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POVZETEK 

V diplomski nalogi je obravnavano nebesedno komuniciranje v prodaji. Naloga je razdeljena 

na teoretični in raziskovalni del. V teoretičnem delu je uvodoma predstavljeno komuniciranje, 

nato pa še nebesedni vidik komuniciranja na splošno. Sledi obravnava nebesednega 

komuniciranja v prodaji, ki zajema sprejem kupca, urejenost prodajalca, namestitev kupca v 

prostoru, videz izdelka ter urejenost notranjega in zunanjega prodajnega prostora. V 

raziskovalnem delu naloge so nadalje predstavljeni rezultati anketnega vprašalnika, v katerem 

so kupci ovrednotili, kako pomembna so za njih posamezna sporočila, ki jih prodajalci dajejo 

s svojimi gibi, videzom in urejenostjo trgovine. Obravnavana je tudi stopnja zanimanja in 

izobraženosti na področju nebesedne komunikacije. 

Ključne besede: komuniciranje, neverbalna komunikacija, sporočilo, prodajalec, kupec, 

prodajni prostor. 

SUMMARY 

The Diploma thesis discusses non-verbal communication in sales. The thesis consists of the 

theoretical and empirical parts. The theoretical part first presents communication, and then 

also the non-verbal aspect of communication in general. Afterwards, it discusses non-verbal 

communication in sales, including the reception of customers, their appearance, 

accommodation of the customers inside the premises, the appearance of the product and the 

interior and exterior of the sales space. The research part of the thesis presents the results of 

the questionnaire, in which the customers assessed the importance of individual messages 

conveyed by the sales persons with their movements, appearance and tidiness of the store. In 

addition, the thesis also addresses the level of interest and education in the field of non-verbal 

communication. 

Key words: communication, non-verbal communication, message, sales person, customer, 

sales space. 

UDK: 316.772.2:339.162.4(043.2)
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev neverbalnega vidika prodajne komunikacije 

Še starši so živeli v času, ko so imeli eno trgovino in so vsi kupovali v njej. Ko je bilo olje 

»olje« in čokolada »čokolada«, in ne izdelek tega, onega, tretjega ali morda še katerega 

proizvajalca. Prodajalcem se ni bilo treba posebej truditi, da bi izdelke prodali, če je kupec 

nekaj potreboval, je kupil, kar je pač bilo na voljo. Danes so trgovski centri in različne 

trgovine že na vsakem vogalu. Proizvajalcev, ki proizvajajo skoraj enake izdelke oziroma 

izdelke, ki zadovoljujejo isto potrebo, pa je ogromno (podobno velja tudi za storitve). To 

samo po sebi ne pomeni nič slabega, vendar pa se morajo prodajalci toliko bolj potruditi, da 

kupca pritegnejo in ga prepričajo v nakup ravno njegovih izdelkov.  

Prodajalci poskušajo obdržati kupca in privabiti novega na različne načine, in sicer z 

oglaševanjem, akcijskimi ponudbami, s prirejanjem različnih dogodkov v trgovini, z 

nudenjem dodatnih storitev ipd. Vedno bolj pa se zavedajo tudi pomena sporočil, ki jih 

oddajajo s pomočjo nebesedne (tudi neverbalne) komunikacije. Skrbno urejen prodajalec, s 

pokončno držo in prijaznim nasmehom na obrazu, bo zagotovo na kupca naredil pozitiven 

vtis. Kupec bo tudi raje obiskal prodajalno, ki je urejena takoj zunaj kot znotraj.  

Prodajalci se trudijo, da gre kupec zadovoljen iz prodajalne, saj je to najboljša reklama za 

pridobitev novih kupcev. Vsakemu pa se je že zgodilo, da je naletel na prodajalca, katerega 

neverbalna sporočila so bila neprimerna, kot na primer, da je govoril zelo hitro, se pri tem 

pozibaval in gledal okoli sebe. To je za prodajalca neprofesionalno vedenje, saj kupcu daje 

občutek, da se ga želi znebiti, kar pa ne ustreza poslanstvu prodajalca.  

Tudi managerji se zavedajo, kako pomembna so nebesedna sporočila, ki jih ustvarjajo 

prodajalci, prodajni prostor kot zgradba in ne nazadnje tudi oni sami. Zato so nekateri 

ustvarili pravila, tako imenovane kodekse oblačenja, ki predpisujejo, kako mora biti 

prodajalec oblečen in urejen. Ti prodajne prostore tudi redno preurejajo, da bi bili kupcem kar 

najbolj všeč in bi se v njih dobro počutili.  

1.2  Namen in cilji diplomske naloge  

Namen diplomske naloge je opredeliti, analizirati in predstaviti nebesedni vidik 

komuniciranja pri prodaji, zlasti pa preučiti, kakšno pomembnost pripisujejo kupci neverbalni 

komunikaciji prodajalcev.  

Cilji:  

- predstaviti načine neverbalne komunikacije, ki se je poslužujejo prodajalci; 

- ugotoviti, kakšen pomen ima neverbalna komunikacija prodajalcev za kupce; 
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- ugotoviti, ali neverbalna komunikacija lahko vpliva na prodajo. 

1.3 Metode za doseganje ciljev 

Naloga je vsebinsko razdeljena na teoretični in raziskovalni del. V teoretičnem delu so zbrani 

podatki o pomenu in funkciji komuniciranja nasploh ter pomenu neverbalne komunikacije v 

prodaji. Podatki so pridobljeni iz literature domačih in tujih avtorjev.  

V raziskovalnem delu je na podlagi anketnega vprašalnika (s pomočjo kvantitativne 

raziskave) ugotovljeno, kakšen pomen kupci pripisujejo neverbalnim sporočilom prodajalca. 

Vprašanja v anketnem vprašalniku so zaprtega tipa, reševanje pa je potekalo prek spleta. To je 

omogočilo, da je v raziskavi sodelovalo večje število oseb, saj so si te tako lažje vzele čas za 

reševanje. Rezultati so interpretirani in prikazani v preglednicah ter grafih. 

1.4 Predpostavke in omejitve 

Predpostavlja se, da danes prodajalci dajejo vse več poudarka na neverbalno komunikacijo, 

saj se zavedajo, da je ta prepričljivejša od verbalne. Neverbalna komunikacija v prodaji pa je 

še toliko pomembnejša zaradi vse večje konkurence, zato morajo biti prodajalne še toliko bolj 

prijazne in udobne za kupce. Predpostavlja se tudi, da so vsi anketirani upoštevali pravila za 

reševanje ankete in navajali resnične podatke. 

Omejitev predstavlja literatura, iz katere je razvidno, kako neverbalna komunikacija 

prodajalcev vpliva na nakup potrošnika, zato je več o tem pridobljeno z lastno raziskavo. 

Omejitev je tudi velika povezanost med verbalnim in neverbalnim komuniciranjem, saj se v 

največji meri pojavljata skupaj oz. neverbalno komuniciranje potrjuje verbalno. Predpostavlja 

se, da so anketiranci na vprašanja o pomembnosti neverbalne komunikacije izbirali odgovore, 

kjer jih prepriča tudi verbalna komunikacija. 
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2 KOMUNICIRANJE 

2.1 Opredelitev pojma komuniciranje 

Pojem komunicirati Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ, 2000) opredeli kot 

»izmenjevati, posredovati misli, informacije, sporazumevati se«. Sama beseda komunicirati 

pa izvira iz latinske besede »comunicare«, kar pomeni občevati, razpravljati, posvetovati se, 

vprašati za nasvet (Ferjan 1998, 9). 

Uletova in Kline (1996, 24) navajata, da komunikacija med ljudmi poteka tedaj, ko med 

partnerji v socialni interakciji teče kontinuirani tok sporočil. Navajata tudi, da morajo 

sogovorci v komunikaciji poznati enake ali vsaj zelo podobne kode, s katerimi oblikujejo 

sporočila, kot na primer obvladati morajo isti jezik in določenim gestam pripisovati enake 

socialne pomene, kar pomeni, da morajo sporočila, ki jim jih dajejo drugi, znati dekodirati, 

tolmačiti in razumeti, svoja lastna pa oblikovati ali kodirati na takšen način, da jih lahko 

partnerji razumejo enako ali vsaj na soroden način kot oni sami.  

Komuniciramo povsod, kjerkoli smo, na primer doma, v službi, v prostem času in s komerkoli 

smo na primer prijatelji, sodelavci, znanci, tistimi, ki jih imamo radi ali pa tistimi, ki jih ne 

maramo in tudi sami s sabo (Kavčič 2004, 3). Uletova (2005, 21) pri tem navaja, da se 

komuniciranju ni mogoče odpovedati, saj so posameznikovi čuti v budnem stanju in so v 

stalni pripravljenosti, da sprejmejo signale ter se nanje tudi odzovejo. Tako tudi sami hote in 

tudi nehote pošiljamo sporočila zunanjemu svetu. Tudi Možina, Tavčar in Kneževičeva 

(1998, 24) ugotavljajo, da je nemogoče vzdržati se komuniciranja, saj so lahko molk, obrnjen 

hrbet ali zatisnjena ušesa še kako zgovorni, pomenijo odklanjanje oziroma, da nečesa nočemo 

vedeti.  

2.1.1 Oblike komuniciranja 

Glede na udeležence v komunikacijskem procesu in glede na uporabljene kanale Kavčič 

(2008, 9–10) loči več oblik komuniciranja:  

- intraosebne komunikacije, kjer oseba komunicira sama s sabo;  

- medosebne komunikacije, kjer dve ali skupina oseb komunicira neposredno med seboj;  

- organizacijske komunikacije, ki so predvidene s pravili organizacije, statusom in vlogami 

udeležencev;  

- govorice, so medosebne neformalne komunikacije, katerih vsebina je nepreverjena;  

- medijske komunikacije z uporabo pripomočkov za obveščanje, kot so telefon, teleprinter, 

telefax, elektronska pošta, radio itd.;  

- masovno komuniciranje, ki se nanaša na komuniciranje s sredstvi množičnega obveščanja 

(jumbo plakati, reklamni letaki itd.);  
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- neverbalno komuniciranje, kamor spada podajanje sporočil preko drže telesa, postavitve 

rok in nog, mimike obraza, obleke, stvari, ki jih posedujemo itd. 

2.1.2  Sestavine komunikacijskega procesa 

Kavčič (2004, 7) komunikacijski proces v organizaciji označi kot seštevek vseh sestavin, ki 

skupaj omogočajo, da sporočevalec informacijo pridobi od vira, jo oblikuje v sporočilo in 

posreduje do uporabnika. 

Te sestavine so: 

- Sporočevalec: je oseba, ki zbere, selekcionira in ovrednoti podatke in informacije, jih 

oblikuje v sporočilo ter posreduje naprej do sprejemnika. 

- Vir informacij: to so lahko osebe ali sredstva, od katerih sporočevalec pridobiva podatke 

in informacije, katere nato ovrednoti in sestavi v sporočilo. 

- Sporočilo: sporočevalec želi prejemniku posredovati nek svoj namen, ker pa tega ne more 

storiti neposredno, mora ta namen z znaki (beseda, številka, kretnje, zvok, predmet, slika), 

ki jih prejemnik razume v enakem pomenu kot sporočevalec, oblikovati v sporočilo. 

- Komunikacijski kanal: je sredstvo, po katerem se sporočilo prenese od sporočevalca do 

prejemnika. Sporočilo je lahko posredovano po različnih stvareh: prek računalnika, 

telefona, v obliki pisma, pisnega sporočila ali poročila, po faksu, v neposrednem 

pogovoru, s sliko, s kurirjem oziroma odposlancem. 

Pri izbiri komunikacijskega kanala se mora sporočevalec vprašati, kako močan vtis želi pustiti 

oziroma kako pomembno je, da si prejemnik sporočila zapomni čim več informacij. 

Dokazano je namreč, da si prejemnik zapomni 10 % kar prebere, 20 % kar sliši, 30 % kar 

vidi, 50 % kar vidi in sliši, 70 % kar sam pove in 90 % kar sam naredi (Ferjan 1998, 17).  

Prejemnik informacije: je oseba ali skupina oseb, kateri je sporočilo namenjeno. Naslovljenec 

je lahko točno določena oseba: na primer, ko po telefonu želimo neko osebo, je sporočilo 

namenjeno samo njej, medtem ko je na primer sporočilo objavljeno v dnevnem časopisu, 

namenjeno širši javnosti. 

Povratno sporočilo (feedback): je sporočilo prejemnika informacije, ki ga kot odgovor pošlje 

sporočevalcu. Povratno sporočanje je neprestano, ker tudi komuniciramo neprestano, tako je 

lahko povratno sporočilo verbalno ali neverbalno. Povratno sporočilo ima neprecenljiv 

pomen, saj sporočevalcu pove, če je sporočilo na prejemnika naredilo želen vtis. Od 

povratnega sporočila je tudi odvisno, kako bo sporočevalec reagiral v nadaljevanju. 

Komunikacijske ovire in šumi: so vsi dejavniki, ki zmanjšujejo natančnost ali preprečujejo 

prenos sporočila ali povzročijo, da sprejemnik sporočilo napačno razume. 
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Komunikacijsko okolje: je sestavljeno iz vseh dejavnikov, ki kakorkoli posredno ali 

neposredno dejansko vplivajo ali pa bi lahko vplivali na proces komuniciranja.   

2.2 Opredelitev pojma poslovno komuniciranje 

Poslovno komuniciranje je komuniciranje, ki poteka v organizaciji sami in med drugimi 

organizacijami. Možina, Tavčar in Kneževičeva (1998, 18) tako navajajo poslovno 

komuniciranje, ki poteka navzven in poslovno komuniciranje, ki poteka znotraj organizacije. 

Komuniciranje navzven je na primer komuniciranje z odjemalci in dobavitelji, s konkurenti, 

oblastmi itd., komuniciranje znotraj pa je med ravnmi v organizaciji, med deli organizacije in 

med funkcijami organizacije.  

Pri poslovnem komuniciranju gre skratka za to, da vsa komunikacija služi za doseganje 

poslovnih ciljev organizacije. Možina, Tavčar in Kneževičeva (1998, 26) ugotavljajo, da je 

glavni namen poslovnega komuniciranja vplivanje (drugi nameni so še informiranje, 

poučevanje, prepričevanje itd.), saj je poslovno komuniciranje uspešno, če vpliva na stališče 

in delovanje posameznikov ter skupin tako, da ti pripomorejo k doseganju poslovnih ciljev 

organizacije. 

2.2.1 Razlike med poslovnim in drugim komuniciranjem 

Med komuniciranjem nasploh in poslovnim komuniciranjem so nekatere temeljne razlike. Te 

je Kavčič (2008, 58–59) razčlenil na naslednje skupine: 

- Poslovne komunikacije imajo praktičen namen. Nekatere komunikacije imajo namen 

zabavati, vplivati na razpoloženje in čustva sogovornika itd., medtem ko ima poslovno 

komuniciranje namen dosegati poslovne cilje organizacije. Konkretno to lahko pomeni 

prodati izdelek, ponuditi ponudbo stranki, dati sodelavcu navodilo, kako naj dela, 

prisostvovati sestanku itd.  

- Poslovne komunikacije odgovarjajo na konkretna vprašanja. Namen poslovnega 

komuniciranja je odgovarjati na konkretna vprašanja in dosegati konkretne cilje. Če kupec 

izpolni naročilnico, prodajalec odgovarja tako, da dostavi zahtevane izdelke. Vodja 

nekega oddelka določi nova navodila za delo, delavci pa odgovarjajo tako, da naprej 

delajo po novih navodilih ali pa tudi ne, če so navodila v praksi neizvedljiva in to 

informacijo v obliki povratnega sporočila predajo vodji. Danes so udeleženci v poslovnem 

svetu bombardirani s številnimi informacijami, zato je še kako pomembno, da izberejo 

tiste informacije, ki so najbolj učinkovite. Tako je pri poslovnem sporočanju pomembno, 

da je sporočilo kratko, razumljivo in nedvoumno, seveda pa tudi kakšna vljudnostna fraza 

na začetku in koncu ni odveč. 

- Poslovne komunikacije morajo biti prilagojene prejemniku. Ker gre pri poslovnem 

komuniciranju za uresničevanje konkretnih ciljev, mora sporočevalec sestaviti takšno 
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sporočilo, da ga bo prejemnik razumel brez težav in bo tako uresničil naprošeno, kot na 

primer prišel na sestanek, sestavil poročilo, kupcu dostavil naročeno blago itd. 

- S poslovnimi komunikacijami se trudimo za dober vtis. Velikokrat je za doseganje namena 

sporočila odvisno tudi to, kakšen vtis naredi sporočevalec na prejemnika. Še posebej 

pomemben je prvi vtis. Sporočevalec mora zato oblikovati sporočilo tako, da bo to na 

prejemnika naredilo dober vtis. Pogosto je to, kako nekaj povemo, prav tako pomembno 

kot kaj povemo. 

- Poslovno komuniciranje je ekonomično. Ker je v poslovnem svetu čas denar, ljudje 

nimajo časa za branje dolgoveznih sporočil, zato morajo biti sporočila v poslovnem svetu 

kratka, jasna, natančna in nedvoumna. To pa ne pomeni, da morajo biti kratka za vsako 

ceno. Vsebovati morajo bistvene podatke. Vljudnostne fraze na začetku in koncu, v skladu 

s kulturo, kateri pripada prejemnik, ne bodo nikoli odveč. 

2.2.2  Stroški poslovnega komuniciranja 

V organizacijah se v stroške zaračuna stroške materiala in storitev, nemalokrat pa se pozabi na 

stroške poslovnega komuniciranja, ki je predvsem za komuniciranje porabljeni čas. Kavčič 

(2004, 67) je zapisal, da vodilni v organizaciji porabijo kar 75 % časa za komuniciranje. 

Glede na to je moč sklepati, da stroški poslovnega komuniciranja niso tako zanemarljivi in 

jim je priporočljivo nameniti več pozornosti. 

Kavčič (2004, 68–69) je stroške poslovnega komuniciranja razdelil na denarne in nedenarne. 

Denarni stroški komuniciranja so tisti stroški, ki jih je moč neposredno prikazati v denarni 

obliki: stroški opreme za komuniciranje (oprema večje vrednosti, ki se uporablja dalj časa in 

se tudi stroški računajo na celoten čas njene uporabe), stroški materiala, ki je porabljen v 

poslovnem komuniciranju, stroški dela (sem sodijo stroški časa zaposlenih, porabljenega za 

komuniciranje) ter stroški komunikacijskih storitev (telefonske naročnine, stroški poštnine, 

stroški vključitve v računalniška omrežja itd.). 

Nedenarni stroški komuniciranja so tisti stroški, ki jih ima organizacija, vendar jih ne more 

prikazati v denarni obliki. To so predvsem stroški, ki so posledica neustreznega poslovnega 

komuniciranja. Med te stroške Kavčič (2004, 69) uvršča stroške slabih odločitev, 

nerazumevanje znotraj organizacije, med posamezniki in formalnimi skupinami ter med 

organizacijami, stroške neustreznega zaposlovanja kadrov, prekinjenih poslovnih pogajanj, 

povzročenih negativnih čustev, nizke produktivnosti itd.    

2.3 Opredelitev pojma neverbalno komuniciranje 

Komuniciranje ni samo prenašanje ubesedenih sporočil, bodisi pisno ali ustno. Mijatovićeva 

(2011, 301) pa je zapisala, da človek komunicira že s tem, ko je navzoč. 
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V trenutku, ko posameznik nekoga zagleda, že dobi neko sporočilo o njem, telesna drža in 

mimika obraza pa sporoča, ali je ta oseba vesela, polna energije, odprta, žalostna, 

zdolgočasena, jezna in podobno. Obleka lahko pove, s čim se oseba ukvarja, kakšno glasbo 

posluša ali kako premožna je. Sporočati je možno tudi s predmeti, ki jih nekdo ima, in z 

urejenostjo prostorov. Na primer, če se gre v zavarovalnico skleniti novo zavarovanje in se 

vstopi v poslovni prostor, ki je sodobno grajen, opremljen s stvarmi iz najboljših materialov, 

čist, skratka, vse je na svojem mestu, to daje informacijo, da je tako urejeno tudi njihovo 

poslovanje in da bodo tam zaposleni glede zavarovanja znali prav svetovati. 

Uletova in Kline (1996, 42) ugotavljata, da se le del komunikacije z drugimi ljudmi odvija 

zgolj na jezikovni ravni, ostalo komuniciranje pa poteka s celim telesom, na primer z držo 

telesa, gestami, izrazom na obrazu, obleko in urejenostjo. Izpostavita tudi znotraj jezikovne 

komunikacije, ki jih imenujeta komuniciranje »ob jeziku«. To je s pomočjo čustveno nabitih 

poudarkov, ali nasprotno, s trenutki tišine med besedami. Med neverbalno komuniciranje 

Uletova in Kline (prav tam) prištevata tudi komuniciranje z opozorilnimi znaki (na primer 

prometni znaki), s slikami in podobami. 

Neverbalno komuniciranje Kavčič (2008, 182) opredeli kot komuniciranje z vsemi sredstvi, 

pri katerih sporočilo ni spremenjeno v besedne simbole. 

2.4 Razlike med verbalnim in neverbalnim komuniciranjem 

Pri komuniciranju v praksi se istočasno uporablja verbalno in neverbalno komuniciranje. 

Običajno (največkrat nezavedno) je uporabljena tudi neverbalna komunikacija, ki govorjeno 

potrjuje. Vendar pa med neverbalno in verbalno komunikacijo obstajajo pomembne 

posebnosti, po katerih se ti tudi razlikujeta. Te razlike so (Ule 2005, 194–195): 

- neverbalnim sporočilom bolj zaupamo in jih jemljemo kot verodostojnejša; 

- neverbalna sporočila so starejša; z dojenčkom se v prvih mesecih sporazumevamo samo 

preko neverbalnih znakov; 

- neverbalna sporočila so čustveno močnejša; na primer bolj bomo sočustvovali z nekom, ki 

ga bomo videli jokati, kot če nam bi nekdo povedal, da je oseba jokala; 

- neverbalna sporočila imajo bolj univerzalen pomen, čeprav obstajajo tudi v tem načinu 

komuniciranja medkulturne razlike; bolj kot so neverbalna sporočila biološko določena, 

tem bolj so spontana in univerzalna; tako so najbrž najbolj univerzalni signali izrazi na 

obrazu, zaradi svoje pomembnosti pri komuniciranju iz oči v oči; 

- simbolna neverbalna sporočila so naučena in navadno izražajo lokalne pomene, ki so 

vezani na pomembne subkulture, skupine in pare; 

- neverbalna sporočila so kontinuirana in ciklična; geste in telesni gibi se nadaljujejo drug v 

drugega in jim ne moremo točno določiti začetka. To nam daje občutek, da so bolj 

povezana s telesom in jih jemljemo za bolj svoje kot na primer besede, ki jih zapišemo na 

papir; 
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- pri neverbalnem komuniciranju lahko naenkrat uporabimo več kanalov, medtem ko je 

verbalno komuniciranje omejeno na en kanal v določenem trenutku; sporočilo pa je 

intenzivnejše, če je posredovano po več kanalih hkrati. 
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3 NEVERBALNO KOMUNICIRANJE 

3.1 Pomen neverbalnega komuniciranja 

Ferjan (1998, 32) ugotavlja, da je neverbalno komuniciranje mnogo kompleksnejše kot 

verbalno. Povprečno izobražen človek namreč razume nekaj tisoč besed, v vsakodnevni 

komunikaciji jih uporablja nekaj sto, medtem ko govorica telesa obsega nekaj sto tisoč 

izrazov.  

Uletova in Kline (1996, 43) navajata, da je neverbalna komunikacija povsem nezavedna 

(fiziološka) reakcija, ki nima namena sporočati. Lahko je delno nezavedna reakcija, delno 

zavestno oddano sporočilo. Lahko, toda redko, je povsem zavestno vodena reakcija ali 

sporočilo.  

Iz tega je mogoče sklepati, da se večina pomena prenese preko neverbalnega komuniciranja in 

ima to pri sporočanju veliko težo. Tako lahko le izurjen poznavalec neverbalne komunikacije 

od sporočevalca prejme vsa sporočila, ki mu jih pošilja, četudi so ta poslana nezavedno, 

vendar pa imajo lahko zelo velik pomen, kot na primer, če sporočevalec nekaj prikriva ali celo 

govori neresnico. 

3.2 Funkcije neverbalnega komuniciranja 

Po Uletovi in Klineju (1996, 44–46) so funkcije neverbalnega komuniciranja naslednje: 

- Vodenje socialne situacije. Z neverbalno komunikacijo vodimo pogovor, sogovorniku 

pokažemo, da želimo pogovor začeti, nadaljevati ali zaključiti. Ko pristopimo do nekoga 

in ga pogledamo, tako pokažemo, da bi želeli začeti pogovor z njim. Zaključek pogovora 

pa navadno nakažemo z obratnim zaporedjem signalov, najprej odmaknemo pogled in se 

nato počasi oddaljimo od sogovorca. Funkcija vodenja socialne situacije je 

najpomembnejša. 

- Sporočila o sebi. To so sporočila o rodu, spolu, rasi, starosti, položaju, izobrazbi itd. Sem 

spada tudi samopredstavitev. Ker pa ni neverbalnih znakov, ki bi pomenili prijaznost, 

priljubljenost, inteligenco ipd., to navadno nakažemo z nasmehom, kimanjem, primerno 

situaciji pokažemo prijaznost, kritičnost ali inteligentnost. Status, seksualno željo ali 

bogastvo pa lahko pokažemo s stilom oblačenja, modnimi dodatki, odlikovanji, predmeti, 

ki so simbol statusa (avtomobili, znamke oblačil in dodatkov, lokacija bivališča …) itd. 

- Komunikacija emocionalnih stanj. Čustvena stanja navadno težje ubesedimo kot druga 

sporočila. Primernejše in lažje je čustva sporočati preko izraza na obrazu, drže telesa in 

gest rok. Raziskave pa so pokazale, da so izrazite razlike pri izražanju in interpretaciji 

čustev med spoloma. 
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- Komunikacija stališč. Svoja stališča lahko izrazimo tako verbalno kot neverbalno, vendar 

pa neverbalne geste bistveno presegajo govorno vsebino. Posebno negativna stališča raje 

izražamo neverbalno. 

- Kontrola kanala. Z neverbalnimi signali kontroliramo rabo verbalnega kanala 

komunikacije. S pogledom, kretnjo roke in mimiko obraza določamo, kdo v skupini ima 

besedo, koliko časa lahko govori ter kdo bo naslednji govornik. To pravico do govora 

moramo pri poslovnem komuniciranju še posebno spremljati in določati tako, da gre v 

izgubo čim manj informacij.  

Funkcije neverbalnega komuniciranja pa Kavčič (2008, 183) združi v naslednje: 

- upravljanje komunikacijske situacije; 

- dajanje informacij; 

- kontrola, povezovanje in razvoj povezovanja z drugimi; 

- izražanje intimnosti; 

- prepričevanje in vpliv; 

- olajševanje doseganja ciljev interakcij. 

Verbalno in neverbalno komuniciranje največkrat poteka istočasno, kar je najbolj opazno v 

pogovoru iz oči v oči. Pri telefonskem pogovoru je večji poudarek na verbalnih sporočilih, saj 

se sogovornika ne vidita, še vedno pa je moč dobiti dodatne informacije na podlagi 

parajezika. Najmanj neverbalne komunikacije pa je moč zaslediti pri pisnem sporočanju, na 

primer, kakšen papir je uporabil pošiljatelj, kakšna je oblika pisave (če je napisano 

lastnoročno) itd.  

Povezovanje verbalnega in neverbalnega komuniciranja navaja tudi Kavčič (2004, 204–205), 

kjer izpostavlja predvsem uporabo neverbalnega pri verbalnem komuniciranju. To je: 

- Ponavljanje. Sporočevalec z gesto ponovi, kar je povedal. Na primer: »Poglejte to!« in z 

roko pokaže na predmet. 

- Nasprotovanje. Sporočevalec z neverbalnimi znaki pokaže nestrinjanje s tem, kar je 

povedal. Na primer: »Naredili bomo, kot je predlagal gospod Novak.« Z rokami pa 

pokaže, da je to rekel, ker nekdo prisluškuje. 

- Poudarjanje. Z neverbalnimi znaki sporočevalec poudari, kar je povedal. Na primer, 

veselo novico povemo naglas, z nasmehom na obrazu, skrivnost pa šepetamo ipd.  

- Nadomeščanje. Namesto, da na vprašanje: »Si lahko sposodim tvoje pisalo?«, odgovori z 

besedo, samo prikima z glavo. 

- Dopolnjevanje. Z neverbalnim sporočanjem lahko podpremo, dopolnimo, razširimo ali 

modificiramo ali podrobneje izrazimo verbalno sporočilo. Na primer: »To ste zelo dobro 

opravili.«, pri čemer mu seže v roko in se nasmehne. 

- Urejanje. Neverbalno sporočamo tudi, ko želimo začeti, nadaljevati, prekiniti ali končati 

pogovor. Na primer: s počasno hojo nazaj poslušalec govorcu sporoča, da želi pogovor 

zaključiti. 
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3.3 Vrste neverbalnega komuniciranja 

Pri neverbalnem komuniciranju se signali ne oddajajo in sprejemajo le po enem kanalu, kot to 

poteka pri verbalnem komuniciranju, ampak se ti prenašajo istočasno prek več kanalov. Tako 

se v istem trenutku dajejo informacije o nekom s pomočjo oči, izraza na obrazu, postavitvijo 

rok in nog, postavo, obleko ter predmeti, ki jih ima posameznik. Nadalje pa se številni 

podatki, ki jih nekdo prejme v zelo kratkem času, strnejo in preoblikujejo v celoten vtis o 

osebi.  

Uletova (2005, 206) je zapisala, da lahko vse neverbalne znake razvrsti v tri dimenzije, in 

sicer so to: 

- znaki neposrednosti in zaupnosti: sporočajo ocene drugih, občutke naklonjenosti, 

simpatije in odbojnosti; sem spadajo kontakt pogledov, telesna orientacija, pomik telesa 

naprej, medsebojna distanca, dotik; 

- znaki nadzorovanja: sporočajo statusne razlike in socialni nadzor; ti znaki so prekrižane 

ali ne prekrižane roke, napeto ali sproščeno telo, nagib telesa, napete ali sproščene roke, 

prekrižane ali ne prekrižane noge pri sedenju; 

- znaki aktivnosti: sporočajo pozornost in pripravljenost na reagiranje; med te znake sodijo 

gibi nog, kimanje z glavo, dejavnosti obraza in prijaznost, obseg glasu, hitrost govora in 

poudarki v njem.  

Vsak avtor, ki preučuje neverbalno komunikacijo, določi oblike neverbalnega komuniciranja 

malo drugače, vendar pa se po vsebini le malo razlikujejo drug od drugega. V raziskavi je 

uporabljena takšna opredelitev oblik, ki bo za preučevanje vpliva neverbalne komunikacije v 

prodaji najbolj koristila. 

3.3.1 Parajezik 

»Ko daš glasovno sporočilo, daš veliko več, kot samo vsebino sporočila.« (McCarthy in 

Hatcher 2002) 

Pri govorjenju o neverbalni komunikaciji se dobi asociacija na držo telesa, postavitev rok in 

nog, obrazno mimiko, dotikanje in prostor; na parajezik pa se mnogi spomnijo šele, ko malo 

bolje pomislijo, kaj vse še spada k neverbalnemu komuniciranju. Morda zato, ker se parajezik 

zazna šele takrat, ko sporočevalec začne verbalno pošiljati sporočila, medtem ko je druge 

neverbalne signale moč zaznati že prej; ali pa se signali parajezika sprejemajo tako 

samoumevno, ker prihajajo skupaj z govorjenim sporočilom in se posameznik na slednjega 

bolj osredotoči.  

McCarthy in Hatcher (2002, 123) sta zapisala, da se posameznik prav tako kot na ostalo 

neverbalno govorico odzove tudi na parajezik; kot iz jasne in pravilne pisave se lahko tudi iz 
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kakovosti glasu oblikuje mnenje o določeni osebi. Zato je pomembno, da je glas sproščen in 

izraža takšno sporočilo, ki je skladno z vsebino govorjenega. 

Parajezikovni znaki se lahko imenujejo tudi objezikovni znaki, saj spremljajo govorno 

komuniciranje. Tako je sporočilo, ki ga govorec poda prek govorjenih besed, verbalno 

sporočilo, način, kako to pove, pa je parajezikovno sporočilo (Ule 2005, 206). 

Parajezik avtorji razdelijo na naslednje lastnosti glasu, ki so v uporabi pri verbalnem 

komuniciranju: 

- višina glasu oziroma melodija govora: določa, kdaj se glas dvigne ali spusti, na primer pri 

vprašaju in vejici se glas dvigne, pri piki pa spusti. Vse spremembe višine glasu pa se 

nanašajo na vsebino sporočila (Birkenbihl 1999, 121);  

- glasnost: to je jakost tona. Če je govorec preglasen, s tem izraža napadalnost ali pa 

zavzetost za neko stvar (Birkenbihl 1999, 127); 

- odmori: odmor lahko služi kot poudarek naslednje besede, razmislek, govorec molči, da 

bi drugim omogočil povedati, kaj mislijo, ali pa odmor nastane, ker se je govorec zmedel 

(Birkenbihl 1999, 126);  

- poudarek v stavku: razlika je med: »Gospa Novak je odsotna.«, ali: »Gospa Novak je 

odsotna.« (Kavčič 2008, 185); 

- hitrost: to je, kako hitro govorec izgovarja besede (Kavčič 2008, 185); 

- kvaliteta glasu: to je kvaliteta tona glasu (Kavčič 2008, 185). 

Uletova (2005, 207) dodaja še parajezikovne znake, ki imajo v komuniciranju samostojno 

vlogo in ni nujno, da so povezani z verbalnim sporočilom. Ti znaki so, na primer, jok, smeh, 

žvižganje, stokanje in vzdihovanje. 

3.3.2 Govorica telesa 

»Besede lahko lažejo,govorica telesa nikoli.« (McCarthy in Hatcher 2002) 

Govorico telesa je moč razdeliti na tri področja, in sicer na videz, gibanje telesa in geste. 

Videz 

Kavčič (2004, 208) v to uvršča višino in debelost telesa. Za moške naj bi veljalo, da hitreje 

dobijo službo, če so vitki in visoki, saj njihov videz izraža samozavest in dominantnost. 

Nekatere raziskave so pokazale, da imajo višji moški tudi večjo plačo.  

Pri poslovnem komuniciranju se tudi debelost kaže kot neugodna. Dokazano je namreč, da je 

debelost najpogostejši razlog za diskriminacijo. Debelejši naj bi tudi zaslužili manj kot suhi 

(Kavčič 2004, 208). 
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Gibanje telesa 

V ta del spadajo poza in drža telesa, noge in hoja, sedenje, ležanje, postavitev rok, ramena ter 

sinkronija. 

Poza in drža 

Drža telesa odraža notranjo držo osebe. Birkenbihlova (1999) ugotavlja, da čim bolj naravnost 

kdo stoji, tem bolj pokončna je njegova notranja drža in takšen človek ni niti negotov 

(nagnjenost naprej) niti ošaben (nagnjenost nazaj). 

 

Slika 1: Poza in drža 

Vir: Birkenbihl 1999, 56. 

Pri drži A oseba stoji pokončno in malo nagnjeno nazaj. To je prevzetna drža. Vendar pa 

Birkenbihlova (1999) opozarja, da je to lahko potrditi šele takrat, ko se opazi, da ima takšna 

oseba hkrati tudi pogled od zgoraj navzdol.  

Pri drži B oseba stoji vzravnano, njen pogled pa je usmerjen naprej. To se imenuje odprta 

drža. Odraža odprtost do drugih ljudi in okolja, je tudi položaj, s katerega se lahko, če je treba, 

odziva v obe smeri. Označena je kot pozitivna, razen, če kdo strmi v drugega.  

Ponižno držo (slika C) ima oseba, ki je nagnjena naprej, spremlja pa jo pogled od spodaj 

navzgor ali pa stika s pogledom primanjkuje (Birkenbihl 1999, 56–58).  

Birkenbihlova (1999) tudi ugotavlja, da je pri drži treba biti pozoren tudi na drugi vidik, to je 

odprtost in zaprtost drže. Ljudje se pred nevarnostjo zavarujejo tako, da dvignejo ramena ali 

potegnejo glavo mednje. Včasih se zavarujejo tudi s kakšnim predmetom, kot na primer z 

akti, za katerimi se skrijejo, kot je to prikazano na sliki 2.  
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Slika 2: Poza in drža 

Vir: Birkenbihl 1999, 58. 

Clayton (2004, 52) opiše držo telesa, ki je primerna za poslovni nastop tako: 

Vzravnana glava, navzven obrnjene roke, ki pozivajo občinstvo, naj prisluhne … Vaše telo je v 

celoti vidno - že takoj spočetka morate s poslušalci vzpostaviti stik z vsem telesom.  

Noge in hoja 

Kavčič (2008, 188) loči tri osnovne položaje nog, in sicer: 

- Razširjeni položaj nog. V stoječem položaju taka drža sporoča uravnoteženost in 

sproščenost, največkrat ga uporabljajo dominantne osebe. V sedečem in ležečem položaju 

pa največkrat izraža seksualnost. 

- Noge skupaj. Tak položaj nog pri stanju, sedenju ali ležanju izraža podrejenost, pozornost 

in naučenost. V tem položaju oseba izraža nevtralno stališče do okolja. 

- Prekrižane noge. Navadno je ena noga čez drugo, izraža pa obrambni položaj, 

vznemirjenost in zadržanost. Prekrižane noge v obliki številke 4 izražajo prepirljivost in 

tekmovalnost.  

Avtor je poleg navedenih položajev dodal še spodvite noge, ki nakazujejo, da je oseba v 

»domišljijskem svetu«, naprej iztegnjene noge pri sedenju, ki kažejo na izzivalnost, stopala v 

celoti na tleh in rahlo razprta kolena pa izražajo zbrano poslušanje. 

Za hojo velja skoraj vse, kar velja tudi za stanje, le da se telo giblje. Birkenbihlova (1999, 58) 

tako glede na premikanje nog izpostavi dve vrsti hoje. Hoja na način, da so kolena vedno 

najbolj sprednji del telesa, kot »štorklja v solati«; takšen način hoje izraža negotovost oziroma 

previdnost. Nasprotje temu pa je, da so najbolj spredaj stopala. Takšna hoja na cela stopala je 

močna in odločna, tako hodijo ljudje, ki se jim mudi, se ne bojijo in imajo jasne cilje. 
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Sedenje 

 

Slika 3: Položaji pri sedenju 

Vir: Birkenbihl 1999, 59. 

Drža A se imenuje bežeči položaj. Oseba v takšnem položaju ima telesno težo pred boki, zato 

lahko hitro vstane in odide, zlasti še, če ima noge kot v koraku. V takšnem primeru je bolje, 

da se pogovor ne nadaljuje, dokler se ne izve vzroka za tako držo.  

Drža B kaže prožnost in odprtost. Sogovorec v takšnem položaju pokaže, da v glavnem 

sprejema sporočila oziroma ga zanima pogovor, pripravljen je okolje sprejemati in se mu 

približati. 

Pri drži C je telesna teža pomaknjena nazaj, kar pa sploh ne pomeni nujno prevzetnosti, kot bi 

jo pri stoječem položaju, ampak lahko sogovornik zavzame takšen položaj, ker se hoče 

namestiti udobno (Birkenbihl 1999, 59–61). 

Ležanje 

Ameriški psihiater Samuel Dunkell, ki je preučeval položaj telesa med spanjem, je prišel do 

naslednjih ugotovitev (Birkenbihl 1999, 6364):  

- položaj fetusa (popolnoma zviti, absolutno zaprta drža): taki ljudje iščejo oporo in zaščito, 

potrebujejo jedro, okrog katerega bodo gradili svoje življenje; 

- spanje na trebuhu: oseba, ki rada določa tok dogodkov okrog sebe, ne mara presenečenj; 

- spanje na hrbtu: to so navadno osebe, ki imajo občutek varnosti in zaupajo vase, so močne 

osebnosti, ki z lahkoto sprejemajo svet in njegove ponudbe.  

Roke  

Odprte kretnje rok imajo isti pomen kot odprta drža, to je pripravljenost na sprejem informacij 

ter odprtost do okolja. Nasprotje temu pa so zaprte kretnje rok. Tako na primer roke, 

prekrižane na prsih, prikazujejo obrambni položaj in odklanjanje, roke v žepih izkazujejo 
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sproščenost, sklenjene za vratom pa dominantnost. Sklenjene roke lahko izražajo samozavest, 

lahko pa so tudi izraz napadalnosti ali negativnega razpoloženja. Roke, sklenjene v trikotnik, 

brez uporabe drugih kretenj, izražajo samozavest. Roke za hrbtom tako, da ena dlan prime 

drugo, izražajo vzvišenost in samozavest. Prst v ustih pomeni, da je oseba v stiski (Kavčič 

2004, 212). 

Razlika je tudi med malimi in velikimi gibi (Birkenbihl 1999). Za velike gibe ugotavlja, da jih 

uporabljajo ljudje, ki bi radi vzbujali pozornost, bahači, širokoustneži in takšni, ki nenehno 

pretiravajo. Mirni veliki gibi vzbujajo občudovanje, živčni zastraševalnost, hlastne velike 

kretnje pa nemir in zmedo. Male geste pa uporabljajo ljudje, ki ne želijo pozornosti, so 

nezahtevni, skromni, notranje občutljivi in zadržani, najdejo pa se tudi takšni, ki so zviti in 

zahrbtni ter želijo na ta način narediti nebogljen vtis. Birkenbihlova (1999, 87–88) pa zaključi 

z mislijo: »Čim močnejša so čustva, tem bolj poudarjeni so gibi«. 

Ramena  

Iz opazovanja ramen je mogoče razbrati naslednja sporočila (Možina, Tavčar in Kneževič 

1998, 50): 

- dvignjena ramena pomenijo strah in grozo; 

- spuščena ramena izražajo breme odgovornosti; 

- oglata ramena kažejo pripravljenost na odgovornost. 

Sinkronija  

Je spontano ujemanje telesnih gibov med sogovornikoma. Daje nam občutek, da smo se z 

nekom dobro ujeli, kar je za uspešno komunikacijo zelo dobro. Tako nekateri prodajalci pri 

pridobivanju strank zrcalijo strankine gibe, da bi vzpostavili sinkronijo oziroma bi stranka 

dobila občutek, da se je ujela s prodajalcem in mu tako bolj zaupa (Kavčič 2004, 213).  

Geste 

So najbolj znane oblike telesne govorice. Geste je najlažje mogoče prebrati oziroma je možno 

najbolj natančno določiti njihov pomen. Vendar pa so nekatere geste močno kulturno 

pogojene, ista gesta pa ima lahko pri nas povsem drugačen pomen kot na primer na 

Kitajskem. Uletova (2005, 212–213) je geste razvrstila v pet skupin, ki so: 

- emblemi: geste, ki imajo samostojen pomen in jih zlahka pretvorimo v besede, kot na 

primer dvignjena roka v obliki črke V je znak za zmago; 

- ilustratorji: geste brez samostojnega pomena, zato spremljajo govor in jih uporabimo, ko 

želimo nekaj še posebej poudariti, kot na primer prikimavanje ali odkimavanje z glavo. 
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Ilustratorji navadno povečujejo razumevanje govornega sporočanja, lahko pa ga tudi 

otežujejo, če ne ustrezajo govorjenemu sporočilu; 

- čustveni izrazi: pokazatelji naših občutkov in čutenj, kot na primer otroci od veselja 

skačejo in plešejo, odrasli pa se le smejimo (čeprav je smeh lahko tudi zaigran); 

- regulatorji ali urejevalne geste: s tem nadzorujemo komunikacijsko situacijo, da želimo 

začeti, nadaljevati ali končati pogovor, kot na primer, če nekdo v publiki dvigne roko, 

jasno nakaže, da želi nekaj vprašati ali komentirati; 

- adaptorji ali prilagojevalne geste: z njimi obvladujemo zaskrbljenost, napetost v odnosih 

in nam pomagajo, da se privadimo na novo situacijo. Te geste so spontane in hitre. Primer 

za to je, ko smo zaspani zehamo, ko nas zebe se zmrazimo, v obrambi damo roke pred 

obraz.  

McCarthy in Hatcher (2002, 122) sta zapisali, da morejo geste priti spontano. Na takšen način 

bodo prejemniku pomagale, da bo lažje in hitreje razumel sporočilo sogovorca. 

3.3.3 Izrazi obraza 

Iz izraza na obrazu je moč zelo dobro razbrati sogovornikovo notranje stališče do določene 

stvari. Vendar pa je izraz na obrazu tudi najlažje kontrolirati. Tako imamo lahko namenski 

izraz na obrazu, kot na primer vljudni nasmešek, naključni kot na primer zoženje oči, ko iz 

prostora stopimo na močno sonce ali nezavedni, ko smo resnično presenečeni ali v šoku 

(Kavčič 2008, 191). 

Raziskovalci čustvenih izrazov na obrazu ugotavljajo, da je ta izraz zelo pomemben pri 

prepoznavanju osnovnih človekovih čustev, kot so veselje, žalost, presenečenje, strah, jeza in 

gnus (Ule 2005).  

Izrazi obraza lahko prikazujejo naslednje (Ule 2005, 210–2011): 

- presenečenje: obrvi se dvignejo visoko, v obliki loka. Zenice so odprte, nad in včasih tudi 

pod šarenico je vidna belina. Gornje veke so dvignjene, spodnje pa potegnjene rahlo 

navzdol; 

- jeza: obrvi se rahlo dvignejo in potegnejo skupaj. Opazi se belina oči. Vse poteze obraza 

se koncentrirajo nekje na sredini;  

- gnus: izražamo ga zlasti s spodnjim delom obraza in s spodnjimi vekami. Veke dobijo 

gubice in so potisnjene navzgor ter ostanejo razmaknjene. Gornje veke in obrvi so 

potisnjene navzdol; 

- strah: znižane obrvi in potegnjene skupaj, vmes pa opazimo vertikalne gubice. Zgornje in 

spodnje veke so stisnjene. Iz pogleda se mogoče strah ne razbere, saj je ta strm in izraža 

bolj napetost; 
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- sreča: izražamo predvsem s spodnjim delom obraza in z zgornjimi vekami. Usta so v 

smejočem položaju, okrog njih so gubice. Spodnje veke so na notranjih rahlo dvignjene. 

Na zunanjih kotičkih oči se pojavijo gube, ki se širijo od kotička oči navzven; 

- žalost: obrvi so na notranjih robovih potegnjeni navzgor, na predelu med obrvmi pa se 

izoblikuje trikotna oblika. Spodnje veke so na notranji strani dvignjene.  

Kavčič (2008, 193) pri izrazu obraza upošteva tudi lase, saj ti obdajajo obraz in tako 

pripomorejo k celotnemu vtisu. Navadno organizacijska struktura narekuje, kakšna pričeska je 

primerna ter na enak način tudi brki in brada. 

3.3.4 Oči in pogled 

Očesni stik pove zelo veliko o človeku. Obstaja tudi rek, da so oči ogledalo duše. Najmanj, 

kar je mogoče razbrati iz pogleda, je sporočevalčevo samozaupanje. Če pa želi govornik s 

svojim sporočilom res vplivati na poslušalca, mora imeti takšen pogled, da bo sporočilu dal 

moč. Oči lahko izražajo toploto, smeh, zaupanje, strmenje, vznemirjenost, jeklenost, 

zamaknjenost, zaščito, ali pa, da je oseba brez volje do življenja (McCarthy in Hatcher 2002, 

122). 

Zanimanje in navdušenje izraža širjenje zenic, oženje zenic pa nezanimanje, strah in jezo, 

vendar pa je treba biti pri tem pozoren, saj lahko širjenje in zoženje zenic povzroči tudi 

sprememba svetlobe. Če je zgornja veka spuščena do zenice, to izraža zanimanje, če je 

dvignjena, da se vidi beločnico, pa izraža presenečenje. Stisnjene veke izražajo jezo ali 

zamišljenost. Dolgočasje in zaspanost pokažejo zaprte oči, včasih lahko pomenijo tudi 

koncentriranje govorca. Pogled mimo sogovornika kaže na ošabnost, zamišljenost in 

negotovost. Umikanje pogleda izraža strah, negotovost in slabo vest. Mežikanje pa naj bi 

pomenilo pritrjevanje, živčnost (Kavčič 2004, 218).  

Uletova (1996, 47) meni, da je dober očesni stik takšen, ki ni stalen, saj je za sogovorca ravno 

tako neprijeten, kot če stika sploh ne bi bilo. 

Pri dobrem očesnem stiku poslušalec govorca skoraj stalno gleda, medtem ko govorec večkrat 

odvrne pogled od poslušalca. To je zaradi intenzivnega razmišljanja o tem, kaj in kako bo 

sporočilo povedal (Birkenbihl 1999, 74). 

Kavčič (2004, 218) definira tri vrste pogledov, in sicer: 

- poslovni pogled: sogovorca gledamo v območje med obema očesoma in usti; 

- socialni pogled: je enak poslovnemu, le da trikotnik zajema še usta; 

- intimni pogled: s pogledom je zajeto celo telo sogovorca. 
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3.3.5 Videz, obleka in barve 

Vsak o sebi lahko veliko pove z videzom in oblačili, ki jih nosi. Pri tem svoje dodajo še 

barve. Posebno pri mladostnikih je prek stila oblačenja in barv moč ugotoviti, kakšna glasba 

jim je všeč. Tako imajo rokerji oprijete kavbojke in majice s potiskom rock skupin, za fante 

so značilni tudi daljši lasje, uporabljajo pa tudi temnejše barve, predvsem črno. Poslušalce 

hip-hopa pa je moč prepoznati po ohlapnejših oblačilih v živahnejših barvah.  

V poslovnem svetu je videz bolj ali manj pomemben glede na delo, ki ga oseba opravlja. So 

poklici, kjer so obvezne t. i. uniforme; zdravnik ima belo haljo, policist modro obleko, vojaki 

so v vojaški uniformi, prodajalka v trgovini z živili pa nosi haljo v barvi in z logotipom 

trgovine. Tudi, če ni predvidenih uniform, obstajajo pravila o tem, kakšen videz je primeren 

na določenem delovnem mestu; prodajalka v drogeriji mora biti elegantno oblečena, naličena, 

z urejenimi nohti, nositi mora nakit, biti odišavljena itd., od poslovneža pa se pričakuje, da 

nosi obleko, srajco in kravato. 

Skratka, telesni videz je v sodobnih družbah postal označevalec vrednosti, namenjen je 

razkazovanju socialnega statusa, samopromocije, samooglaševanja, postal je tudi simbol 

zdravja, zadovoljstva, dobrega počutja, nadzora nad svojim življenjem in tudi pokazatelj 

stigmatiziranih, če njihov videz ni v skladu s standardom družbe (Kuhar 2004). 

Kavčič (2008, 200) je zapisal, da je sporočilo, ki ga oddaja videz, rezultat naslednjih sestavin: 

čistoča telesa, videz kože, uporabljene vonjave, kozmetika (zlasti pri ženskah), urejenost 

brade pri moških, urejenost obrvi, usta (zobje in dlesni), urejenost rok in nohtov, lasje 

(čistoča, urejenost in primernost pričeske), obleka (kakovost, kroj in barva), nakit (zmerna 

količina pri ženskah, neprimeren za moške), modni dodatki (šal, ruta, ura, očala, pas, torbica, 

nogavice itd.), čevlji itd.  

Glede na izbiro barve oblačil, če je to najljubša barva in ne modni trend, je moč pripisati tudi 

sporočilnost glede značilnosti in osebnosti izbiralca. Tako naj bi barve izražale naslednje 

(Kavčič 2004, 230): 

- čista rdeča barva pomeni samozavest in dominantnost, lahko tudi napadalnost; 

- modro barvo ima večina ljudi najraje, pomeni pa eleganco in odmaknjenost; 

- vinsko rdeča barva deluje zadržano, zato jo rade uporabljajo poslovne ženske; 

- rjava barva daje vtis praktičnosti in naravnosti. Rjava oblačila pripisujemo prijaznim, 

odprtim in nezapletenim ljudem; 

- pastelne barve poudarjajo krhkost, rahločutnost, nemoč in nežnost. V poslovnem svetu se 

jih zato izogibajo.   
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3.3.6 Dotikanje 

Z dotikanjem se najpogosteje komunicira v prvih letih življenja. S tem, ko se otroka vzame v 

naročje, mu starša sporočata, da ga imata rada, da se mu ni treba ničesar bati, da sta z njim 

ipd. Z leti pa se komunikacija z dotikom vedno bolj manjša. Pri odraslih je treba biti zelo 

previden, koga, kdaj, kako in kje se bo nekdo dotaknil. Dotikanje je zelo pogojeno s kulturo. 

Že v Evropi so velike razlike, na primer v Angliji se pozdravijo s stiskom roke, medtem ko se 

Španci pri pozdravu tudi objamejo in poljubijo.  

Uletova (2005, 216–217) ugotavlja, da dotiki sodijo med najbolj dvoumne oblike neverbalnih 

sporočil in so močno pogojeni z odnosi med osebami, spolom, starostjo ter trenutno situacijo. 

Iz dotikov je običajno mogoče razbrati tudi to, v kakšnem medsebojnem odnosu so osebe. Na 

podlagi tega jih je moč razvrstiti v tri skupne, in sicer: 

- dotiki intimnosti: so dotiki med partnerjema, ki vzbudijo čustveno vzburjenost. Ti dotiki 

med partnerjema so želeni in pozitivno vplivajo na odnos. Nezaželeni in negativno pa 

delujejo ti dotiki z neznanci in nezainteresiranimi ljudmi. Sem sodijo rahli dotiki, 

trepljanje, božanje, pritiski in tudi močnejši objemi, klofute in drgnjenje telesa; 

- dotiki dominantnosti: sporočajo prevladovanje nad partnerjem. Značilno je tudi, da se 

dominanten partner podrejenega večkrat dotakne, medtem ko sami čutijo, da se te osebe 

ne smejo dotakniti, npr. zdravnikovo dotikanje pacienta; 

- ritualna vloga dotikov: sem spadajo dotiki ob srečanju, pozdravljanju ali poslavljanju.  

Profesionalno in socialno dotikanje pa sta skupini, ki ju je Kavčič (2008, 195) definiral pri 

proučevanju dotikov. Profesionalni dotiki so dotiki ljudi, katerih funkcija vključuje telesno 

dotikanje. To so zdravniki, maserji, frizerji, fizioterapevti in podobni. Tem ljudem se dovoli, 

da se posameznika dotaknejo tudi tam, kamor se jih sicer lahko dotaknejo le tisti, s katerimi 

obstaja intimen odnos. Socialno dotikanje pa je dotikanje z večjo skupino ljudi, to je s tistimi, 

s katerimi nekdo dela in se druži. Tu je določeno, kam in kako se posameznika lahko nekdo 

dotakne. Od ljudi do ljudi pa so te omejitve drugačne. Nekateri dotikanja sploh ne marajo, 

drugim je dovolj stisk roke, spet drugi imajo raje več neposrednega telesnega stika, na primer, 

ko govorijo, se večkrat dotaknejo sogovornika, pri pozdravu se radi objemajo ipd.  

3.3.7 Prostor 

Neverbalno se komunicira tudi s prostorom, tako z razdaljo med sogovorcema kot tudi z 

urejenostjo prostorov. Ni vseeno, če nekdo vstopi v lep ali grd prostor. V grdem prostoru se 

bo slabše počutil, kar lahko vpliva tudi na komunikacijo. Če nekdo vstopi v zanemarjen in 

umazan prostor, bo dobil vtis, da je tudi oseba, ki ga ima v lasti, takšna. In obratno, ko nekdo 

vstopi v prostor, ki je čist in je vse na svojem mestu, bo tudi osebo, kateri prostor pripada, 

imel za urejeno. 
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Prostor se deli v tri skupine. Fiksni prostor je razpored stavb in prostorov v njej. Na ta prostor 

imajo vpliv načrtovalci in gradbeniki, dokler je še v gradnji. Ni ga mogoče spreminjati na 

kratek rok. Polfiksni prostor zajema razporejanje opreme v prostoru, barve, obloge sten in tal, 

razsvetljavo, klimatizacijo in še kaj. Ljudje si radi sami in na svoj način opremimo prostore, 

zato tudi postavitev pove nekaj o človeku. Medosebni prostor je razdalja, ki jo želimo imeti, 

ko se sporazumevamo z drugimi osebami (Kavčič 2004, 220–221). 

Možina, Tavčar in Kneževičeva (1998, 56) navajajo štiri medsebojne razdalje, ki so značilne 

za vsebino in za družbeni okvir komuniciranja. To so: 

- intimno območje: dolžine do 0,4 m, tako se pogovarjamo z otroki, ljubezenskim 

partnerjem, včasih tudi v poslovnem svetu tako skupaj staknemo glave, če vsebina ni za 

vsaka ušesa; 

- osebno območje: od 0,4 do 1,5 m, to je razdalja za pogovor med dvema, ki še vedno daje 

neko zasebnost, ne posega pa več v intimno področje. Primerno za pogovor v pisarni in 

tudi v javnosti; 

- družabno območje: od 1,5 do 4 m, na tej razdalji potekajo poslovni pogovori, konference 

in sestanki. Pogovor navadno poteka z ljudmi, ki se komaj ali pa sploh ne poznajo; 

- javno območje: od 4 do 8 ali več metrov, to je značilno za predstavitve, konference in 

seminarje. Je učinkovito, vendar brezosebno. 

 

Slika 4: Medosebne razdalje 

Vir: Možina, Tavčar in Kneževič 1998, 56. 

3.3.8 Čas 

Tudi čas je neke vrste sredstvo neverbalnega komuniciranja. S tem, ko se nekoga pusti čakati, 

se zamujamo na dogovorjeni sestanek, si vzame več ali manj časa za pisni odgovor itd., se 

tudi daje neko sporočilo. Od kulture do kulture pa so pričakovanja glede časa različna.  
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V Evropi se za petminutno zamudo ne bi razburjali, niti ne bi pričakovali opravičila; po 

dvajsetih minutah zamude bi jeza narasla, začeli bi se spraševati, kaj se dogaja in ko se oseba, 

s katero smo bili dogovorjeni, prikaže, bi pričakovali opravičilo; po petinštiridesetih minutah 

čakanja bi bili že zelo jezni, in če takrat oseba ne bi imela zelo dobrega razloga za opravičilo, 

bi bila komunikacija zagotovo obsojena na propad (Clayton 2004, 15). Kavčič (2004, 222) 

navaja, da Američani in Evropejci točnosti dajejo velik pomen. Tisti, ki na delo ali sestanke 

zamuja, velja za malomarnega in nezainteresiranega. V drugih kulturah, na primer v 

Tanzaniji, pa je enourna zamuda nekaj običajnega. 

V poslovnem svetu se s časom izraža tudi položaj zaposlenega. Na višjem položaju kot je 

oseba, prej se je treba za srečanje najaviti in več časa bo pustila čakati. Najnižji delavec pa 

mora biti vodji takoj dosegljiv in v trenutku, ko ga potrebuje, na razpolago. 
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4 NEVERBALNO KOMUNICIRANJE V PRODAJI 

Komuniciranje poteka v vsakem trenutku, verbalno ali neverbalno ter hote ali nehote. V 

prodaji je komunikacija zelo pomembna, še posebej sporočila, ki jih posreduje prodajalec. 

Prodajalec namreč proizvede ali nabavi izdelke z namenom, da jih proda potrošnikom. 

Konkurenca na trgu pa je vse večja, zato si prodajalec želi o sebi in svojih izdelkih oziroma 

storitvah ustvariti kar najboljše mnenje in tako prepričati potrošnika, da opravi nakup ravno 

pri njemu.  

Za uspehe v prodaji je treba obvladati veščine neverbalnega komuniciranja, ugotavlja Bohn 

1999 (v Peterson 2005, 145). Prodajalec, ki dobro opazuje govorico telesa kupca, bo že na 

podlagi te razbral, ali bo kupčev odgovor pozitiven ali negativen, še preden ga bo ta verbalno 

izrazil. V primeru negativnega odgovora ga bo tako lahko prehitel z dodatnim prodajnim 

argumentom, ki bi utegnil stvar spremeniti ali vsaj omiliti (Dovžan 1997, 49).  

Učinkovitost je pri prodaji tesno povezana z močjo in verodostojnostjo. Oboje, moč in 

verodostojnost, pa prodajalec izraža s sproščenim izrazom na obrazu in stalnim očesnim 

stikom, kakor je zapisal Peterson (2005). 

V nakup bo posameznika prej prepričal prodajalec, ki zaupa sam vase in izžareva navdušenost 

nad svojim delom. Prodajalec, ki daje občutek, da je uspešen in močan, ima miren ter odločen 

pogled, samozavesten ton glasu, vzravnano držo in dvignjeno glavo, živahne gibe in hojo, v 

kočljivih situacijah obvlada ton glasu in geste ter ostane miren in hladnokrven (Dovžan 1997,  

9). Pomembno je tudi, da prodajalec ne govori prehitro, saj bo s tem dal kupcu občutek, da 

želi čim prej opraviti z njim; preglasno govorjenje pa bo kupec razumel, kot da želi prodajalec 

biti nadrejen in dominanten (Mijatović 2011, 304). 

Kupec sprejema sporočila, ki mu jih prek neverbalne komunikacije v največji meri posreduje 

trgovec s svojim obnašanjem in videzom. Informacije pa posredujejo tudi izdelki in 

prodajalne. 

4.1 Sprejem kupca 

Prodajalec naj ob sprejemu kupca uporabi takšne neverbalne znake, da bo pri kupcu vzbudil 

zanimanje in zaupanje.  

Mihaljčič (2009, 87–88) navaja, da mora prodajalec stranko pozdraviti stoje, jo med 

pogovorom gledati v oči, vendar vanjo ne sme strmeti. Imeti mora vzravnano držo in se ne 

naslanjati na pohištvo, saj bi s tem dajal občutek nesamozavestnosti in malomarnosti. 

Primernejše je, da se na začetku smehlja z očmi in šele kasneje s celim obrazom, saj lahko 

nasmeh čez vsa usta na začetku daje vtis prisiljene drže (Clayton 2004, 33). 
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Pomembno vlogo pri sprejemu ima tudi rokovanje. Prodajalec vedno prvi ponudi roko kupcu 

in pri tem vstane, če je prej sedel. Rokuje se z desno roko in brez rokavic. Stisk roke naj bo 

srednje močan. Če je premočan, daje vtis oblastnosti; če je mlahav, pa sporoča nezanimanje 

(Mihaljčič 2009, 86). V roko vedno seže s celo dlanjo (Clayton 2004, 37). 

Pri vzpostavitvi zaupanja prodajalcu pomaga zrcaljenje oziroma posnemanje kupčeve 

govorice telesa. To namreč izraža simpatijo in spoštovanje. Paziti pa je treba, da se zrcaljenje 

dogaja z nekaj sekundnim zamikom in da prodajalec uporabi podobne kretnje kot kupec, saj 

bi zrcaljenje v nasprotnem primeru postalo moteče (Clayton 2004, 35; Peterson 2005, 154). 

4.2 Urejenost prodajalca 

Urejenost ima na splošno v poslovnem svetu velik pomen. Če poslovni partnerji oziroma 

stranke opazijo urejenost v podjetju, jim to predstavlja potrditev, da bo tudi poslovanje 

potekalo brez zapletov. Tako je tudi pri prodajalcu pomembna urejenost. Avstrijski novinar 

Gausterer je celo zapisal, da bi menedžerjem, ki so obstali v lastnem razvoju, bolj pomagala 

naložba v primerno obleko in zobozdravnika, kot pa v dodatno izobraževanje za računovodje 

(Malovrh in Valentinčič 1996, 86). 

4.2.1 Osebna urejenost 

Prodajalec mora skrbeti za osebno higieno, nikakor pa si ne sme privoščiti vonja po znoju in 

slabega ustnega zadaha. Lasje prodajalca morajo biti čisti, postriženi in brez prhljaja. Pričeska 

mora biti modno oblikovana in v skladu z obliko obraza. Ženske morajo pri ličenju obraza 

imeti veliko mero okusa, saj ličila ne smejo biti premočna. Najprimernejše je, da ženska 

uporablja ličila za naravni videz. Roke morajo biti negovane, nohti čisti in porezani. Ženska 

ima lahko daljše nohte, ki morajo biti opiljeni; če si jih lakira, lak ne sme biti okrušen 

(Mihaljčič 2009, 36–39). 

4.2.2 Delovna obleka 

Delovna obleka mora biti čista in zlikana. Če je delovna obleka predpisana, mora biti za vse 

enaka, posameznik pa ima še vedno nekaj svobode, da jo popestri na primer tudi s skladno 

frizuro, urejenimi nohti v skladni barvi, s primernim ovratnikom in podobno. Lahko je 

narejena po modnem kroju, vendar zaradi tega ne sme izgubiti svoje funkcionalnosti. 

Priporočene so svetle barve (Mihaljčič in Šantl Mihaljčič 2000, 29). 

4.2.3 Moška dnevna obleka 

Klasična moška dnevna obleka sestavlja hlače, telovnik, suknjič, belo srajco in kravato 

(Mihaljčič in Šantl Mihaljčič 2000, 29). Vedno bolj pa se uporabljajo oblačila, ki so športnega 
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videza, kot so majice, puloverji, jakne, hlače in tudi jeans. Paziti pa je treba, da vseeno daje 

poslovni vtis. 

4.2.4 Ženska dnevna obleka 

Pri ženski dnevni obleki ni strogih pravil. Upoštevati pa mora, da je obleka praktična, ustreza 

modnim trendom, je primerna za starost ženske in ustreza njeni osebnosti ter telesnim 

značilnostim (Mihaljčič in Šantl Mihaljčič 2000, 30). 

Tako pri oblačilih kot pri ličenju in pričeski velja za prodajalce oziroma tudi na splošno v 

poslovnem svetu pravilo, da se naj izogibajo kričečih barv in vzorcev. Zaželeni sta klasična 

zadržanost in izogibanje ekstravagantnosti. 

4.3 Namestitev kupca v prostoru 

Način, s katerim lahko prodajalec pritegne kupca, je tudi njegova namestitev v prostoru. 

Predvsem je pomembna namestitev, ko prodaja poteka sede in za mizo. Ferjan (1998, 33–34) 

navaja tri osnovne položaje sedenja za mizo: vogalni položaj, sodelujoči položaj in 

tekmovalno-obrambni položaj. 

Vogalni položaj se uporablja pri naključnih pogovorih (Ferjan 1998, 34). Primeren pa je tudi 

za skoraj vsako srečanje (Clayton 2004, 43). 

 

Slika 5: Vogalni položaj 

Vir: Ferjan 1998, 33. 

Sodelujoči položaj se uporablja, ko imata sogovornika enak pogled na stvari ali pa se 

ukvarjata z isto nalogo (Ferjan 1998, 34). 
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Slika 6: Sodelujoči položaj 

Vir: Ferjan 1998, 33. 

Tekmovalno-obrambnega položaje se je v prodaji bolje izogniti, saj daje občutek 

tekmovalnega ozračja (Ferjan 1998, 43). 

 

Slika 7: Tekmovalno-obrambni položaj 

Vir: Ferjan 1998, 34. 

Clayton (2004, 43) ugotavlja, da vse več podjetij uporablja okrogle mize, kar spodbuja 

neverbalno komuniciranje, ki izraža sodelovanje. 

4.4 Videz izdelka 

Čedalje večji pomen ima tudi zunanji videz izdelka. Ko kupec vstopi v prodajalno in želi 

kupiti določen izdelek, mu ga ponujajo različni proizvajalci, ki se trudijo, da bi ga pritegnili z 

zanimivo embalažo izdelka.  

Kavčič ugotavlja, da barve embalaže izdelkov pritegujejo pozornost kupca, olajšajo 

prepoznavanje izdelkov na prodajnem mestu, vplivajo na zapomnjenje izdelka, povečujejo 

čitljivost napisov na embalaži, v povezavi z okolico vzbujajo optične učinke, nakazujejo 

vsebino embalaže ter označujejo posamezne izdelke v skupinah (2004, 230).  

Na nakup pa lahko vpliva tudi širša uporaba embalaže izdelka (Malovrh in Valentinčič 1996, 

62).  
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4.5 Urejenost prodajnega prostora  

Del neverbalnega komuniciranja s kupci je tudi urejenost prodajnega prostora. Zaradi vse več 

trgovskih centrov se prodajalci tudi z ureditvijo prodajaln trudijo, da bi privabili kupce. 

Prodajalne želijo narediti kar čim bolj zanimive. S pohištvom, razporeditvijo izdelkov, 

različno dekoracijo, glasbo, primerno svetlobo itd. poskušajo ustvariti za kupca prijetno 

vzdušje, da bi se ta več časa zadržal v prodajalni. Potočnik (2001, 297) je zapisal, da čustveni 

odzivi, ki jih ustvari vzdušje prodajalne, povečujejo možnost, da bo kupec nekaj kupil. 

4.5.1 Notranja urejenost prodajnega prostora 

Potočnik (2001, 299) navaja tri načine razporeditve opreme v prodajalni, ki jih potem 

prodajalec kombinira glede na tržno pozicioniranje, velikost prodajalne, vrste blaga, stroškov 

in sistema varovanja. Ti načini so: 

- mrežna razporeditev opreme: sestavljena je iz dolgih paralelnih vrst, brez vmesnih 

prehodov. Daje vtis cenenosti, zato se jo največkrat poslužujejo trgovci v supermarketih. 

Za kupca je lahko dolgočasna in naporna, saj mora hoditi med vsako vrsto od začetka do 

konca. Takšna razporeditev je enostavna za postavitev, vzdrževanje in malo prostora 

ostane neizkoriščenega; 

- razporeditev opreme s prostimi prehodi: police so postavljene v nepravilne oblike. 

Kupcem je takšna razporeditev bolj zanimiva, ker niso tako omejeni pri gibanju, lahko pa 

daje tudi vtis zmedenosti. Pri tej razporeditvi je prostor slabše izkoriščen in vzdrževanje ni 

več tako enostavno; 

- butična razporeditev: pri tej razporeditvi so prosti prehodi in oddelki urejeni kot 

posamezne trgovine znotraj prodajalne. Takšne prodajalne so navadno namenjene 

specifičnim kupcem, ki imajo višje dohodke in kupujejo dražje izdelke.  

Za to, da bi ustvarili čim boljše vzdušje v prodajalni in se bo kupec v njej dobro počutil, je 

pomembno naslednje (Malovrh in Valentinčič 1996, 90–91): 

- izdelki na policah naj bodo tako razstavljeni, da bodo paša za oči. Police naj bodo polne; 

to daje občutek, da je prodajalna dobro založena. Pri stvareh, kjer kupci iščejo bolj 

individualen stil, kot npr. pohištvo in konfekcija, pa raje razstavimo le nekaj izdelkov in 

tako dobimo butičen vtis; 

- čistoča je pomembna v vsaki prodajalni; 

- s svetlimi prostori, barvami, lončnicami in drugim okrasjem ustvarimo svežino v 

prodajalni; 

- dobra osvetlitev: kupci radi kupujejo ob svetlobi, ki pokaže pravo barvo izdelka. V dobro 

razsvetljenem prostoru se tudi boljše počutijo; 

- prodajni prostor mora biti zračen in mora imeti primerno temperaturo; 

- glasba, ki ne sme biti preglasna. Dokazano je, da počasnejša glasba upočasni gibanje 

kupca in posledično podaljša čas nakupovanja.  
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4.5.2 Zunanja urejenost prodajnega prostora 

Kupce bolj pritegne prodajalna, ki je urejena tudi na zunaj. Kupci imajo radi, da je zraven 

prodajalne parkirišče. Tako bodo lahko več kupili in stvari odpeljali do avtomobila. V 

deževnih dneh je lahko odločilna tudi garažna hiša. Kupce lahko privlači tudi fasada stavbe, 

napis imena trgovine ter urejen dohod (okrasni grmi, rože, tlak itd.) (Malovrh in Valentinčič 

1996, 91–92). 

Pri vsem, kar koli že prodajalec počne, pa se mora zavedati, da je kupec prišel v prodajalno z 

namenom, da zadovolji neko svojo potrebo. Dober prodajalec bo s pomočjo verbalne 

komunikacije ali govorice telesa ugotovil, kaj kupec potrebuje in mu to na primeren način 

ponudil. Prodajalec ne sme nikoli jemati kupca kot nasprotnika, ampak kot nekoga, ki si ga je 

vredno pridobiti, saj je ravno slednji smisel njegovega dela (Enkelmann 1997, 199).  
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5 RAZISKOVALNI DEL 

Za raziskovalno orodje je izbran anketni vprašalnik. Ta je najprimernejši, saj omogoča, da v 

raziskavi sodeluje kar največje število udeležencev. Večje kot je število udeležencev, 

natančnejši so rezultati raziskave in lahko odražajo dejansko stanje na območju, kjer se 

raziskava izvaja. V obravnavanem primeru je imelo to veliko težo, saj je bil cilj ugotoviti, 

kako kupci v povprečju opazujejo neverbalne znake prodajalcev, kateri znaki so jim bolj 

pomembni in kateri manj ter podobno. 

5.1 Anketni vprašalnik 

Anketni vprašalnik je bil anonimen. To je udeležencem omogočalo, da so brez zadržkov na 

vprašanja odgovarjali z resničnimi podatki, ki so pri raziskavi bistvenega pomena. Vprašalnik 

sestavlja 12 vprašanj
1
 na temo neverbalnega komuniciranja v prodaji in eno demografsko 

vprašanje, ki se nanaša na spol udeleženca. Vsa vprašanja so zaprtega tipa, z možnostjo enega 

odgovora, kar udeležencu omogoča hitrejše reševanje, saj so odgovori že podani. Ker je bila 

anketa objavljena na spletu, sta bili hitro reševanje in anonimnost lahko tudi lastnosti, zaradi 

katerih je oseba povezavo za anketni vprašalnik posredovala še komu. Od tega je pet vprašanj 

z ocenjevalno lestvico, kjer je udeleženec določeno trditev ocenil na 5-stopenjski ocenjevalni 

lestvici. Anketni vprašalnik je bil oblikovan na spletni strani www.mojaanketa.si, povezava 

pa je bila nato objavljena na socialnih omrežjih. Povezava je bila dosegljiva v obdobju od 4. 

do 25. junija 2012. V tem času je v raziskavi sodelovalo 159 udeležencev. 

5.2 Predstavitev pridobljenih podatkov 

V nadaljevanju so s pomočjo preglednic in grafov prikazani podatki, dobljeni z anketnim 

vprašalnikom. Podatki so obdelani v programu Microsoft Office Excel 2007 in tudi 

interpretirani. Na koncu so podane tudi ugotovitve.  

Pri vprašanjih s 5-stopenjsko lestvico je izračunana povprečna ocena, nato pa so povprečne 

ocene spremenljivk primerjane med seboj. Pri teh vprašanjih je izračunan tudi standardni 

odklon, ki prikazuje odstopanje od povprečne ocene. Večji kot je standardni odklon, večje je 

število različnih odgovorov, kar pomeni, da je določena spremenljivka za udeležence različno 

pomembna. Manjši kot je standardni odklon, manjše je število različnih odgovorov, iz česar 

sledi, da so udeleženci glede spremenljivke tem bolj enako opredeljeni. 

Obdelava se začne z demografskimi podatki, nato sledijo obdelave vprašanj na temo 

neverbalnega komuniciranja v prodaji, in sicer po vrstnem redu, kot so bila zastavljena tudi v 

anketnem vprašalniku. 

                                                
1 Vprašanja 7, 8, 9 in 10 so bila povzeta po anketnem vprašalniku v diplomskem delu Vloga neverbalne 

komunikacije v odnosih s strankami, avtorice Nataše Kmetec. 
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Spol 

V raziskavi je sodelovalo 159 oseb. Od tega je bilo 112 žensk, kar predstavlja 70,4 % 

anketirancev, in 47 moških, kar predstavlja 29,6 % moških anketirancev. 

 

Slika 8: Spol 

Prvo vprašanje: Kako pogosto zavestno opazujete nebesedne znake prodajalca? 

Na to vprašanje so anketiranci lahko izbirali med odgovori vedno, pogosto, redko in nikoli. Iz 

slike 9 je razvidno, da se je največ udeležencev odločilo za odgovor pogosto, in sicer 40,3 %. 

Sledila sta odgovora redko, s 36,5 %, in vedno, s 15,7 %. Odgovor nikoli je bil izbran 

malokrat in ima 7,5 % delež. Iz navedenega je moč ugotoviti, da kupci pogosto zavestno 

opazujejo prodajalca pri delu. Za prodajalce je zato priporočljivo, da se podučijo o 

posredovanju neverbalnih sporočil, saj lahko s preveliko negativno podobo kupca odvrnejo od 

nakupa, s pozitivno pa k nakupu pripomorejo. 

 

Slika 9: Pogostost zavestnega opazovanja nebesednih znakov prodajalca 

Drugo vprašanje: Kako pomembne so za vas naslednje lastnosti govora pri prodajalcu/ki? 

Vprašanje je imelo dve spremenljivki, to sta glasnost in hitrost govora. Anketiranec je vsako 

lastnost govora ovrednotil na ocenjevalni lestvici od 1 do 5. Ocena 1 označuje, da je lastnost 
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nepomembna, ocena 5 pa, da je zelo pomembna. Povprečna ocena glasnosti govora je 4,0, 

standardni odklon pa je 0,787. Povprečna ocena hitrosti govora znaša 3,9, s standardnim 

odklonom 0,965. Iz tega sledi, da sta glasnost in hitrost govora prodajalca/ke za kupca 

pomembni. Kupec želi slišati in razumeti, kaj mu trgovec ponuja. 

Preglednica 1: Povprečna vrednost in standardni odklon lastnosti govora 

Lastnosti govora Število Povprečna vrednost Standardni odklon 

Glasnost govora 159 4,0 0,787 

Hitrost govora 159 3,9 0,965 

Tretje vprašanje: Ali vas moti, če ima prodajalec prekomerno telesno težo? 

Možni odgovori na to vprašanje so bili da, ne in ne vem. Za odgovor ne se je odločilo kar 

82,4 % sodelujočih, 9,4 % jih je izbralo odgovor ne vem in 8,2 % sodelujočih se je odločilo za 

odgovor da. Iz navedenega je moč ugotoviti, da velike večine kupcev debelost prodajalca ne 

moti, torej tudi nima nikakršnega vpliva na odločitev za nakup. Vendar pa je tu vprašanje, ali 

to velja v vsakem primeru. Odgovor je mogoče razbrati iz rezultatov na naslednje vprašanje. 

 

Slika 10: Ali vas moti, če ima prodajalec prekomerno telesno težo? 

Četrto vprašanje: Kupujete izdelke za hujšanje. Prodajalec/ka, ki vam jih predstavi, ima 

prekomerno telesno težo. Bi prekomerna teža prodajalca/ke negativno vplivala na vašo 

odločitev za nakup? 

Odgovori, med katerimi je anketiranec lahko izbiral, so bili da, ne in ne vem. Pri tem je 39 % 

udeležencev odgovorilo, da debelost prodajalca/ke ne vpliva na odločitev za nakup tudi, če 

kupujejo izdelke za hujšanje. Nadalje 37,7 % udeležencev trdi, da debelost prodajalca/ke 

vpliva negativno na nakup shujševalnih izdelkov. Odgovor ne vem je izbralo 23,3 % 

udeležencev. Iz odgovorov (prikazani so na sliki 12) je razvidno, da je razlika med 

odgovoroma da in ne le 1,3 %. Na podlagi tega je moč sklepati, da debelost prodajalca/ke 
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negativno vpliva na odločitev za nakup, vendar ne v vsakem primeru. Tu je mogoče dodati 

tudi sklep, da sta videz in urejenost pogojena tudi s tem, kaj trgovec prodaja. 

 

Slika 11: Vpliv prekomerne telesne teže prodajalca na nakup izdelkov za hujšanje 

Peto vprašanje: Kako pomembna je za vas pokončna drža prodajalca? 

Anketiranci so na 5-stopenjski lestvici, kjer 1 predstavlja nepomembnost in 5 zelo veliko 

pomembnost, ocenili, kako pomembna je za njih pokončna drža pri prodajalcu. Pri tem je 

35,9 % udeležencev izbralo oceno 4, 30,8 % udeležencev pa je izbralo oceno 3. Nadalje 

21,4 % meni, da je pokončna drža prodajalca/ke zelo pomembna, saj so izbrali oceno 5. Za 

oceno 2 se je odločilo 9,4 % udeležencev, 2,5 % pa jih meni, da pokončna drža prodajalca/ke 

ni pomembna. Povprečna ocena pomembnosti pokončne drže pri prodajalcu/-ki znaša 3,6, s 

standardnim odklonom 1,002. To pomeni, da kupci držo prodajalca/ke sicer zavestno 

spremljajo in jim je pomembna, vendar pa na nakup nima večjega vpliva. 

 

Slika 12: Kako pomembna je za vas pokončna drža prodajalca? 



 

33 

Šesto vprašanje: Kako pomembno je za vas, da prodajalec/ka z vami vzpostavi očesni stik? 

Udeleženci so na 5-stopenjski lestvici ocenili, kako pomembno je za njih, da s prodajalcem/ko 

vzpostavijo očesni stik. Ocena 1 kaže na nepomembnost, ocena 5 pa označuje veliko 

pomembnost. Kar 55,3 % udeležencev je očesni stik označilo kot zelo pomembnega (ocena 

5). Sledijo ocena 4, z 31,4 % deležem, ocena 3 z 10,1 % deležem in ocena 2 s 3,1 % deležem. 

Ocene 1 ni izbral nihče. Povprečna ocena znaša 4,4, s standardnim odklonom 0,795. Podatki 

kažejo, da je kupcu očesni stik s prodajalcem/ko zelo pomemben, kar bi posledično lahko 

vplivalo tudi na odločitev za nakup.  

 

Slika 13: Kako pomembno je za vas, da prodajalec z vami vzpostavi očesni stik? 

Sedmo vprašanje: Na lestvici od 1 (nepomembno) do 5 (zelo pomembno) označite, kako 

pomembna je za vas urejenost prodajalca/ke. 

Anketiranci so na lestvici od 1 do 5 označili, kako pomembna so za njih naslednje lastnosti 

prodajalca/ke. Najvišjo povprečno oceno 4,4, s standardnim odklonom 0,732, ima telesni 

vonj. Na drugem mestu je primerna obleka, s povprečno oceno 4,1 in s standardnim 

odklonom 0,736. Naslednja po pomembnosti je urejenost pričeske, s povprečno oceno 3,8, ki 

ima standardni odklon 0,836. Sledi urejenost brade pri moških, s povprečno oceno 3,5 in 

standardnim odklonom 1,042. Tik za njo je urejenost nohtov, s povprečno oceno 3,4 in 

standardnim odklonom 1,062. Povprečno oceno 2,9 in standardni odklon 1,001 imajo ličila pri 

ženskah. Najnižjo povprečno oceno 2,4 in standardni odklon 0,989 pa imajo modni dodatki. 

Na podlagi tega je moč sklepati, da so pomembnejše tiste lastnosti, ki so bolj vidne oziroma 

opazne. To so osebna higiena (telesni vonj), obleka in pričeska prodajalca/ke.  
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Preglednica 2: Povprečna vrednost in standardni odklon urejenosti prodajalca/ke 

Urejenost prodajalca/ke Število Povprečna vrednost Standardni odklon 

Primerna obleka 159 4,1 0,736 

Urejenost pričeske 159 3,8 0,836 

Urejenost nohtov 159 3,4 1,062 

Modni dodatki 159 2,4 0,989 

Telesni vonj 159 4,4 0,732 

Ličila pri ženskah 159 2,9 1,001 

Urejenost brade pri moških 159 3,5 1,042 

Skupno povprečje:  3,5 0,914 

 

 

Slika 14: Povprečna vrednost urejenosti prodajalca 

Osmo vprašanje: Če bi opazili zelo neurejenega prodajalca/ko, ali bi to negativno vplivalo na 

vaš nakup? 

Možni odgovori na to vprašanje so bili da, ne in ne vem. Kar 57,2 % anketirancev ne bi bilo 

zadovoljni z neurejenim prodajalcem/ko in bi to negativno vplivalo na njihov nakup, 32,7 % 

anketirancev pa je izbralo odgovor ne vem. Na preostalih 10, 1 % anketirancev neurejenost 

prodajalca/ke ne bi vplivala pri njihovem nakupu. Rezultati kažejo, da je videz prodajalca/ke 

pomemben in lahko pozitivno ali negativno vpliva na nakup. 
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Slika 15: Delež negativnega vpliva na nakup zelo neurejenega prodajalca 

Deveto vprašanje: Na lestvici označite, kako pomembne so vam naslednje lastnosti 

prodajnega prostora. 

Čistoča prodajnega prostora je kupcem zelo pomembna, saj je prejela povprečno oceno 4,7, s 

standardnim odklonom 0,509. Nato sledijo razporeditev izdelkov in svetloba s povprečno 

oceno 4,0. Razlikujejo pa se v standardnem odklonu, in sicer ima razporeditev prostorov 

standardni odklon 0,917, svetloba pa 0,791. Glasba ima povprečno oceno 3,3 in standardni 

odklon 1,0826.  

Preglednica 3: Povprečna vrednost in standardni odklon urejenosti prodajnega prostora 

Urejenost prodajnega prostora Število Povprečna vrednost Standardni odklon 

Čistoča 159 4,7 0,509 

Razporeditev izdelkov 159 4,0 0,917 

Svetloba 159 4,0 0,791 

Glasba 159 3,3 1,086 

Skupno povprečje:  4,0 0,826 
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Slika 16: Povprečna vrednost urejenosti prodajnega prostora 

Deseto vprašanje: Če bi prišli v zelo neurejeno trgovino, ali bi bil to lahko razlog, da se tja ne 

bi več vrnili? 

Iz slike 17 je razvidno, da se 77,4 % anketirancev v neurejeno trgovino ne bi več vrnilo. 

Rezultat kaže, da je urejenost prodajnega prostora zelo pomembna. Glede na podatke je 

mogoče ugotoviti, da je z urejeno prodajalno pogojena tudi prodaja izdelkov. Za odgovor ne 

vem se je opredelilo 18,2 % anketirancev. Neurejenost trgovine pa ne bi bila pomembna za 

4,4 % anketirancev. 

 

Slika 17: Če bi prišli v zelo neurejeno trgovino, ali bi bil to lahko razlog, da se tja ne bi 

več vrnili? 
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Enajsto vprašanje: Ali ste se kdaj udeležili izobraževanja s področja neverbalne 

komunikacije? 

Na voljo sta bila odgovora da in ne. Pri tem 78,0 % udeležencev ni bilo deležnih 

izobraževanja s področja neverbalne komunikacije. Izobraževanju s tega področja pa je 

prisostvovalo 22,0 % udeležencev. 

 

Slika 18: Ali ste se kdaj udeležili izobraževanja s področja neverbalne komunikacije? 

Dvanajsto vprašanje: Ali bi se udeležili izobraževanja o branju sporočil, ki nam jih pošilja 

sogovorec prek nebesednih znakov, če bi imeli to možnost? 

Pri tem vprašanju bi se 44,7 % anketirancev izobraževanja s področja neverbalnega 

komuniciranja udeležilo, če bi imeli možnost za to in 41,5 % anketirancev bi se ga mogoče 

udeležilo. Iz rezultatov je razvidno, da je tema neverbalnega komuniciranja za ljudi zanimiva. 

Čeprav je ta nenehno v uporabi in bi jo po neki logiki morali obvladati, pa so ljudje željni 

znanja s tega področja. Izobraževanja se ne bi udeležilo 13,8 % anketirancev. 

 

Slika 19: Ali bi se udeležili izobraževanja o branju sporočil, ki nam jih pošilja sogovorec 

preko nebesednih znakov, če bi imeli to možnost? 
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5.3 Interpretacija ugotovitev 

V začetku anketnega vprašalnika je bilo udeležencem zastavljeno demografsko vprašanje, to 

je glede spola. Služilo je bolj za predstavo o tem, koliko moških in žensk je v raziskavi 

sodelovalo, sicer pa je bil poudarek predvsem na kupcu na splošno, ne glede na starost, 

izobrazbo, dohodek ipd. Ti podatki bi sicer lahko opravičili izbiro odgovora pri kateremu od 

vprašanj, kot na primer kupec z nižjim dohodkom je »prisiljen« nakup opraviti v neurejenem 

prodajnem prostoru, ker so tam izdelki cenejši. Vendar pa vpliv teh dejavnikov ni bil namen 

raziskave. 

V prvem vprašanju je bil namen ugotoviti, kako pogosto kupci zavestno opazujejo neverbalne 

znake prodajalcev. Glede na to, da je vse več trgovskih centrov in so trgovine samopostrežne, 

je bilo pričakovano, da bo prevladoval odgovor redko. Ugotovljeno je, da kupci pogosto 

zavestno opazujejo prodajalca pri delu. Torej je pomembno, da se ljudje, ki se ukvarjajo s 

kakršno koli prodajo, tega zavedajo, saj lahko tudi s pomočjo neverbalne komunikacije 

pozitivno vplivajo na kupca in se bo ta lažje odločil, da nakup opravi prav pri njih.  

Sledila so vprašanja, ki so se nanašala na neverbalna sporočila prodajalcev. Cilj je bil 

ugotoviti, kakšno pomembnost pripisuje kupec posameznemu neverbalnemu znaku. Pri tem je 

obstajalo zavedanje, da je nakup odvisen še od ostalih stvari, kot na primer cene, kakovosti 

izdelka, kako močno potrebo ima kupec po izdelku ipd., vendar so lahko neverbalna 

sporočila, ki pozitivno vplivajo na kupca, tista pika na i, ki pripomorejo k odločitvi za nakup. 

Najprej je bil namen ugotoviti, kakšen pomen kupci pripisujejo glasnosti in hitrosti govora 

prodajalca. Predpostavka je bila, da bo povprečna ocena obeh okrog ocene 4, z minimalnimi 

odstopanji, kar so rezultati tudi potrdili. Na podlagi tega je moč ugotoviti, da kupci želijo 

slišati in razumeti, kaj jim prodajalec želi povedati. Anketiranci so najprej odgovarjali na 

vprašanje, ki se je nanašalo na postavo prodajalca. Izbran je bil vpliv prekomerne telesne teže, 

kjer je bila predpostavka, da to pri kupcu nima pomembnejše vloge. Udeleženci so z veliko 

večino temu pritrdili. Sledilo je vprašanje, ki je bilo povezano s prejšnjim in je spraševalo, ali 

bi na nakup izdelkov za hujšanje negativno vplivalo, če bi jih prodajal prodajalec s 

prekomerno telesno težo. Tukaj sta si bila odgovora da in ne zelo blizu, nekaj pa jih je bilo 

tudi neopredeljenih. Vsekakor pa ti rezultati spodbijajo trditev, da prekomerna telesna teža pri 

prodajalcu nima nobenega pomena. Na splošno se dober in slab prodajalec ne bi smela ločiti 

glede na telesno težo, vendar pa je prodajalca s prekomerno telesno težo moč odsvetovati. V 

poslovnem svetu je mogoče najti še nekaj takšnih primerov, kot na primer, pravilo je, da se v 

javnosti nastopa čist, vendar ko se pride k mehaniku v delavnico, temu nihče ne bo zameril, 

če bo imel madež motornega olja na majici. Anketa je pokazala, da je za kupce pomembna 

tudi pokončna drža prodajalca, še več pa kupcu pomeni, da prodajalec z njim vzpostavi očesni 

stik. Sedmo vprašanje je bilo namenjeno ugotavljanju, katera od naštetih lastnost prodajalca je 

kupcu najpomembnejša. Predvidevalo se je, da bo vrstni red naslednji: primerna obleka, 

urejenost pričeske, telesni vonj, ličila pri ženskah, urejenost nohtov, urejenost brade pri 
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moških in modni dodatki. Izkazal pa se je naslednji vrstni red: telesni vonj, primerna obleka, 

urejenost pričeske, urejenost brade pri moških, urejenost nohtov, ličila pri ženskah ter modni 

dodatki. Presenetljivo je, da so kupci dali na prvo mesto telesni vonj. Pri tem pa je zanimivo, 

da če nekdo zagleda nekoga, ki mu že na daleč ni všeč, se mu bo poskušal izogniti in 

njegovega telesnega vonja ne bo zaznal. Zato je bila tudi v anketi na prvo mesto postavljena 

primerna obleka, ki je vidna že od daleč. Ni pa izključena niti možnost, da se prodajalci 

strogo držijo pravil oblačenja in ga glede na ta dejavnik ni mogoče prebrati, saj je enak 

oziroma podoben kot vsi drugi v tej prodajalni. Ko kupec pristopi do prodajalca, ga namreč 

najbolj odvrne prav to, če zazna prodajalčev neprijeten telesni vonj. Vse lastnosti so prejele 

visoko povprečno oceno, razen modnih dodatkov, ki so jim kupci pripisali najmanjšo oceno 

(2,4). Z naslednjim vprašanjem pa je prišlo do ugotovitve, ki je potrjevala rezultat iz 

prejšnjega vprašanja. To je, da sta urejenost in zunanji videz prodajalca kupcu zelo 

pomembna, to pa vpliva bodisi negativno, bodisi pozitivno na kupca ter posledično na nakup. 

Zaradi teh ugotovitev je moč predlagati, da bi morali vsi, ki se kakorkoli ukvarjajo s prodajo, 

imeti v okviru šolanja ali izobraževanja na delovnem mestu tudi seminarje s tega področja. Ni 

potrebno, da je izobraževanje dolgo, že 100-minutna predavanja pripomorejo k izboljšavi 

neverbalne komunikacije (Peterson 2005, 148). 

Raziskava se je nadaljevala s pomembnostjo urejenega prodajnega prostora. Tu se je izhajalo 

iz predpostavke, da ima največjo težo čistoča. Anketiranci so trditev potrdili. Visoko 

povprečno oceno so dodelili tudi razporeditvi izdelkov in svetlobi. Nekoliko manjšo 

povprečno oceno pa je prejela glasba. Udeleženci so urejenost trgovine označili kot zelo 

pomembno, saj jih je velika večina izrazila, da se v neurejeno trgovino ne bi več vrnili. Na 

podlagi navedenega je torej mogoče ugotoviti, da bi prodajalci morali od časa do časa 

trgovino prenoviti oziroma preurediti, kot na primer zamenjati postavitev izdelkov, talne 

obloge, prepleskati stene, zamenjati pohištvo, uvajati nove tehnologije, preurediti zunanjo 

okolico ipd., vse to pa seveda v skladu z razpoložljivimi sredstvi. S tem bi poskrbeli, da bi 

kupcem vedno ponudili nekaj novega, izboljšanega in jim omogočili, da je v prodajalni dobro 

vzdušje. Kupec se bo tako rad vračal in bo v prodajalni preživel več časa, kar poveča tudi 

možnosti za nakup. 

Z zadnjima dvema vprašanjema je bil namen izvedeti, kakšno je stanje izobraženosti pri nas s 

tega področja. Peterson (2005, 154) je izpostavil, da je prisotnega premalo zavedanja o 

pomenu neverbalne komunikacije, saj bi jo drugače uvedli v šolske programe kot samostojen 

predmet. Rezultati raziskave so pokazali, da je res malo ljudi, ki so bili deležni izobraževanja 

s področja nebesednega sporočanja. Izrazili pa so zanimanje po izobraževanju, kar je 

pozitivno in prvi korak k napredovanju. 

Za to, da bi bila raziskava natančnejša in bi na podlagi nje lahko z gotovostjo svetovali 

prodajalcem, kateri neverbalni znaki na kupca naredijo večji vtis ali celo vplivajo na njegov 

nakup, bi bilo treba situacijo pogledati iz več zornih kotov, kot na primer z dodatnimi 
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raziskavami na podlagi opazovanja in intervjuja. Zaradi omejenosti naloge in časovne 

omejitve pa to ni bilo mogoče. 
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6 SKLEP 

Cilji diplomske naloge so bili predstaviti načine neverbalne komunikacije, ki se je poslužujejo 

prodajalci. Cilj je bil tudi ugotoviti, kakšen pomen ima neverbalno komuniciranje prodajalcev 

za kupce ter ugotoviti, ali neverbalna komunikacija lahko vpliva na prodajo. 

Po različnih avtorjih, ki so strokovnjaki na področju neverbalne komunikacije in prodaje, je 

bilo ugotovljeno, da je za prodajalce pomembno, da naredijo dober prvi vtis. Ko sprejmejo 

kupca, morajo pri njem vzbuditi zanimanje in vzpostaviti zaupanje. K temu pripomorejo 

sproščena in pokončna drža, nasmeh na obrazu, primerna obleka, da prvi ponudijo roko itd. 

Posebej je izpostavljeno, da mora biti prodajalec urejen primerno tistemu, kar prodaja, 

urejenost pa se mora ujemati tudi z njegovo starostjo in postavo. Pri prodajnem pogovoru, ki 

poteka sede, naj prodajalec, če je le mogoče, zasede vogelni položaj, saj v takšnem položaju 

za mizo poteka pogovor s prijatelji in ljudmi, ki so si blizu, zato bo kupec prodajalca prej 

dojemal kot svetovalca, ki ve, kaj je dobro za njega, kot pa nekoga, ki mu hoče izdelek zgolj 

prodati za vsako ceno. Kupca se želi prepričati tudi s posebnim dizajnom embalaže in barvo 

izdelka; želijo ga narediti privlačnega za kupca. Pomembna je tudi urejenost tako notranjega 

(čistoča, razporeditev izdelkov, dekoracija …) kot tudi zunanjega (fasada, parkirišče, dovoz 

…) prodajnega prostora, kar služi privabljanju kupcev. 

Iz navedenega v teoretičnem delu je moč ugotoviti, da ima neverbalni vidik komuniciranja na 

splošno veliko vlogo pri sporazumevanju, saj mu ljudje bolj zaupajo kot verbalnemu. Iz tega 

sledi, da ima neverbalni vidik enako velik pomen tudi v prodajnem komuniciranju. To je 

potrdila tudi raziskava, kjer se je največ udeležencev opredelilo, da pogosto zavestno 

opazujejo nebesedne znake prodajalca. To je njegovo postavo, držo, mimiko obraza, urejenost 

itd. Na podlagi teh ugotovitev je zato prodajalcem moč svetovati, naj se udeležijo 

izobraževanja in tako izpopolnijo svoje znanje iz neverbalnega sporočanja. V pomoč jim bo 

pri prepoznavanju kupčevih potreb in pri vzpostavitvi zaupanja ter simpatičnosti. 

Prodaja izdelka je odvisna od več dejavnikov, in sicer od cene, kakovosti, uporabnosti itd., do 

tega, kako močna je kupčeva želja po tem izdelku. Ni mogoče trditi, da bo že en prodajalčev 

neverbalni znak, ki kupcu ne bo všeč, vplival na njegovo odločitev o nakupu. Rezultati 

anketnega vprašalnika pa kažejo, da so neverbalni znaki za kupce pomembni, iz česar sledi, 

da več znakov kot jih bo kupec razumel negativno, večja bo verjetnost, da se za nakup ne bo 

odločil.  

Pri vsem, karkoli že prodajalec počne, pa se mora zavedati, da je kupec prišel v prodajalno z 

namenom, da zadovolji neko svojo potrebo. Prodajalec ga nikoli ne sme jemati kot 

nasprotnika, ampak nekoga, ki si ga je vredno pridobiti (Enkelmann 1997, 199). 
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PRILOGA 

 

Priloga 1 Anketni vprašalnik 





Priloga 1 

 

 

ANKETA 

 

Sem Erika Praček, absolventka na Fakulteti za management v Kopru. Za diplomsko nalogo 

sem si izbrala temo, ki obravnava vpliv nebesednega komuniciranja v prodaji. Pred vami je 

anonimen anketni vprašalnik, s katerim bom pridobila dragocene podatke za mojo raziskavo. 

Zato vas vljudno prosim, da si vzamete nekaj minut časa in odgovorite na zastavljena 

vprašanja. Podatke bom uporabila zgolj za potrebe diplomske naloge. 

 

Že vnaprej se vam zahvaljujem za sodelovanje! 

 

Spol:  a) Moški  b) Ženski  

 

 

1. Kako pogosto zavestno opazujete nebesedne znake prodajalca? 

 

a) Vedno 

b) Pogosto 

c) Redko 

d) Nikoli 

 

2. Kako pomembne so za vas naslednje lastnosti govora pri prodajalcu/ki?  

1 - nepomembno, 5 – zelo pomembno. 

 

Glasnost govora  1 2 3 4 5 

Hitrost govora  1 2 3 4 5  

 

3. Ali vas moti, če ima prodajalec prekomerno telesno težo (debelost)? 

 

a) Da 

b) Ne 

c) Ne vem 

 

4. Kupujete izdelke za hujšanje. Prodajalec/ka, ki vam jih predstavi, ima prekomerno 

telesno težo. Bi prekomerna telesna teža prodajalca/ke negativno vplivala na vašo 

odločitev za nakup? 

 

a) Da 

b) Ne 

c) Ne vem 

 



Priloga 1 

 

5. Kako pomembna je za vas pokončna drža prodajalca/ke? 

 

  1  2  3  4  5 

 Ni pomembna       Zelo pomembna 

6. Kako pomembno je za vas, da prodajalec/ka z vami vzpostavi očesni stik? 

 

  1  2  3  4  5 

 Ni pomembno       Zelo pomembno 

 

7. Na lestvici od 1 (nepomembno) do 5 (zelo pomembno) označite, kako pomembna je za 

vas urejenost prodajalca/ke. 

 

Primerna obleka   1 2 3 4 5 

Urejenost pričeske   1 2 3 4 5 

Urejenost nohtov   1 2 3 4 5 

Modni dodatki    1 2 3 4 5 

Telesni vonj    1 2 3 4 5    

Ličila pri ženskah   1 2 3 4 5 

Urejenost brade pri moških  1 2 3 4 5 

 

8. Če bi opazili zelo neurejenega prodajalca/ko, ali bi to negativno vplivalo na vaš nakup? 

 

a) Da 

b) Ne 

c) Ne vem 

 

9. Na lestvici označite, kako pomembne so vam naslednje lastnosti prodajnega prostora. 1 

(nepomembno), 5 (zelo pomembno). 

 

Čistoča   1 2 3 4 5 

Razporeditev izdelkov  1 2 3 4 5 

Svetloba   1 2 3 4 5 

Glasba    1 2 3 4 5 

 

10. Če bi prišli v zelo neurejeno trgovino, ali bi to lahko bil razlog, da se tja ne bi več vrnili? 

 

a) Da 

b) Ne 

c) Ne vem 
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11.  Ali ste se kdaj udeležili izobraževanja s področja nebesedne komunikacije? 

a) Da 

b) Ne 

 

12. Ali bi se udeležili izobraževanja o branju sporočil, ki nam jih pošilja sogovorec preko 

nebesednih znakov, če bi imeli to možnost? 

a) Da 

b) Ne 

c) Mogoče 

 

 

 

 

  

 


