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POVZETEK 

V zaključni projektni nalogi smo preučevali vlogo virtualne resničnosti (VR) kot orodja v 
marketingu in marketinških procesih. V nalogi smo analizirali konkreten primer VR-ja, in sicer 
v podjetju VELUX Slovenija, d. o. o. Obenem smo se posvetili tudi analizi delovanja podjetja 
Izstop, d. o. o., ki je sodelovalo pri vpeljavi VR tehnologije v podjetje VELUX Slovenija, d. o. 
o. Tekom raziskave je bilo ugotovljeno, da je slovenski trg odprt za tovrstne tehnologije, vendar 
pa nam še vedno primanjkuje prakse in strokovno podkovanih programerjev. Glede na to, da je 
uporaba VR tehnologije v porastu in predstavlja izziv pri širjenju na druga potencialna področja, 
bo podjetij in znanja na področju VR čedalje več, tako da bo v prihodnje za uporabnika veliko 
bolj prijazna in enostavna. 

Ključne besede: virtualna resničnost, marketing, mansarda, uporabniška izkušnja, zaključna 
projektna naloga. 

SUMMARY 

This thesis studies the role of virtual reality (VR) as a tool used in marketing and marketing 
processes. The thesis analyzes a case of VR, namely at VELUX Slovenija, d. o. o. At the same 
time, we focus on analyzing the operation of Izstop d. o. o., which participated in the 
implementation of VR technology in VELUX Slovenija, d. o. o. During research, it was fund 
that the Slovenian market is open for technologies of the kind. However, there is lack of 
professional experience in the subject field and there are not enough expert programmers. On 
account of its developments, VR technology is facing a challenge in terms of expansion to other 
potential subject fields. As a result, the number of VR companies and the extent of VR 
knowledge are bound to increase, making the technology simpler and much more user friendly 
in the future. 

Keywords: virtual reality, marketing, loft, user experience, bachelor thesis. 
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1 UVOD 

V uvodu smo se posvetili predvsem opredelitvi obravnavanega problema ter opisali teoretična 
izhodišča. Naloga temelji na študiji primera in preučuje vlogo virtualne resničnosti kot orodja 
v marketingu in marketinških procesih. Analizirali smo konkretne podatke o uspešnosti VR 
kampanje Mansarda.si (VELUX Slovenija, d. o. o.). 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Virtualna resničnost (VR) kot tehnološka platforma obstaja že več kot šestdeset let, v 
komercialne namene pa so jo začeli uporabljati šele v zadnjem petletju. Njene prednosti so: 
uporabnikom navidezno zamenja vidni horizont in vpliva na njihova čustva, izvajalcem pa 
omogoči najširšo možno umestitev želenih produktov oziroma storitev v najbolj možno 
prilagojeno okolje. Ob tem se pojavlja širok spekter produkcijskih in doživljajskih omejitev. 
Omejeni so tudi teoretski viri, ki bi prihodnjo vlogo VR-ja v marketingu temeljito znanstveno 
opredelili. Tudi znanstvene in teoretske ugotovitve iz ostalih profesionalnih sfer so 
pomanjkljive. Uporaba VR tehnologije se je primarno uveljavila v segmentu turizma, saj je 
oglaševanje naravnih lepot in turističnih destinacij s pomočjo virtualne resničnosti bolj 
stimulativno za potrošnika (Griffin, Giberson in Hwan 2011). 

Navidezna resničnost (AR) se sklada s konceptom virtualne resničnosti, vendar gre za bolj 
mehko aplikacijo vizualizacije. Prva razlika med VR in AR tehnologijo je, da AR tehnologija 
za svoje apliciranje uporablja dano okolje uporabnika. Najboljši primer tega so posebni učinki 
v filmih in serijah, kjer je na realistično ozadje apliciran vizualni učinek, ki ni realističen, služi 
pa večji interaktivnosti med opazovalcem in medijem (Liao 2015). 

Mešana resničnost (MR) je kombinacija okolja, računalnika in človeka. Gre za interakcijo med 
vsemi tremi akterji, kjer mešana realnost za razliko od ostalih opcij apliciranja digitalnih vsebin 
na potrošnikovo okolje nujno vključuje istočasno delovanje vseh treh (Farshid idr. 2018).  

Uporaba vseh treh metod kot marketinških orodij je zanimiva, še posebej pri iskanju novih 
inovacij v principu zmanjšanja stroškov. Prve oblike virtualne resničnosti so se pojavile že z 
razmahom spletnih strani, vendar so saloni s pohištvom, belo tehniko in podobnim kljub temu 
ostali (O'Mahony 2015). Potrošniki namreč še vedno želijo imeti fizično interakcijo s proizvodi, 
ki jih bodo kupili ali jih nameravajo kupiti. Orodja virtualne resničnosti pa lahko stroške 
upravljanja salonov drastično zmanjšajo, saj lahko tudi v njih del vidnega izkustva na 
potrošnika prenesejo brez fizične prisotnosti produktov (Grigorovici in Constantin 2004). 
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1.2 Namen in cilj zaključne projektne naloge 

Namen zaključne projektne naloge je na študiji primera preučiti vlogo virtualne resničnosti kot 
orodja v marketingu in marketinških procesih. Virtualna resničnost je kot komercialno orodje 
pri nas prisotna zelo kratek čas, o njeni vlogi v marketingu pa še ni dovolj oprijemljivih 
podatkov. 

Cilji teoretičnega dela: 
- predstavitev orodja virtualne resničnosti, 
- zgodovinski oris komercializacije VR-ja, 
- predstavitev primerov uporabe orodja v marketingu. 

Cilji empiričnega dela: 
- predstavitev konkretnega primera uporabe VR-ja kot marketinškega orodja v podjetju 

VELUX Slovenija, 
- analiza uspešnosti uporabe VR-ja v marketinški kampanji Mansarda.si, 
- podati priporočila za učinkovito rabo VR orodij v pospeševanju prodaje in novih 

marketinških prijemov. 

1.3 Metode za doseganje ciljev zaključne projektne naloge 

Po deskriptivni analizi znanstvenih, strokovnih in drugih razpoložljivih objav o VR-ju smo 
analizirali konkretne podatke o uspešnosti VR kampanje Mansarda.si (VELUX Slovenija, d. o. 
o.). Od podjetja smo skušali pridobiti čim več merljivih parametrov, ki kažejo na obseg 
kampanje, in iz njih narediti čim bolj podrobno analizo o razlikah med dozdajšnjimi, klasičnimi 
marketinškimi kampanjami in kampanjo, obogateno z virtualno resničnostjo. Uporabljena je 
bila metoda deskriptivne študije primera. Ker je strokovne in znanstvene literature s področja 
VR-ja in marketinga malo oziroma je pomanjkljiva, smo z metodo poglobljenega intervjuja 
pridobili čim več konkretnih odgovorov o uporabi obravnavanega orodja v treh segmentih: 
izvajalskem (Izstop, d. o. o.), ponudniškem (VELUX Slovenija, d. o. o.) in uporabniškem 
(končni uporabnik VR kampanje).  

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Trenutno največja težava je pomanjkanje znanstvene literature o VR in njegovi uspešnosti v 
marketingu. Virov o tem orodju in njegovih tehnično-produkcijskih potencialih je dovolj, 
njegovo aplikativnost v trženjskih sferah pa so doslej obravnavali le redki avtorji. Nekoliko več 
je strokovne literature, a je tudi ta predvsem usmerjena v področja izobraževanja, zdravja in 
zabave, kjer so VR začeli uporabljati prej. Posledično so pomanjkljive tudi marketinške 
smernice o VR-ju kot orodju, ki bi lahko v tem poslu izboljšal in olajšal uporabniško izkušnjo. 
V Sloveniji je bilo doslej marketinških kampanj, ki so VR uporabile kot enega od svojih orodij, 
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zelo malo, zato njihovi projekti težko dosežejo reprezentativnost. V projektni nalogi smo se iz 
tega razloga usmerili na eno konkretno kampanjo, pa še pri tej ne bomo mogli uporabiti vseh 
razpoložljivih podatkov, ki bi zagotovo v večji meri razjasnili pomen VR-ja za uspešnost 
kampanj(e). Del podatkov je namreč poslovna skrivnost (zato smo jih izrazili v odstotnih 
vrednostih). 
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2 VIRTUALNA RESNIČNOST 

Virtualna resničnost je 3D računalniško okolje, pri katerem so nepogrešljiva orodja, s katerimi 
raziskujemo in doživljamo njen učinek.  

2.1 Opredelitev orodja 

Za raziskovanje in doživljanje 3D računalniškega okolja najpogosteje uporabljamo naslednja 
orodja: virtualno resničnost, navidezno resničnost in mešano resničnost. V nadaljevanju bomo 
predstavili njihove najpomembnejše lastnosti. 

2.1.1 VR (Virtualna resničnost) 

V prvi vrsti je potrebno ostro ločiti med obravnavanimi orodji za virtualno resničnost (VR), 
razširjeno resničnost (AR) in prepleteno resničnost (MR). Kljub temu, da imajo vse tri metode 
skupno vizualno komponento, ki najbolj privablja nove stranke k izkušnji ene od oblik 
vizualizacije, je potrebno razumeti namen vsake od njih. VR je v tej smeri najbolj napredna in 
tudi najlažje izvedljiva, saj gre za preprost način vizualizacije v tridimenzionalnem prostoru, 
kjer uporabnik tehnologije izkusi navidezni svet okoli sebe. Pripomočki so primarno očala, ki 
si jih uporabnik namesti na glavo in mu popolnoma zakrijejo vidno polje z digitalno vsebino, 
ki ni nujno resnična. Ta vsebina je glavni del oglaševanja, saj gre kljub zavedanju uporabnika 
za sliko ali gibljivo sliko, ki je lahko realistični in realno časovni prikaz nekega drugega okolja.  

Uporabnik ima lahko tudi s pomočjo dodatnih stimulusov iz okolja spodbujene ostale čute za 
popolno izkušnjo. Prvi takšni poskusi so bili prisotni v kinematografih z razvojem 3D 
tehnologije gledanja filmov, ki so ji poleg tega dodali še premikajoče se stole, zato so imeli 
uporabniki oziroma v tem primeru gledalci občutek umestitve v dogajanje na srebrnem platnu. 

VR se pretežno uporablja za oglaševanje na različnih digitalnih platformah oziroma v središčih, 
ki potrebujejo medij, sposoben prenosa digitalnih podatkov. Tako je glavnina razvoja in tudi 
trenda v oglaševanju s pomočjo tehnologije VR prisotna na družabnih omrežjih, za katere je 
glavni medij mobilni telefon s prenosom podatkov oziroma internetno povezavo. Nekateri 
avtorji strokovne literature na temo VR so bolj osredotočeni na gibanje popularnosti VR 
tehnologije in sorodnih tehnologij kot zgolj na razvoj tehnologije kot take. Avtorji so si enotni 
v tem, da imajo vsi velika pričakovanja za prihodnost, vendar nekateri ostajajo bolj zadržani, 
predvsem v primeru splošne uporabnosti v določenih branžah. V splošnem je VR tehnologija 
dosegljiva skoraj vsakemu podjetju, saj se je strošek vlaganja v tovrstne oblike digitalizacije 
poslovanja oziroma oglaševanja izjemno znižal (Farshid idr. 2018) se najbolj poslužujejo 
razlaganja trenda digitalizacije v smeri VR s pomočjo Gartnerjeve krivulje trenda produkta 
(slika 1).  
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Slika 1: Gartnerjeva krivulja trenda produkta 

Vir: Linden in Fenn 2003.  

Virtualna resničnost se trenutno nahaja na točki, ki je na grafu označena kot tehnološki sprožilec 
(ang. Technology trigger), kar pomeni, da je tehnologija relativno nova in išče možnosti 
aplikacije v različne tržne segmente (Farshid idr. 2018). VR je do sedaj svoje mesto primarno 
našla v igričarski industriji, predvsem v segmentu mobilnih iger ter določenih konzolnih in 
računalniških igrah, vendar zgolj kot dodatna igralska izkušnja in ne kot edini način igranja 
igre. Uporabnost tehnologije VR je velika oziroma še išče svoj potencial v različnih segmentih, 
vendar je njena umestitev v sistem, kjer je digitalizacija možna, a še ne izkoriščena, prav tako 
zahtevna. Uporaba in prilagajanje VR tehnologije na različne segmente sta zahtevna in lahko 
tudi dolgotrajna, v kolikor so zahteve strank za virtualizacijo visoke. Virtualizacija je sicer 
dobrodošla v fazi oblikovanja izdelkov in testiranja možnosti proizvodnje. Še vedno pa je 
celoten postopek izdelave virtualnega okolja delovno intenziven in zahteva veliko testiranja, 
preden je končni produkt končan. Celoten postopek izgradnje navideznega okolja poteka v 
sedmih korakih, ki so: 
-  sprejem naročila pri operaterju laboratorija za VR, 
-  pridobivanje geometrijskih oblik preko deljenega zunanjega diska ali modelov.  

V tem koraku je potrebnega veliko sodelovanja med naročnikom in dobaviteljem, saj je zapis 
geometrijskih oblik navadno v različnih programih, ki so namenjeni 3D modeliranju in se 
uporabljajo za strojniško risanje ali arhitekturno risanje. Izdelava novih modelov je izjemno 
kompleksna ter zamudna, zato je vsakršno sodelovanje izjemno pomembno in vpliva na 
dokončanje projekta. 
-  Konverzija modela, priprava vseh 3D modelov v enoten virtualni prostor, kjer je potrebno 

zgladiti ostre robove, dodati barve, teksture in popraviti oblike, v kolikor je to potrebno. 
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- Gradnja virtualnega okolja. V tem koraku se dokončana telesa postavijo v virtualni prostor, 
s tem se prepoznajo omejitve samega prostora in določenih tekstur ter umetnih osvetlitev. 
V tem koraku se tudi opredeli način interakcije z virtualnim okoljem. 

- Testiranje delovanja koncepta. V tej fazi se prvič vključi poskusne uporabnike, ki izvedejo 
interakcijo z virtualnim okoljem. V kolikor je interakcija uspešna, je virtualno okolje 
primerno za nadaljnje popravke. 

- Testiranje delovanja končnega izdelka. V tej fazi so v testiranje vključeni končni 
uporabniki, ki prav tako preizkušajo način interakcije z virtualnim okoljem, vendar ne 
vedo, da gre pri izdelku še vedno za delujoč koncept, ki ni nujno dokončan. Bolj kot je 
izdelek oziroma navidezno okolje dodelano in podrobno izpiljeno, večja bo učinkovitost 
takšnega testiranja. 

- Evalvacija testiranja končnega izdelka. V tej fazi morata dobavitelj in stranka ponovno 
sodelovati in pregledati možnosti za morebitne dodatne popravke in spremembe. Šesta in 
sedma faza se lahko večkrat ponovita, v kolikor je to potrebno (Berg in Vance 2017). 

Kontrolne puščice ali miška so nam v pomoč pri uporabi aplikacij na telefonu ali na 
računalnikih. Omogočajo nam premik po fotografiranem področju ter obračanje in premikanje 
zornega kota. Najbolj znani primeri so: aplikacija Google Street View, pri kateri Google cel 
svet prikaže s pomočjo 360 ˚ fotografije. Aplikacija je dostopna preko spletne strani Google 
Maps in zanjo je značilno, da je prilagojena tudi za telefone. Ena izmed možnosti je tudi 
virtualni ogled s pomočjo komponente Google Earth, ki prav tako ponuja 360 ˚ ogled vseh 
destinacij na Zemlji. Ogled panorame VR poteka z različnimi video predvajalniki (Apple 
QuickTime), ki so lahko uporabljeni kot samostojni programi ali spletni vtičniki.  

Večina programov temelji na vtičnikih Flash oz. Java, SilverLight in drugih. Spletna stran 
Youtube prav tako omogoča virtualni ogled. Uporabniki lahko naložijo primerno generiran 
video. VR je še vedno v povojih in številne spletne strani še ne omogočajo virtualnega ogleda. 
Podjetja, ki se ukvarjajo s 360 ˚ fotografijo, svoje spletne strani največkrat generirajo tako, da 
so prilagojene za predstavitev in virtualni ogled fotografije. Velik del uporabnikov uporablja 
pametne telefone, za katere je značilno, da so zmogljivejši in njihovi operacijski sistemi 
omogočajo ogled 360 ˚ fotografij in videov. Ogled se izvaja s pomočjo premikanja prsta po 
zaslonu, novejši pa imajo že vgrajene senzorje gibanja, ki omogočajo zaznavanje gibanja in 
obračanja ob nagibu telefona. Omenjene aplikacije so zelo priročne, saj jih lahko uporabljamo 
kadarkoli in ne potrebujemo posebnega orodja – naprave za ogled. Izvedba virtualnega ogleda 
preko telefona ali računalnika onemogoča popolno potopitev v VR (Es 2016). 

2.1.2 AR (navidezna resničnost) 

AR je bolj aplikativna, v kolikor gre za storitveni sektor. Avtorji Hilken in ostali (2017) so 
testirali potencial razširjene resničnosti (AR) v storitvenem sektorju, kjer so populacijo kupcev 
razdelili glede na njihovo dojemanje storitve na dva segmenta: na kupce, ki so bolj dovzetni za 
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verbalno komunikacijo, in na kupce, ki so bolj dovzetni za vizualno komunikacijo. Kljub veliki 
razliki med dojemanjem storitve je velik potencial prav v kupcih, ki so bolj dovzetni za vizualno 
sprejemanj informacij, še posebej velik pa je potencial tistih storitev, kjer je potrebno popravilo 
nezahtevno in se s tem izognemo dodatnim stroškom. Avtorji tudi navajajo, da AR s tem 
ponovno definira interakcijo med kupci in prodajalci oziroma serviserji, saj podjetja tako 
tehnologijo AR uporabijo v večih različnih komunikacijskih kanalih, s čimer lahko ustvarijo 
splošen način komunikacije s kupci. 

Avtorji kljub prednostim AR poudarjajo, da mora z razvojem tehnologije korak naprej stopiti 
tudi zakonodajalec. Primarna skrb je ta, da mora zakonodajalec predvideti, kdo je lastnik 
virtualno ustvarjene komunikacije, torej da se morebitne slike in ostalo gradivo ne shranjujejo 
oziroma če se, kako je potrebno te podatke hraniti. Drug problem, ki ga avtorji izpostavljajo, je 
odprava fenomena webrooming. Gre za pojav, ki se je ustvaril s spletnim nakupovanjem. 
Potencialni kupci namreč informacije pred nakupom izdelka zberejo na internetu in nato izdelek 
kupijo v trgovini, torej off-line. Dejstvo je, da se postopek obdelave podatkov z AR tehnologijo 
bistveno ne razlikuje od procesa modeliranja v primeru apliciranja VR tehnologije in je zato 
tudi delno zamudno. Avtorji pa poudarjajo, da je uporaba AR tehnologije na dolgi rok še vedno 
bistveno cenejša alternativa kot pa dajanje popustov, brezplačnih vzorcev ter različnih politik 
vračanja in možnosti vračila izdelkov (Hilken idr. 2017). 

AR ima več aplikativnih možnosti, prva in tudi najbolj očitna oblika implementacije je prisotna 
v mobilnih in računalniških igrah, kar je tudi glavna silnica razvoja AR, saj je zaznavanje 
gibanja v zadnjih desetih letih močno napredovalo. Druga oblika implementiranja AR je v 
zdravstvenem sektorju, saj je možnost apliciranja različnih slojev slik uporabna tudi za trening 
študentov in simuliranje operacije v kontroliranem okolju. Prav tako lahko uporaba AR 
tehnologije omogoča jasnejšo sliko različnih že znanih tehnologij, kot je primerjava rentgenskih 
slik in magnetne resonance.  

Tretja najpogostejša oblika implementacije AR je v vojaške namene, predvsem v letalstvu, kjer 
v svojem vidnem polju piloti vidijo vse pomembne podatke o letalu, ki ga vodijo. Četrta oblika 
implementacije je navigacija, saj pri navigiranju v slabem vremenu in z omejenim vidnim 
poljem lahko kombinacija GPS tehnologije in realnočasovnega slikovnega gradiva omogoča 
izračunavanje najhitrejših poti do cilja. Zadnja možnost implementacije je v sektorju 
izobraževanja, kjer se izobraževalni programi prilagajajo uporabi novih tehnologij. AR 
tehnologija omogoča multimedijsko izkušnjo z učenjem, kjer iz realnega sveta lahko shranjuje 
slikovno gradivo zapiskov, omogoča lažje urejanje in združuje ostale vidne vire informacij v 
eno multimedijsko središče. 

Skratka, največje prednosti uporabe AR tehnologije lahko postavimo v tri stebre, ki vsak zase 
premikajo meje našega dojemanja in sprejemanja informacij. Prvi steber je povečana 
intenzivnost sprejemanja informacij na uporabniku prijazen način, ki je hkrati tudi zelo odprt 
za personalizacijo. Drugi steber prednosti implementacije AR tehnologije predstavlja 
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povečanje realističnosti izkušnje pri igranju iger, kar ima pozitivne učinke na tehnološki razvoj 
AR tehnologije kot take, hkrati pa odpira možnosti izboljšav, predvsem zaznave gibanja okolja. 

Slabosti AR tehnologije so tudi del lastnosti, ki jo ima sama tehnologija ob svoji osnovanosti. 
Največja nevarnost, ki se lahko prelevi v slabost, je odprtost do ustvarjanja na enotni platformi. 
V kolikor se količina ustvarjenega gradiva znatno poveča na eni platformi, lahko povzroči 
preveliko količino podatkov, za kar omrežja še niso pripravljena oziroma so za takšno količino 
podatkov prešibka. Prav tako nevarnost predstavlja s tem povezana omejena možnost deljenja 
podatkov med okolji AR tehnologij. Prav tako bi lahko način oglaševanja z uporabo tehnologije 
AR postal izjemno nepriljubljen zaradi prekomernega in nenazadnje motečega upravljanja z 
omrežjem. Kljub tem nevarnostim je največja slabost trenutno ta, da je tehnologija še v razvojni 
fazi, zato je lahko izjemno draga za mala podjetja, ki si tako velike investicije v novo 
tehnologijo ne morejo privoščiti (Chavan 2016). 

2.1.3 MR (mešana resničnost) 

Mešana resničnost je kombinacija okolja, računalnika in človeka. Gre za interakcijo med vsemi 
tremi akterji, kjer mešana realnost za razliko od ostalih opcij apliciranja digitalnih vsebin na 
potrošnikovo okolje nujno vključuje istočasno delovanje vseh treh (Farshid, Paschen, Eriksson, 
in Kietzmann 2018). Uporaba vseh treh metod kot marketinških orodij je zanimiva, nasploh je 
zanimiva za iskanje novih inovacij v principu zmanjšanja stroškov.  

Prve oblike virtualne resničnosti so se pokazale z razmahom spletnih strani, vendar so saloni s 
pohištvom, belo tehniko in podobnim še vedno prisotni (O'Mahony 2015). Potrošniki želijo 
imeti fizično interakcijo s proizvodi, ki jih bodo kupili ali jih nameravajo kupiti. Prav orodja 
virtualne resničnosti lahko omogočijo, da se stroški upravljanja salonov drastično zmanjšajo, 
saj bi lahko del vidnega izkustva prenesli z veliko manjšimi stroški na potrošnika (Grigorovici 
in Constantin 2004). 

2.2 Zgodovina komercialne uporabe 

Začetki VR segajo v 19. stoletje, kjer je šlo za kreiranje iluzije s predstavljanjem kraja in okolja, 
katerega nismo deležni, obenem pa so se pojavile tudi panoramske poslikave. Namen poslikav 
je bil, da so opazovalcu prikazale čim bolj realno dogajanje oziroma prisotnost v nekem 
določenem zgodovinskem trenutku. Charles Wheatston je leta 1838 v svoji študiji dokazal, da 
so naši možgani zmožni različnih dvodimenzionalnih slik. Slike so prikazane vsakemu očesu 
posebej in se združijo v tridimenzionalni predmet. Odkrije stereoskop, za katerega je značilno, 
da z istočasnim gledanjem dveh stereoskopskih slik ali fotografij pridobi na globini. Edward 
Link je leta 1929 izumil prvi komercialni simulator letenja (Link Trainer). Zanj je značilno, da 
je bil elektromehanski in so ga nadzirali motorji povezani s krmilom. Med drugo svetovno 
vojno je bila naprava izjemno uporabna, saj so jo uporabljali za začetno usposabljanje in 
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izboljšanje znanja. Uporabilo ga je več kot 500.000 pilotov. Leta 1930 je Stanley G. Weinbaum 
napisal Pygmalionova očala, ki raziskujejo področje VR in so del znanstveno fantastične 
zgodbe. Očala imajo možnost holografskega snemanja in vključujejo tudi vonj, okus in dotik. 
Gledališče doživetij (Experience Theater), kjer so bili vključeni vsi čuti, je bilo predstavljeno 
leta 1950 s strani kinematografa Mortona Heiliga. Leta 1962 je bil izdelan prototip 
»Sensorama«, s pomočjo katerega bi se predvajalo pet kratkih filmov, ki vključujejo vse čute. 
Domnevno se uporablja še danes. Poleg Sensorame je odkril tudi masko Telesphere, kot primer 
zaslona pritrjenega na glavo. Prikazan je bil stereoskopsko, v 3D tehniki in s široko vidnim 
spektrom stereo zvoka. 

 
Slika 2: Hugo Gernsback – Hugo Awards for science fiction (1928) 

Vir: Virtual Reality Society 2018. 

 

 
Slika 3: Prvi zaslon na glavi (1960) 

Vir: Virtual Reality Society 2018. 
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Nadgradnja VR z AR, imenovana Domoklejev meč, je bila leta 1968. Pritrjena je bila na 
računalnik in kamero ter je bila primerna za namestitev na glavo. Holokrovsko okolje je bilo 
ustvarjeno leta 1987 v filmu Star Trek. Javno dostopne AR se začnejo pojavljati po letu 1991. 
Po 21. stoletju prihaja do hitrega napredka v razvoju VR. Računalniška tehnologija napreduje 
in cene padajo. Pojav telefonov z visoko ločljivostjo in zmogljivostjo 3D grafike omogoči 
napredek, kar zadeva zmogljivosti mobilne tehnologije. Prav tako industrija video iger 
pospešuje svoj razvoj in prodajo. 

V današnjem času so podjetja, kot je Google, izdala izdelke VR, in sicer Google Cardboard in 
slušalke za nadzor delovanja pametnega telefona, ki jih uporabnik sestavi sam. Pojavijo se tudi 
pametni telefoni z aplikacijami, ki podpirajo VR kot nadzor nad gibanjem. Veliko pogosteje se 
pojavljajo tudi 360 ° videi, ki jih je moč spremljati tudi na pametnih telefonih. Leto 2016 je 
prelomnica za VR industrijo (Virtual Reality Society 2017). 

 

 
Slika 4: Novodobni zaslon na glavi 

Vir: Virtual Reality Society 2018. 
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3 MARKETING 

Marketing je kompleksen proces, ki ga mora za uspešno delovanje izvajati vsako podjetje. V 
tem poglavju bomo predstavili osnove marketinga in vključitev VR-ja kot marketinškega 
orodja.  

3.1 Definicija marketinške kampanje 

Marketinška kampanja je namenjena spodbujanju izdelka s pomočjo različnih medijev, kot so 
televizija, radio, tiskane in spletne platforme. Oglaševalska kampanja ne vključuje samo 
oglaševanja, ampak tudi predstavitve in ostale interaktivne tehnike.  

Podjetja, ki delujejo na zelo konkurenčnih trgih, lahko začnejo pogoste marketinške akcije in 
ustvarjanju prepoznavnosti blagovne znamke in prodaje namenijo pomembne vire 
(Investopedia 2018). 

Učinkovito trženje je pogosto tisto, ki ločuje hitro rastoče družbe od počasi rastočih podjetij, ki 
so se začela hkrati, služijo istemu trgu in ponujajo podobno blago. Družbe, kot so Gillette, Frito-
Lay in Coca-Cola, so uspele na visoko konkurenčnih trgih, čeprav proizvajajo konkurenčne 
izdelke. Če podjetje želi povečati trg in prodajo, mora učinkovito tržiti, oglaševati in 
promovirati. Tržna akcija ni samoumevna in zahteva veliko pozornosti. Običajno so uspešne 
kampanje natančno raziskovane in imajo premišljeno zastavljene cilje. Zelo pomembna sta tudi 
ideja in položaj na trgu. Kampanja mora biti odprta in pripravljena na spremembe, ker je stanje 
lahko nerealno. V kolikor želimo velik korak v rasti, moramo imeti dobro pripravljen načrt 
(Entrepreneur 2018). 

 

Slika 5: Diagram marketinška kampanija – življenski krog 

Pavlović (2009) je mnenja, da številni slovenski avtorji pojem marketinga izenačujejo s 
pojmom trženje. Iz prakse je znano, da je izvor besede marketing bolj popoln, kot naš prevod 
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trženje. Gre predvsem za to, da je pojem trženja preveč povezan s pojmom prodaje, marketing 
pa zajema širši spekter.  

Marketing zajema številne procese, ki se dogajajo na trgu v odnosu med kupci in prodajalci. 
Gre predvsem za poslovne odločitve kupca pri nakupu blaga in storitev. Marketing vključuje 
načrtovanje, snovanje izdelkov, storitve, ideje in določanje cen.  

To je pogoj, da se vzpostavi tržno komuniciranje in pride do zadovoljstva posameznika in 
podjetja (Vukovič in Završnik 2010). 

Za storitveno dejavnost je ključnega pomena, da ni vključena le ena poslovna funkcija podjetja, 
ampak način razmišljanja vseh zaposlenih v podjetju (Weis 2008). 

3.2 Zgodovinski oris marketinških prijemov 

Egipčani so za komunikacijo uporabljali papirus, Grki in Rimljani različen nabor znakov, vse 
z namenom privabljanja gostov na cirkuške in gledališke predstave, igre in gladiatorska 
tekmovanja. V 15. in 16. stoletju so se srečali s popolnoma novimi perspektivami, in sicer se 
pojavi razvoj tiska. V18. in 19. stoletju je bil velik razmah za časopisje. V 20. stoletju se pojavita 
radio in televizija. Takrat nastopi pravo stoletje komunikacije. Sledi »digitalna revolucija« s 
pojavom interneta (Ryan in Jones 2009). 

Ryan in Jones (2009) sta mnenja, da danes televizijski gledalci, ki redno gledajo določene 
vsebine, izginjajo, prav tako tiskani mediji izgubljajo pomen, medtem ko digitalni mediji 
prihajajo v ospredje, prinašajo moč, priložnost in nadzor nad uporabnikom. Tradicionalni 
mediji se izgubljajo in selijo na internet, zato se vedno bolj osredotočajo na digitalni svet, del 
katerega je tudi marketing.  

Internet je zelo pomembna inovacija iz leta 1991, ko so oblikovali prvo spletno stran. Takrat se 
je začel internet razvijati in je deloval kot približek današnjemu. To obdobje prinese tudi velike 
spremembe v vedenju uporabnikov in oglaševalcev. Kmalu zatem se pojavijo še druge 
inovacije, kot so interaktivna televizija in video, mobilna telefonija, elektronska pošta itd. 
Vsaka inovacija posebej ima velik doprinos pri oglaševanju, saj je omogočila spremljanje 
uporabnikov iz strani oglaševalcev. Leta 1995 slikovito narašča število spletnih mest. V enem 
letu je številka narastla z 19 000 na 342 000 (Jančič in Žabkar 2013). 

Začetki spletnih brskalnikov segajo v leto 1998. V tem času pa se pojavijo tudi druge platforme, 
kot so Youtube, Twitter, WordPress, Snapchat itd. (Monnappa 2015). 

Uvedba Googla je prinesla veliko sprememb na področju oglaševanja. Pojavijo se tekstovni 
oglasi in oglaševanje na klik. Storitev, ki se je imenovala Google AdWords, je postala zelo 
atraktivna storitev oglaševanja. Kar zadeva oglaševalce, je to zelo velik napredek, saj lahko le-
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ti nagovarjajo ciljne porabnike, obenem pa jih lahko spremljajo ter na podlagi tega izboljšujejo 
in razvijajo svoj trg (Monnappa 2015). 

3.3 VR in marketing 

V VR in marketingu obstajajo številni razlogi za marketinške akcije, saj se le-te kažejo kot 
uspešne. Med slednje štejemo zaslon na glavi, za katerega je značilno, da se uporabnik 
popolnoma potopi v vsebino in vso pozornost posveti sporočilu. Na podlagi dosedanjih izkušenj 
uporabniki veliko večji poudarek dajo na VR, kot na tradicionalne medija, saj jim VR ustvarja 
močna čustva. Naši možgani se spomnijo dogodkov povezanih z lokacijami, kar pomeni, da bo 
s pomočjo VR uporabnik spomin ohranil bolj živ. V vsakem primeru je angažiranost 
uporabnikov za uporabo VR velika in za tržnika predstavlja večjo medijsko izpostavljenost 
(Mbryonic 2016).  

Statistika potrjuje dejstvo, da imaVR v marketingu velik potencial, saj se kar 62 % uporabnikov 
sooča z večjo angažiranostjo določene blagovne znamke v primeru uporabe VR. 71 % 
uporabnikov pa je mnenja, da je blagovna znamka bolj napredna, če podjetje uporablja VR 
(McDermot 2017). 

AR je definitivno dodana vrednost na področju marketinga, saj je edinstvena možnost, ki 
uporabniku poda več informacij, boljšo predstavo o izdelku, obenem pa je v primerjavi z 
drugimi marketinškimi prijemi nedvomno bolj privlačna in jo bo uporabnik z veseljem uporabil 
(McDermot 2017). 

Takšna metoda marketinga in promocije v poslovnem svetu predstavlja velik potencial.  

Številni uporabniki redno uporabljajo virtualne svetove in razpolagajo z virtualnim denarjem, 
v svojem virtualnem in resničnem življenju hkrati, kljub temu da gre le za navidezen svet. 
Nedvomno pa je AR nov komunikacijski in prodajni kanal za prodajalce.  

AR je primeren predvsem za podjetja, ki tržijo na drobno. Za takšna podjetja je AR še vedno 
zgodnja tehnologija. Raziskave o AR in malih podjetjih so še v povojih in podjetja še kar ne 
dojamejo njene vrednosti in pomena. Okolje virtualnega kupca izboljša poslovanje, vendar pa 
še vedno ne maksimalno, saj je zavednost nepopolna (Vrechopoulos, Apostolou in Koutsiouris 
2009). 

Barnes (2016) poroča, da novi val razvoja VR tehnologije prinaša razburljivo novo platformo 
za potrošniški marketing.  

V prihodnosti predstavlja ravno VR tehnologija novo platformo na podoročju potrošniškega 
marketinga. Vplivi VR na marketing so danes v svetu marketinga pereča tema v fazi 
raziskovanja, za katere še ne vemo, kako vplivajo na marketing. Številni odzivi so vsekakor 
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pozitivni, vendar pa moramo vedeti, da se običajno skupaj z VR tehnologijo uporabljajo tudi 
druga marketinška orodja. V kolikšni meri na marketing vpliva VR tehnologija sama, še ni 
znano, je pa znano, da skupaj z ostalimi orodji vpliva pozitivno in prispeva k boljšim rezultatom 
(Barnes 2016). 

Zaradi velikega napredka VR v industriji video iger mnoga, jo želijo podjetja uporabiti za svoje 
poslovanje. Na primer, eBay je v Avstraliji leta 2016 razvil in izdal aplikacijo za pametne 
telefone, imenovano VR Department Store, ki temelji na platformi za pametne telefone. Veljala 
je za prvo prodajalno na svetu v virtualni realnosti, v njej pa več kot 12.000 izdelkov. Na 
Kitajskem je podjetje Alibaba ponudilo svoj VR projekt "buy +", v katerem lahko kupci 
obiščejo več sto virtualnih trgovin, ne da bi zapustili svoj dom. Slednje so ustvarjene na podlagi 
tega, kako izgledajo v resničnem svetu. IKEA je izdala eksperimentalno PC aplikacijo IKEA 
VR Experience (Morris 2016). 

Razlog, da verjamemo, da bo tehnologija VR vplivala na trženje, ni le, da so jo nekatera podjetja 
poskušala uporabiti za marketing, temveč obstajajo tudi primeri, ki dokazujejo, da bo 
tehnologija spremenila trženje in poslovanje. Družabni mediji so spremenili marketinško okolje 
in mnoga podjetja menijo, da gre za kanal za komuniciranje s potrošniki. Interakcija in 
komunikacija s stranko in potrošniki z neposrednim in usmerjenim načinom gradita zaupanje 
med podjetji in strankami. To je najpomembnejši razlog, zakaj se podjetja, ne glede na to, ali 
gre za multinacionalno ali samo majhno podjetje, pridružijo družabnim medijem (Samanta 
2012). V primerjavi z družabnimi mediji ne moremo primerjati samo interakcije VR s 
potrošniki, temveč tudi interakcijo z virtualno resničnostjo, ki je bolj humanizirana in veliko 
bližje človeškemu življenju (Mason 2015). 
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4 VIRTUALNA RESNIČNOST KOT MARKETINŠKO ORODJE 

Virtualna resničnost se je izkazala kot izjemno dobro marketinško orodje. V nalogi smo 
analizirali, kako se VR obnaša v praksi in kako je potekala vpeljava v podjetju VELUX 
Slovenija d. o. o.  

4.1 Opredelitev kampanje Mansarda.si 

Spletna stran Mansarda.si je kampanja podjetja VELUX Slovenija d.o.o., ki je specializirano 
za proizvodnjo strešnih oken. Nudijo kakovostne izdelke, skrbijo za izobraževanje izvajalcev, 
sodelujejo z arhitekti in svetujejo strankam na objektu.  

Spletna stran (slika 6) vas popelje v štiri mansardna stanovanja v Sloveniji.  

Narejena je z namenom, da vam približa svetle, zdrave in prijetne bivalne prostore. Poleg 
internetne strani so mansarde na voljo tudi preko aplikacije (slika 8) v App Store in Google 
Play. Direktno povezavo do aplikacije najdete na vstopni strani.  

Na začetku kampanje so lahko vsi interesenti na svoj domač naslov prejeli kartonasta VR očala 
(slika 9). 

 

 

Slika 6: Spletna stran kampanje Mansarda.si 

Vir: VELUX Slovenija 2016. 
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Slika 7: Primer VR tehnologije na spletu – spletna 360 ˚ fotografija 

Vir: VELUX Slovenija 2016. 

 

 

Slika 8: Mobilna VR aplikacija Mansarda.si 

Vir: VELUX Slovenija 2016. 
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Slika 9: Kartonasta VR očala 

Vir: VELUX Slovenija 2016. 
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4.2 Pričakovanja izvajalcev kampanje 

Na podlagi literature je bilo ugotovljeno, da cilji in pričakovanja izvajalcev zavzemajo ista 
stališča in da se kampanje soočajo s podobno problematiko glede uporabe in vpeljave VR 
tehnologij. Cilj je predvsem delovanje z najbolj naprednimi svetovnimi znamkami in 
organizacijami, predvsem zato, da bi navidezno povedali resnične zgodbe. VR tehnologija ima 
to moč, da uporabniku omogoči, da zgodbo doživlja živo in se ji na ta način lahko približa do 
takšne mere, kot bi jo dejansko doživel (Leu 2017). 

V nadaljevanju bomo predstavili stališče vodje projekta vpeljave VR tehnologije v podjetje 
VELUX Slovenija d.o.o. Predstavnik podjetja Izstop d.o.o., Srđan Trifunović, nam je predstavil 
kako v njihovem podjetju gledajo na vpeljavo tehnologije VR, s kakšnimi težavami se soočajo, 
kakšni so trendi in pričakovanja naročnikov.  

V podjetju Izstop d.o.o. ugotavljajo, da je znanje s področja VR tehnologije podhranjeno. Kljub 
temu, da je kar nekaj programerjev, opazijo, da še vedno premalo. Programerji so dobro 
podkovani, vendar imajo še vedno premalo prakse. Kar zadeva funkcionalnosti, se le-ta razvija 
s časom, saj je vedno več podjetij, ki uporabljajo AR tehnologije. Cilj vsake kampanje je, da je 
uporabnik zadovoljen, da je tehnologija prijazna in preprosta za uporabo.  

Ugotavljajo, da je je slovenski trg za inovacije že odprt, vendar si želijo, da bi bil prenos 
njihovih tehnologij možen tudi izven meja. 

Vedno bolj pa se programerji in ostali deležniki v procesu vpeljave VR ukvarjajo s samo 
kakovostjo slike. Pri uporabniku je slika ključna in je nekakšna vstopnica pri vpeljavi VR 
tehnologije. Glede na to, da se ljudje vedno bolj poslužujejo mobilnih telefonov in vedno manj 
TV, so programerji mnenja, da ni nujno, da je kakovost zelo dobra. Posledično to vpliva tudi 
na ceno, kar je za uporabnika ugodneje. Danes številni fotografi za fotografiranje uporabljajo 
kar telefon.  

Glede na to, da je VR tehnologija uporabna na več različnih področjih (gradbeništvo, turizem, 
pornografija ...) predstavlja velik izziv tudi širjenje na tista področja, na katerih se še ne 
uporablja. 

4.3 Praktične prednosti uporabe VR tehnologije 

Aplikativne možnosti VR so bolj usmerjene v slabosti AR, kar pomeni, da je VR v prvi vrsti 
bolj prisotna v izobraževanju, kjer je apliciranje in implementacija AR šibkejša. Virtualna 
resničnost prav zaradi večje občutljivosti na delovanje in gibanje uporabnika omogoča večjo 
natančnost pri delu, zato je bolj učinkovito orodje za izvajanje kontroliranih poskusov in 
kontroliranih operacij. Predvsem je uporaba VR tehnologije v medicinske namene bolj 
učinkovita in bolj popularna. Maloprodajni modeli tudi vedno bolj uporabljajo virtualno 
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resničnost. Kot že omenjeno, je uporaba VR tehnologije možen način znižanja stroškov na dolgi 
rok. To so prepoznali tudi pri pohištvenem velikanu IKEA, kjer z implementacijo orodij VR 
lahko strankam ponudijo boljšo uporabniško izkušnjo in s tem neposredno zavzamejo primat 
pri izkoriščanju vedenja uporabnikov. Ne glede na to, da se nekateri želijo izogibati pojavu 
webroominga, ga prav z implementacijo VR tehnologij lahko v celoti zajamejo. S tem IKEA 
uporabnikom ponudi boljšo izkušnjo, saj potencialni kupci lahko izkusijo, kako bi bil produkt 
umeščen v njihov bivalni prostor. Z uporabo VR tehnologije nastajajo tudi novi načini izražanja 
umetniških del, kar je najbolj značilno za filmografijo. Kot že omenjeno, so aplikacije in 
implementacije VR tehnologije možne tudi v igralski industriji, nenazadnje pa je uporaba VR 
tehnologije prisotna tudi v planiranju urbanih naselij in arhitekturi (Chavan 2016). 

Glavne prednosti VR tehnologije so vidne predvsem v načinu in prenašanju znanja, prav tako 
je njihova glavna prednost v izboljšanju treninga in nasploh možnosti treninga za težke poklice, 
kjer je potrebno zahtevnejše motorično znanje (Chavan 2016). 

4.4 Omejitve uporabe VR tehnologije 

Glavne slabosti VR tehnologije so v interaktivnosti in potencialu za interaktivnost. Tehnologija 
je vedno lepša, torej je možno v virtualnem okolju zgraditi marsikatero skulpturo, ki je v 
realnem svetu ni možno, vendar se programerji še vedno trudijo zgraditi popolnoma 
interaktiven svet. Interaktivnost z navideznim svetom je sicer nekaj, kar izvira v znanstveni 
fantastiki, a je hkrati tudi nekaj, s čimer izjemno težko upravljamo zaradi primanjkovanja 
tehnološkega znanja. Druga težava VR tehnologije predstavlja možnost povečanja negativnih 
učinkov eskapizma.  

Družabni mediji so že tako ugrabili del generacije mladih, ki se vsakodnevno srečujejo z 
navideznim svetom, vendar bi fizični obstoj navideznega sveta navade, kot je odvisnost od 
družabnih medijev, lahko nedvomno potenciral do te mere, da bi escapizem postal resen 
socialni problem. Z dostopnostjo tehnologije VR bi ta nevarnost še dodatno eskalirala. Hkrati 
je največja nevarnost tudi preveliko zaupanje v VR tehnologijo. Kljub temu da VR tehnologija 
z vidika izobraževanja kirurgov in možnostjo operacij na daljavo odpira nove možnosti v 
medicini, se je potrebno zavedati, da je implementacija treninga, ki je vezan zgolj na izkušnjo 
z VR tehnologijo nekaj popolnoma konceptualnega v primerjavi s prakso v fizičnem svetu. Prav 
zaradi tega je potrebno razvoj VR tehnologije podpirati, da do takšnih velikih razlik ne bi 
prihajalo (Chavan 2016). 

Med slabosti prištevamo tudi neželene stranske učinke, kot so: kibernetska bolezen, 
(Rebenitsch in Owen 2016) utrujenost oči (Hoffman idr. 2008) ter simptom gorilje roke.  
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4.5 Kakovost storitve in zadovoljstvo uporabnikov 

Predstavnik podjetja Izstop, d. o. o., Srđan Trifunović, je mnenja, da se kljub temu, da je trg 
odprt, srečujejo z vedno večjimi zahtevami uporabnikov. Problem je predvsem v nepoznavanju 
delovanja in uporabe tehnologije s strani uporabnika. Takšne uporabnike je tudi strah uporabe, 
saj so vključena močna čustva. Pojavlja se kibernetska slabost, ko uporabnik ni usposobljen za 
upravljanje VR tehnologije in se pri določenih funkcijah (zaznavanje prostorov, premiki, 
signalizacija ...) preprosto ne znajde. Uporabniki si želijo cenovno ugodne storitve ter zelo hitro 
izvedbo, vendar pri takšni tehnologiji to žal ni možno. Vpeljava VR tehnologije je dolgotrajen 
in kompleksen proces in tega se uporabnik ne zaveda. Poleg tega zahteva profesionalen pristop 
in specialno opremo. 
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5 ANALIZA VR KAMPANJE 

VELUX Slovenija, d. o. o. je podjetje za prodajo in trženje. Pokriva področje Slovenije in je 
del mednarodne skupine VELUX s prodajnimi in proizvodnimi dejavnostmi v več kot 35 
državah. Skupina VELUX ima več kot 10.000 zaposlenih po vsem svetu. Podjetje je bilo v 
Sloveniji ustanovljeno leta 1996. Njihov fokus stremi k ustvarjanju boljših bivalnih okolij za 
ljudi po vsem svetu.  

Pri marketingu uporabljajo številna marketinška orodja, med drugimi tudi VR tehnologijo. O 
vpeljavi in uporabi VR tehnologije smo govorili s predstavnico podjetja VELUX Slovenija, d. 
o. o., vodjo marketinga, Katjo Ličen Pajenk. Poglobljeni intervju je bil izveden 6. 9. 2018 v 
Trzinu na sedežu podjetja VELUX Slovenija, d. o. o. 

Pri analizi oglaševalske kampanje je potrebno vključiti inženerje s področja tehnologij, v našem 
primeru podjetje Izstop, d. o. o., kreativni tim ter končnega uporabnika.  

5.1 Analiza priprave kampanje 

Izdelek katerega prodajajo, je nedvomno primeren za marketing po takšni poti. Žal si kupec na 
podlagi tlorisa ne more popolnoma predstavljati, kako bo izdelek viden v realnosti. 
Vizualizacija je tukaj zelo pomembna. Uporabnika veliko bolj zanima prostor in ne, na primer, 
material iz katerega je narejen. Predvsem gre za funkcionalnost okna in vključitev le-tega v 
okolje.  

Ko so se odločili za izvedbo projekta Mansarda.si, torej za kampanjo, je bil njihov glavni cilj, 
da razširijo zavedanje, kaj se z mansardo da narediti. Kampanja je bila usmerjena v prodajo, v 
zavedanje kaj lahko kupec naredi s prostorom.  

VELUX je podjetje s sedežem na Danskem, kjer je bivanje popolnoma drugačno kot pri nas v 
Sloveniji. V Sloveniji so bile mansarde sekundarni prostor, običajno so se uporabljale kot 
shrambe in tako popolnoma izgubile na vrednosti. V podjetju VELUX Slovenija d.o.o. se lahko 
pohvalijo, da so z njihovo ponudbo precej dvignili zavedanje in tako izkoristek stanovanjskega 
prostora popeljali stopničko više.  

Trend zavedanja se je v zadnjih letih nedvomno dvignil. Včasih si z lahkoto kupil poceni 
mansardno stanovanje, medtem ko je danes nekoliko drugače. 

Mansardna stanovanja so na trgu nepremičnin postala moderna in zaželena. Velik vpliv na 
nakup mansard oziroma urejanje le-teh v letu 2008 so imele tudi banke in trg, saj so 
predstavljale velik riziko kar zadeva pridobivanja posojil. Mnogi so se raje odločili za ureditev 
mansard pri svojih starših ali starih starših. 

Od zavedanja do nakupa lahko traja nekaj časa, saj gre za proces.  
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Za tovrstno tehnologijo so se odločili, ker so odprti in stalno iščejo rešitve za izboljšave. Smo 
v času, ko razmišljamo digitalno, vendar je potrebna izkušnja, predvsem to, da si prepričan, da 
je tehnologija res primerna glede na tvoje in uporabnikove potrebe.  

5.2 Analiza izvedbe kampanje 

VELUX Slovenija d. o. o. se je z VR tehnologijo prvič srečal na marketinški konferenci v 
Portorožu, in sicer v razstavnem prostoru enega od slovenskih podjetij, ki že uporablja VR 
tehnologijo.  

Po predstavitvi so bili zelo navdušeni, vendar pa je od ideje do realizacije preteklo kar nekaj 
mescev. Ko so se odločili , da je ta vrsta marketinškega orodja zanje primerna, so se povezali s 
podjetjem Izstop, d. o. o., ki se ukvarja z inženiringom informacijskih tehnologij.  

Ko so se odločili za VR, so se morali z njim najprej soočiti zaposleni. Ko je vodja projekta 
prepričal zaposlene, so se posvetili kupcem. Zaposleni morajo dobro poznati orodje s katerim 
razpolagajo, tudi zato, da lahko svoje znanje prenesejo na kupca.  

Zaposleni na terenu so z omenjeno tehnologijo zadovoljni, saj je zelo priročna, ker jo imajo 
lahko stalno v žepu (pametni mobilni telefon). Obenem pa je zelo pomembno, da jo znajo dobro 
predstaviti in, kar je najbolj ključno, motivirati kupca za nadaljnjo uporabo.  

VR tehnologijo predstavljajo predvsem na sejmih. Poudarjajo, da je izjemno pomembno, kje je 
njihov razstavni prostor, saj je omenjena tehnologija namenjena ciljnim kupcem, torej tistim, 
katere zanima mansarda. Na podlagi izkušenj so ugotovili, da je zanimanje prisotno pri vseh, 
ne glede na starost ali spol. Še prav posebej navdušeni so bili otroci.  

Ko na primer obišče sejem cela družina, se zanimanje in navdušenje prenaša iz enega člana na 
drugega.  

5.3 Analiza uporabniške izkušnje 

Na razstavnem prostoru so pričakovali več samoiniciativnosti obiskovalcev in, glede na to, da 
je ni, morajo biti zaposleni res dobro podkovani, kar zadeva animacijo in motivacijo. Veliko 
Slovencev je starokopitnih in se težko prilagajajo na spremembe.  

Pri kupcih so opazili, da prihaja do velikih razlik med generacijami. Mladi so bolj odprti za 
nove prijeme in orodja, medtem ko so starejši nekoliko zadržani in potrebujejo več časa, da se 
navadijo na spremembe. Prav tako je pri mladih prenos znanja hitrejši.  

Večina kupcev (95 %) se še nikoli ni srečala z VR, strah ni bil zaznan. 

 



 

 23 

Kupci so danes del instant družbe. Za ogled slik in video vsebin si ne vzamejo časa, velikokrat 
jo le preletijo. To lahko predstavlja oviro pri VR tehnologiji, saj je zanjo značilno, da njeno 
obvladovanje in pravilna uporaba zahtevata čas. Vsekakor pa nismo vsi isti in smo med seboj 
drugačni. Največkrat je to odvisno od tipa človek. Ko nekaj potrebuješ, se v iskano poglobiš. 
Takrat nisi več instant.  

5.4 Analiza merljivih parametrov 

Merljivi parametri igrajo pomembno vlogo v podjetju, saj le tako lahko sledimo razvoju 
podjetja. So pokazatelji uspešnosti in obenem pripomorejo k izboljšavam in boljšemu 
poslovanju podjetja. Merljive parametre smo analizirali po naslednjih sklopih: 

Trend prodaje produktov 

V podjetju VELUX Slovenija, d. o. o. so s prodajo zadovoljni, saj se je trend dvignil, vendar 
niso prepričani, ali zaradi VR tehnologije ali na račun konkurence. Definitivno pa so mnenja, 
da je tudi VR tehnologija pripomogla k boljšim rezultatom poslovanja.  

Navade kupcev 

Ugotovili so, da so se spremenile tudi navade in razvade kupcev, saj se je v primerjavi s 
prejšnjimi leti povečalo število oken na objekt.  

Zelo pomembno vlogo igra tudi zanimanje uporabnikov, ki podjetju omogoči, da k 
uporabnikom pristopi lažje in jim ponudi možnost uporabe VR tehnologije.  

Uporaba VR tehnologije v kombinaciji z drugimi marketinškimi orodji 

Kar zadeva ostala marketinška orodja, so pri podjetju VELUX Slovenija, d. o. o. mnenja, da so 
katalogi še vedno zaželeni. VR tehnologija namreč poskrbi le za inspiracijski del in lažjo 
predstavo, do kupcove odločitve pa lahko preteče kar nekaj časa. Katalog kupcu omogoča lažjo 
odločitev, prav tako pa je, da ima pred saboj celotno zadevo, vključno s cenami. Obenem se 
lažje posvetuje tudi z ostalimi udeleženci. VR je gotovo naredil efekt. Ljudje po večini ne 
verjamejo več televiziji, radio nima vizualnega pristopa, tiska ni več, torej je prihodnost 
digitalna. 

Prenos znanja in prakse na druga potencialna podjetja 

Podjetje VELUX Slovenija, d. o. o. se lahko pohvali s tem, da so njihove inovacije v podjetju 
in uporabi VR tehnologije uporabili tudi drugje po svetu. 

Uporabnost VR tehnologije pri strankah 
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Na podlagi analize kupcev so ugotovili, da kupci pogosto ne obvladajo orodja in ne koristijo 
vseh vključenih funkcij, zato sta slika in sporočilo ponudnika nepopolna in na kupca nimata 
pravega učinka. 

5.5 SWOT analiza 

 
Prednosti Pomanjkljivosti 

- primernost izdelka, ki ga tržijo 

- vizualizacija 

- vpeljava VR tehnologije je dvignila 

zanimanje za izdelke in zavedanje kupcev 

- boljši izkoristek prostora 

- priročnost marketinškega orodja (VR 

tehnologija) 

- zanimanje, ne glede na spol 

 

- od zavedanja do nakupa lahko traja nekaj 

časa 

- pomanjkanje izkušenj 

- strah pred uporabo, ker so čustva močno 

izražena 

- visoka pričakovanja kupcev 

- pomanjkanje računalniškega znanja med 

kupci 

- pomanjkanje samoiniciativnosti kupcev 

- instant družba, VR zahteva čas za 

obvladovanje 

Priložnosti Nevarnosti 
- za kupca VR tehnologija predstavlja boljši 

vpogled v izdelek (zanimanje za prostor) 

- boljše zavedanje potencialov mansarde 

- odprtost in iskanje novih rešitev za 

izboljšave 

- neželeni stranski učinki: simulacijska 

slabost, kibernetska bolezen, utrujenost oči, 

simptomi gorilje roke 
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6 SKLEP 

Slabi prepoznavnosti v Sloveniji navkljub je VR tehnologija v svetu dokaj razvita. Po podatkih 
podjetja PiperJaffray (Munster idr. 2015) bo VR tehnologija strmo naraščala, saj leta 2025 na 
storitvenem trgu pričakujejo obseg 5,4 miljarde dolarjev. V obtoku na trgu naj bi bilo tedaj kar 
500 miljonov naprav v skupni vrednosti 62 miljard dolarjev.  

Podatki nakazujejo, da bo VR tehnologija eno od izjemno pomembnih marketinških orodij. 
Predvidevamo, da se bo potreba po razvoju in nadgradnji omenjene tehnologije iz leta v leto 
višja in da bo vedno bliže željam uporabnikov.  

Trenutno zaznamo podhranjeno znanje in pomanjkanje prakse. Kar zadeva uporabnike, 
opažamo, da so še vedno nezaupljivi in da je njihovo računalniško znanje pomanjkljivo. 
Uporabniki bodo primorani stopiti korak naprej in se podučiti o uporabi in funkcionalizaciji VR 
tehnologije, saj jih bo spremljala na praktično vsakem koraku. Izkušnje programerjev bodo 
vedno večje in znanje se bo širilo, tako da bodo tudi uporabniki deležni bolj kakovostnega 
izobraževanja in njihov pristop bo veliko lažji.  

Poleg tega lahko pričakujemo več stranskih učinkov, predvsem tistih, ki vplivajo na zdravje 
človeka (utrujenost, kibernetska bolezen, gorilje roke), zato bo potrebno vlagati v raziskave tudi 
z vidika zdravja.  

Kar zadeva kakovost, lahko pričakujemo, da bo le-ta sledila potrebam novih tehnologij, čemur 
bodo primerne tudi cene. Uporabnik bo na koncu plačal za storitev toliko, kot bo dejansko 
vredna.  

Uporabnost se bo z leti večala in širila na druga področja. Orodje bo postalo tudi družabno 
orodje. Med slednjimi je že aplikacija Facebook, in sicer z rešitvijo imenovano Facebook 
Spaces.  

V prihodnje bi bilo smiselno raziskati tudi vpliv družabnih omrežij na človeka, predvsem v 
smislu pozitivnih in negativnih učinkov mladostnikov, ki se v največji meri poslužujejo 
omenjenih aplikacij. Trg in cene bi morali poenotiti na podlagi ponudbe, predvsem v smislu 
kakovosti. Obstajati bi morali podrobni kriteriji, ki bi veljali za vse izvjalce in naročnike. Naša 
raziskovalna naloga bo pripomogla k boljšemu razumevanju VR tehnologije. Glede na 
uporabljen primer iz prakse se lahko uporabi kot pripomoček potencialnih podjetij pri vpeljavi 
VR tehnologije. 
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