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 III

POVZETEK 

Diplomska naloga skozi teorijo in praktične primere predstavlja virtualno trženje ter med 

drugim izpostavlja problem poenotenja izrazov za tovrstno trženje in skuša natančno umestiti 

vsakega na svoje področje. Na področju virtualnega trženja in njegove razlage v slovenski 

literaturi namreč primanjkuje natančnejših opredelitev in njegovega pomena. Ker je napredno 

trženje predvsem za podjetja, ki se soočajo z vse večjo konkurenco in težavami sodobnega 

potrošništva, velikega pomena, skuša naloga zajeti vse najpomembnejše dejavnike. Teoretične 

ugotovitve so podkrepljene s predstavitvijo virtualnega sveta, primeri podjetij in njihovimi 

praktičnimi izkušnjami, ki so bodisi uspešne ali pa so se kljub razvoju na tem področju že 

zaključile.  

Ključne besede: trženje, spletno trženje, virtualno trženje, virtualno podjetje, virtualna 

resničnost, virtualni svet, Second Life, Si.mobil, World of Warcraft.  

SUMMARY 

The thesis focuses on the presentation of a virtual marketing through theory and practical 

examples. Among other things, highlights the problem of unifying terms for this type of 

marketing and trying to accurately install each in their area. In the area of virtual marketing 

and its interpretation in Slovenian literature lacks precise definition and its importance. 

Because it represents an advanced market, especially for companies who faced whit an 

increased competition and the problems of modern consumerism, the task trying to cover all 

the most important factors. The theoretical findings are supported by the presentation of the 

virtual world as well as examples of companies and their practical experiences, whether 

successful or, despite developments in this area have already been completed. 

Keywords: marketing, online marketing, virtual marketing, virtual company, virtual reality, 

virtual world, Second Life, Si.mobil, World of Warcraft. 

UDK: 339.138:004.738.58(043.2) 
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1 UVOD 

Kot pravijo Hunt, Anett in Madhavaram (2006), današnji tempo življenja, nepredvidljivost 

okolja, naraščajoča vloga trženja, spremembe tako v načinu življenja kot v načinu 

prehranjevanja, večji poudarek na poreklu izdelkov, nenehne zahteve po novih izdelkih ter 

velik vpliv razvoja tehnologij (med katerimi še posebej izstopa splet), bistveno vplivajo na 

razvoj trženja in njegovo oblikovanje.  

Trg je preobremenjen z izdelki, ki jih je treba spraviti v promet. V takšnem primeru se trženje 

sooča s situacijo, ko mora nov izdelek pridobiti posebno pozornost, saj ga bodo le tako sploh 

opazili. Tekmovanje za naklonjenost potrošnikov pa je posledično privedlo do negativnih 

posledic, potrošniki so namreč postali preobremenjeni in se zaradi tega na pogoste 

predstavitve in podobno odzivajo z odporom. 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Eno izmed rešitev pri izboljšanju rezultatov podjetja je prinesel splet. Spletne trgovine in 

spletno trženje so postavili temelje novemu pristopu in odnosom med tržnikom oziroma 

podjetjem ter stranko. Medtem ko v realnem svetu postopek trženja poteka tako, da tržniki s 

ponujanjem informacij poskušajo pridobiti nove kupce, je na spletu kupec tisti, ki prvi 

vzpostavi stik.  

Razvoj tehnologije in sodobnost pa sta prinesla še dodatno spremembo na tem področju, in 

sicer virtualno trženje. Čeprav je koncept virtualizacije obstajal že prej, mu je računalniška 

tehnologija dala nov, kot pravi Lévy (1998), oprijemljiv način. Šele po tem nam je bilo 

namreč omogočeno, da navidezno resničnost dojemamo kot alternativno resničnost. 

Virtualnost je tako nekaj, kar naj bi obstajalo, vendar ni realno. Lévy (2001) nekoliko bolj 

filozofsko definira virtualnost, in sicer kot »tisto, ki obstaja potencialno in ne dejansko.« 

Ob raziskovanju različnih teoretičnih del smo ugotovili, da se spletno trženje pogosto enači z 

virtualnim, kar seveda ni pravilno. Kot je navedeno zgoraj, virtualnost predstavlja orodje, kjer 

lahko ljudje na primer prav tako kupijo izdelek, a ga ne dobijo v fizični obliki, medtem ko je 

spletno trženje, če ga opredelimo na kratko in ostanemo pri istem dejavniku, nakupovanje iz 

udobja lastnega doma, v primeru katerega kupec izdelek dobi oziroma slej ko prej preizkusi 

tudi v fizični obliki. In ravno to razlikovanje trženja in predstavitev t. i. virtualnega trženja je 

osrednji problem, s katerim se bomo ukvarjali v diplomski nalogi. Podrobnega vpogleda in 

raziskav o tej temi ni zaslediti.  
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1.2 Namen in cilji diplomskega dela 

Glavni namen diplomskega dela je raziskava uporabe in morebitnih prednosti virtualnega 

trženja pri razvoju podjetja.  

Cilji diplomskega dela so:  

− preučiti pomen virtualnega trženja; 

− primerjati spletno in virtualno trženje; 

− raziskati uporabo virtualnega trženja med tujimi in slovenskimi podjetji; 

− analizirati poizkus virtualnega trženja slovenskih podjetij;  

− izpostaviti priporočila za uspešno virtualno trženje in njegov pomen za slovenska 

podjetja. 

1.3 Metode za doseganje ciljev 

V teoretičnem delu so s pomočjo metode deskripcije in metode komparacije na osnovi 

prebrane literature opredeljeni posamezni pojmi s področja trženja, spletnega in virtualnega 

trženja, virtualnega sveta in virtualne resničnosti. Predstavljena so posamezna spoznanja 

domačih in tujih avtorjev, s pomočjo katerih smo prišli tudi do nekaterih lastnih ugotovitev.  

V raziskovalnem delu naloge smo z uporabo deskriptivne študije primera analizirali praktične 

primere, preko katerih lahko spoznamo princip delovanja virtualnega trženja. S pomočjo 

analitičnega pristopa smo analizirali trenutno najpogosteje omenjenega ponudnika tovrstne 

dejavnosti Second Life, koncept zelo uspešne virtualne igre World of Warcraft in morda manj 

poznan sistem, ki prav tako deluje po principu virtualnega trženja, čeprav je sistem nekoliko 

drugačen, Virtualni asistent. Raziskovali smo tudi slovenska podjetja in predstavili tista, ki so 

s tovrstnim trženjem že poskusila. Izpostavljen je primer podjetja Si.mobil, ki pa je svojo 

aktivnost v virtualnem svetu že zaključil, kljub temu da je bil glede na izkušnje slovenskega 

trga na tem področju najuspešnejši. Tako bo predstavljen zgolj njegov pristop in koncept v 

virtualnem svetu, Ker o morebitnih pozitivnih izkušnjah, ki so jih ob tem pridobili, nismo 

uspeli dobiti natančnih podatkov, bo v diplomski nalogi predstavljen zgolj njihov pristop in 

koncept v virtualnem svetu.  

Eno izmed omejitev pa v obravnavani terminologiji predstavlja tudi subjektivnost 

posameznikov, ki si raziskovane pojme predstavljajo povsem različno. Zato je v diplomskem 

delu, predvsem v poglavju o virtualnem in spletnem trženju (poglavje 3), predstavljenih več 

teorij in mnenj različnih avtorjev.  
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1.4 Predpostavke in omejitve diplomskega dela  

Pri preučevanju literature in pridobivanju informacij smo se srečevali tudi z nekaterimi 

predpostavkami in omejitvami. Izhajali smo iz predpostavk, da: 

− so vse informacije točne in nam je na razpolago dovolj potrebne literature, s pomočjo 

katere smo preučevali izbrano področje; 

− sta procesa spletnega trženja in virtualnega trženja primerljiva ter 

− bodo pridobljene informacije doprinesle k spoznavanju, kaj virtualno trženje pravzaprav 

pomeni.  

Srečali smo se tudi z omejitvami, ki se nanašajo na terminologijo. Podatki, ki smo jih 

poskušali pridobiti, so v nekaterih virih poimenovani drugače. Ker pa je eden izmed naših 

namenov tudi prikaz razlik med pojmoma spletno in virtualno trženje, smo poskušali na ta 

dejstva še posebej opozoriti in jih pravilno prikazati. Kljub praktični predstavitvi virtualnega 

trženja pa ne moremo zatrditi, da smo uspeli pridobiti vse vpoglede na tovrstno trženje, saj 

gre za precej novodoben pojem in je zato literatura na tem področju, predvsem v slovenskem 

prostoru, še vedno precej skopa. Prav tako pa s tega področja lahko najdemo zelo malo 

raziskav, ki se opredeljujejo na sam pojem in opredelitev virtualnega trženja.  
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2 TRŽENJE 

Pojem trženje izvira iz anglosaksonskega izraza marketing (angl. the market), ki pomeni trg 

oziroma tržišče. Slovenski avtorji so poskušali najti primeren slovenski izraz, vendar je 

najpogosteje v uporabi kar beseda trženje ali pogosto tudi beseda marketing. Vendar pa so 

avtorji manj enotni glede rojstva trženja. Medtem ko so nekateri prepričani, da izhaja iz časov 

začetka človeštva, so drugi mnenja, da gre v primerjavi z drugimi vedami za relativno mlado 

področje.  

Prve trženjske prijeme lahko zasledimo v petdesetih letih prejšnjega stoletja v Ameriki, kjer 

so se z njimi srečali ameriški managerji v multinacionalnih podjetjih, ki so v ospredje začeli 

postavljati pomen dolgoročnih odnosov med dvema vpletenima stranema. Po drugi svetovni 

vojni se je, kot posledica strukturnih sprememb v proizvodnji in potrošnji, začel uveljavljati 

tudi v Evropi. Pri nas pa se je, postopoma s pritokom tujega kapitala, uveljavilo v šestdesetih 

letih (Vukasović 2012).   

Preden se natančneje posvetimo tržnemu okolju in njegovemu konceptu, ga bomo v 

nadaljevanju podrobneje opredelili in izpostavili osnovne pojme v zvezi z trženjem.  

2.1 Opredelitev trženja 

Tudi pri sami opredelitvi pojma »trženje« imamo na voljo več načinov. Ker enotne 

opredelitve pojma ni, je pomembno, da povzamemo nekaj bistvenih, saj se pogosto zgodi, da 

nekatere zavedejo na takšen način, da lahko trženje dojamemo preozko. Nekateri avtorji 

menijo, da gre zgolj za drugi izraz za prodajo in oglaševanje, drugi, da gre za skupek 

poslovnih dejavnosti podjetja, ki so povezane s potjo izdelkov in storitev od proizvajalcev do 

končnih uporabnikov. Slednje bi torej lahko pomenilo, da je trženje zgolj komercialna 

dejavnost in podjetniški problem, ki ne predstavlja samo ene izmed poslovnih funkcij v 

podjetju, pač pa veliko več (Vukasović 2012).   

Kotler (1996, 6) izpostavlja naslednjo opredelitev: »Trženje je družbeni in vodstveni proces, 

ki omogoča posameznikom in skupinam, da dobijo to, kar potrebujejo in želijo, tako da 

ustvarijo, ponudijo in z drugimi izmenjujejo izdelke, ki imajo vrednost.« Navaja pa še nekaj 

uporabnih definicij, ki trženje opredeljujejo kot: »proces, s pomočjo katerega se organizacija 

kreativno, produktivno in donosno poveže s trgom«; »umetnost, s katero ustvarimo in 

zadovoljimo kupce ter dosežemo dobiček« in »to, da pravim ljudem ob pravem času, kraju in 

ceni, s pravo komunikacijo ter promocijo priskrbimo prave izdelke in storitve« (Kotler 1996, 

33).  

Med osnovnimi sestavinami trženja so zajete: potrebe, želje in povpraševanje, izdelki, 

vrednost, strošek in zadovoljstvo, menjava, transakcije in odnosi, trgi ter trženje in tržniki, ki  

jih predstavljamo s sliko 1 in s kratkim opisom. 
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Slika 1: Osnovni koncept trženja  

Vir: Kotler 1996, 7. 

Potrebe, želje in povpraševanje: so osnovni koncepti, s katerimi se trženje začne. Potreba je 

pravzaprav stanje, ki ga zaznamo, ko smo prikrajšani za osnovno zadovoljstvo. Izhaja iz 

našega bistva in je ne ustvarjajo družba ali tržniki, saj sem spadajo bistvene življenjske 

potrebe, kot so: hrana, obleka, bivališče, varnost, občutek pripadnosti, spoštovanje itd. Želje 

zaznamujejo človeško hrepenenje po izpolnjevanju naših skritih potreb, ki se razlikujejo glede 

na družbo in okolje, v katerem živimo. Ljudje imamo malo potreb in veliko želja, ki jih 

oblikujejo in spreminjajo družba in njene institucije. Povpraševanje pa zajema našo potrebo 

po določenem izdelku, podprto z željo in nakupno sposobnostjo. Glede na navedeno torej ne 

moremo sprejemati trditev, ki pravijo, da tržniki ustvarjajo naše potrebe in nas tudi pripravijo 

do tega, da kupimo tisto, česar pravzaprav ne potrebujemo. Gre le za vplivanje na naše želje  

in prepričevanje, da lahko z določenim izdelkom oziroma storitvijo (te naredijo primerne, 

privlačne, dostopne) zadovoljimo določeno potrebo.  

Izdelki:1 so nekaj, kar zadovolji našo potrebo ali željo in nam nudi korist in zadovoljitev. Zato 

je pri trženju še posebej pomembno, da ni osredotočenosti samo na fizičnost izdelka, pač pa 

na zadovoljevanje kupčeve potrebe z njim.  

Vrednost, cena in zadovoljstvo: so koncepti, ki imajo v trženju ključen pomen. Vodilno 

načelo v očeh kupca ima vrednost izdelka, sledi cena, ki odraža njegovo vrednost, ter 

nenazadnje zadovoljstvo, ki jo izdelek nudi.  

Menjava, transakcije in odnosi: koncept menjave je nekaj, s čimer lahko pridemo do izdelka, 

in sicer tako, da ga dobimo od osebe, ki ga ima, mi pa ji ponudimo nekaj v zameno. Da do 

slednjega sploh lahko pride, je treba izpolniti pet pogojev, imeti moramo dve strani; vsaka 

mora imeti nekaj, kar ima vrednost za drugo stran; vsaka mora biti sposobna komunicirati in 

izročiti; vsaka mora imeti sposobnost svobodno sprejeti ali zavrniti ponudbo ter prepričanost 

vsake strani, da je dobro oziroma zaželeno, da se dogovarja z drugo stranjo. Pri menjavi gre 

za proces, v sklopu katerega je ob dogovoru temeljna enota transakcija, ki pa ni vedno 

izražena le kot denarna oblika. Prav tako ima slednja več dimenzij, ki zajemajo vsaj dve 

vredni stvari, dogovorjene pogoje ter čas in kraj dogajanja. Naloga tržnika v tem pa je, da 

spodbudi vedenjski odziv pri drugi strani in se osredotoči na odnose. Z vzpostavitvijo dobrih 

odnosov ustvarimo  koristno vez, ki prinaša donosne posle.   

                                                 
1 Pod pojmovanje »izdelek« spadajo tako izdelki kot storitve. 

Potrebe, 
želje in 

povpraševanje 

Trženje 
in tržniki 
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Trgi: sestavljajo jih potencialni kupci, ki jim je skupna določena potreba ali želja in so 

pripravljeni opraviti menjavo, s čimer bi potrebo ali željo zadovoljili. Prvotno je trg 

predstavljal kraj, kjer so se zbirali prodajalci in kupci, da bi menjali blago. Danes ekonomisti 

izraz »trg«2 uporabljajo za označevanje skupine prodajalcev in kupcev, ki trgujejo z 

določenim izdelkom oziroma vrsto izdelka. Tržniki pa v prodajalcih vidijo tiste, ki tvorijo 

panogo, v kupcih pa tiste, ki tvorijo trg. Naj omenimo še poslovneže, ki izraz »trgi« 

uporabljajo misleč na različne skupine porabnikov, zaradi česar govorijo o trgu glede na 

potrebe, trgu izdelkov, demografskem trgu in geografskem trgu. Nenazadnje pa tudi država 

predstavlja enega od trgov, ki igra številne vloge, saj izdelke kupuje na trgih virov, 

izdelovalcev ali posrednikov, jih plača, nato pa te trge obdavči in nam v zameno zagotovi 

javne storitve.  

Trženje in tržniki: na koncu nas vsi prej opredeljeni koncepti pripeljejo še do pojma trženja, ki 

pomeni dejavnost, ki se odvija v povezavi s trgi, tržnik pa je nekdo, ki išče vire pri nekom 

drugem in je v zameno za to pripravljen dati nekaj drugega, kar ima prav tako svojo vrednost. 

V tem primeru gre lahko za nakup, bodisi prodajo, kar pomeni, da je tržnik lahko ali kupec ali 

prodajalec.  

Na podlagi opredeljenega lahko povzamemo, da je trženje funkcija, katere naloga je 

opredelitev ciljnih uporabnikov in predlaganje, »kako bi kar najbolje, konkurenčno in 

dobičkonosno zadovoljili njihove potrebe in želje« (Vukasović 2012, 23 ). Tako gre pri 

trženju za družbeni in upravljavski proces, »s pomočjo katerega organizacije in posamezniki 

dobijo, kar potrebujejo ali želijo, tako da ustvarijo, ponudijo in medsebojno zamenjujejo 

izdelke, ki imajo vrednost« (Kotler 1996, 13).  

2.2 Temeljni tržni koncepti 

Koncept trženja se osredotoča na potrebe kupcev. Z mislijo, kako bolje zadovoljiti potrebe 

kupca, je trženje povezano s celim nizom stvari, kot so na primer ustvarjanje, dobava in 

končna uporaba izdelka. Temeljni vidik je torej sposobnost opredelitev želja in potreb kupcev, 

kot opredeljuje Kotler (1996, 19), pa temelji na štirih glavnih stebrih: ciljnem trgu, potrebah 

kupca, koordiniranem oziroma usklajenem trženju in dobičkonosnosti. Učinkovitost trženja se 

skoznje odraža s prispevanjem vsakega posameznega stebra. 

Če se osredotočimo na delovanje nekega podjetja, to ne more delovati na vsakem trgu in 

zadovoljiti vseh potreb, prav tako ne more biti zelo uspešno na enem samem obsežnem trgu. 

Zato najbolje naredijo tista podjetja, ki si določijo ciljne trge in pripravijo program trženja, ki 

ustreza meram trga. Ob določitvi ciljnega trga je potrebe kupcev v celoti težko razumeti, saj 

ne gre za enostavno nalogo. Njihove potrebe se razlikujejo, zato moramo o njih pridobiti kar 

                                                 
2 Od tod poimenovanje na primer za stanovanjski trg, trg žitaric itd. (Kotler 1996, 11).  
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največ informacij. V splošnem namreč razlikujemo med petimi vrstami potreb: izražene 

potrebe (gre za potrebe, ki kupcu sicer prinašajo rešitev, toda odziv samo nanje lahko privede 

do tega, da kupca prikrajšamo), resnične potrebe (gre za potrebe s stališča kupca, ki jih 

moramo še raziskati in izpolniti bolje kot konkurenca), neizražene potrebe (potrebe, ki jih 

kupec ne izrazi, a jih pričakuje, na primer, da bo dobro postrežen), potrebe po razveselitvi (v 

tej potrebi se morda odraža skrivnost uspešnih tržnikov, saj so kupci, ki jih uspemo 

razveseliti, boljši oglaševalci kot vsi plačani oglasi) in skrivne potrebe (s to vrsto potreb 

kupec želi, da bi ga drugi imeli za preudarnega porabnika, ki ceni vrednost izdelka). Ob vsem 

tem pa ne smemo pozabiti na usklajeno trženje, ki zajema različne trženjske funkcije, ki 

morajo biti usklajene3 med seboj (prodaja, oglaševanje, izdelčni management, tržne raziskave 

itd.) in drugimi oddelki v podjetju. Na podlagi tega je pomembno, da podjetje izpelje notranje 

(interno) trženje in ne samo zunanjega. Tega je treba pravzaprav izpeljati prej, saj notranje 

trženje pomeni uspešno zaposlovanje, izobraževanje in motiviranje sposobnih uslužbencev, ki 

bodo znali postreči in ustreči kupcem. Nenazadnje pa je namen trženjskega koncepta tudi 

dobiček, ki pa podjetju ne sme predstavljati najpomembnejšega cilja. Dobro opravljeno delo 

bo privedlo do dobička, a le na podlagi uspešnega reagiranja na spreminjajoče se potrebe 

kupcev in uspešno reševanje okoliščin, kot so zmanjševanje prodaje, počasna rast, 

spreminjajoče se nakupne navade, soočanje z vse večjo konkurenco in naraščajočimi izdatki 

za trženje. Svoje trženjske strategije mora podjetje uspešno prilagajati vse bolj 

spreminjajočemu se trgu (Kotler, 1996).  

Kot navaja Vukasovićeva (2012, 59), lahko podjetja izbirajo med šestimi temeljnimi 

poslovnimi naravnanostmi. Proizvodna naravnanost opredeljuje koncept, to je, da imajo 

uporabniki raje izdelke, ki so lažje dosegljivi in si jih lahko privoščijo, zato je njihova glavna 

skrb usmerjena v produktivnost in učinkovitost ter čim širše pokrivanje trga. Naravnanost k 

izdelku daje prednost kakovosti in funkcionalnosti izdelka, zato je vodstvo usmerjeno v 

proizvodnjo kakovostnih izdelkov ter v njihovo nenehno izpopolnjevanje. Prodajna 

naravnanost je usmerjena k spodbujanju kupovanja izdelkov s pomočjo promocije in 

prodajnih naporov. V tem primeru gre za agresivno prodajo. Tržna naravnanost 

predpostavlja, da bodo cilje dosegli z zadovoljitvijo potreb in želja kupcev, ki bodo izpolnjene 

boljše kot pri konkurenci. Družbeno odgovorna tržna naravnanost se osredotoča na boljše 

zadovoljevanje potreb v primerjavi s konkurenco na način, ki deluje na dolgoročnem 

zadovoljstvu in blaginji posameznika ter celotne družbe. V tem primeru gre poleg potreb 

porabnika na ciljnem trgu še za vključevanje ekološkega vidika, demografskih trendov in 

socialnih storitev. Naravnanost podjetja v porabnika pa se osredotoča na posameznika, za 

katerega ustvarja po meri oblikovane izdelke (zato v tem primeru govorimo o t. i. trženju 

»eden za enega«). 

                                                 
3 Kotler (1996, 22) navaja, da je treba vse trženjske funkcije »uskladiti s stališča kupca.«  
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Ker je današnji čas zaznamovan s hitrim razvojem informacijske in telekomunikacijske 

tehnologije, te drastično spreminjajo in vplivajo na naše življenje ter prinašajo velike 

spremembe, a obenem tudi priložnosti. Na tem mestu je treba izpostaviti vpliv, ki ga ima 

internet, ki vse bolj »spreminja same temelje vodenja podjetij in strukturiranje poslovnih 

procesov« (Vukasović 2012, 59). Na osnovi interneta se namreč vse bolj razvija neposredno 

trženje oziroma predvsem ena od njegovih oblik, spletno nakupovanje ter v zadnjem času 

virtualno trženje, ki smo ga z diplomskim delom tudi podrobneje preučili v nadaljnjih 

poglavjih.  

2.3 Tržno okolje in njegovi uporabniki 

Če želi podjetje preživeti in dolgoročno obstati na trgu, mora nenehno spremljati dogajanje v 

notranjem okolju, torej samem podjetju, kot tudi v njegovi bližini in okolici oziroma v 

zunanjem okolju. Spremljanje in odziv na spremembe sta ena izmed ključnih nalog tržnikov v 

podjetju. Pomemben je ne samo odziv nanje, pač pa tudi prilagoditev poslovanja in izdelkov z 

namenom maksimalnega izkoristka prednosti dinamike teh nenehnih sprememb. Prav tako 

mora podjetje znati izkoristiti priložnosti, ki jih zazna v okolju, obenem pa občasno oceniti 

svoje prednosti in pomanjkljivosti. Kljub temu da vseh svojih slabosti ne more kar tako 

odpraviti, po drugi strani pa ne izkoristiti vseh svojih prednosti, se mora opredeliti pri 

vprašanju: Ali naj se omeji na tiste priložnosti, kjer že ima potrebne prosojnosti, ali naj 

poskuša najti boljše priložnosti, ki bodo morebiti privedle do novih prednosti? (Konečnik 

Ruzzier 2011; Kotler 1996) 

Podjetje mora torej spremljati dogajanje v notranjem okolju oziroma mikrookolju kot tudi v 

zunanjem okolju oziroma makrookolju. Kot smo že omenili, z analizo notranjega okolja 

podjetje presoja o svojih sposobnostih, o svojih prednostih in slabostih v primerjavi s 

konkurenco. Sem spadajo podjetje samo ter njegovi udeleženci, med katerimi so: porabniki, 

konkurenca, dobavitelji, posredniki in javnost. Vendar je treba opozoriti na dejstvo, da imajo 

lahko posamezni oddelki prednost pa podjetje kljub temu ne ob delovalo dobro, ker ti ne 

sodelujejo med seboj. Analiza zunanjega okolja pa predstavlja nadzor nad ključnimi vplivi, 

kot so: demografski, ekonomski, tehnološki, politični, pravni, družbeni in kulturni. 

Poslovodstvo bi pravzaprav moralo za vsak nov dogodek ali trend ugotoviti, kakšne 

priložnosti in nevarnosti prinaša, obenem pa spremljati tudi dogajanje na širšem geografskem 

področju (na svetovni, evropski ravni itd.) ter razmišljati o novih trendih, ki bodo morebiti 

podobni tudi na drugih geografskih področjih (Vukasović 2012; Kotler 1996).  

Kot smo že večkrat omenili, pa so ob vsem tem eden izmed ključnih elementov uporabniki 

izdelkov ali storitev nekega podjetja. Pri določanju o tem, kdo sploh so in kakšne so njihove 

značilnosti, si lahko največ pomagamo s tržnim segmentiranjem. Nekateri skušajo segmente 

oblikovati glede na značilnosti uporabnikov, pri čemer najpogosteje upoštevajo geografske, 

demografske in psihografske značilnosti. Nekateri poskušajo tržne segmente oblikovati zgolj 
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na podlagi odziva uporabnikov glede na želene lastnosti izdelka, možnosti njegove uporabe 

ali glede na blagovno znamko. Po oblikovanju segmentov poskušajo ugotoviti, ali so različne 

značilnosti povezane z ustreznimi segmenti uporabnikov, oblikovanimi na podlagi odziva na 

nek določen izdelek. Odločili smo se za prikaz preučevanja različnih potreb in zahtev glede 

izdelkov na podlagi omenjenih segmentov. Glavne spremenljivke segmentiranja so prikazane 

v preglednici 1, v nadaljevanju pa smo jih za lažje razumevanje na kratko opredelili. 

Preglednica 1: Glavne spremenljivke segmentiranja 

Spremenljivka Tipična razčlenitev 

Geografska 

Regija Pacifiška, gorska, srednje severozahodna, novoangleška … 

Velikost mesta ali velemesta Pod 5000; 5000–20.000; 20.000–50.000; 50.000–100.000 … 

Gostota prebivalstva Mestno, primestno, podeželsko 

Klima Severna, južna 

Demografska 

Starost Pod 6, 6–11, 12–19, 20–34, 35–49, 50–64, nad 65 

Spol Moški, ženski 

Velikost družine 1–2, 3–4, 5 ali več 

Življenjski ciklus družine Mlad, samec; mlad, poročen, brez otrok idr. 

Dohodek Pod …; od–do; nad .… 

Poklic Strokovno-tehnični profili; uradniki in lastniki; pisarniški delavci; 
prodajalci; delavci; kmetje; upokojenci … 

Izobrazba Osnovna šola ali manj; dokončana srednja; visoka šola … 

Religija Katolik, protestant, jud, musliman, hindujec, drugo 

Rasa Bel, črna, rumena 

Narodnost Američan, Britanec, Francoz, Nemec, Italijan … 

Psihografska 

Družbeni sloj Spodnji nižji sloj; gornji nižji sloj; delavski sloj; srednji sloj; gornji 
srednji sloj; spodnji višji sloj; gornji višji sloj 

Način življenja Tradicionalen, razgiban, boemski 

Osebnost Zadržan, družaben, avtoritativen, ambiciozen 

Vedenjska 

Priložnosti Običajne priložnosti, posebne priložnosti 

Koristi Kakovost, storitve, gospodarnost, hitrost 

Status uporabnika Neuporabnik, bivši uporabnik, možni uporabnik, prvič uporabnik, 
redni uporabnik 

Zvestoba, privrženost Nikakršna, srednja, velika, stalna 

Pripravljenost za nakup Ne ve za izdelek, ve za izdelek, obveščen, izraža zanimanje, ima 
željo, ima nakupni namen 

Odnos do izdelka Navdušen, pozitiven, neopredeljen, negativen, sovražen 

Vir: prirejeno po Kotler 1996, 271.  

Geografsko segmentiranje: zahteva razdelitev trga na različne geografske enote kot na primer 

na narode, regije, pokrajine, mesta ali soseske. Nekatera podjetja delijo na manjša geografska 
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območja tudi večja mesta, odvisno od tega, kakšno je njihovo delovanje. Gre za odločitev 

podjetja in njegovo poslovanje na določenem območju ali na več geografskih območjih. 

Demografsko segmentiranje: temelji na delitvi trga v skupine na podlagi demografskih 

spremenljivk, kot so starost, spol, velikost družine, življenjski ciklus družine, dohodek, 

poklic, izobrazba, vera, rasa in narodnost. Eden izmed razlogov za tovrstno delitev je, da so 

želje, preference in načini uporabe ozko povezani z demografskimi spremenljivkami, drugi 

pa, da jih je lažje meriti kot večino ostalih spremenljivk. Želje in potrebe se spreminjajo 

skladno s starostjo uporabnika, prav tako je že dolgo poznano segmentiranje po spolu. 

Dohodek predstavlja primer dolgoletne delitve trga, čeprav ni vedno kazalec najboljših 

kupcev določenega izdelka. Segmentiranje navadno poteka glede na več demografskih 

spremenljivk skupaj, saj imajo uporabniki določene starosti z določenim dohodkom povsem 

drugačno opredelitev kot na primer uporabnik, ki ima sicer podobne dohodke, a je njegova 

starostna opredelitev drugačna.  

Psihografsko segmentiranje: v tem primeru gre za delitev kupcev na različne skupine na 

podlagi njihove pripadnosti določenemu družbenemu sloju, življenjskemu slogu in osebnim 

značilnostim. Dokazano družbeni sloj močno vpliva na preference posameznika, številna 

podjetja izdelujejo izdelke na primer le za točno določene družbene sloje. Prav tako 

zanimanje ljudi za določen izdelek odraža njihov življenjski slog. Osebnostne spremenljivke 

pa so uporabne pri osebnosti znamke, ki se nato ujema s kupčevo osebnostjo.  

Vedenjsko segmentiranje: kupce delimo na štiri skupine glede na njihovo poznavanje, odnos, 

uporabo ali odziv na določen izdelek. Tržniki so velikokrat prepričani, da so vedenjske 

spremenljivke najboljša podlaga za oblikovanje tržnih segmentov (Kotler 1996).  

Na porabnike oziroma kupce izdelkov pa vpliva tudi več dejavnikov, ki jih lahko razdelimo v 

štiri glavne skupine: psihološki dejavniki (motivacija, stališča, zaznavanje, učenje in spomin); 

družbeni dejavniki (referenčne skupine, s katerimi se ti identificirajo in katerih vrednote ter 

vedenje sprejemajo, družina ter vloge v družini), osebni dejavniki (starost, spol itd.) in 

kulturni dejavniki (kultura in družbeni razred). Na mnoge tržniki sicer nimajo vpliva, a jim je 

njihovo poznavanje v veliko pomoč (Vukasović 2012). Kot je moč videti, gre v nekaterih 

delih za podobno opredelitev kot pri segmentaciji trga.  

Podjetje s segmentiranjem odkrije priložnosti, ki pomenijo tržni segment za podjetje, s 

pomočjo katerih izbere svoj ciljni trg ali trge, medtem ko so predstavljeni dejavniki, ki  

vplivajo na nakupne odločitve porabnikov, v pomoč pri zasnovi in razvoju ustreznega izdelka, 

pri iskanju prave tržne poti, zasnovi ustrezne cene in oblikovanju učinkovitega tržnega 

komuniciranja.  
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3 VIRTUALNO IN SPLETNO TRŽENJE 

Ob raziskovanju različnih teoretičnih del smo ugotovili, da se določeni pojmi enačijo in da 

posamezni avtorji med njihovo poimenovanje ne postavljajo nobene ločnice. Tako pogosto 

najdemo poimenovanje, ki sicer v širši definiciji predstavlja podoben pomen, spletno ali 

elektronsko trženje. V obeh primerih gre namreč za trženje s pomočjo enake trženjske poti, 

čeprav nekateri avtorji elektronsko trženje opredeljujejo le kot eno izmed vrst spletnega 

trženja. V diplomskem delu bo uporabljena beseda »spletno trženje«, saj po našem mnenju 

uporaba besede »spletno« bolje odraža vrsto trženja (s pomočjo spleta) kot uporaba besede 

»elektronsko«, ki se morda preveč navezuje na napravo. Vendar pa je zaslediti tudi enačenje 

besed »spletno« in »virtualno trženje«, kar pa seveda ni pravilno. Spletno trženje predstavlja 

pravzaprav orodje, s pomočjo katerega nam je omogočeno nakupovanje iz udobja lastnega 

doma in prejetje naročenega izdelka v fizični obliki. Virtualno trženje sicer prav tako 

omogoča nakup izdelka, ki pa ga nikoli ne prejmemo v fizični obliki. Obstaja le v virtualnem, 

navideznem oziroma nematerialnem svetu.  

V nadaljevanju bosta oba pojma podrobneje opredeljena, pri čemer je posebna pozornost 

namenjena obravnavi virtualnega trženja in njegovi predstavitvi.  

Še pred tem pa nekoliko o, če se lahko tako izrazimo, glavni opredelitvi predstavljenih trženj. 

Gre namreč za neposredno trženje, ki zajema splet prodajnih metod tržnega komuniciranja in 

omogoča vzpostavitev neposrednega stika z neznanim uporabnikom. Na podlagi tega je 

uporabnika mogoče bolje spoznati in oblikovati datoteko podatkov o njem, ki jo lahko 

uporabimo pri selekcioniranju tržnega pristopa pri segmentiranem trgu (Vukasović 2012). 

Prav tako lahko rečemo, da je neposredno trženje interaktivni sistem trženja, ki uporablja 

enega ali več oglaševalskih medijev, s pomočjo katerih lahko na katerikoli lokaciji 

vzpostavimo možnost za merjenje uspešnosti prodajnih akcij, odziva in/ali transakcije (Kotler 

1996).  

Med najbolj pogoste načine neposrednega trženja uvrščamo: prodajo po pošti, prodajo po 

katalogu, prodajo prek telefona, prodajo prek prodajnih avtomatov, neposredno trženje po 

televiziji ter spletno trženje.  

3.1 Razvoj in potencial spletnega trženja 

Preden predstavimo potenciale spletnega trženja, si na kratko oglejmo še njegov razvoj. 

Začeti moramo povsem na začetku, pri razvoju orodja oziroma medija, ki spletno trženje 

sploh omogoča – internetu. 

Gre za tehnološki pripomoček, ki združuje socialni prostor in trženjsko okolje. Svetovni splet 

(angl. World Wide Web – www) predstavlja prostor, kjer je mogoče objavljanje informacij, 

poslovanje in masovno oblikovanje proizvodov ter prostor za komunikacijo in trženje. V 
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svojem zgodnjem razvoju, v letih 1969 do 1990, je bil internet namenjen izključno uporabi v 

vojaške in znanstvene namene. Masovna uporaba interneta se je začela šele leta 1994,4 ko je 

vse več ljudi postalo splošnih uporabnikov (Strauss in Frost 2001; Ward 2000).  

Kot smo že omenili, se je internet najprej uporabljal v vojski za komunikacijo v nujnih 

primerih ter kot poskusen komunikacijski sistem med znanstveniki. Uporaba je bila omejena 

izključno na posel, vendar je kljub temu začela močno naraščati. Takratni uporabniki so 

namreč ugotovili, da gre za dober način sodelovanja s prakso, pri čemer je imela poseben 

pomen elektronska pošta, ki je predstavljala učinkovito metodo komuniciranja. Prav tako so 

raziskave pokazale, da je sedemdeset odstotkov vseh telefonskih klicev neuspešnih ter da se 

ljudje telefonskim tajnicam in poštnim predalom raje izogibajo. Elektronska pošta pa je že 

takrat predstavljala prednost s svojim časovno ločenim pošiljanjem in sprejemanjem sporočil.  

V začetkih uporabe interneta je problem predstavljala tudi draga in težka priključitev na splet. 

Že samo nakup računalnikov in opreme je bil zelo drag, modemi so bili počasni, računalniška 

oprema pa omejena in zahtevna za uporabo. Ob dovoljenju uporabe interneta v komercialne 

namene, leta 1994, pa se je začel velik preobrat na vseh omenjenih področjih (Ward 2000).  

Kot navaja Dyson (1997, 6), je internet potreboval le tri leta, da je osvojil šestdeset milijonov 

uporabnikov, medtem ko je televizija za tolikšno število potrebovala petnajst, radio pa kar 

trideset let. V zgodovini še nobena tehnologija ni tako hitro prodrla v uporabo kot internet. 

Njegova bistvena prednost je predvsem v povezovanju in komuniciranju uporabnikov ne 

glede na uporabo različnih operacijskih sistemov. Sodobna informacijska tehnologija namreč 

omogoča izmenjavo multimedijskih dokumentov, kar uporabnikom še bolj približa uporabo 

sodobne informacijske tehnologije. Prav tako lahko uporabniki med seboj komunicirajo ne 

glede na časovno razliko in krajevno oddaljenost. Te značilnosti in storitve interneta pa 

odpirajo nove možnosti in priložnosti tudi za poslovanje oziroma spletno trženje.  

Spletno trženje bi lahko preprosto opisali kar kot trženje in prodajo izdelkov ter storitev preko 

spleta oziroma medija, ki je primeren tudi za prodajo in distribucijo. Medij oziroma splet, ki 

se je s skromnimi začetki v zgodnjih devetdesetih letih prejšnjega stoletja najprej uporabljal 

kot akademsko in raziskovalno omrežje, je kmalu začel zanimati tudi komercialne 

uporabnike. Danes prek spleta ponujajo svoje storitve strankam različna podjetja, izdelek 

lahko naročimo tudi iz povsem drugega dela sveta. Posledično so tovrstna dejanja in storitve 

omogočile nastanek spletnega trženja. V začetku ni bilo veliko zaupanja v spletno trženje, 

prevladovalo je namreč prepričanje, da bodo kupci izdelek vendarle želeli videti in ga 

preizkusiti v živo, preden se bodo odločili za nakup. Nazadnje pa se je izkazalo, da je mnogo 

izdelkov takšnih, ki si jih kupci vendarle upajo kupiti, še preden jih fizično preizkusijo. Gre 

na  primer za izdelke, ki so jim že znani in zato vedo, kaj lahko pri nakupu pričakujejo. Prav 

tako lahko nepravilno izbran izdelek vrnemo. Raziskave so pokazale, da prodaja močno 
                                                 
4 Tega leta je internet pravzaprav praznoval že petindvajsetletnico svojega obstoja.   
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presega stroške, ki nastanejo ob občasnem vračilu izdelkov. Stroški, ki bi jih podjetje imelo z 

najemom poslovnih prostorov, zaposlovanjem ljudi itd., pa bi bili mnogo višji kot v primeru 

spletne prodaje.  

Ključne koristi, ki jih izpostavlja Kotler (1996, 783), so tudi v današnjem času še vedno 

prevladujoče: 

− Ugodnost (priročnost): kupci lahko izdelke od koderkoli naročajo štiriindvajset ur na dan 

in pri tem niso omejeni z nekaterimi ovirami, kot so gost promet, iskanje parkirnega 

prostora, pregledovanje številnih polic in iskanje pravega oziroma primernega blaga ter 

seznanitev s tem, da je iskano blago morda že pošlo. 

− Informacije: pridobimo lahko veliko primerljivih informacij o podjetjih, samem 

izdelku/izdelkih, konkurenčnih izdelkih in konkurenčnih podjetjih, ne da bi zato morali 

zapustiti dom ali pisarno. Prav tako je omogočeno večje osredotočenje na kriterije, kot so 

cena, kakovost, delovanje in razpoložljivost. 

− Manj vznemirjenja: pri spletnem nakupovanju se ne srečamo s prodajalci in se nam ni 

treba izpostavljati prepričevanju in čustvenim dejavnikom.  

Številne koristi pri spletnem nakupovanju pa imajo tudi tržniki (Kotler 1996, 783): tržnim 

pogojem se lahko hitreje prilagodijo, saj v svojo ponudbo izdelke enostavno dodajo in 

spremenijo njihove cene ter opis; ni jim treba vzdrževati prodajaln in imeti stroškov z 

najemninami, zavarovanjem ter drugimi storitvami; digitalne kataloge lahko pripravijo za 

veliko manj denarja kot v primeru, ko jih morajo natisniti in nato še morebiti poslati po pošti; 

z odjemalci se lahko enostavneje pogovarjajo; v sistem lahko vnesejo koristna poročila, 

brezplačne demonstracije ali brezplačen vzorec svojega glasila, ki jih lahko odjemalci 

presnamejo (shranijo) na svoj računalnik; lažje poizvejo, koliko ljudi je obiskalo njihovo 

računalniško trgovino, kaj so si pogledali in na katerih področjih so se zadržali, s pomočjo 

česar lahko izboljšajo svojo ponudbo in oglase.  

Podjetje mora na svojih spletnih straneh ponuditi čim višjo stopnjo interakcije, saj s tem 

omogoča prodajo svojih izdelkov in storitev preko interneta. V skladu s tem v svetu število 

spletnih strani, ki omogočajo različne oblike nakupa, vsak dan raste. Podatki kažejo, da se 

viša tudi število nakupovalcev preko spleta. Prednosti tovrstnega poslovanja smo že 

opredelili, vendar pa je treba opozoriti tudi na nekaj slabosti, ki jih takšno trženje prinaša: 

kompleksnost določenih storitev, neoseben odnos (še vedno mnogim uporabnikom veliko 

pomenita osebni stik in pomoč) ter nezaupanje v varnost spletnega poslovanja (strah pred tem, 

da bodo izkoriščeni, da izdelek ne bo ustrezal kriterijem, da se bo fizično izkazal za 

drugačnega, kot je na fotografiji, itd.). 

Glede na stopnjo interakcije na spletu ločimo med štirimi ravnmi trženja (Chaffey 2002, 7):  

− enostavna predstavitev ponudbe oziroma nekakšen elektronski prospekt; 
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− obogatena predstavitev, ki ponuja možnost odziva uporabnika preko elektronske pošte 

(primerljivo s klasičnim prospektom, ki ima dodan list z odgovori in kuverto); 

− celostna predstavitev z dodano vsebino in podporo strankam (primerljivo s katalogom in 

sejemskim nastopom ali odprtim telefonom); 

− predstavitev in prodaja celotne ponudbe podjetja ter podpora strankam (primerljivo s 

fizično trgovino ali virtualnim centrom, kjer so na voljo vsi izdelki in storitve    

ponudnika).  

3.2 Virtualno trženje in virtualni svet 

Preden se posvetimo pojmovanju virtualnega trženja in virtualnega sveta, si najprej podrobno 

oglejmo, kaj sama virtualnost pravzaprav pomeni.  

Nekoliko bolj poglobljen pogled na pomen virtualnosti (velikokrat zasledimo tudi uporabo 

pojma »navidezna resničnost«5) podaja Lévy (1998, po Bavec in Manzin 2011, 17), ki 

zagovarja stališče, »da je virtualnost del človeškega uma in intelekta ter da ni nasprotje 

realnosti.« Lévy meni, da naj bi se virtualnost začela že z razvojem jezika, religije, umetnosti 

in tehnologije. Zagotovo pa se jih veliko strinja s tem, da je virtualnosti povsem nov in 

oprijemljiv pomen dala šele računalniška tehnologija. Računalniki so namreč s svojimi 

multimedijskimi funkcijami omogočili, da začnemo navidezno resničnost dojemati kot 

alternativno resničnost, čeprav utegnejo psihologi in sociologi imeti še veliko dela z 

analiziranjem in interpretiranjem dejstva, da je za človeka virtualnost pogosto enako dobra in 

sprejemljiva kot realnost. Zgodi se, da včasih med njima celo ne zmoremo razlikovati. 

Virtualni stiki in komunikacije lahko namreč sprožijo še ne povsem raziskane emocije in 

predstave, ki bistveno vplivajo na način in vsebino komunikacij.  

Glede koncepta virtualnosti pogosto zasledimo tudi druge razlage, ki jih podajata Bavec in 

Manzin (2011, 18–19), in jih povežeta z virtualnim podjetjem: virtualno pomeni »neresnično, 

ki je videti resnično«. Opredelitev naj bi izhajala iz optike, ki loči med resnično in virtualno 

sliko. Obe sta videti enako, vendar virtualne ne moremo ujeti na fotografski papir; da 

virtualno pomeni »nematerialno«, s podporo informacijsko-komunikacijske tehnologije. V 

tem primeru jo moramo razumeti kot nekaj, kar fizično ne obstaja, ampak je ustvarjeno zgolj s 

pomočjo podatkov; da virtualno pomeni »potencialno prisotno«, kar lahko opredelimo kot 

lastnost, ki v resnici ne obstaja, vendar je možna; da virtualno pomeni »kar obstaja, vendar se 

spreminja«, kar pomeni, da nekaj obstaja, a le začasno in se lahko spremeni.  

Okolje, v katerem virtualnost »obstaja«, imenujemo virtualni svet. Gre za računalniško 

generirano okolje v obliki tridimenzionalne grafične reprezentacije tako prostora kot njegovih 

                                                 
5 V diplomski nalogi je najpogosteje uporabljen izraz »virtualna resničnost«, razen v primeru da je 
uporaba pojma »navidezna resničnost » bolje odražala posamezen stavek in njegov pomen.  



15 

prebivalcev. Svet, ki obstaja znotraj t. i. kiberprostora, ki ga Heim (1993, 109) definira kot 

prostor, ki je realen po svojih učinkih in ne kot fizično-geografska entiteta, deluje na podoben 

način kot realni svet. Podrobneje ga opredeljujemo v nadaljevanju, naj pa še omenimo, da 

pravila delovanja in sodelovanja (na primer čas in komunikacija) ne odstopajo od večine 

norm resničnega sveta, ki ga virtualni posnema tudi glede resničnih podob.  

3.3 Virtualni svet in virtualno podjetje 

Virtualni svet, kakor ga razumemo danes, je pravzaprav že leta 1992 predvidel avtor romana 

Snow Crash, Neal Stephenson. V svojem delu je virtualni svet poimenoval Metaverse in mu 

pripisal lastnosti, ki sodelujočim omogočajo globalno povezovanje prek računalniškega 

posredovanega vmesnika. Ta sicer posnema realni svet, a brez njegovih fizičnih omejitev. 

Interakcije med prebivalci virtualnega sveta potekajo v družbenem in ekonomskem smislu, 

vizija pa vključuje vidik poslovanja, ki na številne načine presega moč vlad resničnega sveta 

(Stephenson 1992).  

Velikokrat se nastanek najzgodnejših virtualnih svetov povezuje z računalniškimi igricami, 

vendar med prve virtualne svetove štejemo generične simulatorje virtualne resničnosti 

oziroma skupnosti in spletna mesta za komuniciranje. Prvi poskusi segajo v leto 1978, ko je 

bila ustvarjena prva klepetalnica na svetu (angl. chat), imenovana MUD (Multi User 

Dungeon/Domain), ki je temeljila zgolj na besedilu (eni dimenziji). V istem letu je bil 

ustvarjen tudi prvi poskus tekstovno-tematskega virtualnega sveta, namenjen uporabi na 

širšem področju. Leta 1987 je bila ustanovljena prva grafična klepetalnica 

(dvodimenzionalna) oziroma t. i. grafični MUD po imenu Habitat, ki je obenem predstavljal 

prvi uspešni poskus obsežnejšega virtualnega sveta. Uporabniki so se z vstopom v 

klepetalnico »predstavili« z uporabo avatarja,6 katerega koncept in ime je še danes v uporabi 

(še vedno pa nič od tega ni bilo namenjeno splošni uporabi).  

V letu 1993 se je uveljavil prvi razširjeni spletni brskalnik (multimedijski grafični uporabniški 

vmesnik), imenovan Mosaic, ki je začel delovati na operacijskem sistemu Windows. S tem se 

je odprl svet informacijskih storitev, ki je začel prodirati v svet in leto pozneje privedel do 

uporabe modernega interneta za širšo javnost. V istem letu se je začela pojavljati tudi strojno 

pospešena tridimenzionalna grafika, in sicer v igralnih konzolah, kot so Sega Saturn, Sony 

PlayStation (leta 1994 na Japonskem, leta 1995 v ZDA) in Nintendo 64 (leta 1996). Slednji je 

s svojim razvojem privedel do novega obdobja za platforme v virtualnem svetu, ki so 

omogočale ustvarjalno raziskovanje in interakcijo v treh dimenzijah. V letih, ki so sledila, se 

je to področje še nekoliko razvilo, toda prvi debitantski prodor je uspel 3D-virtualnemu svetu, 

imenovanemu Second Life, ki je svojim uporabnikom omogočil obdržati lastninske pravice 

                                                 
6 Avatar je beseda, povzeta po sanskrtskem izrazu, ki označuje inkarnirano višje bitje. Danes je v 
uporabi tudi za ikono uporabnika v računalniški navidezni resničnosti oziroma virtualnem svetu.  
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nad virtualnimi predmeti, ki so ustvarjeni v spletnem gospodarstvu. Čeprav je bila rast 

uporabnikov najprej nizka, se je kljub vsemu do maja 2006 povzpela na 230.000 prenosov. Že 

novembra istega leta pa so se številke prenosov te spletne aplikacije povzpele na 1,7 

milijonov (Metaverse Roadmap 2007). Second Life si ne postavlja za cilj igranje neke igre, 

pač pa gre za virtualni svet kulture in gospodarstva, ki je namenjen raziskovanju in 

socializaciji. Do leta 2004 je postalo jasno, da gre za prvo svetovno platformo eksponentne 

rasti. Ta virtualni svet še danes žanje velik poslovni uspeh in predstavlja velik poligon za 

virtualno ustvarjalnost. Več o virtualnem svetu Second Life pa v raziskovalnem delu naloge.  

Pri virtualnem podjetju gre za razmeroma neraziskano in nepredvidljivo področje. Tolikor, 

kolikor je možnosti glede njegovega delovanja, je tudi možnosti glede njegovih poimenovanj. 

Med prvimi raziskovalci je kar nekaj takšnih, ki so predlagali poimenovanje tega 

organizacijskega modela z naslednjimi imeni (po Bavec in Manzin 2011, 36): virtualna 

organizacija (angl. virtual organization) (Handy 1995; Mowshowitz 1986; Snow, Linpack in 

Stamps 1999); virtualna korporacija (angl. virtual corporation) (Davidow in Malone 1993); 

mrežna organizacija (angl. network organizations) (Miles in Snow 1986); modularna 

korporacija (angl. modular corporation) (Tully 1993); industrijsko virtualno podjetje (angl. 

industrial virtual enterprise) (Hardwich in Bolton 1997); virtualna tovarna (angl. virtual 

factory) (Bowyer idr. 1995; Upton in McAfee 1996); dinamična organizacija (angl. dynamic 

organization) (Chaharbaghi in Nugent 1994); dinamična virtualna organizacija (angl. 

dynamic virtual organizations) (Hommel in Schiffers 2006); podjetje brez zidov (angl. 

company without walls) (Galbraith 1995); podjetje deteljica (angl. shamrock enterprise) 

(Handy 1995); agilno virtualno podjetje (angl. agile virtual enterprise) (Goranson 1999; 

Jordan 1997; Xu idr. 2000); imaginarna organizacija (angl. imaginary organization) 

(Hedberg idr. 1997; Holmqvist 2002); pametno podjetje (angl. intelligent enterprise) (Quinn 

1992); fleksibilna organizacija (angl. flexible organization) (Volberda 1998).   

Predstavljeni modeli, ki so jih predlagali posamezni avtorji, se med seboj sicer razlikujejo v 

podrobnostih in nekaterih poudarkih, a v širšem pomenu opisujejo podoben pojav, nejasno 

obliko organizacije, katere obstoj je neposredno in sočasno povezan s specifičnim ciljem. 

Avtorja Bavec in Manzin (2011) sicer ugotavljata, da se v literaturi najpogosteje zasledi 

uporaba izraza »virtualna organizacija«, vendar bo v nalogi v nadaljevanju (kakor že poprej) 

uporabljen izraz »virtualno podjetje«.  

Virtualno podjetje predstavlja eno izmed najbolj vznemirljivih možnosti na področju 

managementa v zadnjih letih. Omogoča namreč visoko učinkovito in prilagojeno globalno 

trgovino s fleksibilno, razpršeno delovno silo. Medtem ko tradicionalno podjetje posluje z 

jasno določenimi oddelki, divizijami oziroma poslovnimi enotami, virtualno podjetje svoje 

poslovne dejavnosti izvaja onstran meja časa, prostora, kulture in organizacije. Kljub temu 

enostavnemu pojasnilu pa obstaja mnogo definicij virtualnega podjetja. Razlike med njimi se 
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odražajo predvsem glede uporabe enega izmed poslovnih orodij, to pomeni, ali namenjajo več 

pozornosti zunanjemu izvajanju dejavnosti ali informacijsko-komunikacijski tehnologiji.  

V prvo skupino tipov opredelitev virtualnega podjetja spadajo tisti, ki oddajajo nekatere 

poslovne dejavnosti in oblikujejo virtualna zavezništva, s katerimi dosegajo organizacijske 

cilje. Oblikujejo se s povezovanjem ključnih sposobnosti in virov več podjetij. Tako gre za 

skupek več podjetij, ki so organizirana tako, da se vedejo kot večje večstranske organizacije. 

Marsikdaj so posamezna podjetja premajhna za izpolnjevanje številnih in raznolikih znanj, ki 

so potrebna v procesu in so zato odvisna od sodelovanja (Jansen, Steenbakker in Jägers 1999, 

po Bavec in Manzin 2011, 37).  

Ker je definicij za tovrsten tip virtualnega podjetja kar nekaj, bomo omenili le nekatera: 

medtem ko avtorji Schermerhorn, Hunt in Osborn (2005, 422) menijo, da gre v tem primeru 

za virtualno podjetje, ki predstavlja nenehno spreminjajočo se skupino podjetij z vodilno 

korporacijo, ki v skupno korist združuje veščine, vire in izkušnje, Strausak (1998, 12) 

tovrstno virtualno podjetje razume kot obliko sodelovanja, ki vključuje avtonomna podjetja, 

institucije in/ali posameznike, ki na podlagi skupnega dogovora dobavijo proizvod ali 

storitev. Avtorji Bauer, Köszegi in Wolkerstorfer (2002, 1) navajajo, da gre za mrežo 

neodvisnih podjetij, ki z združevanjem svojih kompetenc sodelujejo, da bi zadovoljili potrebe 

odjemalcev; Bultje in Van Wijk (1998, 18) pa poudarjata, da gre za mrežo neodvisnih, 

zemljepisno razpršenih podjetji, katerih poslanstvo se pokriva. Vsi v mreži prispevajo svoje 

ključne kompetence, njihovo sodelovanje pa temelji na delno stabilnih povezavah, zato so 

njihovi proizvodi odvisni od inovacij in močno temeljijo na odjemalcih.  

Druga skupina tipov virtualnih podjetij so tista, ki so ustanovljena z virtualnimi povezavami 

prek informacijske tehnologije. Clancy (1994, 7) je tovrstna podjetja opredelil kot podjetja, ki 

so geografsko razpršena in katerih dejavnosti se usklajujejo prek elektronskih komunikacij. 

Buchanan in Huczynski (2004, 564) to vrsto virtualnega podjetja razumeta kot podjetje, v 

katerem večje število članov uporablja elektronske kanale kot glavni (včasih tudi celo edini) 

medij za medsebojne stike in stike s preostalimi podjetji. Medtem ko Hatch in Cuncliffe 

(2006, 307) trdita, da gre za primer virtualnih podjetij, ki se primarno ali v celoti povezujejo 

prek elektronskih medijev in se ne povezujejo neposredno oziroma »iz obraza v obraz«, Lucas 

(1996, 495) to skupino virtualnih podjetij opredeljuje kot podjetja, ki imajo minimalno 

hierarhijo vodenja, imajo pa širok doseg nadzora, izravnane organizacijske strukture in 

obširen, zemljepisno razpršeni del, ki ga omogočajo napredne telekomunikacijske in 

informacijske ter medmrežne tehnologije.  

Tretja skupina tipov virtualnih podjetij pa je precej nejasna, saj predstavlja zmes prej 

predstavljenih pristopov, ki temeljijo na dejstvih virtualnega podjetja kot elektronskega 

oziroma spletnega podjetja ter virtualnim podjetjem kot začasno mrežo posameznikov, idej, 

kompetenc in virov, združenih z določenim namenom. Ker gre za zelo raznolike definicije, so 

razdeljen v tri podskupine, in sicer:  
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− prva zajema opredelitve, katerih skupna značilnost je, da avtorji virtualnost razumejo kot 

sodelovanje med različnimi podjetji, pri čemer vsak sodeluje z svojimi kompetencami in 

pri čemer je njihovo sodelovanje podprto z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. 

(Primer: Harigopal (2006, 156) meni, da lahko virtualno podjetje razumemo kot mrežo 

neodvisnih podjetij, ki združujejo svoja znanja in vire, da bi doseli skupen cilj. Da bi 

dosegli skupen cilj, medsebojno porazdeljene naloge in procese koordinirajo 

informacijski sistemi in informacijska tehnologija); 

− druga zajema opredelitve, ki virtualna podjetja sicer predstavljajo podobno kot v prvi 

podskupini, a s to razliko, da so avtorji teh prepričani, da je sodelovanje med 

organizacijami začasne narave oziroma nastane kot odgovor na tržno priložnost (Primer: 

Kasper Fuehrer in Ashkanasy (2001, 236–237) virtualno podjetje razumeta kot 

interorganizacijsko virtualno organizirano podjetje, ki je le začasna mreža, sestavljena iz 

samostojnih podjetij (družb, institucij ali specializiranih posameznikov), ki se povežejo, 

da bi izkoristili tržno priložnost ter s podporo informacijskih in komunikacijskih 

tehnologij navzven delujejo kot ena enota); 

− tretja pa zajema opredelitve, ki so si med seboj tako različne, da težko poiščemo skupni 

imenovalec. V večini gre za definicije, ki so se v nizu definiranja virtualnih podjetij 

pojavile med prvimi. (Primer: Travica 1997, 2) poudarja, da lahko virtualno podjetje 

nastane kot posledica združevanja med enotami ene organizacije ali pa kot odgovor na 

združevanje med več podjetji, medtem ko Mertens (1994, 169) meni, da za virtualna 

podjetja ni povsem jasno, na kakšni podlagi pravzaprav sodelujejo, zato je prepričan, da 

gre za virtualne korporacije, ki delujejo kot interorganizacijske kooperative, ki izvajajo 

svoje naloge.  

Kot smo ugotovili, je definicij virtualnega podjetja zelo veliko, zato je smiselno povzeti 

lastnosti virtualnega podjetja, ki so skupne večini, čeprav ne glede na vse tudi te predstavljajo 

zgolj idealno sliko virtualnega podjetja (kakšno je, katere pomanjkljivosti in katere prednosti 

ima): pomanjkanje fizične strukture; zanašanje na komunikacijske tehnologije; zemljepisna 

razpršenost; združevanje ključnih kompetenc; brezmejnost in povezanost; prilagodljivost in 

odzivnost; delno prekrivanje poslanstva; mreža neodvisnih podjetij; odvisnost od posebnih 

tržnih priložnostih; temeljitost na timskem delu; videz enotnosti; odprtost; zaupanje med 

partnerji; menjavanje udeležencev; enakost partnerjev; začasnost ter prekrivanje nalog (Bavec 

in Manzin 2011, 44–45).  

Pomanjkanje fizične strukture: virtualno podjetje je manj fizično prisotno kot tradicionalno 

podjetje. Prav tako ima manj opredmetenih sredstev, kot so poslovne stavbe, skladišča itd. 

Organizacijsko virtualno podjetje opredeljuje mreža sodelujočih članov, ne pa fizični prostor 

kot v primeru tradicionalnega (Buchanan in Huczynski 2004). 
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Zanašanje na komunikacijske tehnologije: moderne informacijske in komunikacijske 

tehnologije so bistvenega pomena. Medtem ko običajna podjetja uporabljajo fizične strukture, 

virtualna v ta namen uporabljajo komunikacijske mreže (Warner in Witzel 2004).  

Zemljepisna razpršenost: je ena izmed glavnih razlik med virtualnim podjetjem in drugimi 

vrstami podjetij. Medtem ko se drugje zanašajo na osebje, zbrano na eni lokaciji, se virtualna 

podjetja temu izognejo z uporabo informacijske tehnologije (Larsen in McInerney 2002).  

Združevanje ključnih kompetenc: glavna značilnost virtualnega podjetja je združevanje 

ključnih kompetenc ali ključnih procesov ter dejavnosti udeležencev, ki se med seboj 

dopolnjujejo. Člani prispevajo svoje ključne kompetence, tiste, ki so so za podjetje bistvenega 

pomena in na podlagi katerih ustvarjajo zavezništva z dodano vrednostjo (Buchanan in 

Huczynski 2004).  

Brezmejnost in povezanost: v literaturi večkrat zasledimo opredelitev, da so virtualna podjetja 

nejasna, saj presegajo predstave o podjetjih in korporacijah, kakršne opredeljuje zakonodaja. 

Lahko namreč obsegajo dobavitelje in distributerje, ki so tako tesno povezani z verigo 

dobaviteljev, da težko razločimo, kje se eno podjetje konča in drugo začne. Prav tako lahko 

vključujejo tudi odjemalce, saj izhajajo iz trženjskega koncepta storitev, po katerem je 

odjemalec del proizvodnega procesa, in zato oblikujejo tudi podjetja, v katerih so odjemalci in 

dobavitelji tesno povezani. Najbolj razvit primer tega pojava so finančne storitve. V takšnem 

primeru stroški količinske enote padejo, zaradi česar lahko banke ponudijo boljše obrestne 

mere za spletne bančne račune (Warner in Witzel 2004).  

Prilagodljivost in odzivnost: virtualno podjetje je (vsaj teoretično) možno hitro vzpostaviti iz 

različnih elementov, da bi dosegli nek poslovni cilj, potem pa lahko razpade. Prav tako se 

lahko hitro prestrukturirajo in prerazporedijo svoja sredstva, da zagotovijo strateške potrebe. 

Ker so stroški transakcij nižji, se zmanjšajo tudi stroški in tveganja, ki so navadno prisotni ob 

večjih spremembah. Vendar lahko možnost za obstoj in fleksibilnost uresničimo le z 

enakovredno fleksibilnostjo managerjev in zaposlenih v podjetju (Warner in Witzel 2004). 

Delno prekrivanje poslanstva: pomeni, da partnerji v virtualnem podjetju poslujejo tudi izven 

okvira tega podjetja. Poslanstvo partnerjev, ki poslujejo le znotraj virtualnega podjetja, pa se 

prekriva v celoti (Larsen in McInerney 2002).  

Mreža neodvisnih podjetij: mreža pomeni skupino ljudi ali podjetij, ki jih povezujejo 

relacijska, pozicijska ali prostorska bližina. Pri virtualnih podjetjih pa je poudarek na mrežah, 

ki nastanejo in so nadzorovane s pomočjo tehnologije, zato zanje pozicijska in prostorska 

bližina nista pomembni. Gre za splošno mreženje posameznikov iz ločenih podjetij, tako da 

lahko člana nekega virtualnega podjetja hkrati postaneta na primer samozaposleni svetovalec 

in multinacionalna korporacija (Larsen in McInerney 2002; Appel in Behr 1996).   
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Odvisnost od posebnih tržnih priložnosti: nekateri avtorji so mnenja, da so virtualna podjetja 

nekakšen odziv na priložnosti na trgu. Ko se te pojavijo, se hitro vzpostavi virtualno podjetje, 

ki priložnost izrabi tako, da ponudi edinstvene in inovativne rešitev (Larsen in McInerney 

2002).  

Temeljitost na timskem delu: tim kot osnovni gradnik podjetja raziskovalci še danes pozorno 

spremljajo, vendar številnih vidikov njegove dinamike še vedno ne znajo povsem pojasniti. 

To velja zlasti za time, katerih komunikacija temelji na tehnologiji (Larsen McInerney 2002).  

Videz enotnosti: čeprav so člani mreže posamezniki, se navzven vedejo kot ena organizacijska 

enota (Buchanan in Huczynski 2004).  

Odprtost: ustanovitev virtualnega podjetja je na voljo vsem. Ne obstajajo nobene 

instuticionalne meje za sodelovanje ali posebni pravni in tehnični standardi (Appel in Behr 

1996).  

Zaupanje med partnerji: zaupanje je dejavnik, ki posamezna podjetja povezuje v virtualnem 

podjetju. Zaradi konflikta med zahtevo po visokem zaupanju in omejenim trajanjem je nujno, 

da v virtualnem podjetju vzpostavimo upravljanje z zaupanjem s pomočjo: sodelovanja le 

nekaj podjetij (izgradnja zaupanja med večjim številom članov je izjemno zahtevna); previdno 

izbiro kandidatov glede na njihove lastnosti (sodelujoče korporacije si morajo biti sicer 

podobne, a se morajo hkrati tudi dopolnjevati); razvoja pravil (najbolje v pisni obliki), ki 

določajo delovanje in pomembnost članov v novo ustanovljenem virtualnem podjetju (Appel 

in Behr 1996).  

Menjavanje udeležencev: sestava virtualnega podjetja se lahko spreminja iz dneva v dan. To 

pomeni, da je lahko danes posamezno podjetje del mreže in z drugimi mrežami tvori virtualno 

podjetje, že naslednji dan pa to virtualno podjetje sestavljajo povsem druga podjetja. 

Zemljepisna razpršenost in preseganje mej sta glavni značilnosti virtualnega podjetja, zaradi 

katerih se zastavljajo vprašanja o sistemskih omejitvah podjetij, kot so: Ali virtualno podjetje 

obstaja v smislu trdnega jedra in ali naključni udeleženci v mreži niso del tega virtualnega 

podjetja?, Kaj je sestavni del virtualnega podjetja in kaj ne? ter Ali virtualno podjetje oblikuje 

največje možno število udeleženih podjetij? (Jansen, Steenbakker in Jägers 1999) 

Enakost partnerjev: je soodvisnost v virtualnem podjetju, velja le potreba po enakosti v 

odnosih med udeleženci. Vsak posameznik igra svojo vlogo, prispeva k izboljšanju končnega 

izdelka in ne glede na to, kje se nahaja, vzpostavi vezi v funkcijski proces virtualnega 

podjetja. Kultura, ki temelji na delitvi veščin in informacij, tako nadomesti nekdanjo kulturo 

nadzora. Tako virtualna podjetja, ki temeljijo na zaupanju, le redko potrebujejo upravljanje v 

klasičnem smislu. Vsak udeleženec se v procesu razvoja izdelka ali storitve lahko znajde v 

vodilni vlogi, kar opravičuje njegova specializacija. Gre za začasno vodenje, brez lahko 

zgodi, da se eno podjetje postavi v vodilno vlogo in deluje kot nekakšen neopazen vodja 
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projekta. Pogosto gre za osebo ali podjetje, ki ji je bil dodeljen projekt ali pa je tega zasnovala 

oziroma sprožila (Jansen, Steenbakker in Jägers 1999).  

Začasnost: sicer obstajajo različna mnenja o tem, ali je začasnost res konkretna značilnost 

virtualnih podjetji. Nekateri avtorji slednje poudarjajo, vendar so virtualna podjetja lahko 

bodisi začasna bodisi delujejo, ne da bi bil zanje predviden konec. Projektno zasnovano 

podjetje je primer, za katerega splošno velja, da je končen. Prav tako je podjetje lahko 

začasno zaradi spremenjenega povpraševanja odjemalcev ali odnosov s konkurenco. Do tega 

pa ne pride takoj, pač pa začasno, saj ne gre za določeno namero, ki je načrtovana in 

vzpostavljena pri ustanovitvi virtualnega podjetja. Tako ima lahko tudi nedoločeno trajanje ali 

pa deluje, dokler obstaja povpraševanje odjemalcev oziroma dokler se sodelovanje 

udeležencev obrestuje (Jansen, Steenbakker in Jägers 1999).  

Prekrivanje nalog: za virtualna podjetja je pogosto značilno delno prekrivanje nalog 

posameznih partnerjev. Prekrivanje je lahko tudi popolno, na primer v primeru, ko podjetje, ki 

zbira astronomske podatke, sklene zavezništvo, ki astrofizikom omogoča dostop do podatkov 

izven meja njihovega podjetja. V takem primeru zavezništvo vsakemu partnerju omogoča, da 

pride do rezultatov, ki jih potrebuje, ne da bi kopiral množico podatkov z ene lokacije na 

drugo. Identične ali zelo podobne naloge v tem primeru ne zmanjšajo priložnosti, ki jih 

ponuja sodelovanje. Če pa so partnerji komercialna podjetja s podobnimi nalogami in obenem 

tudi dejanski ali vsaj potencialni konkurenti, najverjetneje sodelujejo iz zunanjih, vsiljenih 

vzrokov. Takšen primer so na primer naftne družbe, ki morajo, da bi zadovoljile zakonske 

zahteve, razkriti določene informacije o cenah in dobičku. Namesto ustanovitve ločenega 

izvršilnega organa, ki bi mu sporočale svoje statistične podatke, lahko ustanovijo virtualno 

podjetje, ki bi isto nalogo opravljalo stroškovno učinkoviteje. Prav tako lahko konkurenti 

delujejo, tudi ko motivacija ne prihaja od zunaj, ampak gre za posamezne izjemno visoke 

stroške. Kot na primer v primeru stroškov raziskav in razvoja v farmacevtski panogi, zaradi 

česar je sodelovanje s konkurenti sprejemljiva strategija. S pomočjo spletnih storitev si lahko 

delijo rezultate kliničnih preizkušanj in s tem skrajšajo čas, ki je potreben za odobritev novih 

zdravil.  

Ko imajo partnerji različne naloge, motivacija za sodelovanje izhaja iz medpodjetniškega 

poslovanja med njimi, kar vključuje dobavo blaga ali storitev. Podjetja z zapletenimi 

proizvodi, kot so letalska ali vesoljska industrija, ali podjetja s številnimi dobavitelji, kot so 

na primer panoge, ki prodajajo embalirano blago, veliko prihranijo s pomočjo samodejne 

izmenjave podatkov o dobaviteljih. Pri obsežnem poslovanju je razlika med sodelovanjem z 

zunanjim podjetjem in integracijo različnih sistemov znotraj iste korporativne entitete (na 

primer med konstrukcijskim in proizvodnim delom vesoljskega in letalskega proizvajalca) 

komaj opazna. Toda – večji, kot je upravljavski in tehnološki prepad med poslovnimi 

enotami, bolj je njihova integracija podobna sodelovanju. Vrzeli znotraj korporacij in med 

hierarhije, saj izhaja iz enakosti udeležencev in osredotočenosti na doseganje skupnega cilja. 
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Vendar se sodelujočimi namreč premostijo spletne storitve. Nenazadnje: tisto, kar je 

pomembno za uspeh zavezništva, ni stopnja prekrivanja njihovih nalog, pač pa motivacija 

posameznega partnerja in njegovo prispevanje določenih kompetenc (Wilkinsons 2005).  

3.3.1 Virtualna resničnost  

Začetki razvoja, ki so pripeljali do virtualne resničnosti, segajo v 18. Stoletje (razvoj 

panorame). Gre za ogromne krožne slike, ki jih je bilo mogoče opazovati v evropskih 

velemestih. Konstrukcija panorame je stremela k temu, da bi popolnoma prevarala 

opazovalca,  v ta namen so celo pripravili posebne stavbe. Bistvo panorame je predstavljala 

igra svetlobe, ki je padala skozi odprtino v stropu in osvetljevala sliko, ki je ustvarjala 

položaj, v katerem je bila odpravljena razlika med naslikanim in resničnim. Opazovalcu se je 

zdelo, da je v sliko vstopil kot v resnično obstoječ prostor. Vendar so pri panorami kmalu 

začeli pogrešati gibanje. To pomanjkljivost sta skušala odpraviti odrski oblikovalec Louis 

Jacques Mandé Daguerre in Charles Bouton s t. i. dioramo. Leta 1822 jima je to tudi uspelo. 

Vsaka dioramska slika (vedno sta bili razstavljeni dve) je bila visoka dvaindvajset in široka 

štirinajst metrov. Gledalci so se nahajali v prostoru s skoraj popolno temo, ki je spominjal na 

gledališče in je imel dvigujoče vrste. Prva vrsta je bila od slike oddaljena trinajst metrov 

(prostorsko razliko so premostili s črnim transparentnim platnom). Svetloba je padala deloma 

v obliki nadsvetlobe pred sliko, deloma pa skozi okno na zadnji strani stavbe. Za uravnavanje 

količine svetlobe so uporabljali različno oblikovane zaslonke. Gledalec je dioramo opazoval s 

svojega sedeža, prostor za gledalce pa je bil zgrajen tako, da ga je bilo moč zavrteti okoli 

središčne osi.  

Vendar pa ne panorama ne diorama nista uspeli prikazati raznolikosti človeškega gibanja, na 

primer s spreminjanjem kraja. Prvi korak na tej poti je prinesla iznajdba fotografije. Čeprav 

prve fotografije niso imele barv in gibanja ter so bile majhne velikosti, so vseeno ljudi 

navdušile z ujetjem natančne kopije določenega trenutka. Na začetku prejšnjega stoletja pa je 

uspelo slikam s filmom upodobiti gibanje, ki se mu je pozneje pridružil tudi zvok. Pa vendar –

niti panorama, diorama, fotografija oz. film niso zadovoljili potreb, ki so se začele pojavljati. 

Tem je vsekakor najprej ustrezala televizija, čeprav je v primerjavi s filmom na platnu 

pomenila korak nazaj, vsaj kar se tiče kakovosti in velikosti slike. Toda, televizija je bila vse 

bolj dostopna in prisotna, prodrla je v vse sfere življenja. Gre za nekakšno resničnost, v katero 

se lahko potopimo za ure in ure. Ali kot je v poročilu navedel Emery (The Emery report, po 

Buddemeier 1993, 1): […] »televizijska slika učinkuje tako, da leva možganska polovica 

preneha s svojo dejavnostjo […], televizijske slike sprejema predvsem desna polovica 

možganov,« kjer potekajo procesi, ki so povezani s sanjami, občutkom in domišljijo. 

»Gledanje televizije poteka na ravni zavesti, kakršno ima mesečnik.« Toda aktivnost gledalca 

še vedno ni vključena, razen v primeru kontaktnih oddaj. Aktivno udeležbo so dosegli šele z 

iznajdbo CDI – Interaktivno zgoščenko (angl. Compact Disc Interactive). Njen izumitelj, 

podjetje Philips, je želelo s svojo inovacijo v zgodbo vključiti gledalca. Tako lahko v tem 
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primeru izbiramo med več različicami zgodbe in na ta način postanemo proizvajalec in ne le 

pasiven uporabnik.  

Za popolno očaranje pa je bilo treba združiti vse že uporabljane medije. Nekje tu se je začel 

razvoj virtualne resničnosti kot tehnične panoge. V teoriji je sicer njen razvoj prisoten vsaj od 

leta 1932, ko je izšla knjiga Krasni novi svet7 (angl. Brave new world) avtorja Aldousa 

Huxleya. V njen se kibernavti8 v elektronskih podatkovnih svetovih borijo z virusi, ki 

ogrožajo varen izhod iz programa in s tem preživetje, ob tem pa trpijo zaradi svojega telesa, ki 

ga ne morejo povsem izriniti iz zavesti in ki v utesnjeni podatkovni obleki vegetira med 

elektronskim orodjem, konzervami in prenapolnjenimi vrečami smeti.  

Tehnika, potrebna za razvoj t. i. navidezne resničnosti, je svoj razvoj začela konec petdesetih 

let 20. stoletja. Mnogi kot prelomnico izpostavljajo leto 1957 ko je bil v orbito uspešno 

izstreljen ruski satelit Sputnik. Za ZDA je ta dogodek predstavljal šok, ki so ga želeli čim 

hitreje premostiti z razvojem tehnologije, ki je imela za cilj vzpostavitev zveze med 

računalnikom in zaslonom. Računalniške rezultate so želeli predstaviti v vidni obliki na 

zaslonu, prek katerega bi računalnik tudi krmilili. Enega od načinov uporabe te nove zveze je 

predstavljala simulacija letenja, za katero se je še posebej zanimala vojska. Ti simulatorji so 

se razvili šele v osemdesetih letih 20. stoletja. Močan delež pri razvoju tehnologije za 

računalniško simulacijo 3D-svetov pa je z razvojem simulatorja letenja doprinesla NASA. 

Tako so ob koncu osemdesetih let kot nov izraz za razvijajoč se koncept začeli uporabljati 

termin »virtualna resničnost« (Buddemeier 1993).  

Do danes je razvoj virtualne resničnosti doprinesel tudi k temu, da za njeno opredelitev 

obstaja kar nekaj definicij. Tako na primer Oblakova (2000) virtualno resničnost opredeli z 

vidika dveh dimenzij. Prva virtualno resničnost pojmuje kot tehnologijo, pri kateri gre za 

vstop v simulacijski svet, ki ga posameznik aktivno dojema preko čutil, od vida, do sluha, 

čuta in tudi vonja. V tem primeru gre za intenzivno interakcijo med človekom in strojem. 

Posameznik z vključitvijo v neko simulirano okolje prevzema podobe različnih likov, dokler 

ne nastopi točka prekinitve. Takrat se izključi s področja namišljenega virtualnega sveta in 

meja med resničnim in virtualnim postane spet jasna. Druga dimenzija virtualne resničnosti 

pa se osredotoča na razmerje med uporabniki tehnologij. Gre za razsežnost, ki se navezuje na 

koncept virtualne resničnosti kot prostora. Okvir te dimenzije v splošnem določajo 

kompleksnosti družbenih odnosov, ki se oblikujejo prek računalniško posredovanega 

                                                 
7 Ker se je literatura, ki se ukvarja s tovrstno tematiko, od takrat močno razširila, je dobila svoje lastno 
ime: cyberpunk.  
8 »Kibernavt« (angl. Cybernaut) je danes zelo široko sprejet izraz. Na spletu je zaslediti, da besedo 
nekateri uporabljajo za opisovanje ljudi, ki so na spletu, medtem ko drugi menijo, da so to le tisti, ki so 
veliko na spletu. Spet drugje besedo »kibernavt« najdemo kot nadomestilo za besedo vesoljec. Morda 
je najbolj primerna označba »kibernavt« za nekoga, ki uporablja kibernetski prostor, ki ga pogosto 
poimenujejo tudi kot virtualna resničnost. 
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komuniciranja. Dogajanja znotraj prostora niso navidezna, lahko so sicer fantazijska, toda 

kljub temu realna in odvisna od aktivnosti akterjev.  

Strehovec (1994) pa virtualno resničnost opredeljuje kot mejno območje med resničnim in 

virtualnim svetom. Meni, da gre za inkluzivno okolje, ki omogoča, da smo medtem ko smo v 

interakciji v virtualnim svetom, simultano tudi v fizičnem svetu.  

Gržinićeva (1996) virtualno resničnost definira z vidika interakcij. Po njenem mnenju gre za 

računalniško generirano stvarnost, v kateri uporabnik interaktivno povezuje z drugimi 

uporabniki in je v interaktivnem funkcionalnem odnosu s simuliranimi objekti in okolji. 

Pomembno pri tem je, da je uporabnik v virtualnem svetu aktiven, lahko pa ga tudi oblikuje 

ali sooblikuje z ostalimi prebivalci preko interakcij.  

Na podlagi preučevane literature smo ugotovili tudi, da se pogosto mešajo in prekrivajo 

izrazi, kot so virtualna resničnost, navidezna resničnost ter kiberprostor. V širšem pomenu gre 

za izraze, ki pogosto poimenujejo enako stvar oziroma prostor. V našem primeru pa je treba 

med njimi narediti ločnico, saj virtualnega trženja ne smemo zamenjevati z drugimi izrazi.  

Tako je po našem mnenju virtualnost dobro definirana, in sicer kot tisto, kar obstaja 

potencialno in ne dejansko. V tem smislu se je pojavil tudi izraz »virtualna mesta«, ki pomeni 

mesta, ki se pojavljajo v kibernetskem prostoru in nimajo fizične lokacije, niti fizičnih 

prebivalcev, fizičnih trgovin in podobno, a kljub temu obstajajo in v nekaterih primerih živijo 

celo zelo aktivno življenje (Lévy 2001). Na drugi strani pa kibernetski prostor lahko opišemo 

kot prostor, v katerem delujemo vsakič, ko brskamo po svetovnem spletu, beremo elektronsko 

pošto ali igramo igrice na računalniku. Gre predvsem za nekakšno krmarjenje v prostoru, ki 

stimulira le uporabnikov vid in sluh (Trček 2001). V primeru navidezne resničnosti pa gre za 

računalniško tehnologijo, temelječo na vmesnikih, ki neposredno podaljšujejo človekov 

senzorni aparat in za katero ne zadostujejo zgolj računalnik in vpliv preko tipkovnice, miške 

ali joysticka. Gre za nove elemente, v katere je uporabnik opravljen – na primer v čelado z 

očali in monitorjem (angl. head mounted display), podatkovno rokavico (angl. data glove) ali 

celo podatkovne obleke (angl. data suit). Prek različnih funkcij nato uporabnik dostopa v 

informativne mreže, s pomočjo katerih se njegovo zaznavanje virtualne resničnosti nadgradi 

iz vizualnega obenem tudi v čutno izkustvo (Petrovič 2004).  

3.3.2 Nakupovanje v virtualnem svetu 

Preden podrobneje predstavimo, kako poteka nakupovanje v virtualnem svetu, si poglejmo, 

kaj pravzaprav pomeni virtualna identiteta, s pomočjo katere sploh lahko opravimo nakup.  

Pri spletnem nakupovanju se na izbrani strani najprej registriramo in vnesemo svoje podatke 

(izbrano uporabniško ime, geslo, naše ime in priimek, naslov za dostavo, po potrebi pa tudi e-

mail in telefonsko številko). Naši podatki se hranijo v bazo, kar nam omogoča, da se pri 
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naslednjih nakupih preprosto prijavimo z uporabniškim imenom in geslom, ki ˝prikličeta˝ 

naše shranjene podatke, in tako lahko nadaljujemo z izbiro izdelkov oziroma nakupom. 

Virtualna identiteta pa je nekaj več, saj uporabniku omogoča neodvisnost od lastnega telesa in 

projekcijo posameznikovih želja glede lastne podobe. Kot poudarja Oblakova (2000, 1062), 

nam okoliščine omogočajo spreminjanje obstoječe in ustvarjanje nove samopodobe s pomočjo 

anonimnosti, neprepoznavnosti ter zunanjih karakteristik (barva kože, spol, telesna 

konstitucija), potvarjanja povsem specifičnih osebnostnih (ime, starost) in karakternih 

lastnosti (nekomunikativnost, sramežljivost).   

Virtualna identiteta je tako lahko oblikovana mimetično, kar pomeni, da je odslikava naših 

fizičnih podob in družbenih vlog, ali pa poetično, kar predstavlja avtopoetične kreacije 

domišljije in želja (Trček 2002).  

V kontekstu upodobitve se za poimenovanje navadno uporablja izraz »avatar« (glej opombo 6 

na strani 15). Avatarji so prebivalci virtualnega sveta, ki nas predstavljajo v virtualnem svetu 

in jih drugače definiramo tudi kot virtualno podobo, virtualno telo, virtualno osebnost ali 

virtualno identiteto. Predstavljajo tridimenzionalno reprezentacijo resnične osebe za 

računalnikom, ki si jo ali izberemo (med ponujenimi) ali s pomočjo programske opreme v 

virtualnem svetu sami narišemo. Z možnostjo slednje si tako lahko oblikujemo telo po lastni 

izbiri in domišljiji (Trček 2002).  

Ker virtualni svet, v katerem nakupujemo, pogosto predstavljajo igre (v nadaljevanju naloge 

nekoliko podrobneje o tem in o nakupovanju uporabnikov prek teh iger), trženje v zadnjem 

času na tem mestu poleg svojega razvoja zaseda pomembno mesto tudi po finančni plati. Na 

podlagi analize, ki jo je leta 2011 med sto najuspešnejšimi igrami izvedlo spletno podjetje 

Flurry, je bilo ugotovljeno, da največji tržni delež zavzemajo brezplačne igre s plačljivimi 

vsebinami. Čeprav so začetni meseci pokazali, da imajo več prihodkov plačljive igre, je t. i. 

freemium poslovni model očitno vse uspešnejši, saj je v drugem polletju raziskovanega leta 

pobral kar petinšestdeset odstotkov prihodkov.  

Gledano z vidika uporabnika to niti ni presenečenje, saj je enostavneje preizkusiti igro, ki je 

brezplačna, kot pa igro, pri kateri moramo plačati že sam prenos. Začetnega vložka torej pri 

brezplačnih igrah ni, vendar tovrstne igre praviloma nudijo možnost nakupa virtualne valute 

ali dobrin, ki nam lahko pomagajo pri napredovanju v igri. Nakupe lahko opravimo s 

preprostimi nakupi znotraj aplikacije. Od tega, kako všeč nam je igra, pa je odvisna tudi 

skušnjava po dodatnih nakupih. Čeprav je raziskava pokazala, da večina igralcev dodatnih 

nakupov nikoli ne opravi, vseeno igralci, ki v brezplačnih aplikacijah kupujejo dodatne 

vsebine, porabijo veliko več denarja, kot bi ga, če bi za igro plačali le enkrat pri prenosu. 

Analiza se je podrobno posvetila tudi temu, katere vrste virtualnih vsebin uporabniki 

najpogosteje kupujejo. Izkazalo se je, da gre največ denarja za nakupe virtualnega denarja 

oziroma valute, ki je v uporabi v igri. Tega lahko porabimo za hitrejši napredek v igri, nakup 

posebnih objektov itd. Sledijo nakupi trajnih objektov, ki predstavljajo okoli trideset 
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odstotkov prihodkov. Te v igri ne zamenjamo za napredek, pač pa nam dajo samo poseben 

občutek napredka.  

Seveda pa je od tega, ali bo nek uporabnik izvedel nakup, odvisna predvsem kakovost igre 

oziroma aplikacije. Če te niso dovolj zanimive in igra ni dobro narejena, gotovo ne bo 

privabila zadostnega števila uporabnikov. Prav tako morajo dodatne plačljive vsebine ponujati 

nekaj več. Če bodo slabše ali podobne kot tiste, ki jih lahko pridobijo vsi, gotovo ne bodo 

prinesle veliko prihodkov. Kakovost aplikacije je torej na prvem mestu, sledi premišljena 

izbira plačljivih vsebin (Valadares 2011). Kako sam nakup poteka in kakšen je v virtualnem 

svetu, ki zajema nekoliko več kot samo igro, bomo predstavili v raziskovalnem delu.  

3.4 Komuniciranje v virtualnem tržnem okolju 

Komuniciranje s pomočjo interneta je danes že zelo priljubljen način socialnih interakcij. V 

virtualnem svetu se posameznik s priključitvijo sooči z množico raznovrstnih načinov, preko 

katerih ohranja in bogati obstoječe odnose z drugimi. Obstaja možnost, da posameznikove 

aktivnosti in stiki, ki jih vzdržuje z virtualnimi osebami, preoblikujejo njegove vzorce in 

percepcije v realnih družbenih razmerjih (Oblak 2000). 

Raziskave kažejo, da večina generacije tistih, ki so rojeni po letu 1980, pravi, da ne občuti 

razlike med prijateljstvi, sklenjenimi v resničnem življenju, in tistimi, ki so bili sklenjeni v 

virtualnosti. Prav tako jih veliko uporablja svetovni splet za ohranjanje svoje socialne mreže 

in planiranje socialnih aktivnosti (Bray in Konsynsky 2007, 27).  

Za komuniciranje in socialne interakcije znotraj virtualnega sveta virtualni posamezniki 

uporabljajo besede na ekranu. V tem primeru gre tako za izmenjavanje veselja, prepir, 

sodelovanje v intelektualnih razpravah, trgovanje, izmenjavo znanj, emocionalno podporo, 

planiranje, klepetanje, maščevanje, ljubezen, pridobivanje in izgubljanje prijateljev, igranje 

iger, osvajanje, ustvarjanje ali zapravljanje časa z nepomembnimi pogovori. V virtualnem 

svetu lahko posameznik počne skoraj vse, kar počne v resničnem življenju, le da za sabo pusti 

telo. Nikogar se ne more dotakniti, poljubiti ali morda udariti, čeprav se lahko znotraj teh 

meja zgodi marsikaj. Za milijone, ki so se pogreznili v virtualni svet, sta bogastvo in vitalnost 

računalniško povezanih kultur zelo privlačna, celo tako, da jih računalnik popolnoma zasvoji. 

Včasih je lahko izkušnja v virtualnem svetu še bolj resnična, saj ne gre samo za besede na 

ekranu, pač pa tudi za izkušnje, ki jih fizično morda sicer ne doživljamo, medtem ko jih naša 

vizualna reprezentacija doživlja. Posameznik tako lahko izkusi na primer poljub ali celo 

spolni odnos (Rheingold 1993).   
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3.5 Primerjava in razlike med virtualnim in spletnim trženjem 

Kot smo omenili že na začetku poglavja (poglavje 3), v literaturi pojma spletno in virtualno 

trženje marsikdaj povsem enačijo oziroma za prikaz določenega uporabljajo napačen izraz. 

Njuno razlikovanje je najočitnejše v fizičnosti izdelka oziroma storitve. Medtem ko pri 

spletnem nakupu tega prejmemo v fizični obliki, virtualni nakup pomeni nakup izdelka 

oziroma storitve, ki ne obstaja v fizični oziroma materialni obliki. Pridobljene ugotovitve smo 

združili in v preglednici 2 prikazali primerjavo med obema obravnavanima vrstama trženja. 

Opozorili smo tudi na njune razlike.  

Preglednica 2: Primerjava spletnega in virtualnega trženja 

Spletno trženje Virtualno trženje 

(primeri za nakup izdelka: nakup knjige, 
oblačila, živil …) 

(primeri za nakup storitve: potovanja, 
rezervacija hotela, karte za prireditev …) 

(primer: nakup mp 3, programi, aplikacije, 
internetna revija, virtualni izdelek …) 

(primer za nakup storitve: bančne storitve, 
storitve v klepetalnicah ali igrah …) 

Uporabnik naroči in plača izdelek prek spletne 
strani.  

Uporabnik rezervira in plača storitev prek 
spletne strani. 

Uporabnik plača in naloži izdelek prek virtualne 
strani. 

Uporabnik odpre račun in postane član prek 
virtualne strani. 

Prodajalec dostavi izdelek prek fizičnih 
distribucijskih kanalov. 

Uporabnik gre do storitvenega podjetja ali 
obratno. 

Uporabnik naloži izdelek ali ga pripravi za 
uporabo. 

Uporabnik prejme storitev prek prodajalčeve 
virtualne strani .  

Odložena izmenjava izdelka je izvršena v 
dejanskem okolju. 

Storitev je izpeljana v dejanskem okolju.  

Sočasna izmenjava izdelka in plačila. 

Sočasna izmenjava storitve glede na plačilo.  

Sprotna prilagodljivost glede na potrebe trga in 
želje odjemalcev. 

Izjemno visoka stopnja prilagodljivosti, ki je 
višja od prilagodljivosti spletnega trženja, 
medtem ko je tradicionalno trženje sploh ne more 
doseči.  

Geografsko spletno trženje sicer ni tako 
omejeno kot klasično, vendar obstajajo omejitve 
glede dostave oziroma prevzema izdelka.  

Glede na to da izdelek ni treba fizično dostaviti, 
je geografska omejenost manjša. Podobno kot 
spletna je omejena glede plačevanja izdelkov 
oziroma storitev s plačilnimi karticami (potrebna 
je določena ali posebna plačilna kartica, ki 
omogoča tovrstno plačevanje).  

Spletno trženje sicer poskuša biti fleksibilno a 
se na vse potrebe ne more odzvati. Tako na 
primer dostava za določene izdelke v določeno 
državo ni mogoča, v določenih državah so 
nekateri izdelki prepovedani itd. Prav tako nas 
lahko pri nakupu preko spleta prevarajo  
(izdelek plačamo, a ga nikoli ne prejmemo – za 
te primere sicer obstaja zavarovanje, a nam 
plačilo ni povrnjeno v celoti).  

Pri virtualnem nakupu se podjetja poskušajo 
takoj prilagoditi potrebam in zahtevam kupcev, 
saj ti ob naročilu določenega izdelka ali storitve 
tega prejmejo takoj po plačilu.  
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4 PRAKTIČNI PRIMERI VIRTUALNEGA TRŽENJA 

Pojav virtualnih svetov je pravzaprav prinesel nov trg za trženje. Toda ne gre za nekakšen 

povsem drugačen princip, pač pa na nek način zgolj za podaljšek resničnega sveta. Lahko bi 

rekli, da podjetja kar tekmujejo med seboj, katero bo imelo prvo virtualno destinacijo v 

virtualnem svetu, pogosto pa pozabijo, da morajo svoje trženjske strategije prilagoditi povsem 

novemu trgu. Kljub vsemu pa virtualni svet zaradi svoje interaktivnosti omogoča neposreden 

odnos med potrošniki in podjetji ter sodelovanje med njimi. Vse to pa prispeva k temu, da je 

tokrat morda prvič omogočena proizvodnja izdelkov, ki so v celoti takšni, kot si jih potrošnik 

resnično želi.  

Svoboda izražanja in ustvarjanja k uporabi ali ustanovitvi virtualnega sveta in virtualne 

identitete pritegne tako podjetja kot posameznike. Trenutno je še vedno najbolj priljubljen 

Second Life, ki ga bomo podrobneje predstavili v nadaljevanju.  

Trženje v virtualnem svetu se je v zadnjih letih močno povečalo. Podjetja poskušajo tržiti že 

uveljavljene blagovne znamke, v določenih primerih pa najprej ustvarijo virtualno znamko, ki 

jo pozneje poskušajo preseliti v realnost. Glede na to da tudi v virtualnem svetu posameznik 

troši, hlepi po statusu in uspehu ter je tudi tam obremenjen z videzom, nam vse to omogoča 

boljše razumeti našo realnost. Podjetja so zato vse bolj prepričana, da se bodo v prihodnosti 

blagovne znamke v glavnem ustvarjale v virtualnem svetu in šele nato vstopile v stvarnost. 

Takšen znan primer je na primer blagovna znamka Havidol. Justin Cooper je zasnoval 

domišljijsko kampanjo za zdravilo Havidol, ki pomaga pri lajšanju tesnobe, ki je posledica 

pomanjkanja družbenega ugleda in odsotnosti trošenja (angl. DSACDAD Dysphoric Social 

Attention Consumption Deficit Anxiety Disorder). Zdravilo se je prodajalo v igri Second Life 

na Marienstrasse 4. Čeprav je šlo pravzaprav za parodijo glede ekstenzivnega trženja 

farmacevtske industrije, se je znamka vpeljala tudi v resnično življenje. Zdravilo sicer v 

realnem svetu ne obstaja, vendar pa si lahko na spletnem naslovu 

http://www.havidol.com/shop.html kupimo Havidol majico, kostumizirano Havidol jakno ali 

Havidol tableto iz 24-karatnega zlata.  

4.1 Second Life 

Virtualni 3D-svet podjetja Linden Lab, Second Life, katerega logotip je predstavljen s sliko 2, 

je bil ustanovljen in deluje od junija 2003. Program, ki je brezplačen za en račun, omogoča 

svojim uporabnikom medsebojno komunikacijo preko avatarjev. Tako lahko uporabnik s 

pomočjo svojega avtarja, ki si ga izbere izmed vnaprej pripravljenih ali pa ga oblikuje po 

svoji podobi oziroma željah, srečuje druge uporabnike, se z njimi druži, komunicira, sodeluje 

v posameznih skupinah in dejavnosti, ustvarja in deli virtualne dobrine ter storitve, potuje po 

različnih obstajajočih otokih v virtualnem svetu, gradi objekte, ki jih lahko proda ali donira 



29 

itd. Second Life je namenjen ljudem, starim osemnajst let in več, mlajšim, starim od trinajst 

do sedemnajst let, pa je namenjen t. i. Teen Second Life.  

Programska oprema temelji na tridimenzionalnem orodju in preprostih geometrijskih oblikah, 

kar uporabnikom omogoča gradnjo virtualnih predmetov. Vendar v primeru Second Life 

pravzaprav ne gre za igro, nima namreč klasične strukture in pravil, tudi o zmagi in porazu ne 

moremo govoriti, saj nima točno določenih ciljev. Zajema obsežen virtualni svet, ki ga 

uporabnik lahko raziskuje in uporablja zgolj kot ustvarjalno okolje.  

 

 

Slika 2: Logotip virtualnega sveta Second Life 

Vir: Second Life 2014a. 

4.1.1 Uporaba in predstavitev okolja Second Life 

Virtualni svet Second Life je dosegljiv prek medmrežja. Z vstopom na spletno stran 

www.secondlife.com se najprej registriramo tako, da izberemo osnovni avatar,9 ki ima moški 

ali ženski spol, ter določene fizične lastnosti in oblačila. To je tudi najlažja izbira za 

oblikovanje, saj so nam ponujeni pripravljeni predlogi, ki pa jih je mogoče pozneje olepšati 

oziroma preoblikovati z nakupom že oblikovanih izdelkov, ki so oblikovani s strani 

ponudnika ali s strani drugih uporabnikov. Sledi izbira uporabniškega imena (program 

preveri, ali je izbrano ime še na voljo, in po potrditvi tega lahko nadaljujemo s prijavo). 

Nadalje sledi vpis podatkov, ki zajemajo naš e-mail naslov, datum rojstva, izbrano geslo, 

izbiro vnaprej postavljenih skritih vprašanj (na primer: V katerem mestu sem se rodil?) in 

odgovor nanj. Po vpisu podatkov nam program ponudi na izbiro kreacijo računa, kjer lahko 

izbiramo med različicama Free ali Premium. Medtem ko je prva brezplačna in nam nudi 

uporabo avatarja in dostop do virtualnega sveta Second Life, druga dodatno ponuja možnost 

nakupa ali izgradnje privatnega osebnega prostora, njegovo opremljanje ter možnost 

pridobitve nagrad, daril in drugih ugodnosti, ki so na voljo samo v plačljivem sistemu. Izbira 

računa Premium znaša 6 USD (ameriških dolarjev) na mesec oziroma malo manj kot 

5 EUR.10  

                                                 
9 Na strani https://join.secondlife.com/, kjer pričnemo s prijavo v virtualni svet Second Life, imamo 
glede izbire avatarja na voljo tri skupine, ki so razdeljene na: ljudi, vampirje in klasično podobo 
avatarja.  
10 Podatki so bili pridobljeni v novembru 2014 s pomočjo pretvornika valut na www.pretvornik-
valut.com, ki za nalaganje rezultatov  uporablja podatke yahoo financ.  
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Po uspešni aktivaciji izbranega računa je s pomočjo navodil treba na naš osebni računalnik 

posneti program, ki nam omogoča delovanje v virtualnem svetu Second Life, in ga instalirati. 

Pri prvi prijavi izberemo jezik (slovenščina ni na voljo) ter se strinjamo z njihovimi pravili in 

pogoji uporabe. Kmalu potem se s pomočjo izbrane grafične podobe oziroma avatarja začne 

naša interakcija z virtualnim svetom, ki je prikazana s sliko 3. Na prvem otoku, imenovanem 

Learning Island, se naučimo upravljati z našim avatarjem, nato pa se z vstopom v izhodni 

portal začne naše raziskovanje po otokih, ki so polni trgovin, restavracij, klubov in drugih 

družbenih prostorov. Določeni otoki, na katere se z uporabo funkcije Teleport teleportiramo, 

so na voljo vsem uporabnikom, nekaj pa je takšnih, ki so namenjenim le uporabnikom 

plačljivega računa. Avatar se lahko pomika peš, teče ali celo leti, komunikacija pa je pisna 

oziroma z uporabo določenih aplikacijah na računalniku tudi govorna (Second Life 2014b11).  

 

 

Slika 3: Predstavitev začetne strani v virtualnem svetu Second Life 

Vir. Second Life 2014b. 

V virtualnem svetu je naš avatar lahko podoben naši resnični podobi ali pa je prirejen, tako da 

smo na primer višji, privlačnejši oziroma imamo takšno zunanjost, kot nam ustreza in si jo 

ustvarimo. Identiteta je anonimna, strežniki, ki registrirajo avatar, ga tudi zaščitijo. Osebne 

informacije so lahko prave (predvsem pri plačljivem računu in uporabi določenih storitev) ali 

pa izmišljene (pri uporabi navadnega računa).  

                                                 
11 Navodila, kako uporabljati virtualni svet Second Life, smo pridobili s pomočjo navodil na njihovi 
uradni spletni strani ter s pomočjo osebnega preizkusa in ustanovitve brezplačnega računa.  
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4.1.2 Komunikacijske možnosti v Second Life 

Virtualni svet Second Life razen standardnih načinov komunikacije, med katerimi sta pisno 

komuniciranje in pogovor v živo med dvema ali več avatarji, omogoča tudi multimedijske 

načine. Gre za reklamne panoje s spremenljivo vsebino, oglasne table, kot je prikazana s sliko 

4, oglasne table, po katerih iščemo podobno kot pri uporabi menija na računalniku, bližnjice 

na predstavitvenih tablah, ki nas usmerijo do določenih medmrežnih strani ter prezentacijske 

table.  

 

 

Slika 4: Primer oglasne table v virtualnem svetu Second Life 

Vir: Second Life 2014a. 

Standardni načini komunikacije so, kot smo že omenili, pisni oziroma tekstovni. Pogovori 

potekajo med dvema ali več avatarji, prav tako jih lahko slišimo (pojavijo se v pogovornem 

oknu), znotraj dvajsetih metrov. Navadno potekajo pogovori na odprtem pogovornem kanalu, 

t. i. IM pa se uporablja za zasebne pogovore, med dvema avatarjema, med člani skupine ali 

med avatarjem in predmetom. Za razliko od običajnega pogovora IM ni odvisen od 

oddaljenosti. Avatarji lahko tudi pošiljajo in prejemajo elektronsko pošto, čeprav je ta 

funkcija omejena in ne tako pogosto uporabljena. Po nekaj letih so bile narejene tudi 

izboljšave dostopnosti do virtualnega sveta Second Life za tiste uporabnike, ki so slabovidni. 

Omogočili so, da pri navigaciji svojih avatarjev pridobivajo povratne informacije. Različne 

vrste predmetov se tako razlikujejo po različnih frekvencah vibracij s pomočjo t. i. 

TextSecondLife, razvitega na univerzi v Nevadi, ki omogoča slabovidnim uporabnikom 

komunikacijo in gibanje avatarja z uporabo ukaza, osnovanega na vmesniku, s pomočjo 

katerega je mogoče dostopati preko bralnika zaslona. Osnovni vmesnik sta razvila IBM center 

Human Ability  in Accessibility. Vmesnik omogoča uporabniku osnovno gibanje, 

komunikacijo in dojemanje funkcij z uporabo kratkih kod. Ena od možnosti pa je tudi t. i. pes 

vodnik, ki ga je razvilo podjetje Virtual Helping Hands, ki spremlja uporabnikov avatar in 

ponuja številne funkcije, kot so navigacija in lažje poizvedovanje in komunikacija v okolju. 

Povratna komunikacija je zagotovljena z uporabo sintetičnega govora (Wikipedia 2013a). 
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4.1.3 Tržne aktivnosti in priložnosti v Second Life 

Izmenjava izdelkov in storitev, njihov nakup ali prodaja v virtualnem svetu Second Life je 

mogoča z uporabo virtualne valute, imenovane lindenški dolar (angl. Linden dollars – L$). 

Med virtualne izdelke spadajo nepremičnine, vozila, naprave vseh vrst, animacije, oblačila, 

modni dodatki, rastlinstvo, živalstvo, umetniška dela ter oprema, storitve pa na primer 

vključujejo: potovanja, kampiranja, delo za denar, animacije itd. Na strežniku nam je v 

posebnem meniju, imenovanem Marketplace (primer na sliki 5, vrednost predstavljenega 

artikla je dobre štiri evre), omogočen nakup materialnih in nematerialnih dobrin ter prodaja 

naših stvaritev. Lindenške dolarje je mogoče kupiti z ameriškimi dolarji in drugimi valutami, 

ki kotirajo na LindenX. Razmerje med virtualnim denarjem in ameriškim dolarjem je trenutno 

približno 240 : 1. (Second Life 2014c; Wikipedia 2013a).  

 

 

Slika 5: Nakup pohištva v virtualnem svetu Second Life 

Vir: Second Life 2014c. 

Kot navaja Kučić (2007, 22), navidezna ekonomija v virtualnem svetu Second Life ponuja 

uporabnikom tudi ustvarjanje dobička, zaradi katerega nekateri celo pustijo svoje redne službe 

v resničnem življenju. Avtor navaja nekaj takšnih primerov: npr. matere samohranilke, ki so 

se odpovedale službi v lokalnem supermarketu in postale uspešne trgovke z navideznimi 

nepremičninami; umetniki, ki v Second Life razstavljajo svoje razstave in prirejajo koncerte, 

podjetniki, ki ustanavljajo podjetja, in profesorji, ki imajo predavanja. Med drugim avtor 

izpostavi tudi državo Švedsko, ki je ustanovila svoje veleposlaništvo; trgovino Adidas s 

športnimi čevlji; IBM s tehnološkim centrom; novičarsko agencijo Reuters, ki je tam 

akreditirala svojega poročevalca, in podružnico resničnostnega šova Big Brother.  

Kogovškova (2008, 54) izpostavlja naslednje priložnosti, ki jih v virtualnem svetu prinaša 

poslovanje: velika marketinška priložnost, vzpostavitev stika z novo vrsto javnosti, izkustvo 
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prednosti in pomanjkljivosti virtualne realnosti, nizki vstopni stroški (glede na to da gre za 

dokaj novo vrsto tehnologije in spoznavanja 3D-medmrežja).  

V Second Life so uporabnikom dopuščene tudi lastniške in avtorske pravice nad objekti, ki jih 

ustvarijo sami. Ustvarjanje teh je mogoče z bazičnimi gradniki, ki jih uporabnik oblikuje, 

obarva in programira tako, da se vedejo na določen način. Možno je narediti pravzaprav vse: 

nepremičnine, avtomobile, oblačila in druge materialne stvari. Če nismo vešči oblikovanja, so 

nam na voljo drugi uporabniki, ki ponujajo pomoč pri učenju. Ko je naš izdelek narejen, ga 

repliciramo, in pričnemo s prodajo kopij po ceni, ki si jo izberemo. Ljudem tovrstno 

delovanje omogoča, da ustvarjajo zaslužke in zasledujejo svoje morebitne življenjske cilje, ki 

so povezani z ustvarjanjem dobička, vsaj v virtualnem svetu, če jim že v resničnem to ne 

uspeva (Metaverse Roadmap 2007).  

Second Life za tržnika oziroma podjetje pravzaprav na nek način predstavlja sanje. V njem ni 

davkov, regulacija je minimalna, stroški produkcije so zanemarljivi, obstajajo pa tudi 

subvencije za spodbujanje inovacij. Zaradi tega naj bi šlo za revolucionarno trženje preko 

spleta. Priložnosti za trženje v Second Life so mogoče tudi pri prodaji lastništva zemljišča ali 

nepremičnine. V lastništvu premijskega računa (plačevanje mesečne naročnine) je zemljišče v 

velikosti do 512 kvadratnih metrov, za lastništvo večjih površin pa je potreben nakup teh od 

podjetja Linden Lab ali pa od drugega privatnega lastnika.  

Sam Linden Lab prodaja zemljišča na dražbi. Največkrat prodaja kompletno regijo, ob 

nakupu katere jo lahko kupec potem prodaja po delih naprej in jo uporablja znotraj pravilnika 

virtualnega sveta (angl. Terms of Service). Zemljišče, kupljeno od drugega uporabnika, od 

kupca ne zahteva premijskega računa, prodajalec pa lahko zahteva mesečno najemnino za 

kritje lastnih stroškov do podjetja Linden Lab. Morebitni spori med imetniki in uporabniki 

takšnih zemljišč se podjetja samega ne tičejo, za njih je lastnik tisti, ki ga je od njih kupil na 

dražbi (Wikipedia 2013a).  

4.1.4 Razvoj virtualnih trgovin 

Kot smo že omenili, je bil virtualni svet Second Life ustanovljen leta 2003, prvi pravi 

trženjski preboj pa se je zgodil v prvi polovici leta 2006, ko je tam prvo veliko podjetje 

American Apparel (ameriška znamka za modna oblačila) odprlo svojo virtualno trgovino, v 

kateri so razstavili oblačila podobno kot v realni trgovini. Obiskovalci so si lahko oblačila 

ogledovali, jih pomerili in kupili. Ker je šlo le za grafične približke oblačil, so bila ta precej 

cenejša kot v realnem svetu, večina je stala manj kot dva dolarja oziroma manj kot evro in 

pol. Pozneje so uvedli tudi virtualne prodajalce, ki so obiskovalcem pomagali pri nakupu 

oblačil. Če si je potrošnik zaželel resnični izdelek, se je lahko s klikom preusmeril na uradno 

spletno stran trgovine, kjer je lahko opravil nakup in izdelek prejel tudi fizično (cene pa so 

bile seveda temu primerno višje). Vendar pa je podjetje American Apparel svojo virtualno 
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trgovino v letu 2007 zaprlo, saj je ta pritegnila več kritikov kot nakupovalcev. V podjetju 

poudarjajo, da so pridobili veliko izkušenj in da s svojim delovanjem v virtualnem svetu še 

niso povsem zaključili (American Apparel 2007).  

Omenjenemu podjetju so sledila tudi druga, na primer Reebok, Adidas itd. Eden izmed 

posebnih konceptov je bil tudi pristop podjetja Starwood Hotels. Svojo hotelsko verigo so 

uporabili kot platformo za testiranje produkta, ki so ga želeli lansirati v realnem svetu. Po 

resničnem arhitekturnem predlogu so ustvarili virtualni hotel, katerega namen v virtualnem 

svetu je bil, da obiskovalci s svojim premikanjem po prostoru in z opazovanjem podjetju 

priskrbijo ključne informacije o uporabnosti in všečnosti hotela, preden bo ta zgrajen v 

resničnem svetu. Ko so pridobili dovolj podatkov, so sicer odstopili12 iz virtualnega sveta 

Second Life, vendar resnični hotel že stoji v New Yorku. Vsekakor je bila to tudi odlična 

promocija za resnični hotel (Reena 2006).  

Uspešno v virtualnem svetu Second Life na primer posluje tudi računalniško podjetje Cisco 

Systems. Po vstopu leta 2006 so najprej želeli delovati na področju komunikacije z 

uporabniki. Svoje virtualno mesto Cisco Live so opremili s prostori za sestanke in prostori, 

kjer se obiskovalci lahko družijo. Najprej so virtualne prostore opremili z več statičnimi 

ekrani, s katerih so si lahko obiskovalci prenašali vsebino ali pa se pozanimali o njihovih 

izdelkih. Ker pa se ti ekrani niso izkazali za zanimive, so jih odstranili in namesto njih 

ustvarili le prostor za druženje in neke vrste kavarne. Kmalu so pripravili tudi prostor, kjer 

poteka intervju za delo. Ker je bilo veliko zanimanja in veliko obiskovalcev, so v 

nadaljevanju pripravili še dva tovrstna prostora. Podjetje ima še danes veliko ciljne publike in 

s tem posledično veliko promocijo svojega podjetja tudi v realnem svetu (Hattar 2006; 

Holden 2006; Veale 2008).  

V virtualnem svetu Second Life je zastopana tudi blagovna znamka Dell, bolje znana po 

računalnikih. Ustvarili so otok, na katerem se nahaja trgovina na drobno, kjer lahko 

uporabniki na primer kupijo virtualni ali pravi računalnik, ki jim ga potem dostavijo na dom. 

Z željo po razširitvi odnosa s stranko so bili pripravljeni z njimi deliti neko drugačno 

izkušnjo. Obiskovalci si tako lahko njihove izdelke ogledajo v 3D-načinu, jih vrtijo, si 

spremenijo barve in pogledajo v njihovo notranjost. Tisti, ki se odločijo za nakup virtualnega 

računalnika, tega plačajo z lindenškimi dolarji oziroma uradno virtualno valuto. Stranke, ki 

želijo naročiti pravi računalnik, ki jim bo dostavljen na dom, pa morajo plačati z ameriškimi 

dolarji. Podjetje Dell ni bilo sicer prvo, ki bi v obravnavanem virtualnem svetu pričelo s 

prodajo računalnikov, zagotovo pa je bilo prvi večji proizvajalec s trgovinsko prisotnostjo. Ob 

trgovini je prav tako več avatarjev, oblečenih v rdeče jopiče, ki jim lahko obiskovalci 

zastavljajo vprašanja o podjetju in produktih blagovne znamke Dell (Del Conte 2006).  

                                                 
12 Svojo virtualno destinacijo so oddali dobrodelni organizaciji.  



35 

Ob nekaterih večjih podjetjih, kot so IBM, Mazda, Adidas, Dell ter medijske hiše, ki se s 

svojim pojavljanjem v Second Life zgolj poskušajo dodatno promovirati, kot na primer BBC 

Radio, MTV, pa se nekatere blagovne znamke pojavljajo predvsem preko promocijskega 

materiala. Tako po sprehajanju po otokih marsikje naletimo na avtomate za pijačo Coca-Cola, 

njihov reklamni material, kot je prikazan na sliki 7, pa opazimo na oglasih, plakatih oziroma 

drugih predmetih. Med izdelki, ki jih lahko kupujemo v že omenjenem trgovinskem prostoru 

oziroma Marketplacu (glej sliko 6), najdemo med drugim: telefone Samsung, pijačo Jack 

Daniels, hrano proizvajalca McDonalds, avte znamke Nissan in še bi lahko naštevali.  

 

 

Slika 6: Izdelki različnih blagovnih znamk na Second Life 

Vir: Second Life 2014c. 
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Slika 7: Oglaševanje blagovne znamke Coca-Cola na Second Life 

Vir: Second Life 2014c. 

4.1.5 Odnos do trženja v Second Life 

Odnosi do trženja se najbolj odražajo preko uporabnikov samih. Kakšni so ti v virtualnem 

svetu Second Life? Pri raziskovanju tega problema smo med drugim našli tudi podatke o 

najbolj skrajni negativni obliki do trženja v obravnavanem virtualnem svetu. Veliki 

nasprotniki so skupnost, imenovana Second Life Liberation Army, ki je izvedla že kar nekaj 

napadov na virtualne trgovine ali dogodke, ki se odvijajo v Second Life. Eden izmed 

primerov je streljanje na virtualne nakupovalce v trgovini z oblačili American Apparel in 

Reebok (Marketingvox 2006).  

Kljub splošnemu vtisu in mnenju, da uporabniki niso preveč naklonjeni trženju resničnih 

blagovnih znamk v virtualnem svetu Second Life, pa nasprotno dokazuje raziskava agencije 

Market Truths, ki je za popoln dostop sicer plačljiva, a je v brezplačni različici na voljo dovolj 

podatkov, da lahko predstavimo okvirno sliko odnosov glede trženja v Second Life. 

Raziskava, ki je bila predstavljena na konferenci Virtual Worlds 2007, je bila sicer izvedena 

pred leti, a kljub temu prikazuje splošni vpogled v mnenje uporabnikov glede trženja v 

virtualnem svetu. Kakšni so današnji rezultati je sicer težko predvideti, saj je Second Life 

izgubil nekoliko medijske pozornosti, prav tako po tem letu ni bilo na to temo narejene 

nobene raziskave več. Kljub vsemu pa Second Life predstavlja nek osnovni vpogled v 

virtualno trženje, razvoj tega ter morebitne nadaljnje možnosti.  

Omenjena raziskava je pokazala, da je kljub splošnemu negativnemu mnenju do virtualnega 

trženja, ki je takrat prevladovalo, kar 49 % vprašanih uporabnikov izrazilo pozitivno mnenje o 

tovrstnem načinu trženja. 43 % vprašanih je imelo o zastopanju resničnih blagovnih znamk v 

Second Life nevtralno mnenje, le  5 %  vprašanih pa je v zvezi z omenjeno tematiko izrazilo 

popolnoma negativno mnenje (glej sliko 8).  
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Slika 8: Mnenje o zastopanju realnih blagovnih znamk v virtualnem svetu Second Life 

Vir: prirejeno po raziskavi Business Communicators in Virtuality 2007. 

Raziskava je pokazala, da številni uporabniki vidijo določene koristi v prisotnosti blagovnih 

znamk, kot so na primer večja kredibilnost virtualnega sveta Second Life in več resursov za 

infrastrukturo, čeprav se po drugi strani nekateri bojijo, da bodo velike blagovne znamke 

zmanjšale ceno in razpoznavnost ustvarjalcem izdelkov ter povečale pritisk na cene 

virtualnega ozemlja. Med najbolj zaželenimi aktivnostmi v odnosu do blagovnih znamk pa je 

prevladovala želja po soustvarjanju izdelkov in izdelovanju izdelkov po meri.  

Vprašani so morali našteti tudi deset blagovnih znamk, prisotnih v Second Life, in odnos do 

njih. Našteli so sicer vsega skupaj 158 blagovnih znamk, vendar je bilo v raziskavo vključenih 

le sedemnajst tistih, katerih prisotnost je bila pozitivno ocenjena. Prisotnost blagovnih znamk 

v virtualnem svetu Second Life je bila torej opredeljena kot pozitivna, posamezne blagovne 

znamke pa so z vstopom izboljšale svojo podobo in promocijo. Vendar pa je na težave in 

premajhno aktivnost trženjskih strategij opozorila nemška raziskava, ki je v istem letu (2007) 

izvedla raziskavo na vzorcu dvesto uporabnikov Second Life. Ta je namreč pokazal, da je kar 

72 % vprašanih nezadovoljnih z aktivnostmi blagovnih znamk v Second Life. Le 7 % 

vprašanih se je opredelilo, da so prepričani, da bodo trženjske aktivnosti pozitivno vplivale na 

njihovo nakupno obnašanje.  

Ugotovitve raziskav so različne, saj v prvi uporabniki podajajo mnenje o sami prisotnosti 

resničnih blagovnih znamk, medtem ko se druga osredotoča predvsem na njihove aktivnosti. 

Očitno so podjetja prisotnost razumela kot nekakšen trend, v katerem morajo sodelovati, a so 

ob tem pozabila na prilagoditev trženjskih strategij in razmer v virtualnem okolju (Business 

Communicators in Virtuality 2007). 

Pozneje se je predvideno dejstvo izkazalo za morebitno slabo izhodišče. Po iskanju različnih 

poročil in mnenj o današnjem delovanju virtualnega sveta Second Life smo namreč prišli do 
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rezultatov, ki kažejo na to. Rast, ki se je za podjetje Linden Lab z ustanovitvijo virtualnega 

sveta Second Life začela z letom 2003, je dosegla vrhunec v letu 2006–2007. Pojavljali so se 

na naslovnicah Business Week, ko so velike blagovne znamke kot na primer Disney in 

Amazon tam odpirale svoje virtualne trgovine. Do leta 2009 je okoli 1400 podjetij z uporabo 

prostora v tem virtualnem svetu tam izvajalo svoje trženjske aktivnosti, sestanke in podobno. 

Sčasoma pa so se zadeve začele umirjati, medijska pozornost je upadla in podjetja so začela 

izstopati, saj so nadomestila za svoje trženje in promocije našli v naprednejših sistemih, kot je 

Facebook. Morda so tudi premajhne aktivnosti in delovanje resničnih blagovnih znamk 

doprinesle k zmanjšanju zanimanja, kakor je bilo nakazano v omenjeni nemški raziskavi že v 

letu 2007. Tako je Second Life nekaj let praktično stagniral. Kot smo lahko ugotovili iz 

navedenih podatkov, pa je še vedno veliko uporabnikov, ki imajo reden račun in so redni 

uporabniki tega virtualnega sveta. Prav tako naj bi Linden Lab kot preporod razvijal nove 

aplikacije. Še vedno pa je kar nekaj blagovnih znamk, ki so tako ali drugače zastopane v 

virtualnem svetu Second Life. Nenazadnje gre za prostor, ki je dal veliko izkušenj in možnosti 

za predvidevanje in razvoj virtualnega trženja – ne glede na to, ali bo v prihodnosti še 

prisoten.  

4.2 World of Warcraft 

Eden izmed virtualnih svetov, ki uspešno deluje tudi na področju trženja, je zagotovo igra, 

imenovana World of Warcraft, oziroma krajše kar WoW (uporabljeno tudi v nadaljevanju), ki 

jo je razvilo podjetje Blizzard in je izšla v novembru 2004. Gre za internetno igro, kjer se v 

ustvarjenem virtualnem svetu s pomočjo virtualnega lika, ki ga ustvarimo na začetku, podamo 

na pustolovščino, v kateri opravljamo raznovrstne misije ter s čarovnijami in meči 

premagujemo pošasti in druge igralce. Letos od izida WoW mineva deset let, a je igra še 

vedno daleč najbolj priljubljena na področju igranja domišljijskih vlog. Leta 2010 je dosegla 

svoj vrhunec z več kot dvanajst milijoni igralcev, ki so mesečno plačevali petnajst ameriških 

dolarjev. Po nekaterih podatkih pa naj bi si od izida igre do danes svoj uporabniški profil 

ustvarilo že več kot sto milijonov igralcev.  

4.2.1 Uporaba in predstavitev okolja WoW 

Za razliko od možnosti brezplačne uporabe v virtualnem svetu Second Life je igra WoW 

plačljiva že s samim prenosom igre in tudi pri nadaljnji uporabi. WoW namreč zahteva za 

igranje plačevanje mesečne naročnine, ki jo lahko podaljšujemo za določen čas – en mesec, 

dva meseca ali šest mesecev. Plačilo je mogoče preko interneta s kartico ali pa nakupom 

posebnih t. i. Game Cardov, ki jih lahko kupimo v fizičnih trgovinah.  

Na spletni strani https://eu.battle.net si najprej z registracijo ustvarimo brezplačen račun, s 

pomočjo katerega lahko dostopamo do trgovine, kjer so na voljo vse igre proizvajalca, med 

njimi seveda tudi WoW. Splošna različica igre je na voljo za 14.99 EUR, med drugim je 
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vključeno 30-dnevno brezplačno igranje igre. Na voljo nam je tudi brezplačni preizkus 

osnovne igre do dvajsetega nivoja.13 Najnovejša, že peta različica igre WoW, Worlds of 

Draenor, ki je izšla pred kratkim, 13. 11. 2014, je na voljo v standardni ediciji za 44.99 EUR 

in v digitalni delux različici za 59.99 EUR.  

Vsak igralec si najprej ustvari svojega junaka, ki ga preko igre uči in razvija ter z njim 

pridobiva točke izkušenosti, s pomočjo katerih nadaljuje po posameznih stopnjah. Igra se 

začne na začetnem območju in na stopnji ena. Na začetku je treba izbrati tudi stran, na kateri 

želimo igrati. Na voljo sta dve, in sicer Alliance ali Horde. Vsaka ima glede na zgodovino 

svoje rase, Alliance: ljudi, škrate (angl. dwarf), gnome, nočne vilince (angl. night elf) ter t. i. 

draenei-e in worgen-e in Horda: orke, taurene, krvne vilince (angl. blood elf), gobline, trole 

(angl. troll) in zapuščene (angl. forsaken). Po izbrani strani in rasi moramo izbrati še klaso, ki 

jo bomo igrali skozi igro. Vsak junak je lahko različna kombinacija tistega, česar si želimo. 

Na voljo nam je deset klas, in sicer: vitez smrti (angl. death knight), druid, lovec, vrač (angl. 

mage), paladin, duhovnik (angl. priest), bojevnik (angl. warrior), lopov (angl. rogue), 

čarovnik (angl. warlock) in šaman (angl. shaman).14 

Po izbiri junaka, izbiri strani in klase se vpišemo v navidezni svet Azerotha, kjer začnemo 

svojo pustolovščino. Po stopnjah napredujemo s pobijanjem sovražnikov, pridobivanjem 

izkušenj ter skozi opravljanje različnih nalog. Pri opravljanju nalog pridobivamo točke, ki jih 

po končani nalogi oddamo in z njimi pridobimo nove točke, ki nas popeljejo naprej proti 

naslednji stopnji. Ko dosežemo deseto stopnjo, lahko dodatne točke začnemo pridobivati v 

različnih t. i. temnicah, ki so razdeljene glede na stopnje. V njih so posebna območja, kjer v 

skupini petih ali več junakov pobijamo sovražnike in različne vodje. Tudi tukaj obstajata dve 

vrsti – osnovne temnice, ki so omejene na pet igralcev, in nadgradnja, imenovana Raid, ki 

omogoča skupno igranje od šest pa vse do štirideset igralcev. V času igranja lahko izbiramo 

tudi med različnimi načini igranja, in sicer med PvP (igranje proti igralcu) ali PvE (igranje 

proti okolju). Medtem ko se pri PvE spopadamo z računalniško vodenimi sovražniki, pa se v 

PvP spopadamo v bitki s pravimi igralci. Ena izmed stvari, po kateri WoW slovi, je prav 

raznolikost in velikost sveta ter razdeljenost posamezne strani na več zon, ki so prilagojene 

določenim stopnjam in izkušenosti igralca. V igri se spoznavamo z zgodbo, ki se razpleta 

skozi opravljanje nalog, ali pa skozi interaktivne predmete, kot so knjige in razni predmeti. V 

igri Wow ima tudi vsaka rasa svoje mesto, ki je tematsko zasnovano glede na raso, ki ji 

pripada (Wikipedia 2013b; Battle.net 2014).  

                                                 
13 Trenutna najnovejša različica (plačljiva) omogoča igranje igre do devetdesetega nivoja.  
14 Izraze, ki smo jih lahko prevedli oziroma za katere obstaja slovenski izraz, smo zapisali v našem 
jeziku in v originalni navedbi. Tisti, ki v slovenskem jeziku primernega izraza nimajo, pa so ostali 
poimenovani v originalni obliki, ker so kot takšni uporabljajo tudi v našem jeziku.  
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4.2.2 Tržne aktivnosti in priložnosti v WoW 

Čeprav je letos od izida prve različice WoW minilo že deset let, je igra še vedno daleč najbolj 

priljubljena med virtualnimi igrami, kjer igramo z uporabo domišljijskih vlog. Igra WoW 

velja v zgodovini iger za enega največjih zaslužkarjev, saj je podjetju Blizzard v zadnjih 

desetih letih prinesla več kot enajst milijard ameriških dolarjev ali slabih devet milijard evrov.  

Trženje v virtualni igri WoW poteka poleg prodaje igre, nadaljevalnih različic, mesečne 

naročnine ter preko orodij, kot so kratka reklamna sporočila, e-mail novice in predstavitve, 

marketing ponudbe in plačano oglaševanje ter tudi preko objav na Twitterju, blogih in 

Facebooku. Slednje nam je na voljo za pregledovanje in prebiranje med daljšim čakanjem 

oziroma t. i. ohlajevanjem (angl. cooldowns), ko imamo na voljo več časa. Tako na primer pri 

izbiri klase, imenovane paladin, in pri uporabi sposobnosti, imenovane Divine Shield, ki nam 

popravi vso nastalo škodo, na nadaljnjo uporabo čakamo deset minut. Sicer lahko uporabimo 

sposobnost, imenovano Sacred Shield, na katero je treba počakati le trideset sekund, a nam ta 

popravi le 20 % škode.  

Podjetja, ki objavljajo oglase za določene vsebine, izdelke in storitve, imajo razdelen poseben 

načrt pojavljanja, ki je za vsako podjetje drugačen in odvisen od preteklih odzivov 

uporabnikov igre. Z nenehnimi promocijami dan za dnem ali celo uro za uro si namreč lahko 

podjetje hitro pridobi status nezaželenih vsebin, saj se jih ljudje prehitro naveličajo in jih ne 

spremljajo več. S tem se zmanjšajo donosi, ki jih podjetje od tovrstnega trženja pričakuje, 

medtem ko stroški vlaganja v tovrstno trženje tako presežejo dohodke (Penn 2013).  

4.2.3 WoW virtualna igra ali kulturni fenomen? 

WoW je po mnenju mnogih zaradi svoje širitve števila igralcev pravzaprav že postal nekakšen 

kulturni fenomen, saj je prodrl tudi na številna druga področja zabavne industrije. Za največji 

podvig virtualne igre WoW velja glavna vloga v animirani seriji za odrasle South Park 

(epizoda Make love, not Warcraft), v kateri so glavni liki zasvojeni z igranjem igre WoW. 

Epizoda je prejela nagrado emmy in velja za eno najboljših epizod serije vseh časov. Prav 

tako je WoW podlaga za celovečerni fantazijski film WarCraft, ki ga ustvarja studio 

Universal in si ga bomo na velikih platnih lahko ogledali marca 2016.  

Ob izidu naj bi bil WoW tako zabaven, interaktiven in poln dogajanja, da so ga mnogi začeli 

primerjati s trdimi drogami, saj se je začetno navdušenje pogosto sprevrglo v pravo 

zasvojenost. Posledica tega je zatekanje v virtualni svet in nesprejemanje resničnosti, saj so se 

v virtualni resničnosti ljudje prelevili v strahovite bojevnike ali čarovnike in pridobili 

spoštovanje in prepoznavnost, ki ju v resničnem življenju niso bili deležni. Poleg številnih 

razdrtih zakonov, uničenja karier, izgube služb so posledice zasvojenosti z WoW pripeljale 

tudi do smrti, predvsem otrok, ki so jih starši zaradi virtualnega sveta zanemarili (Tomšič 
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2014).Vse našteto na podlagi podobnih dogodkov pripisujejo tudi virtualnemu svetu Second 

Life.  

4.3 Slovenska podjetja in virtualno trženje 

Slovenska podjetja se ne glede na vse bolj razširjen razvoj virtualnih podjetij več ali manj z 

njimi še vedno zgolj spogledujejo. Eno izmed uspešnih in prepoznavnih podjetij Si.mobil je 

sicer poskusilo s tovrstnim trženjem, a se je njegova pot pred nekaj leti že končala (več o tem 

v nadaljevanju). Razvoj virtualnega podjetja je že presegel začetne meje in podjetja imajo 

danes na razpolago več navodil, posredovanih iz preteklih izkušenj podjeti,j ki so z virtualnim 

trženjem že poskusila in morda celo uspela, tako da imajo več možnosti za razvoj nove 

blagovne znamke v virtualnem svetu ali prenos že uveljavljene iz realnega sveta v virtualni.  

V navideznem svetu Second Life je z virtualnim trženjem najprej poskusilo podjetje Si.mobil, 

sledila mu je spletna skupnost Mladinske knjige Fabularij, ki je tam obstala zelo kratek čas. 

Njihov direktor Matjaž Vračko je povedal, da je bila spletna skupnost Fabularij namenjena 

ljubiteljem fantazijske literature. Oblikovali so jo v okviru s spletnim mestom 

www.harryjezakon.com, ki je spremljalo izid zadnjega dela Harrya Potterja. Kljub začetnim 

petdeset tisočim obiskovalcem na mesec se je število začelo kmalu zmanjševati in v roku 

enega leta je spletna stran počasi zamrla. Kljub temu so napovedali, da bodo še naprej iskali 

možnosti za razvoj, saj so prepričani, da je tovrstno trženje vse pomembnejše (Petrov 2009).  

Z aktivnostjo v virtualnem svetu Second Life je poskusila tudi RTV Slovenija, in sicer z 

otokom, ki so ga opremili po svojih merilih in poimenovali MMC. Hiše na otoku so tematsko 

razdelili na različna področja – novice, kulturo, šport in zabavo. Vsako uredništvo si je na 

otoku uredilo svojo zgradbo in svoj prostor za dogodke. Uredili pa so tudi center za dogodke, 

ki ga je lahko najelo katerokoli uredništvo. Obiskovalci so bili deležni svežih informacij, 

oddaj, koncertov in zabav. Na otoku so lahko obiskovalci ležali na plaži, gozdni jasi, 

opazovali virtualne vremenske pojave, lovili ribe ali se zgolj pogovarjali z drugimi. Prva 

prebivalka na otoku, ki so jo zasnovali sami, je bila virtualna voditeljica po imenu Lili. Otok 

je bil vsaj v letu ustanovitve, leta 2008, nekaj časa zelo aktiven, prirejali so koncerte ter 

raznorazne dogodke in tekmovanje, kot je bilo na primer tekmovanje v izbiranju naj MMC 

snežaka ali izbor in natečaj za naj Second Life kraj (RTV Slovenija 2008). Danes povezava na 

otok MMC ni več aktivna, kar pomeni, da je otok očitno prenehal z aktivnostjo, nikjer pa 

nismo našli podatkov o tem. Vsi dogodki in aktivnosti so sicer še vedno na voljo za vpogled 

(na strani RTV Slovenija), a so zadnji zabeleženi decembra leta 2008.  

4.3.1 Virtualno trženje podjetja Si.mobil 

Si.mobil je kot prvi zasebni mobilni operater v Sloveniji svoje storitve uporabnikom 

predstavil marca 1999. Kmalu po njegovem vstopu se je na slovenskem tržišču začel razvoj 
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konkurence na področju telekomunikacije, vendar je Si.mobil ostal med najuspešnejšimi. Od 

skromnih začetkov z dvema telefonskima centralama je napredoval v operaterja z 

najsodobnejšim in največjim 3G-omrežjem, ki danes pokriva več kot devetdeset odstotkov 

prebivalcev Slovenije in jim ponuja dostop do širokopasovnega interneta. Podjetje je v letu 

2011 izvedlo obsežno nadgradnjo omrežja s širokopasovnim internetom in pridobilo certifikat 

za največje in najhitrejše slovensko 3G-omrežje.  

Si.mobil je imel na začetku leta 2000 okrog 130.000 uporabnikov, konec leta pa že 350.000. 

Po partnerstvu z družbo Vodafone, ki je podjetju največ prednosti prinesla na področju 

mednarodnega gostovanja, uporabo novih storitev ter s podporo večinskega lastnika 

mobilkom austria v obliki investicij in prenosa znanja, se je število uporabnikov še povečalo. 

Čeprav je zasičenost trga v zadnjem času skokovito rast nekoliko zaustavila, je imelo podjetje 

Si.mobil ob koncu leta 2014 vseeno že 679.172 uporabnikov.   

Podjetje je bilo prvo, ki je uporabnikom v Sloveniji predstavilo in ponudilo storitve GPRS, 

WAP in MMS. Kot prvi slovenski operater in med prvimi v Evropi so omogočili hiter prenos 

podatkov prek tehnologije EDGE. Za svoje uspešno poslovanje so pridobili tudi številne 

nagrade in certifikate, med drugim na primer certifikat »Družini prijazno podjetje« (na 

področju usklajevanja poklicnega in družinskega življenja). Prav tako je bil Si.mobil 

prepoznan kot eden najuglednejših slovenskih zaposlovalcev, s čimer je pridobil certifikat 

»Ugleden delodajalec«. V letu 2013 pa so vnovič prejeli priznanje »Zlata nit« za najboljšega 

delodajalca v kategoriji velikih podjetji. Velik ugled pa podjetje uživa tudi kot blagovna 

znamka Si.mobil, ki je prejela mednarodno priznano nagrado »Superbrands«.  

Danes je Si.mobil eden prvih mobilnih operaterjev v Evropi in prvi v Sloveniji, ki je svojim 

poslovnim uporabnikom poleg komunikacijskih rešitev ponudil tudi poslovne. Rast 

poslovanja, zadovoljni uporabniki, številne nagrade in certifikati pa pričajo o razvoju v enega 

od zelo uspešnih, zrelih in odgovornih podjetij (Si.mobil 2014).  

Kot smo že omenili, je podjetje Si.mobil prvo med slovenskimi podjetji, ki je poskusilo z 

virtualnim trženjem. Odločili so se vstopiti v Second Life kot enega izmed najbolj obiskanih 

in razvijajočih se virtualnih svetov. Tam so v letu 2007 postavili svoj otok, imenovan 

Si.mobil – Vodafone, ki je temeljil predvsem na predstavitvi dogodkov in zabav ter predvsem 

druženju ob sodobni elektronski glasbi v plesnem prostoru Arena. Ena izmed zabav, Žur z 

razlogom, ki je bila v avgustu istega leta, je potekala vzporedno z dobrodelnim dogodkom v 

resničnem svetu, ki je potekal v parku Tivoli. V omenjenem plesnem prostoru so bile na voljo 

tudi druge zabave, ki so jih nadgrajevali z različnimi DJ-i ter stalno prisotnim priznanim 

slovenskim izvajalcem in ustvarjalcem plesne glasbe DJ Sylvain-om, ki je kot glasbeni 

urednik pripravljal podlage za virtualni center Si.mobil – Vodofanone in Areno.  

Kot so dejali sami, so se za vstop odločili zaradi želje po približanju svojim uporabnikom tudi 

v virtualnem svetu. Želeli so združiti napredne tehnološke rešitve v resničnem svetu s 
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sodobno komunikacijo in druženjem v virtualnem svetu. Kot so poudarili, so tako omogočili 

tudi storitev brezplačnega pošiljanja SMS sporočil neposredno iz virtualnega sveta v resnični 

svet.  

Ker o njihovem nadaljnjem delovanju in aktivnostih v virtualnem svetu Second Life in 

njihovem ustanovljenem otoku na spletu ali njihovi strani, razen o začetkih in prvih dogodkih, 

nismo našli nobenih podatkov, smo poskušali natančnejše podatke pridobiti od podjetja 

samega. V klicnem centru so nam svetovali, da o tem pisno povprašamo na njihovem 

kontaktnem e-mail naslovu, od koder nas bodo usmerili na za to pristojno področje v 

njihovem podjetju. Na dopis, ki jim je bil posredovan, smo dobili odgovor, da nam žal s 

podatki o njihovem delovanju v tem virtualnem svetu ne morejo pomagati, saj od leta 2010 

njihov otok ni več aktiven. Kljub začetni zagnanosti in pričakovanjem so se po treh letih 

očitno odločili, da z delovanjem zaradi premajhne aktivnosti prenehajo. Prepričani smo, da so 

kljub temu pridobili nekaj novih izkušenj, in upamo, da so morda postavili temelje za nove 

poizkuse za katerega izmed drugih slovenskih podjetji.  

4.3.2 Virtualni asistent 

Morda gre v konceptu virtualnega trženja omeniti tudi obliko dela na daljavo, t. i. 

SteerLineMaster oziroma Virtualni asistent, ki je zasnovan preko paketne ponudbe in je za 

naše razmere inovativen pristop. Gre namreč za nekakšen pripomoček pri strokovnosti, večji 

fleksibilnosti, boljši mobilnosti, podjetnosti, maksimalni učinkovitosti in cenovni 

konkurenčnosti za podjetja znotraj slovenskega poslovnega okolja. Pri virtualnem asistentu 

gre za osebo, ki s podjetjem sodeluje na daljavo in se navzven pozicionira kot zaposleni tega 

podjetja. To pomeni, da se poistoveti z blagovno znamko podjetja, produktom ali storitvami 

in se spoprijema z izzivi poslovanja podjetja glede na dogovor z njim. V času dopoldanske 

polne zasedenosti so telefoni podjetja povezani na virtualni asistent, ki koordinira in 

komunicira s strankami podjetja ter vrši korespondenco preko domenskega elektronskega 

naslova podjetja. Prav tako dopolnjuje in ažurira spletno stran podjetja, morebitna uporabljana 

socialna omrežja, pripravlja trženjska in marketinška besedila, skrbi za spletno trženje in 

pozicioniranje produktov in storitev podjetja ter svetuje in sodeluje pri pripravi celovite 

strategije trženja. Beleži in knjiži ter pripravlja poročila, analizira dogodke in je na daljavo 

povezan s pisarniškim računalnikom v podjetju in njegovim programskim orodjem za delo na 

področju nabave, trženja ter poprodajnih aktivnosti (SteerLineMaster 2014a).  

Sodelovanje z osebo Virtualni asistent je primerno za manjša podjetja, kot operativno 

podaljšana roka direktorja ter za srednja podjetja, kjer je enaka koncepcija sodelovanja 

oddelčno fokusirana. Cena je odvisna od vrste paketa, ki se med seboj razlikujejo glede časa 

dosegljivosti mobilnega virtualnega asistenta, ki je pri osnovnem paketu za 290,00 EUR 

mesečno, krajša ali določenih dodatnih storitev kot je na primer oddaljena povezava z 

računalnikom v podjetju, ki v osnovnem paketu ni vključena. Druga dva paketa, ki sta prav 
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tako na voljo, sta srednji paket za 590 EUR mesečno in veliki paket za 890 EUR mesečno.15 

Sicer tu ne gre za virtualno trženje, kakršno smo predstavljali v preteklih poglavjih. Vendarle 

pa gre za neko zvrst trženja, ki je vzpostavljena na principu virtualnosti oziroma virtualne 

pomoči, ki jo predstavlja oseba, ki pravzaprav ni fizično prisotna v podjetju, ki se odloči za 

tovrstno ponudbo pomoči (SteerLineMaster 2014b).  

4.3.3 Ugotovitve in priporočila na podlagi praktičnih primerov 

Kot smo ugotovili, gre v primeru virtualnega trženja za dokaj nov ter predvsem povsem 

drugačen pristop k trženju. Nekatera podjetja ali celo posamezniki so z delovanjem na tem 

področju tudi zelo dobro uspeli, spet drugi pa so kljub neuspehu zagotovo pridobili dragocene 

izkušnje. Ker gre za trženje, ki temelji predvsem na ponudbi in delovanju, ki ni fizično, je bilo 

na začetku precej dvoma, ali bo slednje sploh delovalo oziroma ali bo sploh sprejeto s strani 

odločilnega dejavnika, uporabnikov.  

Glede na preučevane primere ugotavljamo, da se je virtualno trženje ne samo dobro razvilo, 

pač pa tudi dobro sprejelo med ljudmi. Second Life, ki je sicer v preteklosti doživel vrhunec 

trženja, a je sedaj nekoliko upadel, je kljub vsemu veliko doprinesel k razvoj tovrstnega 

trženja, prav tako pa mnogim podjetjem zagotovil boljše delovanje, izboljšanje prodaje, 

promocijo ali kot smo že rekli – zgolj izkušnje, ki bodo v prihodnosti gotovo še zelo 

odločilne. Ker sta razvoj moderne tehnologije in vpletenost interneta v naše vsakdanje 

življenje iz dneva v dan večja, bo postalo vse pomembnejše ponuditi uporabnikom nekaj, kar 

še niso izkusili ali kar postaja v svetu trend. Slovenska podjetja se sicer po raziskavah, ki smo 

jih uspeli najti, do danes še niso veliko preizkusila na tem področju. Vendar bi bilo morda 

dobro, da pridobijo vsaj malenkostne izkušnje, pa čeprav zgolj s poskusom, ki se bo morda 

hitro zaključil.  

Svet dobrin se spreminja in virtualen svet je s svojim prodorom ustvaril nekaj, kar je 

uporabnike poneslo k novim izkušnjam in ustvarilo nove želje in zahteve. Ti virtualnih 

izdelkov ne kupujejo in jih ne bodo zaradi zadovoljitve fizičnih želja, ker teh ne morejo 

izpolniti, pač pa zaradi zadovoljitve drugih dejavnikov in potencialov, ki so v določenem 

trenutku v trendu oziroma ustvarjajo okolje, ki si ga uporabnik želi in ga v resničnem svetu 

morda ne more doseči ali pa ga doseže precej težje.  

                                                 
15 V cene ni vključen ddv.  
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5 SKLEP 

Kot smo ugotovili že na začetku našega pristopa k opredelitvi problema na obravnavanem 

področju, se pogosto dogaja, da se spletno trženje in virtualno trženje enačita. Določeni, med 

drugim tudi strokovni članki, uporabljajo ime virtualno trženje, medtem ko v opisu, kako 

poteka in kaj pomeni, ugotovimo, da pravzaprav opisujejo spletno trženje. Razvoj interneta je 

v zadnjih dvajsetih letih potekal hitro in je prešel od začetkov, ko smo se v spletnih 

klepetalnicah navduševali nad hitrim in neposrednim komuniciranjem z drugimi brez 

geografskih omejitev, do dejavnosti, ki bi pred časom predstavljale zgolj neuresničljivo 

fantazijsko zgodbo. Vendar kljub temu na določenih področjih zaradi uporabe posameznih, 

skozi razvoj interneta »ustvarjenih« imen, še vedno ostaja prevelika zmeda. Z diplomsko 

nalogo smo želeli v osnovi postaviti jasno ločnico med tem in izpostaviti virtualno trženje, ki 

se pogosto zamenjuje za nekaj, kar v svojem bistvu sploh ne predstavlja.  

V nadaljevanju našega preučevanja in raziskave smo se osredotočili zgolj na virtualno trženje. 

Odkrili smo, da nekatera podjetja zaradi velikih prednosti, ki jih to ponuja, k virtualnemu 

trženju pristopijo premišljeno, pa čeprav imajo za cilj morda zgolj eksperimentiranje na tem 

področju ali preizkušanje določenih izdelkov, ki bi jih radi ustvarili v resničnem svetu. 

Vseeno je mnogo takšnih, ki so v virtualnem trženju videli zgolj modni trend, v katerega se 

morajo podati, in so svoje tržne aktivnosti iz realnega sveta zgolj prenesli v virtualni svet. 

Brez sprememb, brez prilagoditev in predvsem brez ustvarjanja drugačne podlage. Čeprav 

virtualni svet odraža nekakšno, če se lahko tako izrazimo, kopijo realnega sveta, pa ne 

moremo slednjega zgolj prenesti in pričakovati, da bodo odzivi in sprejemanja enako uspešni 

ali še celo bolj.  

Virtualni svet je fantazijski svet in zato moramo nanj tudi gledati tako. Podjetje, ki na primer 

odpre svojo trgovino v virtualnem svetu, jo zasnuje po enakem konceptu, kot je v realnem, in 

samo čaka na prodajo izdelkov, bo slej ko prej spoznalo, da je storilo veliko napako. Večina 

uporabnikov si ne želi enake izkušnje, ki povrhu vsega niti ne upravlja z našimi čutili, pač pa 

nekaj povsem novega in drugačnega, kar v realnem svetu ne morejo izkusiti in pridobiti. 

Podjetja bi se morala uporabnikom in njihovim željam še bolj posvetiti.  

Morda se ob tem postavlja vprašanje, kako spoznati osebo, ki je ne vidimo in je ne zmoremo 

oceniti z osebnim stikom? Ravno v tem je morda nekakšna prednost. Oseba za računalnikom 

se bo v virtualnem svetu zagotovo bolj sprostila in z obnašanjem bolj pokazala, kakšna je. 

Nekateri svoj pravi obraz v resničnem svetu ne pokažejo zaradi sramežljivosti, zaradi 

določenih zahtev družbe, ki sprejema le določene posameznike, glede na trenutni trend, tiste, 

ki se razlikujejo od zahtev, pa zavrača. Tako lahko podjetje v virtualnem svetu bolje spozna, 

kdo so njegovi uporabniki, kaj si želijo, predvsem pa, kakšne želje, ki morda v realnem svetu 

niti niso uresničljive, jim lahko izpolnijo, da bodo postali zadovoljni potrošniki.  
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Čeprav gre za fantazijski svet, vseeno lahko govorimo o svetu, v katerem se lahko podjetje 

uporabniku morda veliko bolj približa in lažje definira njegove želje in cilje, z izpolnitvijo 

katerih si zagotovi njegovo pripadnost in zvestobo. Morda s seboj res prinaša negativne 

izkušnje in kakšen slab vpliv na realno življenje, a nenazadnje predstavlja trženje, ki bo 

morda zadovoljilo še tako zahtevne kupce – kljub temu da bodo njihove, sicer izpolnjene 

želje, ostale le odsev na ekranu.   

Glede na to da se je kljub nekaterim neuspešnim poizkusom razvoj virtualnega trženja že 

dodobra razširil oziroma ima sedaj kar nekaj teoretične in obenem praktične podlage za nova 

preizkušanja, je škoda, da mu slovenska podjetja ne namenjajo več pozornosti. Čeprav je naš 

trg majhen, je kljub vsemu čedalje bolj zasičen s konkurenco, ki jo tujina in njena dostopnost 

še razširjajo. Ni več tolikšnih geografskih omejitev, kar pomeni, da bi kljub tujim 

konkurentom naša podjetja svoje storitve lahko ponudila na tuj trg, če se jim zdi, da je naš za 

tovrstne novosti premajhen. Znanja je dovolj, le pristop bi moral ponuditi nekaj inovativnega, 

da se ne bi v preostali ponudbi izgubili. Kljub nenehnim iskanjem za napredkom pa se temu 

področju posveča premalo pozornosti in morda bomo izgubili svojo priložnost. Predvsem, če 

virtualnost v prihodnosti ne bo več predstavljala zgolj nekega posebnega trga, pač pa jo bodo 

uporabniki vse bolj sprejeli kakor v primeru spletnega trženja, za katerega se je tudi najprej 

domnevalo, da ne bo prineslo uspeha.  

Ne nazadnje pa je prvi pristop k razvoju na tem področju, predvsem na našem slovenskem 

trgu, tudi to, da se literatura o obravnavani temi nekoliko obogati. V začetku morda z več 

prevodi tuje literature, te je na temo virtualnega trženja sicer kar nekaj na razpolago. Z lažjim 

dostopom, bogatenjem znanja na tem področju, pa bodo morda nadaljnje raziskave začele bolj 

zanimati tudi naše raziskovalce in bomo kmalu dobili tudi kakšno novo slovensko literaturo v 

povezavi z obravnavano tematiko. Glede na vse uspešnejši razvoj in razloge, ki ponujajo 

mnogo možnosti, bi slednje morda doprineslo kar nekaj uspeha pri širjenju virtualnega 

slovenskega trga, ki bo morda v prihodnje celo nepogrešljiv.  



47 

LITERATURA 

American Apparel. 2007. Sorry, We´re Closed. 
Http://www.americanapparel.net/presscenter/secondlife/ (15. 11. 2014). 

Appel, Wolfgang in Rainer Behr. 1996. Towards the Theory of Virtual Organizations: A 
Description of Their Formation and Figure. V Arbeitspapiere Wirtschaftsinformatik, ur. 
Axel, C. Schwickert, 8–12. Mainz: Johannes Gutenberg Universität.  

Battle.net. 2014. Connect. Play. Unit. Http://eu.battle.net/en/what-is/ (15. 11. 2014).  

Bauer, Roland, Sabine T. Köszegi in Michaela Wolkerstorfer. 2002. Measuring the Degree of 
Virtualiation: An Empirical Analysis in Two Austrian Industries. Http://www.wu-
wien.ac.at/am/Download/report79.pdf (15. 11. 2014).  

Bavec, Cene in Massimo Manzin. 2011. Management virtualnih organizacij. Koper: Fakulteta 
za management. 

Bowyer, Adrian, Gary Bayliss, Richard Taylor in Philip Willis. 1995. A Virtual Factory. 
International Journal of Shape Modeling 2 (4): 215–226.  

Bray, David A. in Benn Konsynski. 2007. Virtual Worlds, Virtual Economies, Virtual 
Institutions. Http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=962501 (15. 11. 2014).  

Buchanan, David A. in Andrzej A. Huczynski. 2004. Organizational Behavior. Harlow: 
Pearson Education.  

Buddemeier, Heinz. 1993. Življenje v umetnih svetovih. Ljubljana: Inštitut za trajnostni 
razvoj.  

Bultje, Rene in Jarke J. Van Wijk. 1998. Taxonomy of Virtual Organizations, Based on 
Definitions, Characteristics and Typology. Virtual Organisation.net Newsletter 2 (3): 7–
21. 

Business Communicators in Virtuality. 2007. Second Life Brand Perception Research Study 
Released by Market Truths. 
Http://freshtakes.typepad.com/sl_communicators/2007/04/second_life_bra.html (15. 11. 
2014). 

Chaffey, Dave. 2002. E-Business and E-Commerce Management. Harlow: Pearson Education.  

Chaharbaghi, Kazem in Edward Nugent. 1994. Towards the Dynamic Organization. 
Management Decision 32 (6): 45–48. 

Clancy, Tony. 1994. The Latest Word from Thoughtful Executives: The Virtual Corporation, 
Telecommuting and the Concept of Team. Academy of Management Executive 8 (2): 7–
10. 

Davidow, William H. in Michael S. Malone. 1993. The Virtual Corporation: Structuring and 
Revitalizing the Corporation for the 21st Century. New York: Harper Paperbacks.  

Del Conte, Natali T. 2006. Dell to sell PCs on Second Life. 
Http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2059014,00.asp (15. 11. 2014).  

Dyson, Esther. 1997. A Design for Living in the Digital Age: Release 2.0. New York: 
Broadway Books.  

Galbraith, Jay R. 1995. Designing Organizations: An Executive Briefing on Strategy, 
Structure and Process. San Francisco: Jossey-Bass. 



48 

Goranson, Ted. 1999. The Agile Virtual Enterprise: Cases, Metrics, Tools. Westport: Quorum 
Books. 

Gržinić, Marina. 1996. V vrsti za virtualni kruh: čas, prostor, subjekt in novi mediji v letu 
2000. Ljubljana: Sophia.   

Handy, Charles. 1995. The Age of Unreason. London: Arrow Business Books.  

Hardwick, Martin in Richad Bolton. 1997. The Industrial Virtual Enterprise. Communications 
of the acme 40 (9): 59–60. 

Harigopal, Kondur. 2006. Management of Organizational Change: Leveraging 
Transformation. New Delhi: Response in Sage. 

Hatch, Mary J. in Ann L. Cunliffe. 2006. Organization Theory: Modern, Symbolic and 
Postmodern Perspectives. London: Oxford University Press. 

Hattar, Marie. 2006. Cisco Joins Second Life. 
Http://blogs.cisco.com/news/cisco_joins_second_life (15. 11. 2014). 

Hedberg, Bo, Göran Dahlgren, Jörgen Hansson in Nils-Göran Olve. 1997. Virtual 
Organizations and Beyond: Discover Imaginary Systems. Chicester: Wiley. 

Heim, Michael. 1993. The Metaphysics of Virtual Reality. Oxford: Oxford University Press.  

Holden, Robert. 2006. Cisco Gets a Second Life. 
Http://www.thestreet.com/story/10326341/1/cisco-gets-a-second-life.html (15. 11. 2014). 

Hommel, Wolfgang in Michael Schiffers. 2006. Supporting Virtual Organization Lifecycle 
Management by Dynamic Federated Users Provisioning. 
Http://www.nm.ifi.lmu.de/pub/Publikationen/hosc06/PDF-Version/hosc06.pdf (15. 11. 
2014) 

Hunt, Shelby D., Dennis B. Anett in Sreehhar Madhavaram. 2006. The explanatory 
foundations of relationship marketing theory. Journal of Business & Industrial Marketing 
21 (2): 72–87.  

Jansen, Wendy, Wilchard Steenbakkers in Hans Jägers. 1999. Electronic Comerce and Virtual 
Organization. V Proceedings of the 2nd International VoNetWorkshop, ur. Pascal Sieber 
in Joachim Griese, 54–68. Bern: Simowa. 

Jordan, Jim. 1997. Enablers for Agile Virtual Enterprise Integration. Agility and Global 
Competition 1 (3): 26–46. 

Kasper Fuehrer, Eva C. in Neal M. Ashkanasy. 2001. Communicating Trustworthiness and 
Building Trust in Interorganizational Virtual Organizations. Journal of Management 27 
(3): 235–254. 

Kogovšek, Katja. 2008. Virtualni svetovi: analiza primera ameriškega virtualnega sveta 
Second Life. Magistrsko delo, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede.  

Konečnik Ruzzier, Maja. 2011. Temelji trženja: pristop k trženjskemu načinu razmišljanja v 
21. stoletju. Ljubljana: MeritUM.  

Kotler, Philip. 1996. Marketing management – trženjsko upravljanje: analiza, načrtovanje, 
izvajanje in nadzor. Ljubljana: Slovenska knjiga.  

Kučić, Lenart J. 2007. Eno življenje ni dovolj. Http://www.lenartkucic.net/2007/06/30/eno-
zivljenje-ni-dovolj/ (15. 11. 2014). 



49 

Larsen, Kai R. T. in Claire R. McInerney. 2002. Preparing to Work in the Virtual 
Organization. Information and Management 39 (6): 445–456. 

Lévy, Pierre. 1998. Becoming virtual: Reality in the Digital Age. New York: Plenum Trade.  

Lévy, Pierre. 2001. Cyberculture. Minneapolis: University of Minnesota Press.  

Lucas, Henry. 1996. Panel 8 The IT-Based Virtual Organization. 
Http://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1151&context=icis1996 (15. 11. 
2014). 

MarketingVox. 2006. Second Life Liberation Army Targets Brands. 
Http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2059014,00.asp (15. 11. 2014).  

Mertens, Peter. 1994. Virtualle Unternehmen. Wirtshaftsinformatik 36 (2): 169–172. 

Metaverse Roadmap. 2007. Roadmap Inputs. Http://metaverseroadmap.org/inputs.html (15. 
11. 2014). 

Miles, Raymond E. in Charles C. Snow. 1986. Network Organizations: New Concepts for 
New Forms. California Management Review 28 (3): 62–73. 

Mowshowitz, Abbe. 1986. Social Dimension of Office Automation. V Advances in 
Computers, ur. Yovits Marshall, 335–404. New York: Academic. 

Oblak, Tanja. 2000. Mitske podobe o življenju na mreži: od poljubnih identitet do izgubljenih 
skupnosti v kibernetskem prostoru. Teorija in praksa 37 (6): 1052–1068.  

Penn, Christopher S. 2013. What World of Warcraft Can Teach you About Marketing 
Cooldowns. Http://www.christopherspenn.com/2013/11/what-world-of-warcraft-can-
teach-you-about-marketing-cooldowns/ (15. 11. 2014).  

Petrov, Sabina. 2009. Izkušnje pri trženju slovenskih podjetji se razlikujejo. 
Http://www.poslovni-bazar.si/?article=2152&mod=articles (15. 11. 2014).  

Petrovič, Robert. 2004. Virtualna resničnost. Http://zofijini.net/online_virtualna/ (15. 11. 
2014). 

Quinn, James B. 1992. The Intelligent Enterprise. New York: Free Press. 

Reena, Jana. 2006. Starwood Hotels Explore Second Life First. 
Http://www.bloomberg.com/bw/stories/2006-08-22/starwood-hotels-explore-second-life-
first (15. 11 .2014).  

Rheingold, Howard. 1993. The Virtual Community. 
Http://www.scottlondon.com/reviews/rheingold.html (20. 11. 2014). 

RTV Slovenija: Znanost in tehnologija. 2008. Dobrodošli na otok MMC-ja v Second Life. (15. 
11. 2014).  

Schermerhorn, John R., James G. Hunt in Richard N. Osborn. 2005. Organizational Behavior. 
New York: Wiley.  

Second Life. 2014a. Your World. Your Imagination. Http://secondlife.com/ (15. 11. 2014).  

Second Life. 2014b. Join Second Life. Https://join.secondlife.com/#0 (15. 11. 2014). 

Second Life. 2014c. Marketplace. Https://marketplace.secondlife.com/ (15. 11. 2014). 

Si.mobil. 2014. Predstavitev. Http://www.simobil.si/predstavitev (15. 11. 2014). 

Snow, Charles C., Jessica Lipnack in Jeffrey Stamps. 1999. The Virtual Organization: 
Promises and Payoffs, Large and Small. V Trends in Organizational Behavior: The 



50 

Virtual Organization, ur. Cary L. Cooper in Denise M. Rousseau, 15–30. Chicester: 
Wiley. 

SteerLineMaster. 2014a. Koncept delovanja. Http://steerlinemaster.eu/koncept-sodelovanja-
virtualni-back-office/ (15. 11. 2014).  

SteerLineMaster. 2014b. Virtualni asistent: ponudba dela in storitev. 
Http://steerlinemaster.eu/virtualni-asistent-ponudba-dela/ (15. 11. 2014). 

Stephenson, Neal. 1992. Snow Crash. New York: Bantham.  

Strausak, Nicole. 1998. Résumé of VoTalk. V Proceedings of the 2nd International  
VoNetWorkshop, ur. Pascal Sieber in Joachim Griese, 9–24. Bern: Simowa. 

Strauss, Judy in Raymond Frost. 2001. E-marketing. New Jersey: Prentice Hall.   

Strehovec, Janez. 1994. Virtualni svetovi. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče.  

Tomšič, Matic. 2014. World of Warcraft: Desetletje najhujše digitalne droge. 
Http://www.siol.net/novice/tehnologija/igre/2014/11/world_of_warcraft.aspx (15. 11. 
2014).  

Travica, Bob. 1997. The Design of the Virtual Organization: A Research Model. 
Http://home.cc.umanitoba.ca/~btravica/voais.html (20. 11. 2014). 

Trček, Franc. 2001. Družbeno-prostorske implikacije interneta, Doktorska disertacija, 
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede.  

Trček, Franc. 2002. Kiberkulture – k novim ekonomijam obdarovanja. V Cooltura – uvod v 
kulturne študije, ur. Aleš Debeljak, 245–263. Ljubljana: Študentska založba.  

Tully, See S. 1993. The Modular Corporation. Fortune 127 (3): 106–115. 

Upton, David M. in Andrew McAfee. 1996. The Real Virtual Factory. Harvard Business 
Review 74 (4): 123–133.  

Valadares, Jeferson. 2011. Free to play Revenue Overtakes Premium Revenue in the App 
Store. Http://www.flurry.com/bid/65656/Free-to-play-Revenue-Overtakes-Premium-
Revenue-in-the-App-Store#.VIIWkjGG_FA (15. 11. 2014). 

Veale, Dannette. 2008. Cisco live in Second Life. 
Http://blogs.cisco.com/socialmedia/cisco_live_in_second_life_john_chambers_qa_on_co
llaboration (15. 11. 2014).  

Volberda, Henk W. 1998. Building the Flexible Firm: How to Remain Competitive. Oxford: 
Oxford University Press. 

Vukasović, Tina. 2012. Trženje: od temeljev trženja do strateškega tržnega načrtovanja. 
Koper: Založba Univerze na Primorskem.  

Ward, Hanson. 2000. Principles of Internet Marketing. Cincinnati (OH): South Western.  

Warner, Malcom in Morgen Witzel. 2004. Managing in Virtual Organizations. London: 
Thomson Learning. 

Wikipedia. 2013a. Second Life. Http://en.wikipedia.org/wiki/Second_Life (15. 11. 2014). 

Wikipedia. 2013b. World of Warcraft. Http://en.wikipedia.org/wiki/World_of_Warcraft (15. 
11. 2014).  

Wilkinson, Kevin. 2005. Organizational Structure and Web Services: A Reality Check. 
Journal of Global Business and Technology 1 (2): 65–80. 



51 

Xu, Xiaofei, Dan Ye, Quanlong Li in Dechen Zhan. 2000. Dynamic Organization and 
Methodology for Agile Virtual Enterprises. Journal of Computer Science and Technology 
15 (4): 368–375. 


