketiranih ne kupuje energijskih pijač, medtem ko je 17 % anketiranih kot drugo možnost 

navedlo »ne kupujem« in »od dobavitelja«. 10 oseb se pri tem vprašanju ni opredelilo.  

 

Slika 14: Ocene trditev za energijsko pijačo Red Bull 

Na Sliki 14 lahko vidimo, kako so anketirani na petstopenjski Likertovi lestvici ocenili trditve 

za energijsko pijačo blagovne znamke Red Bull. Za trditev »mi je blizu« jih je 16 % 

odgovorilo, da popolnoma drži, 27 %, da drži, 22 % niti-niti, 8 % jim ta trditev ne drži in 27 

% sploh ne drži. Trditev »je kul« 21 % pravi, da popolnoma drži, 38 % jih meni, da drži, 19 
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% niti-niti, 6 % ne drži, 17 % pa jih je trdilo, da to sploh ne drži. Pri trditvi »je za mlade« se je 

6 % anketiranih odločilo za popolnoma drži, večina – 44 % pravi, da to drži, 23 % niti-niti, 4 

% menijo, da to ne drži in 23 % sploh ne drži. »Je najbolj inovativna« trditev je 6 % 

popolnoma pritrdilna, 33 % drži, 29 % niti-niti, 17 % je to trditev zanikalo in 15 % jih je  

menilo, da to sploh ne drži. Večina – 44 % je s popolnoma drži odgovorila na trditev »se 

najpogosteje pojavlja v javnosti«, 40 % je podalo pritrdilni odgovor, 6 % jih je pravilo, da niti 

-niti, 4 % ne drži in 6 % jih meni da to sploh ne drži. Kar 48 % popolnoma negativnih 

odgovorov je bilo podanih na trditev »jo kupim, ker hočem biti del njene zgodbe«, 27 % jih je 

izjavilo, da ne drži, 10 % niti-niti, 6 % jih je pritrdilo in 8 % popolnoma drži. Trditev »vzbuja 

pozornost« je 17 % ocenilo, da popolnoma drži, 35 % drži, 13 % niti-niti, 17 % jih je menilo, 

da to ne drži in 19 % sploh ne drži. Da »izstopa« je 25 % odgovorilo s popolno pritrditvijo, 25 

% je podalo pritrdilni odgovor, 25 % niti-niti, 6 % ne drži in 19 % sploh ne drži. 25 % 

anketiranih je menilo, da trditev »je najboljšega okusa« sploh ne drži, 6 % je odgovorilo ne 

drži, 17 % niti-niti, 33 % jih je pravilo, da drži in 19 % popolnoma drži. Trditev »je moderna 

in je v trendu« za 19 % anketirancev popolnoma drži, 34 % jih je pravilo, da drži, 17 % niti-

niti, 17 % ne drži in 13 % jih je menilo, da to sploh ne drži. 8 anketiranih se pri tem vprašanju 

ni opredelilo.  

Na vprašanje, kje so izvedeli za blagovno znamko Red Bull, so anketirani skoraj enotno 

odgovorili, da na televizijskem oglasu oziroma reklami, ostali prisotni odgovori, ki so jih 

podali, so bili še: na Red Bull dogodku, v trgovini in preko prijateljev, nekateri pa se niso  

spomnili več. 13 anketiranih na to vprašanje ni odgovorilo. 

 

Slika 15: Spodbujeni dejavniki nakupa 

Slika 15 prikazuje, kaj je spodbudilo potrošnike k nakupu. Možnih je bilo več odgovorov. 

Največ anektiranih je spodbudil k nakupu energijske pijače oglas (57 %) in prepoznavnost 

blagovne znamke (43 %), sledijo si nasveti prijatelja (30 %), promocija v lokalu (22 %) in 

zanimiva embalaža (17 %), najmanj, torej z 11 %, pa so jih spodbudili promocija v trgovini, 
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akcijska cena in druge možnosti, v katere so navedli dober okus ter promocijo na cesti. 11 

oseb ni odgovorilo na zastavljeno vprašanje. 

 

 

Slika 16: Opaženost promocije za Red Bull 

Slika 16 prikazuje ob vprašanju ponujenem z več možnimi odgovori, da je največ anketiranih, 

kar 92 %, opazilo promocijo za Red Bull na oglasu. 76 % na športnih dogodkih, 71 % pa je že 

opazilo Red Bull promocijsko vozilo. 65 % vprašanih je zasledilo promocijo v baru ali 

diskoteki, 63 % na Red Bull dogodkih in 37 % anketiranih je dobilo priporočilo prijatelja. 2 % 

anketiranih je navedlo kot drugo možnost, da se Red Bull pojavlja povsod, celo na vratih 

toalete. Pri tem vprašanju 8 oseb ni podalo odgovora. 

 

Slika 17: Poznavanje Red Bull dogodkov 

S Slike 17 si lahko razberemo, da več kot polovica vprašanih (52 %) pozna Red Bull 

dogodke, 35 % je že slišalo zanje in 13 % anketiranih ne pozna tovrstnih dogodkov. 9 

anketirancev ni odgovorilo na vprašanje.  
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Slika 18: Poznavanje določenih Red Bull dogodkov 

Na Sliki 18 je razvidno, da anketirani najbolj poznajo dogodek Red Bull Air Race (58 %). Ker 

je bilo možnih več odgovorov so najbolj prepoznani dogodki še Red Bull Flugtag (48 %), Red 

Bull 400 Planica (46 %), Red Bull Gony Pony (44 %) in svetovni dobrodelni tek Wings for 

Life z 42 % odgovorov, najmanj poznani dogodki pa so Red Bull Extreme Sailing s 25 % in 

skoki z višine Red Bull Cliff Diving s 23 %. 13 odstotkov anketiranih ne pozna nobenega Red 

Bull dogodka, 4 % poznajo dogodek Red Bull Formula 1. 9 anketiranih na to vprašanje ni 

odgovorilo. 

 

Slika 19: Asociacije na Red bull 

S Slike 19 je razvidno, da je najpogostejša asociacija ob slišani besedi Red Bull poživitev (55 

%). Možnih je bilo več odgovorov. Asociacija adrenalin predstavlja 35 % anketiranim. 27 % 

dobi asociacijo nezdravo za telo in 24 % dobi asociacijo na zabavo. 12 % anketiranih je 

odgovorilo z nič posebnega. Prav tako je 12 % anketiranih navedlo drugo možnost, in sicer: 

nobene asociacije, potrošništvo, Red Bull ti da krila in želja po pitju te pijače. 8 oseb ni 

odgovorilo na zastavljeno vprašanje. 
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Slika 20: Ocena promocije Red Bull 

Na Sliki 20 je prikazana ocena promocije Red Bull v primerjavi z ostalimi energijskimi 

pijačami. 54 % jih je promocijo ocenilo kot ravno prav, 27 % jih je izbralo odgovor preveč in 

6 % jih je ocenilo na premalo. 13 % anketiranih ni vedelo, kako bi ocenili promocijo za Red 

Bull. Devet oseb se pri tem vprašanju ni opredelilo. 

 

Slika 21: Ocenitev oglaševanja Red Bull 

Slika 21 prikazuje, da so anketiranci s ponujenimi več možnimi odgovori najpogosteje, s 45 

% ocenili oglaševanje Red Bulla kot inovativno in ponovno s 45 % kot zanimivo. 38 % jih je 

menilo, da je le-to tudi intenzivno in 28 % se jih opredelilo, da je obširno. 19 % anketirancev 

ni vedelo, kako bi ocenilo Red Bull oglaševanje, medtem ko je 2 % anketiranih odgovorilo, da 

je dolgočasno in prav tako 2 %, da je brez učinka. 2 % odgovorov je bilo podanih kot druga 

navedeno možnost, in sicer kot lažno, zavajajoče. Deset oseb ni odgovorilo na to vprašanje. 
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Slika 22: Najbolj poznan energijski napitek glede na marketinško aktivnost 

Slika 22 prikazuje, kateri energijski napitek je najbolj poznan potrošnikom glede na 

marketinško komunikacijske aktivnosti. Več kot polovica vprašanih, 64 %, najbolje pozna 

pijačo Red Bull, s 32 % odgovori ji sledi pijača Monster. 4 % vprašanim je tako najbolj 

poznana pijača Burn. Glede na takšno aktivnost so Shark, Rockstar in Sexes bolj nepoznane 

pijače. Deset oseb ni odgovorilo na zastavljeno vprašanje. 

 

 

 

Slika 24: Spol anketirancev 

 

 

 

 

 

S Slike 23 si lahko razberemo, da je v anketi je sodelovalo 56 % žensk in 44 % moških. 9 

oseb ni odgovorilo na vprašanje. 

 

Slika 23: Spol anketirancev 
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Slika 24: Starostne skupine 

Na Sliki 24 lahko vidimo, da največ anketiranih (40 %) spada v starostno skupino od 21 do 26 

let, 31 % anketiranih spada v starostno skupino od 27 do 34 let, 17 % je starih med 35 in 45 

let, 8 % pripada najmlajši starostni skupini do 20 let, v najstarejšo skupino od 46 let naprej pa 

spadajo le 4 % anketiranih. Devet oseb ni podalo odgovora. 

 

Slika 25: Status anketiranih 

Slika 25 prikazuje, da je 50 % anketiranih zaposlenih, 29 % jih ima status študenta ali dijaka, 

17 % je brezposelnih, 2 % anketiranih je upokojencev in 2 % je izbralo »drugo« kot navedeno 

možnost, pri katerem statusa niso navedli. 9 oseb ni podalo odgovora. 

6.3  Analiza rezultatov raziskave  

Pri zastavljanju hipoteze smo predvidevali, da je nakupno odločanje potrošnikov energijskih 

pijač povezano s prepoznavnostjo in z marketinškimi aktivnostmi blagovne znamke. 

Raziskava je pokazala, da je blagovna znamka Red Bull najbolj poznana med energijskimi 

pijačami glede marketinško komunikacijskih aktivnosti, torej lahko sklepamo, da je podjetje 

na tem področju izredno učinkovito. Raziskava je presenetljivo pokazala tudi, da je več kot 

polovica anketirancev menila, da promocija in prepoznavnost blagovne znamke nista 

odločilna dejavnika pri njihovi nakupni odločitvi, kljub temu pa smo z nadaljnjo raziskavo, ob 

postavljenem vprašanju »Kaj vas je spodbudilo k nakupu oziroma poizkušanju pijače Red 

Bull«, prišli do rezultata, kjer sta bila oglas in prepoznavnost blagovne  znamke na vodilnih 

mestih. S tem lahko zastavljeno hipotezo potrdimo. 
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6.4  Ugotovitve raziskovanja 

Z izvedeno raziskavo smo prišli do različnih ugotovitev. Tisti potrošniki, ki se odločajo za 

nakup energijskih pijač, se odločajo predvsem zaradi dobrega okusa, nato pa sledijo razlogi 

zaradi pridobljene dodatne energije, pitja v kombinaciji z alkoholom in dolge vožnje. 

Rezultati kažejo, da je Red Bull verjetno najbolj poznana energijska pijača na svetu, kajti tudi 

anketiranim je najbolj poznana energijska pijača Red Bull, nato pa sledijo ostali konkurenti, 

kot so Shark, Burn, Monster. Več kot polovica jih je menila, da promocija in prepoznavnost 

blagovne znamke nista odločilna dejavnika pri njihovi nakupni odločitvi. Pri nakupnem 

izboru se največkrat odločajo za Red Bull in Fly Power energijski pijači, pri tem jim je najbolj 

pomemben okus, nato pa si v podobnih vrednostih sledijo proizvajalec, cena in količina 

vsebovanih sestavin, kot je na primer kofein. Malo manj pomembna jim je bila zanimivost 

embalaže, barva pijače in kaj pije družba, kar nas je malo presenetilo, saj smo pričakovali, da 

bodo ocene teh značilnosti višje. Porabniki najpogosteje kupijo energijske pijače v trgovini in 

na bencinski črpalki. Po pričakovanjih, za energijsko pijačo blagovne znamke Red Bull 

najbolj izstopa trditev, da se najpogosteje pojavlja v javnosti, katero je 44 % ocenilo s 

popolnoma drži. Prav tako sta visoko mero pritrdilnosti imeli trditvi »je za mlade« in »vzbuja 

pozornost«, najbolj negativen odziv pa je imela trditev »jo kupim, ker hočem biti del njene 

zgodbe«. Večina je skoraj enotno odgovorila, da so Red Bull prvič zasledili na televizijskem 

oglasu, prav tako je bil to prevladujoč odgovor, ko smo jih vprašali, kaj jih je spodbudilo k 

nakupu oziroma poizkušanju te pijače. To nam nakazuje, da oglaševanje res v veliki meri 

pripomore k prepoznavnosti blagovne znamke in potrošnji izdelka, kar potrjuje tudi drugi 

najpogostejši dejavnik pri podanih odgovorih, ki je bil »prepoznavnost blagovne znamke«. 

Prav tako so vprašani v največji meri opazili oglas (TV, radio, kino, tiskani mediji) za Red 

Bull, v skoraj enaki meri opaženosti si sledijo ostale vrste promocije. Večina anketiranih 

pozna Red Bull dogodke, le 13 % je odgovorilo, da tovrstnih dogodkov ne pozna. Najbolj 

poznan dogodek jim je Red Bull Air Race, ostali dogodki, tisti, ki so najbolj promovirani v 

Sloveniji, so jim poznani v dokaj enakem deležu. Najpogostejša asociacija ob besedi Red Bull 

je poživitev, v podobnih deležih sledijo asociacije adrenalin, nezdravo za telo in zabava. 

Skoraj polovica anketiranih je ocenilo promoviranje Red Bull kot primerno, 23 % jih je 

menilo, da je preveč promovirano, iz tega lahko sklepamo, da podjetje Red Bull vlaga 

resnično veliko sredstev v marketinško komunikacijske aktivnosti in s tem žanje tudi prodajne 

in poslovne uspehe.  Pri oceni oglaševanja so si bili anketiranci v enaki meri soglasni, da je 

inovativno in zanimivo ter skoraj enako so ocenili, da je tudi intenzivno in obširno, kar nam 

nakazuje, da je namen Red Bullovih marketinško-komunikacijskih aktivnosti, dosežen. 
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6.5  Predlogi za nadaljnji razvoj in poslovno prakso 

Po pridobljenih podatkih v raziskovanju problematike smo ugotovili in spoznali, da podjetje 

Red Bull GmbH posluje odlično ter je že od časa začetka poslovanja tako rekoč vedno korak 

pred drugimi in z naprednimi pristopi ubira zanimive, prodorne poti pri osvajanju trgov širom 

sveta.  

Večina ocenjuje oglaševanje Red Bull pijače za ustrezno, zato predlagamo, da podjetje 

nadaljuje s televizijskim oglaševanjem, saj se tako spodbuja in opominja kupce k nakupu.  

Ker je 67 % anketiranih ocenilo okus pijače kot zelo pomemben dejavnik in 55 % dobi kot 

eno izmed prvih asociacij besedo poživitev, predlagamo 0,03–0,05 dcl promocijske 

degustacijske vrečke z asociacijskimi napisi: »Poživitev!«, »Ti da krila!«, »Adrenalin!« ali pa 

kaj podobnega. Tako bi še več potrošnikov prvič poskusilo energijsko pijačo Red Bull, ali pa 

bi jih vsaj spomnili na njegov okus. Tako bi potrošniki več kupovali to pijačo, ker bi si po 

degustaciji želeli ta okus. 

Glede na to, da le polovica anketiranih pozna Red Bull dogodke, ostali pa so zanje le slišali 

ali pa jih ne poznajo, predlagamo več oglaševanja, organiziranja in pojavljanja Red Bull 

dogodkov. Za večjo prepoznavnost dogodkov menimo, da bi bilo dobro tudi pogostejše 

pojavljanje in organiziranje le-teh v Ljubljani in ostalih večjih mestih Slovenije. Lahko bi tudi 

vključili več delovanja promocije na področju uličnih strategij, kar pomeni, da bi med drugim 

pogosteje videli nalepljen napis oziroma kratek oglas na nenavadnih in nepričakovanih delih 

mesta. 
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7 SKLEP  

Marketinško komuniciranje je neizogiben in nujno potreben marketinški proces v podjetju, ki 

zahteva oblikovalno vlogo in profesionalnost ter razumevanje potrošnika. Namen zaključne  

projektne naloge je bil raziskati ter predstaviti pomen in vlogo marketinškega komuniciranja v 

podjetju, predstaviti pomen močne blagovne znamke in raziskati povezavo med nakupnimi 

odločitvami potrošnikov ter marketinškimi aktivnostmi, ki jih izvaja podjetje Red Bull 

GmbH.  

Ugotovili in spoznali smo, da je najbolje stvari pogledati iz obratne smeri, tako kot je to 

naredil Red Bull z gverilskim trženjem, kar pomeni, da je strategijo prilagodil svojemu cilju. 

Cilj je bil, da potrošniki kupujejo njegov izdelek, njegov pogled je bil usmerjen na proces 

nakupne odločitve in temu je lahko prilagodil ustvarjeno potrebo. Ob dejstvu, da trg 

energijskih pijač še ni bil razvit, je Mateschitz izjavil: »Trg za Red Bull še ne obstaja, zato ga 

bomo ustvarili.« (Furweger 2013, 17) S tem je bil postavljen pred izzive kreiranja in 

ustvarjanja novih potreb in ker je ustvarjal novo potrebo, je moral v ozadju vedeti s 

psihološkega stališča, kako ustvariti vrednost, katero bodo ljudje prepoznali in nato kupovali 

izdelek. 

Spoznali smo tudi, da je z marketinškega vidika potrebno kupce vseskozi opozarjati in 

opominjati na izdelek, da ga kupujejo, kajti če jih mi ne bomo spomnili na nakup, jih bodo  

drugi spomnili in spodbudili k nakupu njihovih izdelkov. 

Vidi se podobnost in kopiranje marketinških strategij pojavljanja na trgih, med vodilnimi 

proizvajalci energijskih pijač na svetu, ki smo jih opisali. Vsi se pojavljajo v ekstremnih 

športih, ki imajo veliko gledanost, pojavljanje v glasbenih vodah, vendar samo Red Bull je 

najbolj prepoznavna blagovna znamka energijskih pijač na svetu z unikatnim marketingom, 

dokler je niso začeli kopirati. Tukaj se vidi veljavnost enega od večnih pravil marketinga – 

bodite prvi in zapomnili si vas bodo za vselej. »Gre za zakon vodenja: bolje je biti prvi kot 

boljši. Lažje je vstopiti v potrošnikove misli, kot pa ga prepričati, da ponujamo boljši izdelek 

kot konkurent, ki zavzema vodilno mesto.« (Ries in Trout 2004, 15)  

Po podatkih iz leta 2011 je podjetje Red Bull kar tretjino svojih prihodkov porabilo za 

marketinški proračun, za razliko od ostalih podjetij, ki se prav tako ofenzivno pojavljajo na 

trgu in porabijo le 10–15 % prihodkov (Furweger 2013, 175). Rezultat kaže na to, da se 

podjetje učinkovito bori proti svojim konkurenčnim tekmecem in dosega uspešne rezultate 

prav zaradi velike količine sredstev, ki jih vložijo v marketing in njegove aktivnosti. Na 

podlagi izsledkov raziskave smo prišli do zaključka, da izvajanje marketinških aktivnosti 

resnično povečuje in vpliva na prepoznavnost blagovne znamke ter ugled podjetja, kar 

posledično vpliva na potrošnjo. Ugotovili smo tudi, da aktivnosti marketinškega 

komuniciranja blagovne znamke, predvsem oglaševanja in tudi drugih marketinško-

komunikacijskih aktivnosti, ki jih intenzivno izvaja podjetje, vplivajo na nakupne odločitve 
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potrošnikov pri nakupu energijske pijače Red Bull. Na podlagi teh dejstev smo lahko tudi 

potrdili zastavljeno hipotezo. 
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PRILOGE 

Priloga 1: Anketni vprašalnik 
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ANKETNI VPRAŠALNIK O POVEZANOSTI MARKETINŠKEGA KOMUNICIRANJA Z 

NAKUPNIM ODLOČANJEM POTROŠNIKOV ZA IZBRANI IZDELEK 

Pozdravljeni,  

Sem Neža Poje, študentka Fakultete za Management v Škofji Loki. V okviru zaključne 

projektne naloge želimo raziskati povezanost marketinškega komuniciranja blagovne znamke 

Red Bull z nakupnim odločanjem potrošnikov. Prosim vas za sodelovanje pri anketnem 

vprašalniku, ki vam ne bo vzel veliko časa. Za vaše sodelovanje se vam zahvaljujem. 

1. Ali ste potrošnik oziroma uporabnik energijskih pijač?  

o Da 

o Ne  

 

2. Zakaj se odločate za nakup energijskih pijač? Možnih več odgovorov. 

o Ker mi da dodatno energijo. 

o Pijem jo v kombinaciji z alkoholom. 

o Zaradi dobrega okusa. 

o Ne kupujem energijskih pijač. 

o Drugo, navedite:   

 

3. Katerih imen blagovnih znamk energijskih pijač se spomnite? Prosim, naštejte jih. 

_____________________________________________________________________ 

 

4. Katero blagovno znamko energijskih pijač najpogosteje kupite/uživate? Prosim, 

navedite. 

_____________________________________________________________________ 

 

5. Ali menite, da sta promocija in prepoznavnost blagovne znamke energijske pijače 

odločilna dejavnika pri vaši nakupni odločitvi?  

o Da 

o Ne 

 

6. Prosim ocenite od 1 do 5 v kolikšni meri naslednje trditve držijo za energijsko pijačo 

blagovne znamke Red Bull. 1 – sploh ne drži, 2 – ne drži, 3 – niti-niti, 4 – drži, 5 – 

popolnoma drži 

 1 2 3 4 5 

Mi je blizu.      

Je »kul«.      

Je za mlade.      

Je najbolj inovativna.      

Se najpogosteje pojavlja v javnosti.      

Jo kupim, ker hočem biti del njene zgodbe.      

Vzbuja pozornost.      

Izstopa.      

Je najboljšega okusa.      

Je moderna in je v trendu.      
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7. Kateri dejavniki so vas spodbudili k nakupu ali poizkušanju energijske pijače Red 

Bull? Možnih več odgovorov. 

o Oglas 

o Promocija v lokalu 

o Promocija v trgovini 

o Akcijska cena 

o Nasvet prijatelja 

o Zanimiva embalaža  

o Prepoznavnost blagovne znamke 

o Drugo, navedite: 

 

8. Kako pomembni so za vas ob naročanju oziroma nakupu energijske pijače naslednji 

dejavniki? Ocenite: 1 – nepomembno, 2 – manj pomembno, 3 – niti-niti, 4 – 

pomembno, 5 – zelo pomembno. 

 1 2 3 4 5 

Okus pijače      

Proizvajalec      

Cena pijače      

Barva pijače      

Kaj pije družba      

Zanimiva embalaža      

Količina kofeina in drugih sestavin      

 

9. Kje najpogosteje kupujete energijske pijače? 

o V trgovini 

o Na bencinski črpalki 

o V baru 

o V diskoteki 

o Drugo, navedite:  

 

10. Kje ste izvedeli za blagovno znamko Red Bull? 

_____________________________________________________________________ 

 

11. Kje vse ste že zasledili oglase ali promocijo v kakršnikoli obliki za Red Bull? 

o Na oglasu (TV, Radio, Kino, Tiskani mediji …) 

o Na športnih dogodkih 

o Na Red Bull dogodkih 

o Red Bull promocijsko vozilo 

o Na promociji v baru/diskoteki  

o Priporočilo prijatelja 

o Drugo, navedite:  

 

12. Poznate Red bull dogodke? 

o Da 

o Ne 

o Sem že slišal/a 
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13. Katere Red Bull dogodke poznate? Možnih več odgovorov. 

o Red Bull 400 Planica (tek na smučarsko letalnico Planica) 

o Red Bull Goni Pony (vzpon na Vršič s Ponijem) 

o Wings for life world run (dobrodelni tek) 

o Red Bull Flugtag (skoki v vodo z vozili) 

o Red Bull Cliff Diving (skoki v vodo z višine) 

o Red Bull Air Race (letalska tekmovanja) 

o Red Bull Extreme sailing (tekmovanje v jadranju) 

o Drugo, navedite: 

 

14. Kakšno asociacijo dobite ob imenu Red Bull? Možnih več odgovorov. 

o Poživitev 

o Zabava 

o Adrenalin 

o Nič posebnega  

o Nezdravo za telo 

o Drugo, navedite: 

 

15. Kako se vam zdi, da je Red Bull promoviran v primerjavi z ostalimi energijskimi 

pijačami? 

o Premalo 

o Ravno prav 

o Preveč 

o Ne vem 

 

16. Kako ocenjujete oglaševanje  blagovne znamke Red Bull? Možnih več odgovorov. 

o Inovativno  

o Zanimivo 

o Intenzivno  

o Obširno 

o Dolgočasno 

o Brez učinka 

o Ne vem 

o Drugo, navedite: 

 

17. Kateri od naštetih energijskih napitkov vam je najbolj poznan glede na marketinško 

aktivnost (oglasi, promocijski dogodki, sponzorstva …)?  

o Red Bull 

o Shark 

o Burn  

o Monster 

o Rockstar 

o Sexes 

 

18. Spol 

o M 

o Ž 
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19. Starost:  

o do 20 

o od 21 do 26 

o od 27 do 34 

o od 35 do 45 

o od 45 in več 

 

20. Status: 

o Študent/Dijak 

o Zaposlen 

o Brezposeln 

o Upokojenec 

o Drugo, navedite:  

 

Hvala za sodelovanje. 

 


