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POVZETEK 

 

Namen magistrske naloge je raziskati kako prodajalci vplivajo na trg televizijskih aparatov v 

Sloveniji in Litvi. Zanima nas, kateri dejavniki vplivajo na njihovo odločitev in ali je na 

njihovo odločitev možno vplivati na različne načine. S teoretičnim delom smo pokrili kdo in 

kaj je prodajalec, kakšnih nagrad in motivacij je lahko deležen, predstavili najmočnejše 

blagovne znamke in opisali televizijska trga Slovenije in Litve. V empiričnem delu je bila 

izvršena kvantitativna raziskava na osnovi vprašalnika med dvema državama in njihovimi 

prodajalci televizorjev, ki so zaposleni v enem izmed štirih največjih trgovcev z avdio video 

opremo. Z izidi raziskave smo potrdili dve hipotezi pri vsaki državi, ob tem pa tudi po eno 

zavrnili. Izzidi raziskave bodo uporabni za trgovce ter predstavnike blagovnih znamk, ki bodo 

poskušali najti točke, kjer bodo lahko vplivali na odločitev prodajalca o najboljši izbiri. 

 

Ključne besede: prodajalec, televizor, blagovna znamka, Slovenija, Litva. 

 

SUMMARY 

 

The purpose of the master's thesis is to find out how shop floor assistants are impacting on the 

TV panel market in Slovenia and Lithuania. We want to know what factors influence their 

decisions. With respect to the theoretical part we covered who is a shop floor assistant, what  

kind of rewards and motivation he or she may receive, which are the strongest brands and 

described the market in Slovenia and Lithuania as well. In the empirical part we made 

quantitative research based on a questionnaire between the two countries and their shop floor 

assistants employed in one of the four largest retailers of audio-video equipment. After the 

results of the survey we confirmed two hypotheses in each country, while one  was rejected. 

Results of my master's thesis will be useful for retailers and brand representatives who will try 

to find a way to affect the shop floor assistants on their decisions about the best choice. 

 

Keywords: shop floor assistant, TV panel, brands, Slovenia, Lithuania.  
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

V sodobnem svetu imamo neskončno možnosti za pridobitev informacij glede televizorjev. Še 

vedno pa se v končni fazi obrnemo na prodajalca in na njegov dragoceni nasvet. Ravno to je 

razlog, da se vez med prodajalci in proizvajalci televizorjev še vedno dodobra prepleta. V 

končni fazi je človeški faktor tisti, ki ustvarja prodajo in je gonilo vsakega podjetja (Postma 

2001, 13). Konkurenca si ob tem na različne načine poskuša pridobiti naklonjenost 

prodajalcev ter tako povečati prodajo in izboljšati svoje poslovanje. S tem pa se nam poraja 

vprašanje, ali kupci na koncu resnično dobijo najboljše za svoj denar. 

Prodaja je stara kot človeštvo (Geffroy 1996, 31). V zadnjem obdobju je občutno pridobila na 

vrednosti. Vse dobre organizacije so to prepoznale in vedno več poudarka dajejo na 

izobraževanje prodajnih kadrov, saj neposredno vplivajo na finančne rezultate (Dobovišek 

2007, 92). Ključna naloga prodajalca ob tem je prodaja izdelkov in storitev, prav tako pa 

predstavlja podjetje, ustvarja trg in kupce. Vedenje prodajalca naredi kupce zadovoljne in 

posledično pripravljene na nov nakup (Petar 2006, 202). Ob tem velja izpostaviti, kakšen je 

dober prodajalec. Hopkins (1997, 309–310) pod značilnosti profesionalnega prodajalca 

vključuje, da prodajalec želi goreče nekomu nekaj dokazati, kupci ga zanimajo, ima 

uravnovešeno željo po uspehu, je ciljno usmerjen, pozitiven in se nenehno uči. Z zadnjo 

lastnostjo se strinja tudi McGaulley (2000, 22). Topf (2002, 33−57) še dodaja, da ima dober 

prodajalec obširno strokovno znanje o izdelku, vendar se pri prodaji nikakor ne omejuje zgolj 

na to, kajti kupcu je treba predstaviti koristnost izdelka. Na drugi strani pa je kupec, ki želi od 

zaposlenih naslednje lastnosti: izkušnje, znanje, strokovnost, poštenost, komunikativnost, 

zanesljivost, odzivnost (Duncan 2005, 170). Pomembno je, da prodajalci nenehno 

nadgrajujejo svoje strokovno znanje in izkušnje (Bezlaj 2002, 39), še posebej v dobi 

največjega elektronskega razvoja (Detroy 2001, 11). 

Pomembna področja, ki vplivajo na prodajalce, so tako pogojena z delovno klimo, kulturo, 

njihovo komunikacijo, nagradami, motivacijo itd. 

Delovna klima je za prodajalce ena najpomembnejših lastnosti. Vpliva na počutje prodajalca 

in na njegovo željo po prodaji. Pri tem je temelj za vzpostavitev ugodne delovne klime 

korektnost med sodelavci na vseh nivojih v organizaciji. Če vodilni posvečajo dovolj 

pozornosti ustvarjanju in vzdrževanju ugodne klime, se lažje prilagajajo vedno bolj 

zahtevnemu tržišču (Polutnik 2008). Organizacijska klima se tako kaže v medosebnih odnosih 

zaposlenih, pri vodenju, zadovoljstvu z delom zaposlenih in občutku pripadnosti organizaciji 

(Meško Štok 2011). 

Ljudje ves čas komuniciramo, bodisi z besedami bodisi nebesedno s kretnjami, pogledom, 

svojim premikanjem. Kot posamezniki komuniciramo v zasebnem življenju in na delovnem 
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mestu. Beseda komuniciranje je latinskega izvora in izhaja iz glagola »communicare«, ki 

pomeni »napraviti skupno« ali »deliti kaj s kom«. Iz besede »communicare« pa je nastal 

glagol komunicirati, ki pomeni sporočiti − priočiti, občevati – v zvezi biti (Lorbek 1979, 9).   

Kot opredeljuje Meško Štok (2011) je motivacija spodbuda, zaradi česar ljudje delajo ob 

danih sposobnostih, znanju, da bi s tem uresničili svoje interese. Je pogoj, da ima zaposleni 

željo po ustvarjalnosti in voljo do dela (Meško Štok 2011). Motivirani in zadovoljni 

prodajalci so konkurenčna prednost (Tracy in Hudovernik 2002, 173). Nagrajevanje mora biti 

tako vedno v skladu s strategijo, cilji, vrednotami in poslanstvom organizacije.  

Decenzo in Robbins (1988, 397–402) razvrščata nagrade na notranje in zunanje, naprej pa na 

nefinančne in finančne; med slednjimi razlikujeta nagrade za uspešnost in nagrade, ki 

temeljijo na članstvu oziroma pripadnosti neki skupini. V končni fazi denarne nagrade niso 

edini ter najpomembnejši motivator. Dobra motivacija je lahko tudi večja odgovornost pri 

delu, možnost izobraževanja, pohvala ipd., odvisno od osebnega prepričanja vsakega 

posameznika. 

Zupan (2001, 257) opredeljuje, da na končno obliko nagrajevanja vplivajo štirje dejavniki: 

značilnosti zaposlenih, ki se odločijo za ta poklic; tržna strategija, od katere je odvisno, v 

kakšnem razmerju bomo posvečali pozornost obsegu prodaje in ustvarjenemu dobičku na eni 

strani ter zadovoljstvu kupcev na drugi; nagrajevanje prodajalcev v konkurenčnih podjetjih, 

saj je narava prodajnih poslov takšna, da se prodajalci srečujejo pogosteje kot pri drugih 

poklicih; ter značilnosti proizvodov in storitev, ki jih prodajamo. 

V magistrski nalogi smo poskušali ugotoviti, kaj vse vpliva na odločitev prodajalca, katero 

blagovno znamko ponuditi stranki ter le to primerjali med Slovenijo in Litvo. Ali se prodajalci 

odločajo po svojih najboljših močeh, jim pri tem pomaga kakšna dodatna nagrada s strani 

proizvajalcev ali mogoče še kateri drugi vplivi? Se to odraža tudi v tržnem deležu ter v končni 

fazi pri samem potrošniku? To so raziskovalna vprašanja, ki nas v tem primeru zanimajo.  

Zakaj študijska primerjava z državo Litvo? 

Za primerjalno študijo med Slovenijo in Litvo smo se odločili, ker sem eno leto živel in delal 

v Litvi. V tem času sem se seznanil s problematiko na področju televizijskega trga. K 

odločitvi pa so mi pomagali tudi drugi razlogi, ki se predvsem osredotočajo na podobno 

zgodovinsko pot. Obe državi sta se osamosvojili leta 1991. Slovenija izpod takratne 

Jugoslavije ter Litva izpod takratne Sovjetske zveze. Od tega časa sta naredili velik napredek 

ter se istočasno pridružili Evropski uniji. V tej skupnosti spadata med manjši tako po številu 

prebivalcev, kot tudi po geografski velikosti. Med seboj sta oddaljeni več sto kilometrov in 

gre za dve popolnoma različni kulturi. Iz tega vidika smo se seznanili s prodajalci obeh držav, 

jih med seboj primerjali ter analizirali. Predvsem nam je bilo zanimivo interpretirati rezultate 
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anketne raziskave, saj so zakoni glede nagrajevanja in motiviranja v Litvi veliko bolj ohlapni 

kot v Sloveniji. 

1.2 Namen in cilji ter hipoteze raziskave 

Namen teoretičnega dela magistrske naloge je s pomočjo literature predstaviti nekatere 

temeljne dejavnike, ki vplivajo na prodajalca. Nekateri izmed teh dejavnikov so motivacija, 

nagrade, izobraževanja itd. Prodajalec je v tej branži izrednega pomena in veliko pripomore k 

tržnim deležom blagovnih znamk kot so Philips, Sony, Samsung, LG in ostali. V tem primeru 

morajo biti proizvajalci konkurenčni tako pri izdelkih kot pri osebju v trgovini, kjer le te 

ponujajo.  

Namen raziskovalnega dela naloge je ugotoviti kako prodajalci vplivajo na trg televizijskih 

aparatov in kako se to odraža v Sloveniji in Litvi. 

Cilji raziskovanja so definirani v skladu z namenom raziskovalne naloge in so naslednji:  

- preučiti domačo in tujo literaturo; 

- od prodajalcev pridobiti podatke z raziskavo na osnovi anonimnega vprašalnika (90 % 

delež predstavlja vprašalnik, razdeljen preko spleta, 10 % delež pa vprašalnik, razdeljen 

na mestu po ključnih trgovinah); 

- s pomočjo različnih analiz ustrezno tolmačiti pridobljene rezultate; 

- ugotoviti, kako močno sta državi med seboj povezani; 

- ugotoviti, katere blagovne znamke so prodajalcem najpomembnejše; 

- kako se med državama razlikuje televizijski trg. 

Iz namena, teoretičnih izhodišč in ciljev smo tako zasnovali temeljno tezo raziskave: 

 Prodajalci pomembno vplivajo na televizijski trg. 

S pomočjo temeljne teze ter teoretičnih izhodišč naloge smo oblikovali naslednje hipoteze, ki 

izražajo odnose med izbranimi spremenljivkami in jih bomo kasneje tudi primerjali med 

izbranima državama: 

- H1: Blagovne znamke, ki jih prodajalec ponudi med prvimi tremi možnostmi, so vodilne 

tudi v tržnem deležu. 

- H2: Prodajalci menijo, da na kupce bolj vpliva njihovo mnenje kot pa promocije/akcije, ki 

jih izvajajo trgovci in blagovne znamke. 

- H3: Izobraževanje in mnenje prodajalcev o blagovnih znamkah sta med seboj povezana. 

1.3 Predstavitev raziskovalnih metod za doseganje ciljev 

V magistrski nalogi smo opredelili teoretični in raziskovalni pristop. V teoretičnem delu 

naloge smo pregledali domačo in tujo literaturo različnih avtorjev s področja trženja, 
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marketinškega komuniciranja in blagovnih znamk. V empiričnem delu pa smo prikazali 

ugotovitve raziskave, ki smo jo izvedli s pomočjo anketnega vprašalnika. Zasnovana je kot 

kvantitativna raziskava, kot jo opisujejo Easterby-Smith, Thorpe in Lowe (2007, 111).  

V prvem sklopu vprašalnika smo pridobili osnovne podatke in informacije o anketirancu 

(spol, starost, zaposlenost in stopnja izobrazbe). Drugi sklop vključuje osem vprašanj s 

področja blagovne znamke ter njenega vpliva na prodajalca. Zadnji sklop pa se nanaša na 

televizijski trg in zajema šest vprašanj. 

Vprašanja so zaprtega tipa, za njih smo uporabili Likertovo petstopenjsko lestvico 1−5 (1 = 

najmanj pomembno, 5 = najbolj pomembno). 

Metode zbiranja podatkov 

Podatke v raziskavi smo zbrali z anketnim vprašalnikom. Te smo posredovali prodajalcem v 

obdobju od 25. oktobra do 30. oktobra leta 2013. 

Vzorec 

V vzorec smo zajeli štiri največje trgovce s področja audio-video opreme v obeh državah. V 

Litvi smo ankete razdelili v podjetjih EURONICS, Avitela, TOPO Centras in Techno Rama − 

in sicer skupno med 110 prodajalcev. Medtem pa v Sloveniji v podjetjih BigBang, Merkur, 

Mercator poslovni sistemi ter Harveyu Normanu − skupno med 160 prodajalcev. Podatke o 

prodajalcih smo pridobili s pomočjo interne baze podatkov podjetja TP Vision, ki je locirana 

v obeh državah. V našem primeru so bile ankete tako razdeljene med vse v tej bazi. Za večjo 

odzivnost smo poskrbeli z obiski ključnih trgovin v obeh državah. Pričakovana odzivnost je 

bila zastavljena nekje med 40 in 50 odstotki. 

Metode analize podatkov 

Podatke smo zbrali s pomočjo programa Google Docs ter jih nato izvozili v statistični 

program IBM SPSS statistic 20. Zatem so bile opravljene enostavne statistične analize, kot je 

deskriptivna statistika.  

Pri H1 smo uporabili kontingenčno tabelo. 

S kontingenco in asociacijo prikazujemo in merimo povezavo med dvema kategorialnima 

spremenljivkama. 

Pri H2 smo uporabili t-test ter ANOVO.  
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ANOVA je primerjava aritmetičnih sredin intervalne/razmernostne spremenljivke (odvisna 

spremenljivka) v treh ali več skupinah, kot so določene z vrednostmi ene (nominalne, 

ordinalne) spremenljivke (neodvisna spremenljivka).  

Pri H3 smo uporabili korelacijo. 

Korelacija je metoda, s katero ugotavljamo kako sta dve spremenljivki medsebojno povezani. 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanem problemu 

V raziskovalni vzorec smo vključili vse prodajalce, ki so bili na seznamu podjetja TP Vision 

in so bili v času anketiranja še vedno aktivni na delovnem mestu prodajalca. Za zagotovitev 

kredibilne raziskave je bilo potrebno na eni strani uporabiti kvalitetno teoretično osnovo, po 

drugi pa raziskavo pravilno in korektno izvesti. V Sloveniji ni veliko raziskav in študij s 

področja, ki smo ga raziskovali, nasprotno pa je veliko teoretičnega gradiva tako domačih kot 

tudi tujih avtorjev. 

Problem posploševanja dobljenih rezultatov je povezan z izbiro instrumenta in vzorca 

raziskovanja. Lahko bi se pojavila vzorčna napaka, če bi bilo vrnjenih manj vprašalnikov, kot 

smo pričakovali. V izognitev tovrstnim težavam smo predvideli še osebno kontaktiranje.  
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2 VLOGA PRODAJALCEV 

Prodajalci predstavljajo neke vrste posrednika med kupcem in proizvodom, skozi čas so imeli 

različno vlogo pri opravljanju poklica. 

2.1 Definicija prodajalca  

Kitajski pregovor pravi:  

»Kdor se ne zna smehljati, ne more biti prodajalec«. 

Primarna naloga prodajalcev je prodaja. Ti predstavljajo osebno vez med podjetjem in kupci. 

Prodajni zastopniki predstavljajo podjetje številnim kupcem in na ta način prinesejo podjetju 

potrebno znanje in informacije o njihovih odjemalcih. Ravno zaradi tega razloga mora 

podjetje dobro premisliti, kako bo oblikovalo svojo prodajno ekipo, predvsem pa kako bo v 

zvezi s tem razvilo cilje, strategije, strukturo in obseg ter način nagrajevanja zaposlenih 

(Kotler 1996, 685–686).  

2.2 Pomen prodajalca 

Prodajalec je prva oseba, ki jo kupec vidi ob vstopu v trgovino in je v stalnem neposrednem 

stiku z njimi. Res, da izgledu prodajalne in privlačni ponudbi lahko pripišemo enak pomen, a 

če je v prodajalni zaposlen nezainterisiran prodajalec, celota izgubi pomen. Kupec mora imeti 

občutek, da je dobrodošel in da je prodajalec zanj pripravljen postoriti vse. Časi, ko je bil 

prodajalec na repu hierarhične lestvice in so se izdelki prodajali brez posebnega prizadevanja, 

so mimo. Danes je stvar popolnoma drugačna, saj je obstoj podjetja večinoma odvisen od 

prodajnega osebja. Ravno to je razlog, da se je obravnavan poklic ponovno povzpel na sam 

vrh lestvice (Geffroy 1996, 72). 

Zato velja, da brez učinkovitega sporazumevanja, sporočanja, sprejemanja informacij in 

zahtev ni prodaje. Kupčeve zahteve, želje in sporočila pa sprejema in zaznava prodajalec. 

Prodajno sporazumevanje je hkrati način, kako se prodajalec loti kupca. Uspešna prodaja 

temelji na razmerju med prodajalcem in kupcem (Tavčar 1996, 51).  

Grubiša (2001, 429) podaja nasvete, kako uspešno ponuditi svoj izdelek. Osnovno pravilo je, 

da prodajalec kupcu govori o značilnostih izdelkov, ki zanimajo njega, ne prodajalca. S tem 

načinom prodaje prodajalec doseže bistveno več. Včasih se bodo želje kupca prekrivale z 

željami prodajalca, vendar ne vedno.  

Urbanc (1996, 100) pa omenja še zelo vešče prodajalce, ki so sposobni manipulirati s stranko, 

da sprejme napačno odločitev. To so sleparji, ki jim ni mar, kaj in komu bodo prodali ter za 

posledice, ki ob tem nastanejo.  
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Infin (1992, 15) ugotavlja, da mora biti prodajalec urejen, s svojim stilom, skrbeti mora za 

svoje zdravje, osebno higieno in dober videz. Ostale pomembne lastnosti pa so še: vztrajnost, 

simpatičnost, ambicioznost, uživanje v priznanju in ugledu ter volja do dela. 

Prodaja je tako danes zahtevnejša kot kdajkoli prej. Konkurenca je vse večja in v trenutnem 

gospodarskem položaju uspejo le najboljši. Prodajalec mora biti potrpežljiv in postopati do 

želene prodaje korak za korakom. Vsak sam se mora naučiti, kaj je treba narediti, da bi bil 

uspešen. Stranke so danes bolj inteligentne kot v preteklosti ter bolj ozaveščene glede tega, 

kar ponuja trg. To mora prodajalec upoštevati pri delu s strankami (Tracy in Hudovernik 

2002, 30).  

Tracy (1995, 172) pravi, da so prodajalci znanilci vsega napredka, razvoja in rasti celotnega 

gospodarstva. Prav oni ustvarjajo tržišča za skoraj vsa ostala strokovna znanja. Odpirajo 

tržišča za izdelke in storitve, njihovo delo pa ustvarja povpraševanje po zemlji, delovni sili, 

surovinah, tehnologiji in kapitalu. Vsak ekonomski pokazatelj na nek način izraža količino 

prodaje v določenem podjetju. Različni borzni indeksi, indeksi potrošniških cen, blagovni 

indeksi ipd. se nanašajo na količine in cene blaga ter storitev, ki so prodane v določenem 

časovnem obdobju (Tracy 1995, 172). 

2.3 Prodajalec včeraj, danes in jutri 

S pomočjo spodnje preglednice si lahko ogledamo, kako se je spreminjal odnos prodajalcev 

do posameznih dejavnikov prodaje. Ob tem navedeni dejavniki od »prodajalcev za jutri« 

zahtevajo naslednje sposobnosti: kreativnost, prilagodljivost, potrpežljivost, vztrajnost, 

strokovno izobraženost in nazadnje domiselnost (Potočnik 1996, 119). 

Preglednica 1: Prodajalec včeraj, danes in jutri 
 

Dejavnik Včeraj Danes Jutri 

Predmet prodaje Izdelek Izdelek in storitev Celovit izdelek 

Prodaja Enkratno dejanje 
Zadovoljevanje 

potreb kupca 
Trajno sodelovanje 

Rezultat Dobiček prodajalca Dobiček prodajalca 

Zadovoljitev 

interesov prodajalca 

in kupca 

Trajanje prodajnega 

postopka 
Kratko Relativno dolgo Zelo dolgo 

Storitve Manj pomembno Pomembno 
Odločujoče za 
prodajo 

Prodajni nastop Sklenitev pogodbe Občasno sodelovanje 
Trajno poslovno 

povezovanje 

Vir: Potočnik 1996, 119. 
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Prodajalec pridobiva pri kupcu zaupanje s poštenostjo, iskrenostjo in resnostjo. Kljub temu pa 

kupci še vedno ne verjamejo vsega, kar jim prodajalci povedo. Vedno preverijo njihove izjave 

in ravnanje. Zaupanje si je potrebno pridobiti z dokazili in zgledi (Malovrh in Valentinčič 

1997, 87). 

Na drugi strani pa prodajalec odbija kupce z (Malovrh in Valentinčič 1997, 87): 

- neprijaznostjo in brezbrižnostjo – do kupca se obnaša žaljivo in arogantno, ne zmeni se 

zanj in mu celo sporoča, da ni zaželjen; posmehuje se njegovi izbiri, neznanju, videzu, 

podcenjuje njegovo kupno moč ipd.; 

- nepoštenostjo – s tem, ko prikriva napake, podtika pokvarjeno blago, nepošteno 

obračunava, laže ipd.; 

- osebno neurejenostjo – prodajalec kupca odbije z neurejenimi lasmi, slabo higieno, 

zanemarjeno obleko ipd.; 

- nespodobnostjo in neznanjem – če prodajalec premalo pozna blago, je počasen, neroden, 

slabo komunicira; 

- neprimernim obnašanjem. 

2.4 Poznavanje izdelkov in storitev 

Vsak sodoben in uspešen prodajalec mora poznati dejavnike, ki vplivajo na uspešnost prodaje. 

Ti dejavniki so (Dovžan 1997, 107): 

- Porabniki − kdo so kupci blaga, kdaj, koliko in zakaj kupujejo, kateri so njihovi motivi za 

nakup. 

- Sortiment prodaje (lastnosti blaga) − kupcem ni mogoče prodajati blaga, ki ne bo zadostil 

njihovim željam in potrebam. 

- Cena blaga v prodaji na drobno. 

- Prodajne spretnosti – navezovanje stikov s kupci, ugotavljanje njihovih želja, 

argumentiranje koristi, obvladovanje pripomb, sklenitev nakupa. 

Pogosto lahko naletimo na prodajalca, ki je zelo navdušen nad izdelkom. S tem lahko naredi 

napako, da ne izhaja iz položaja kupca in njegove stopnje razumevanja, ampak iz svoje 

strokovnosti (Grubiša 2002, 45). 

2.4.1 Značilnosti izdelkov 

Če želi prodajalec nekaj prodati, mora o izdelku poznati čim več lastnosti, saj so te izhodišče 

za utemeljitev razumskih prednosti (ali pomankljivosti) in koristi, ki jih je deležen z nakupom 

oziroma uporabo izdelka. 
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Značilnosti izdelkov, katerih poznavanje zahteva prodaja v trgovini na drobno (Dovžan 1997, 

108): 

- Uporaba izdelka – prodajalec se z načinom uporabe seznani s pomočjo navodil za 

uporabo. 

- Trajnost – obstojnost izdelka ima ekonomski in tehnični pomen. Ekonomski pomen 

trajnosti vključuje predvidene stroške, do katerih bi prišlo zaradi okvare. Tehnični pomen 

pa opradelimo kot korist, ki jo izdelek prinaša porabniku do trenutka, ko postane 

neuporaben. 

- Možnost popravila – kupca zanima zmožnost ugotavljanja in odpravljanja okvar izdelka 

ter čas, ki je potreben za popravilo. 

- Ekonomičnost – zanimajo jih prevsem stroški energije in vzdrževanja. 

- Garancija – zagotavlja kupcu ugodnost ob okvari. 

- Primernost – vsi izdelki široke porabe morajo biti prilagojeni človeku. 

- Čistoča – kupca zanima ali je izdelek higieničen, neškodljiv za uporabo in ali ustreza 

zdravstvenim predpisom. 

- Moda – prodajalec mora poznati modne prvine posameznih izdelkov, jih znati opisati in 

poudariti njihovo pomembnost. 

- Cena – ima s kupčevega stališča različen pomen. Prodajalec mora znati upravičiti visoko 

ceno. 

- Prestiž – ali ima izdelek prestižne lastnosti, med katerimi imata odločilno vlogo 

uveljavljena blagovna znamka izdelka ali proizvajalca in ekonomska propaganda. 

- Zadovoljstvo – gre za vprašanje, ali bo izdelek izpolnil pričakovanje kupca in upravičil 

stroške nakupa. 

- Sprostitev – če uporaba omogoča primerno sprostitev, ali uporabniku omogoča izboljšanje 

počutja. 

- Varnost – konstrukcija in izdelava morata zagotavljati varnost njegove uporabe. 

2.4.2 Prednosti in koristi izdelkov 

Dober prodajalec si mora na osnovi poznavanja lastnosti izdelkov pripraviti pregled njihovih 

prednosti in slabosti za kupca. Takšen pregled omogoča prodajalcu (Dovžan 1997, 11): 

- lažjo prodajo in svetovanje; 

- povečanje samozavesti in zaupanja vase; 

- enostavnejši in manj utrudljiv potek prodajnega procesa. 

Prednosti izdelkov in storitev so lahko (Dovžan 1997, 111): 

- splošne – tiste, ki jih kupec takoj opazi in jih prodajalcu ni potrebno posebej poudarjati; 

- posebne –  kupec jih ne opazi, prodajalec pa ga je dolžan nanje opozoriti; 

- osebne – kupcu pomeni večje zadovoljstvo; 

- ekonomske – za kupca sta najpomembnejša prihranek in učinkovitost izdelka; 

- socialne – ugled, pomembnost in veljava, ki jih prinaša izdelek. 
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2.4.3 Viri pridobivanja informacij o izdelkih 

Za dobro poznavanje izdelka ali storitve si morajo prodajalci natančno prebrati gradiva, ki 

sodijo zraven. Najbolj razširjeni viri, ki prodajalcu omogočajo dodatno znanje, so (Dovžan 

1997, 122): 

- Izdelki sami – blago je potrebno pregledati in natančno prebrati oznake, ki ga spremljajo. 

- Kupci – izkušeni kupci so pomemben vir informacij o poznavanju blaga. 

- Zaposleno osebje v trgovini – sem uvrščamo vodstvene delavce, nabavno osebje in 

sodelavce, ki prodajajo podobne izdelke. 

- Proizvajalci – ti se čedalje bolj zavedajo, da je treba prodajno osebje, ki posreduje izdelke 

iz njihovega proizvodnega programa, čim bolje informirati. 

- Sredstva javnega obveščanja – novice v tisku, na radiu, televiziji. 

- Strokovna literatura – ogromno informacij o izdelkih prinaša tako domača kot tuja 

literatura. 

- Ekonomska propaganda – informacije o izdelkih v propagandnih sporočilih ne samo da 

zainteresirajo potencialne porabnike za nakup, temveč tudi razširjajo in poglabljajo znanje 

prodajalcev o teh izdelkih. 

2.5 Značilnosti prodajalcev 

Značilnosti uspešnega prodajalca so, da ima  jasne cilje, se nenehno izobražuje, posluša 

stranke ter jim ob tem zna pomagati in svetovati. Pri neuspešnih prodajalcih pa te trditve 

pridobijo negativen predznak. To so opazili različni avtorji iz Slovenije in tujine ter jih opisali 

v strokovnih besedilih. Nekatere izmed teh značilnosti vam v nadaljevanju tudi predstavljamo.  

2.5.1 Značilnosti uspešnih prodajalcev 

Fornazarič 

Prodajalec mora biti ponosen na izdelek, ki ga prodaja in podjetje predstavlja. Poudarjati mora 

dejstva, v katerih je njegovo podjetje boljše od konkurence oziroma tekmecev. Ob vsaki 

priložnosti (na zabavi, sestankih, v javnosti) se mora pohvaliti kje in kaj dela. Na ta način bo 

krepil optimističen pogled na lastno delo, poleg tega pa si bo lažje širil krog potencialnih 

kupcev (Fornazarič 2000, 5). 

Enkelmann 

Pravi prodajalec se zaveda, da v ospredju ne sme biti niti on niti izdelki, ampak potrebe 

kupca. Kupec ni nikoli nasprotnik, ki ga je treba premagati – veliko bolj gre za to, da ga 
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pridobimo in zadovoljimo. Kajti samo zadovoljen kupec je lahko tudi zvest kupec 

(Enkelmann 1997, 199–202).  

Infin 

Včasih postanejo tihi in mirni prodajalci izredno uspešni, ker jih stranke, ki ne marajo 

agresivnega nastopa, lažje sprejmejo. Drugič pa postanejo bolj uspešni tisti, ki so odprti in 

zgovorni, ker izžarevajo prisrčnost in vnemo, ki prežene psihološke ovire, ki jih imajo 

nekatere stranke glede tega, da jim nekdo nekaj proda. Prav zato je pri profesionalnem 

prodajanju toliko različnih modelov in metod. Edina lastnost, ki jo mora imeti vsak, ki hoče 

uspeti, je pozitiven odnos (Infin 1992, 15).  

 

Po Infinu (1992, 11–12) so uspešni prodajalci tisti, ki: 

- se naučijo prodajnih tehnik in jih tudi uporabljajo;  

- prisluhnejo bodočim odjemalcem;  

- poznajo artikel, ki ga prodajajo;  

- znajo razporediti svoj čas, ga izkoristiti in določiti prednostne naloge ter  

- tisti, ki menijo, da lahko rešijo marsikateri problem. 

Damjan in Možina 

Damjan in Možina (1995, 191) menita, da imajo uspešni prodajalci naslednje osebnostne 

lastnosti:  

- pozitiven odnos do življenja in poklica,  

- samozavest in ustvarjalnost,  

- skrb za kupce,  

- veliko volje in želja po uspehu,  

- veselje do dela,  

- priznavanje svojih napak in napak podjetja,  

- ljubeznivost,  

- zavest, da je prodaja ugleden poklic in  

- razumevanje za druge. 

Urbanc  

Urbanc (1996, 101) pravi, da imajo prodajalci včasih težave pri prodaji izdelkov, ki jim niso 

všeč. Pomembno je, da prodajalec prodaja tisto, kar je všeč stranki, ne pa tisto, kar je všeč 

njemu. Poleg tega je pomembno, da vse to počne z navdušenjem. Če prodajalec tega ne 

zmore, bo na izgubi on, ne kupec, ker si bo ta poiskal drugega ponudnika, ki bo zadovoljil 

njegove potrebe, in tako denar porabil drugje. 



 

12 

 

Tracy in Hudovernik 

Tracy in Hudovernik (2002, 388) pravita, da dobri vodje prodaje temeljito razmišljajo in iz 

dneva v dan razvijajo sami sebe. Vsak naj izpopolnjuje svoje znanje in sposobnosti ter naj se 

razvija na področjih, kjer je že uspešen.  

Dovžan 

Uspešen prodajalec se ne zadovolji samo s tem, da je pri odjemalcu vzbudil željo in ga 

prepričal za nakup, temveč ga mora tudi po nakupu podpreti v prepričanju, da je ravnal 

pravilno in koristno (Dovžan 1997, 7, 24 in 31). 

 

Prodajalec vzbuja občutek, da je močan in uspešen z (Dovžan 1997, 9):  

- mirnim in odločnim pogledom;  

- samozavestnim tonom glasu;  

- vzravnano držo in dvignjeno glavo;  

- nastopom, ki ljudi prepriča, da je pravi človek na pravem mestu; 

- živahnostjo v gibih in pri hoji;  

- obvladovanjem glasu in gest v kočljivih položajih ter 

- mirno in hladnokrvno prisebnostjo. 

Hopkins 

Hopkins (1997, 147–157) podaja nasvete, kako biti dober prodajalec, od videza do gest, čemu 

se izogniti, predvsem pa kako začeti in končati prodajo. Ko prodajalci srečujejo stranke, je 

glavni cilj, da se z njimi počutijo sproščeno. Že pozdrav lahko veliko vpliva na nadaljnji 

pogovor s stranko. Tudi govorica telesa je pomembna, saj ta ustvarja zaupanje. Uspešen 

prodajalec bo prepoznal znamenja morebitnega kupca. Če prodajalec opazi, da se stranka 

ustavi pred določenim izdelkom, je to priložnost, da se približa in kaj vpraša. 

 

Hopkins (1997, 309−310) navaja še deset značilnosti, ki so osnova načina dela 

profesionalnega prodajalca: 

- Goreče želi nekomu nekaj pokazati. Da bi uspel, ima močne razloge. 

- Je bolj zainteresiran molčečnež kot pa zanimiv veseljak. Resnično ga zanimajo drugi 

ljudje in želi si, da bi ljudje nekaj pridobili, ko ga spoznajo. Naučil se je, kako pripraviti 

druge do tega, da mu zaupajo in jim kasneje še lahko pomaga.   

- Z načinom govorjenja, hoje in nastopa izžareva zanesljivost in moč. Dobro se drži. 

Obleko zna nositi. Uporablja pozitivno govorico telesa. 

- Uravnoveša svoj ego in željo po uspehu s pristnim sočutjem do ljudi, ki jim služi. Njegovo 

iskreno zanimanje za ljudi, ki jih sreča, ustvarja zaupanje in odkritost, ki omogoča, da 
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dobro služi tako potencialnim strankam kot prijateljem, sorodnikom, znancem, ki se 

obrnejo nanj. 

- Je izredno ciljno usmerjen. Cilje ima zastavljene in zapisane. Natančno ve, zakaj se bori in 

kdaj pričakuje, da bo to dosegel. 

- Naredi, kar pisno načrtuje.  Če ima cilje zastavljene, mu to omogoča, da načrtuje čas za 

vse potrebne ukrepe, da te cilje doseže bolj učinkovito. 

- Živi za sedanji trenutek in v krizah ohranja navdušenje. Ve, da preteklosti ne more 

spremeniti in da prihodnosti ne more nadzorovati. 

- Vztraja v pozitivnem modelu in se ogiba ljubosumja, opravljanja, jeze ali negativnega 

mišljenja. Negativnostim ne dovoli, da mu kradejo energijo. 

- Rad ima ljudi in uporablja denar, namesto da bi imel denar in uporabljal ljudi. Razume 

stari rek, ki pravi, da moraš denar porabiti, če ga želiš zaslužiti. 

- Vsak mesec vlaga v svojo največjo naložbo na svetu, svoj razum. Zaveda se, da je 

vseživljenjski učenec. 

2.5.2 V nadaljevanju so zbrane najpomembnejše lastnosti vsakega prodajalca s 

podkrepitvami avtorjev 

Vljudnost in prijaznost  

Prijaznost in vljudnost sta eni izmed prvih stvari, ki jih kupec opazi ob stiku s prodajalcem. 

Sta lastnosti, ki prodajalcu lahko prineseta veliko sreče in dobro sklenjenih poslov. Že močan 

stisk roke, prisrčen nasmešek in pozdrav kupcu veliko pomenijo (Detroy 2001, 57).  

Poštenost in zaupanje  

Stranke pri prodajalcih najbolj cenijo zanesljivost, saj ta odraža človekovo poštenost. Oseba, 

ki je zanesljiva, je tudi tista, ki ji zaupamo. Brez zaupanja prodajalcu stranka ne bo kupovala 

njegovih izdelkov. Vsak prodajalec se mora zavedati, da mora držati svojo obljubo kupcu 

tudi, ko gre v postopku kaj narobe. Posel lahko uničijo tudi nepomembne malenkosti (Ziglar 

2000, 46–47). 

Strokovnost in svetovanje  

Uspešen prodajalec je tudi tisti, ki je strokovno podkovan v svojem poklicu. Dobri svetovalci 

in strokovnjaki vložijo veliko časa v učenje o izdelkih, ki jih ponujajo. Enako počnejo s 

konkurenčnimi izdelki. Stranka takoj začuti, kako dobro prodajalec pozna nek izdelek. 

Najboljši svetovalci so svojim strankam v pomoč. Do strank se obnašajo kot prijatelji in se 

čustveno vživijo v svojo prodajo. Močno si prizadevajo, da bi bili njihovi izdelki idealna 

rešitev za resnične potrebe strank (Tracy 1997, 42).  
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Odkritost in pozornost  

Vsakega kupca je treba sprejeti prisrčno in pozorno. Pomembno je, da občuti, da smo ga 

veseli. Poznamo štiri faze, preko katerih lahko naredimo odličen stik. Ko stranka vstopi skozi 

vrata, jo je treba opaziti, saj ni hujšega, kot da stranka tava po prodajalni, pri tem pa je nihče 

ni opazil. Druga faza je pozdrav. Kakšen bo, je odvisno od okoliščin. V tretji fazi je 

pomembno, da se stranki pokaže, da je dobrodošla. Tukaj je treba uporabiti srce. V četrti fazi 

pa se stranki dokaže, da je prišla na pravo mesto. Potrebno je le nekaj spodbude, da potrdimo 

njeno odločitev (Grubiša 2002, 30–31).  

Samozavest (zaupanje vase)  

Človek, ki ni samozavesten, ne more dobro prodajati. Ovirata ga dvom in zmeda. Ves čas si 

bo zastavljal vprašanja, ki mu ne bodo dala miru. Velik del svoje energije bo usmerjal 

drugam, kot je treba. Razmišljal bo o svojih strahovih in dvomih, namesto da bi se poglobil v 

kupca. Zaupati mora vase, v podjetje in izdelek, šele takrat bo uspešen prodajalec (Grubiša 

2002, 53). 

2.5.3 Značilnosti neuspešnih prodajalcev 

V nadaljevanju vam predstavljamo nekaj najpogostejših napak, ki sta jih povzela Berman in 

Evans (1989, 499) in bi se jih morali prodajalci izogibati:  

- Slaba opredelitev kupca − prodajalec bi moral biti sposoben odkriti potrebe kupca in 

njegovo stališče do nakupa ter mu znati pravilno svetovati. Pri tem pa ne sme žaliti kupca 

s sklepi o tem, kateri izdelek je zanj primeren in kateri ne.  

- Slaba predstavitev blaga − prodajni nastop je potrebno prilagoditi posameznemu kupcu. V 

kolikor le-ta ni strokovnjak, mu mora prodajalec predstaviti izdelek z vidika koristi, 

uporabnosti in prednosti.  

- Predstavitev ne vključuje čustev prodajalca − prodajalec mora zaupati v izdelek, ki ga 

prodaja, v sebe in svoje podjetje ter biti prepričan, da bo nakup prinesel kupcu neko korist. 

V kolikor prodajalec ni navdušen nad izdelkom, obstaja zelo majhna verjetnost, da mu bo 

uspelo navdušiti kupca.  

- Slabo poznavanje blaga − kupec s svojimi vprašanji pogosto izraža dvom glede 

uporabnosti in kakovosti izdelka. Le tisti prodajalec, ki izdelek dobro pozna, mu bo znal 

posredovati ustrezne odgovore.  

- Prodajalec odjemalca ne usmeri v dodaten nakup − aktivnost prodajalca se ne sme končati 

tisti trenutek, ko se kupec odloči za določen izdelek. Vpraša naj ga, če mu sme ponuditi še 

kaj drugega, lahko pa mu samoiniciativno predstavi določene izdelke iz svoje ponudbe − 

seveda, če se kupec s tem strinja. To so na primer izdelki, ki so komplementarni že 

kupljenemu izdelku, novosti v prodajnem programu ali pa kakšni cenovno ugodni izdelki.  
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- Prepiranje z odjemalcem − dober prodajalec naj bi ostal vljuden, tudi ko mu daje kupec 

neprimerne, neresnične in nesramne pripombe. Takšnega vedenja prodajalec ne sme 

jemati kot napad na svojo lastno osebnost, pač pa naj kupca skuša pomiriti in ga s tehtnimi 

argumenti prepričati v nasprotno.  

- Prodajalec prehitro obupa − kadar je kupec ob nakupu neodločen, naj bo prodajalec z njim 

zelo potrpežljiv. V kolikor je možno, naj s predstavitvijo dodatnih koristi ali možnosti 

uporabe zviša realno vrednost izdelka.  

- Neprilagodljivost prodajalca − svoje prodajno vedenje bi moral prodajalec ves čas 

prilagajati razpoloženju kupca.  

 

V kolikor iskanega izdelka nima na voljo in ga tudi ne more naročiti, naj ponudi ustrezen 

nadomestni izdelek. Kadar pa odjemalcu nikakor ne more pomagati, naj ga usmeri v ustrezno 

(drugo) prodajalno, kjer izdelek imajo. Odjemalec se bo kasneje spomnil njegove prijaznosti 

in se bo ob naslednji priložnosti vrnil v njegovo prodajalno (Berman in Evans 1989, 499).  

 

Prodajalec odbije kupca zlasti z (Malovrh in Valentinčič 1996, 87):  

- neprijaznostjo in brezbrižnostjo − žalitvami, aroganco, ne zmeni se zanj in mu da celo 

čutiti, da je nezaželen, se posmehuje njegovi izbiri, neznanju, videzu, podcenjuje njegovo 

kupno moč ipd.; 

- nepoštenostjo − s prikrivanjem napak, podtikanjem pokvarjenega, nepošteno merjenje 

blaga, nepravilen obračun, lažne izjave ipd.;  

- osebno neurejenostjo – mastni, nepočesani lasje, zanemarjena obleka, odtrgani gumbi in 

žepi na halji, umazane roke ipd.;  

- nesposobnostjo in neznanjem – premalo pozna svoje blago, je počasen, neroden in slabo 

komunicira;  

- ter nevzgojenostjo – se neprimerno obnaša. 

Kot opazimo, je razpon med uspešnim in neuspešnim prodajalcem širok. Kljub temu pa se ga 

da, z ustreznim izobraževanjem in voljo, varno premostiti.   
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3 VLOGA PODJETJA IN PROIZVAJALCEV 

V tem primeru so proizvajalci tisti, ki izdelek izdelajo; podjetja pa tista, ki ga ponujajo. Za 

dobro prodajo morata medsebojno sodelovati ter prodajalcem pripraviti pogoje, da bo njihovo 

delo potekalo čim bolj učinkovito. 

3.1 Izobraževanje 

Za področje, ki ga preučujemo, je izobraževanje bistvenega pomena, saj se izvaja tako s strani 

podjetja, kjer so prodajalci zaposleni, kot tudi s strani proizvajalcev televizijskih aparatov.  

Podjetja naj bi poskrbela za izobraževanja prodajalcev v smislu: 

- kako pristopiti k stranki,  

- kako se obnašati, 

- kako jo nagovoriti,  

- prepričati v nakup in 

- zadovoljiti. 

Proizvajalci pa v smislu: 

- kako se izdelek uporablja, 

- katere so novosti in 

- katere prednosti izpostaviti kupcu, 

Armstrong (1991) je pojem izobraževanje opredelil kot dejavnost, katere namen je razvijanje 

sposobnosti, znanja, moralnih vrednot in razumevanja v vseh življenskih pogledih. 

Izobraževanje je torej proces, s katerim razvijamo tiste posameznikove sposobnosti, ki jih ta 

potrebuje pri opravljanju natančno določenega dela. Lahko ga razumemo kot pripravništvo, 

uvajanje ipd. Uspešne organizacije se od ostalih ločijo po obsegu vlaganj v usposabljanje 

svojih zaposlenih ter v metodah in načinih za pridobivanje znanja. Usposabljanje je dodatni 

trening znanj, sposobnosti in navad, potrebnih za opravljanje določenega dela v okviru 

celotne dejavnosti (Lipičnik 1996).  

Vodstveni delavci morajo svoje podrejene neprestano spodbujati, usmerjati in jim svetovati, 

kako lahko izboljšajo delo in procese (Kovačič in Bosilj Vukšić 2005). 

Izobraževanje navadno poteka za konkretno delo na konkretnem delovnem mestu in ima tudi 

svojo ceno, vendar so organizacije mnenja, da ne gre za strošek, temveč za investicijo, ki se 

jim povrne. Gre tudi za način, da se delavci seznanijo z novo tehnologijo, izboljšajo uspešnost 

in tudi rezultati so vidni. Načini usposabljanja so različni glede na potrebe, ki jih zahteva nova 

tehnologija, vrste dejavnosti, usmeritve vodstva ipd. (Lipičnik 2004).  
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Izobraževanje je povezano z razvojem in spremembami. Gre za pridobivanje potrebnega 

znanja, da lahko posameznik rešuje probleme. To je splet podatkov, ki si jih človek vtisne v 

zavest, in so v resnici preizkušene odločitve, ki posamezniku pomagajo reševati probleme. 

Izobraževanje je vnaprej oblikovano in organizirano stanje, v katerem se posameznik uči 

oziroma sprejema informacije, in je odvisno od potreb in vrednot družbe (Lipičnik 1996).  

Možina idr.  (2002, 245) so mnenja, da zaradi znanja zaposlenih podjetje lažje dosega 

poslovne rezultate, si zagotavlja kontinuiteto delovanja in pridobiva prednost na trgu. Merkač 

Skok (2005, 15) je podobnega mnenja, saj ugotavlja, da uspešne organizacije za vzdrževanje 

konkurenčne prednosti veliko vlagajo v svoje zaposlene. To je toliko bolj izrazito v tistih 

organizacijah, kjer zaposleni prihajajo v stik s strankami in odjemalci. V takih razmerah 

postanejo ključni dejavnik uspeha predvsem zaposleni s svojim znanjem in pripravljenostjo, 

da to znanje uporabijo v korist podjetja.  

Kot navaja Meško Štok (2011), lahko organizacija pridobiva znanje na različne načine, in 

sicer z izobraževanjem vseh delavcev za delo, ki ga opravljajo; z usposabljanjem; s 

spremljanjem tehnološkega razvoja; dajanja novih spodbud za inoviranje; z raziskavo trga; ter 

z izobraževanjem in s pridobivanjem novih znanj. Vsaka organizacija se mora znati učiti tudi 

na napakah. 

3.2 Komuniciranje  

Komuniciranje se izvaja med vsemi vpletenimi in na podlagi končnega rezultata, prodaje 

izdelka − šele takrat lahko obravnavamo dobro oziroma slabo komunikacijo. 

3.2.1 Pojem komuniciranja 

Slovar slovenskega knjižnega jezika in Slovar tujk (SSKJ 2005; Verbinc 1991, 362) razlagata 

temeljne izraze takole:  

1. Komunicirati (la. communicare − napraviti skupno, deliti kaj s kom): · sporočiti, priobčiti; 

· občevati, biti v (medsebojni) zvezi; biti spojen; vezati, tudi izmenjevati, posredovati 

misli, informacije, sporazumevati se, …  

2. Komunikacija (lat. communicatio): · naznanilo, sporočilo; · občevanje; · povezanost, 

povezava; · (prometna) zveza, zveza kraja s krajem, prometno sredstvo.  

Splošna opredelitev komuniciranja, ki jo najdemo v leksikonih, je izražena kot celota 

tehničnih, bioloških, psihičnih in družbenih procesov ter sistemov ustvarjanja, prenosa in 

sprejemanja sporočil. Komunikacijski proces je sestavljen iz sledečih prvin: vir 

(komunikator), komunikacijski kod (jezik), energetski ali materialni nosilec sporočila (medij), 

sporočilo in prejemnik. V ožjem pomenu komuniciranje označuje proces zavestnega prenosa 

sporočila med komunikatorjem in prejemnikom (Enciklopedija Slovenije 1991, 225). 
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Duncan in Moriarty (1998) sta opredelila komuniciranje kot »človeško aktivnost, ki povezuje 

ljudi in ustvarja medsebojne odnose. Komuniciranje je srce mnogih aktivnosti ne le v 

ekonomskem, temveč tudi na političnem in psihološkem področju.« 

3.2.2 Komunikacijski proces ter njegovi elementi: 

Chris Fill (1999, 2−3) v knjigi Marketing Communications opredeljuje proces komuniciranja 

kot pomemben del tržnega spleta, katerega edinstven namen je zadovoljiti potrebe in želje 

potrošnikov. Komuniciranje v tem procesu na osnovni ravni pomeni informiranje in 

zavedanje potrošnikov, kaj neka organizacija ponuja. Komuniciranje nadalje poskuša 

prepričati sedanje in potencialne potrošnike, da stopijo v menjalno razmerje z organizacijo. 

Komuniciranje spominja potrošnike na koristi, ki so jih imeli s preteklimi menjavami in jih 

prepriča, da jih ponovijo. 

 

Komuniciranje je torej proces, ki poteka med govornikom in poslušalcem, tako da se 

sporazumevata na različne načine in z različnimi sredstvi. Najpreprostejši komunikacijski 

proces sestavljajo štirje elementi. Ti so: oddajnik, sprejemnik, sporočilo ter komunikacijski 

kanal (Damjan in Možina 1998, 5−6): 

- Oddajnik/sporočevalec je oseba, ki z uporabo razpoložljivih virov informacij zbere 

podatke in informacije ter jih ovrednoti z namenom, da jih dobi sprejemnik ter da pri 

sprejemniku doseže določen učinek.  

- Sprejemnik je oseba ali naprava, ki ji je sporočilo namenjeno in ki sporočilo sprejme. 

Sprejemnik in uporabnik informacije je lahko povsem določena oseba, lahko pa gre za 

nespecificiranega ali vsaj nepersonaliziranega sprejemnika.  

- Sporočila so verbalna in neverbalna gesla, simboli in znaki, ki jih komunikator posreduje 

sprejemniku informacij. Sporočevalec izbere tiste podatke in jih ovrednoti tako, da bi pri 

sprejemniku dosegel želeni učinek oz. reakcijo.  

- Komunikacijski kanal je pot, po kateri sporočilo od oddajnika potuje k sprejemniku. 

Bistvo komunikacijskega kanala je v načinu prenašanja sporočila, da je prenos čim bolj 

natančen in ekonomičen ter da je količina informacij, ki jo prenesemo v časovni enoti po 

komunikacijskem sistemu, čim večja. Problem komunikacijskega kanala je, da se del ali 

celo sporočilo na poti do sprejemnika izgubi ali gre za njegovo pomensko popačenje 

(Kavčič 2000, 6−8).  

3.2.3 Oblikovanje učinkovite komunikacije  

Ponudnik (Kotler 1998, 599−624) naj bi oblikoval celovit komunikacijski program po 

naslednjih predlaganih korakih:  
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- določitev ciljnega občinstva − najprej mora ponudnik izoblikovati podobo ciljnega 

občinstva. To so lahko možni odjemalci izdelkov in storitev, obstoječi odjemalci in 

mnenjski vplivneži (Blois 2000, 280). 

- Opredelitev ciljev komunikacije − končni cilj je prodaja in zadovoljstvo odjemalcev. 

Nakupno vedenje je posledica postopka odjemalčevega procesa odločanja, kjer je 

potrebno doseči spoznavni, čustveni ali vedenjski odziv. 

- Oblikovanje sporočila – pritegniti mora pozornost, ohraniti zanimanje, spodbuditi željo in 

vplivati na ukrepanje − predstaviti mora koristi, motive in vzroke, zaradi katerih bi 

odjemalec premislil o nakupu. 

- Izbira komunikacijskih kanalov – na izbiro sta osebni in neosebni kanal, vendar se lahko 

uporabi različne nosilce sporočil in sredstev komuniciranja. 

- Izbira promocijskega spleta – ponudnik ima na voljo več možnosti, pri čemer z nekaterimi 

aktivnostmi oz. orodji podpira druge, zato najpogosteje upoštevajo vrsto trga, strategijo 

potiska in potega, stopnjo nakupne pripravljenosti, stopnjo v življenjskem ciklu izdelka 

oz. storitve in tržni položaj ponudnika. 

- Organiziranje in upravljanje povezane marketinške komunikacije – vse bolj zahtevni 

odjemalci in novi mediji zahtevajo sistematično organiziran pristop k usklajevanju 

komunikacije. Tako ponudnik poveča možnost, da doseže ciljne odjemalce z ustreznimi 

sporočili ob ustreznem času in na ustreznem kraju. 

3.2.4 Dejavniki, ki vplivajo na komunikacijo  

Fiske in Hartley (1980, 79) sta opredelila dejavnike, ki najpogosteje vplivajo na učinek 

komunikacije:  

- večji kot je monopol komunikacijskega vira nad naslovnikom, večja je sprememba oz. 

učinek v korist vira;  

- učinki so največji, če sporočilo sovpada z mnenji in prepričanji naslovnika; 

- višja učinkovitost je v povezavi z manj znanimi, slabo zaznavnimi, obrobnimi vprašanji, 

ki niso v središču naslovnikovega vrednostnega sistema; 

- če ima vir znanje in izkušnje, in je v svoji komunikaciji objektiven, potem bo 

komunikacija učinkovitejša, še posebej če se je možno z njim poistovetiti; 

- zavedanje, da družbeno okolje ali referenčna skupina deluje kot posrednik komunikacije 

in vpliva na to, ali bo sporočilo sprejeto ali zavrnjeno. 

3.3 Motiviranje 

Motivacija je ena izmed najpomembnejših, ki vplivajo na človeka. V našem primeru to lahko 

pomeni, da se bo delo izvajalo po predpisih in z visoko zavzetostjo oziroma na drugi strani 

lahko pasivno brez posebne energije.  
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3.3.1 Pojem motiviranje 

Motiviranje je zelo širok pojem in ga različni avtorji različno definirajo, kar se kaže tudi v 

precejšnjem številu motivacijskih teorij. V strokovni literaturi in vsakdanu se uporabljajo 

različni splošni izrazi, kot so motiv, motivacija, motiviranje, motiviranje za delo in motivacija 

dela (Uhan 2000, 11).  

Prodajalec ima na razpolago najmočnejše orodje za ravnanje z ljudmi, če veste, kaj jih 

motivira. Potreba po motivaciji je zelo splošna. Večina ljudi si želi vedno več motivacije, 

čeprav ne vedo zagotovo, kaj to je. Posameznik si želi biti bolj motiviran, vodja neke enote bi 

rad imel bolj motivirano ekipo ljudi in delodajalec si želi zaposliti najbolj motiviranega 

delavca in tudi takšnega, ki se je sposoben motivirati sam. Motivacija in moč sta med seboj 

tesno povezana, zato lahko trdimo, da je motiviran človek tudi zelo močan človek (Denny 

1997, 9).  

V nadaljevanju  predstavljamo, kako različni avtorji opredeljujejo motivacijo: 

- Landy in Becker 1987 (po Gorenak 2008): motivacija je povezana s posameznikovim 

duševnim stanjem in se nanaša na sprejem, usmeritev, vztrajnost, intenzivnost in konec 

določene oblike vedenja. 

- Robbins 1992 (po Gorenak 2008): motivacija je pripravljenost za akcijo, da bi zadovoljili 

potrebo posameznika. 

- Luthans 1995 (po Gorenak 2008): motivacija je proces, ki izhaja iz nezadovoljene potrebe 

in se nadaljuje z določenim vedenjem, da bi dosegli želeni cilj ter s tem zmanjšali ali v 

celoti zadovoljili potrebo. 

- Feldman 1996 (po Gorenak 2008): motivacija vključuje dejavnike, ki usmerjajo in 

uravnavajo vedenje ljudi in drugih organizmov. 

- Meško Štok 2011 (po Gorenak 2008): motivacija je spodbuda, zaradi česar ljudje delajo 

ob danih sposobnostih in znanju, da bi s tem uresničili svoje interese. 

Glede na zgornje opredelitve motivacije lahko povzamemo, da je motivacija pripravljenost 

posameznika, da zadovolji potrebo in doseže cilj. Ljudje pa stvari različno vrednotijo in imajo 

različne cilje. Nekaterim veliko pomeni denar, drugi so zadovoljni z minimalno plačo, tretji 

sprejemajo raznovrstne naloge, samo da lahko ostanejo v varnem okolju organizacije (Zupan 

idr. 2009).  

Mihalič (2008) navaja, da spadajo med najučinkovitejše pristope motiviranja nedenarno in 

denarno nagrajevanje, pohvala za vsak dosežek zaposlenega, redni sestanki, pomoč in 

podpora zaposlenim pri delu, omogočanje dodatnega izobraževanja in usposabljanja, 

spodbujanje zaposlenih, priprava zabavnih srečanj in občasni individualni razgovori z 

zaposlenimi. Samo če bomo pozitivno motivirali zaposlene, bomo vplivali na njihovo 

motivacijo.  
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Herzberg (1987, po Lipičnik 1996) je v svoji študiji spraševal ljudi, kaj jih najbolj motivira, in 

ugotovil, da vse motivacijske faktorje lahko razdelimo na dve skupini: 

- Higieniki − sami ne spodbujajo ljudi k aktivnosti, ampak odstranjujejo neprijetnosti, 

oziroma kako drugače ustvarjajo možnosti za motiviranje; primeri so status in varnost, 

osebno življenje, delovni pogoji, odnos do vodje in podobno. Higienike lahko 

uporabljamo za povzročanje zadovoljstva pri ljudeh. 

- Motivatorji − neposredno spodbujajo ljudi k delu − sem lahko uvrščamo dosežek, 

pozornost, odgovornost, napredovanje ipd. Motivatorje lahko uporabljamo kot orodja za 

učinkovanje na delavnost ljudi. 

3.3.2 Dejavniki, ki vplivajo na motivacijo  

Veliko je dejavnikov, ki lahko vplivajo na posameznikovo motivacijo. Motivacijski dejavniki, 

ki so povezani z delom in z vrednotenjem dela, so naslednji:  

- zanimivost dela, 

- primerno delovno in življenjsko okolje,  

- primernost delovnega časa,  

- izobraževanja in usposabljanja,  

- možnosti napredovanja, 

- dobri medsebojni odnosi, 

- plača,  

- zaslužek,  

- priznanje za uspešno opravljeno delo,  

- pohvale nadrejenih, 

- stalnost in zanesljivost zaposlitve. 

Vsaka organizacija mora za vsako posamezno obdobje posebej ugotoviti, kateri izmed 

naštetih in tudi ostalih motivacijskih dejavnikov delujejo na posameznike ali skupino v 

organizaciji in kako ter v kakšni meri je določen motivator pomemben za uspešnost 

motiviranja. Ko so podane takšne ugotovitve, lahko organizacija izbere in aktivira ukrepe ter 

osebe, ki bodo te ukrepe izvajale, da bo dosežena največja možna delovna učinkovitost v 

določenem obdobju (Uhan 2000, 30). 

3.3.3 Motiviranje prodajnika 

Motivacija je tista, ki nekoga pripravi do tega, da bo nekaj naredil in da bo v to vložil ves svoj 

trud in energijo (Stewart 2000, 9). Iz te preproste opredelitve je razvidno, da je motiviranje 

prodajnega osebja sestavljeno iz treh komponent (Ingram in LaForge 1992, 382):   

- jakost opredeljuje, koliko napora je prodajalec pripravljen vložiti v dobro izvedbo svojega 

dela;   
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- vztrajnost pomeni, da je prodajalec po določenem času pripravljen še povečati svoj trud, 

da bo dobro opravil delo;   

- usmeritev aktivnosti prodajalca, torej da se odloči kako bo svoj napor razdelil med vse 

tiste delovne naloge, ki jih je treba opraviti.  

 

Prodajni vodja lahko svoje prodajne predstavnike motivira s pomočjo uporabe tako 

imenovanega motivacijskega spleta, ki je sestavljen iz petih komponent (Futrell 1999, 526):  

- osnovnega načrta nagrajevanja, kamor sodijo plača, provizije in razne ugodnosti;  

- posebne finančne spodbude, to so na primer razna tekmovanja, bonusi, potovanja;  

- nefinančnih nagrad, kamor bi lahko uvrstili pohvale, priznanja, nagrade za posebne 

dosežke;  

- tehnik vodenja, kjer je pomemben predvsem stil vodenja, ki ga uporablja prodajnik  

- biti menedžer in imeti osebni stik s svojimi prodajnimi predstavniki, 

- postopkov kontrole, kamor spadajo ocenjevanje delovne uspešnosti prodajnih 

predstavnikov, poročila in podobno.  

Robertson (2007) se je v svojem članku prav tako osredotočil na motiviranje prodajalcev, saj 

je to eno izmed najpogosteje postavljenih vprašanj v razvoju prodajnega managementa. 

Čeprav ni enostavnega odgovora na zastavljeno vprašanje, pa obstaja kar nekaj načinov, ki 

bodo ob primerni izpeljavi prispevali k razvoju uspešnega in visoko motiviranega prodajnega 

osebja. Tukaj gre za načine, kako bodo vodje svojega kadra lahko motivirali zaposlene in ne 

kako lahko vsak posameznik prispeva k svoji večji motiviranosti, kot je bilo opisano 

predhodno. Načini so sledeči:  

- vključitev zaposlenih v postavljanje ciljev organizacije;  

- medsebojno komuniciranje;  

- zaposleni naj bodo na tekočem glede dogajanja v organizaciji in njihovega prispevka pri 

doseganju ciljev;  

- komunikacija mora biti jasna in jedrnata; 

- pohvali se trud in delo zaposlenih in se ga spremlja;  

- spodbujati je potrebno dvosmerno komunikacijo; vodja mora biti za vzgled svojim 

zaposlenim. 

3.4 Nagrajevanje 

Nagrajevanje je lahko predstavljeno kot neke vrste vzpodbuda, ki stremi k izpolnjevanju 

začrtanih ciljev. V največjih primerih pozitivno vpliva na prodajalca in njegovo aktivnost ob 

delu. 
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3.4.1 Opredelitev pojma  

Podjetje, ki želi postati uspešno, mora zaposlenim najprej zagotoviti ustrezne pogoje, da bodo 

lahko pri delu uporabili vse svoje zmožnosti in da bodo uspešni. Nato jih mora primerno 

nagraditi, da zaokrožijo ta proces in se postavi temelj za uspešnost v naslednjem obdobju 

(Zupan 2001).  

Nagrada je pozitivna gesta oziroma ukrep, ki ima za posledico pozitiven občutek, in je vezana 

na pretekli uspeh. Pri nagrajevanju se odločajo med nedenarnim in denarnim nagrajevanjem, 

predvsem v pomenu, katera izmed teh oblik je boljša. Bolj pomembno je, kolikokrat 

nagrajujemo in ne s čim; prav tako še, da vsako uspešnost, inovativnost ali pridobitev novega 

znanja nagradimo. Med nedenarne nagrade štejemo pohvale, priznanja, napredovanja, boljše 

delovne pogoje, izobraževanje, nove delovne pripomočke, simbolne nagrade. Praviloma so 

učinkovitejše od denarnih nagrad (Mihalič 2008).  

Nagrajevanje je proces, ki je v organizaciji vedno prisoten. Nekateri zaposleni smatrajo 

opravljanje svojega dela le kot potrebno dejanje za prejemanje plačila, drugi opravljajo svoje 

delo zaradi veselja, ki jim ga to delo povzroča in zaradi druženja s sodelavci. Tudi 

prostovoljci, ki posvetijo svoj čas za opravljanje dobrih del pri neprofitnih organizacijah, so 

za svoje delo nagrajeni, vendar je takšna nagrada v obliki socialnega priznavanja in ponosa, ki 

ga čutijo, da so lahko nesebično prispevali svoj čas in znanje (Kreitner in Kinicki 1989, 235). 

Z ustreznim načinom plačevanja in nagrajevanja zaposlenih lahko podjetje pomembno vpliva 

na uspešnost poslovanja. To lahko stori na tri načine, in sicer: lahko poveča obseg in kakovost 

človeških zmožnosti v podjetju; vpliva na zavzetost zaposlenih, še posebej, če so plače 

povezane z doseganjem uspešnosti; in s pomočjo plačnega sistema, s čimer lahko učinkovito 

nadzira stroške dela (Možina idr. 2002, 297).  

3.4.2 Dejavniki, ki vplivajo na nagrajevanje 

V času gospodarske krize postaja prodaja ena izmed ključnih funkcij v podjetjih. Nista več 

pomembna le prodana količina in dobiček, ampak predvsem zadovoljstvo kupcev. Na končno 

obliko nagrajevanja prodajalcev po Nadi Zupan (2001, 257) vplivajo naslednji dejavniki:  

- značilnost zaposlenih, ki opravljajo funkcijo prodajalcev. V povprečju zanje velja, da jim 

denar pomeni več kakor drugim poklicnim skupinam, zato je to treba upoštevati pri 

oblikovanju sistema nagrajevanja. Tržna strategija, od katere je odvisno, kolikšno 

pozornost bomo posvečali obsegu prodaje in ustvarjanju dobička in kolikšno zadovoljstvu 

kupcev.   

- Tržna strategija, od katere je odvisno, kolikšno pozornost bomo posvečali obsegu prodaje 

in ustvarjanju dobička in kolikšno zadovoljstvu kupcev. 



 

24 

 

- Nagrajevanje prodajalcev v konkurenčnih podjetjih. Prodajalci so v neprestanem kontaktu 

s trgom. Tako tudi srečujejo prodajalce konkurenčnih podjetij in lahko primerjajo pogoje 

dela, plačo in sistem nagrad. Dobljene informacije lahko pomembno vplivajo na njihovo 

zvestobo do dela in zadovoljstvo. 

- Značilnosti proizvodov in storitev, ki jih prodajajo. Potrebna je podrobna analiza 

spretnosti, ki so potrebne za prodajo. Prav tako je potrebno proučiti, kakšen vpliv imajo 

prodajalci na samo prodajo.  

3.4.3 Vrste nagrad 

Lipičnik (1998, 274) deli nagrade na finančne in nefinančne. Nagrade, ki izboljšujejo 

finančno stanje zaposlenega, so lahko neposredne finančne nagrade; plača, delitev dobička ali 

posredne finančne nagrade, kot so plačani dopust in popusti pri nakupih. Finančne nagrade 

delimo tudi glede na to, ali so vezane neposredno na posameznikovo uspešnost ali pa mu 

pripadajo na osnovi članstva v določeni skupini ali podjetju.  

Finančne nagrade   

V številnih prodajnih organizacijah so finančne nagrade sestavljene iz trenutnega potrošnega 

dohodka, odloženega dohodka ali pokojninskega plačila ter številnih zavarovalnih pogodb, ki 

imajo možnost zagotavljanja dohodka. Trenutni potrošnji dohodek je najlažje kontrolirati in 

prav verjetno je to najpomembnejši sestavni del organizacijskega sistema nagrajevanja za 

prodajalce. Vsebuje denar, ki je pridobljen na kratkoročen način, tedensko, mesečno ali letno 

plačilo, ki ga prodajalec potrebuje in potroši za svoje potrebe in storitve. Prav tako je ta del 

sestavljen iz rednega plačila oziroma osnovne plače, dodatkov k plači in bonitet za prodajalce. 

Ostale vrste finančnih nagrad so odvisne od politike podjetja in ne od prodajnega 

managementa (Ingram, LaForge in Schwepker Jr. 1997, 319).  

Osnovna plača: Osnovna plača izvira iz dela in je lahko osnova za dodatke k plači ter za 

odmero pokojnine in življenjskega zavarovanja. Osnovna raven plače za delo se mora 

prilagajati notranjim in zunanjim razmerjem plač in mora takšna razmerja tudi upoštevati. 

Metode za merjenje notranjih razmerij so lahko katerekoli metode vrednotenja dela, zunanja 

razmerja pa so rezultati analize razmerij plač na trgu. Raven plač je lahko dosežena tudi s 

pogajanji, kot so kolektivna pogajanja s sindikati ali pa se sklenejo individualne pogodbe. 

Raven plače se spreminja glede na zmožnosti in pristojnosti posameznika, zato je lahko 

prilagojena konkretnemu delavcu in njegovim zmožnostim (Lipičnik 1998, 192).  

Osnovna plača se oblikuje z metodami vrednotenja dela, kjer gre za razvrščanje in 

ocenjevanje delovnih mest po zahtevnosti. Način oblikovanja osnovnih plač je vezan na 

stroškovni vidik plač, kjer je minimalno plačilo določeno s strani kolektivne pogodbe.  
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Podjetja imajo znotraj tarifnih razredov tudi plačilne razrede, ki so odvisni od posameznikove 

sposobnosti prevzemanja zahtevnejših opravil in ti razredi segajo po višini v tarifni razred, ki 

je nad njimi (Gorišek in Tratnik 2003, 41).  

Dodatki k osnovni plači: Dodatki k osnovni plači so lahko različne vrednosti in so odvisni od 

uspešnosti, zmožnosti, pristojnosti in izkušenj posameznika. Kadar takšnih dodatkov ne 

vključimo v osnovno plačilo, se lahko dodajo v obliki spremenljive plače. Dodatki k osnovni 

plači so lahko naslednji: 

- plačilo individualne uspešnosti, 

- bonusi,  

- nagrade za storilnost,  

- provizije,  

- plačilo servisne dejavnosti,  

- plačilo za zmožnosti,  

- plačilo pristojnosti,  

- plačilo za osebni razvoj,  

- dodatki za nadurno delo,  

- delo v izmenah ipd. 

Del takšnih nagrad se lahko izplača v gotovini kot del zasluženega denarja ali dejansko 

porabljenih sredstev, drugi del pa se lahko plačuje kot plačilo za nedelo, kot je na primer letni 

dopust (Lipičnik 1998, 193). 

Nefinančne nagrade  

Kot smo že omenili, so nagrade za trud in dobro delo tudi nefinančne narave. V nekaterih 

primerih so te nagrade v kombinaciji s finančnimi, na primer napredovanje prodajalca v vodjo 

oddelka, kar prinese povišanje plače in potrditev ter prepoznavanje prodajalčevega dobrega 

dela.  

Priložnost za napredovanje  

Takšna oblika nefinančne nagrade je bila opredeljena med prodajalci kot druga 

najpomembnejša vrsta nagrade, torej takoj za dobrim plačilom in je še posebej pomembna za 

mlade prodajalce. Takšna oblika nagrajevanja ni tako pogosta v kratkem časovnem obdobju 

za eno prodajalno, zato je za podjetje toliko bolj pomembno, da takšno napredovanje ponudi 

zaposlenim, ki so si to res zaslužili s svojim dobrim delom.  
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Občutek dosežkov  

Občutek prodajalca, da je s svojim delom nekaj dosegel in prispeval organizaciji, je nagrada, 

ki ne more biti podeljena s strani organizacije, ampak lahko olajša proces, ki je potreben, da 

prodajalec doživi takšne občutke. Najprej mora poskrbeti, da vsak prodajalec razume 

pomembnost svoje vloge, ki jo ima v organizaciji in njegov prinos v končen dobiček. Nato 

mora poosebiti načine in rezultate dela prodajnega osebja. Prav tako mora okrepiti občutke 

vrednosti in pomembnosti vsakega prodajalca ter vzpostaviti potrebno komunikacijo.  

Priložnost osebne rasti  

Kot nagrado ponuja organizacija tudi priložnosti za razvoj in dodatno izobraževanje svojih 

prodajalcev. Na voljo so razni seminarji in delavnice za prodajalce, ki imajo željo in 

zanimanje naučiti se kaj novega in izpopolniti svoje prodajne veščine. Nekatere ponujajo tudi 

povračilo šolnin v primeru nadaljnjega izobraževanja ter zaposlitve v njihovem podjetju.  

Priznanje in uveljavitev  

Priznanje je lahko v formalni in neformalni obliki. Neformalna oblika nagrade vsebuje lepe 

besede in pohvale, kot na primer »dobro opravljeno delo«, »kar tako naprej« in ostale 

podobne besede, ki so izrečene v osebnem pogovoru med vodjo in prodajalcem. Formalna 

oblika nagrade vsebuje programe, ki so sestavljeni na podlagi dosežene vrednosti dela oz 

njenih presežkov. Dobro poznani programi so na primer »Delavec meseca«, »Delavec leta«, 

»Krog zmagovalcev«, »Predsedniški klub« in ostali. Takšne nagrade so lahko podeljene 

posamezniku ali celotni skupini prodajalcev. Vsebina formalne nagrade je lahko v denarju, 

izdelkih, potovanjih. Podeljena je javno za dosežke v prisotnosti sodelavcev in nadrejenih ter 

vsebuje simbolično predajo nagrade v obliki plakete, ki ima za nagrajenca trajno psihološko 

vrednost.  

Varnost zaposlitve  

Ta oblika je bila med prioritetami prodajalcev postavljena na zadnje mesto, vendar ima večjo 

pomembnost predvsem za starejše prodajalce tik pred upokojitvijo. Prodajalci, ki se zavedajo 

svoje uspešnosti, imajo občutek varne zaposlitve, če ne pri svojem sedanjem delodajalcu, pa 

vsekakor pri katerem izmed konkurence; zaradi tega je takšno obliko težko ponuditi kot 

nagrado za dobro opravljeno delo (Ingram, LaForge in Schwepker Jr. 1997, 326). 
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3.4.4 Vrste nagrad, namenjene prodajalcem  

Osnovna vloga prodajnega osebja je izvajanje prodajnih in poprodajnih aktivnostih, pri čem 

jim je običajno zaupano koordiniranje teh aktivnosti (Castleberry, Tanner Jr. in Barton 2001, 

9). Hkrati je pomembno tudi informiranje, ki ga mora prodajni predstavnik izvajati brezhibno 

in korektno za obe strani prodajnega procesa, torej za svoje podjetje in za stranko. To je lahko 

ena od bistvenih osnov za njihovo nagrajevanje. 

Na razpolago imamo veliko število nagrad, ki so namenjene prodajalcem in spadajo v dve 

glavni skupini, finančne in nefinančne nagrade. Razdelili smo jih v 6 kategorij in so 

razvrščene glede na preference prodajalcev, od najpomembnejše do najmanj pomembne: 

- plača;  

- napredovanje;  

- občutek izpopolnitve; 

- priložnost;  

- osebne rasti priznanje in  

- uveljavitev varnost zaposlitve.  

Med finančne nagrade iz te razvrstitve spada samo plačilo, vse ostale nagrade so nefinančne 

oblike (Ingram, LaForge in Schwepker Jr. 1997, 319).   

Če se dodatno posvetimo plači, vidimo, da se osnovna plača ponavadi določa glede na 

zmožnosti prodajalca, medtem ko se za oblikovanje gibljivega dela lahko izbira med 

različnimi možnostmi, kot so:  

- sistem provizij, kjer se prodajalca nagradi z določenim odstotkom ustvarjenega prometa 

oz. po kosu, orodju. Lahko pa se postavijo omejitve, da se provizija izplača šele, ko 

prodajalec doseže zastavljeni cilj prodaje;  

- program prodajnih kvot, kjer je nagrada vezana na doseganje načrtovanih prodajnih ciljev 

posebnih vrst izdelkov, na pridobitev kupcev ali trgov. Zaradi prilagajanja prodajalcev 

tržnim spremembam je ta sistem vprašljiv;  

- sistem prodajnih akcij in tekmovanj, kjer gre za spodbujanje prodaje preko tekmovanj 

med prodajalci v smislu, kdo bo v določenem obdobju prodal največ, kdo več proizvodov 

ali kdo bo prvi prodal izdelek večje vrednosti; sistem najboljšega prodajalca (Zupan 2001, 

260).  

Prav tako lahko za nagrajevanje uspešnosti trgovskega potnika uporabimo že prej omenjene 

nematerialne nagrade, kot so pohvale, pripadnost kolektivu, ugodni delovni pogoji itd., ki 

dodatno motivirajo za delo na terenu s kupci in njihovimi potrebami. 
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3.5 Oglaševanje 

Danes živimo v svetu, kjer brez oglaševanja podjetje ne more delovati. Poteka na različne 

načine s končnim ciljem prepričati kupca za nakup določenega izdelka.  

3.5.1 Opredelitev pojma 

Oglaševanje je le en instrument za prenos sporočil, ki ga lahko opredelimo kot vsako s strani 

ponudnika plačano obliko neosebnega predstavljanja izdelkov in storitev. Ponudniki imajo za 

izvajanje oglaševanja posebne oddelke ali v okviru prodajnih oddelkov za te aktivnosti 

zadolžene osebe. Oglaševanje mora biti zastavljeno dinamično, strateško, fleksibilno, 

ustvarjalno, s poudarkom na potrebah odjemalcev in prepričljivo. Učinkovitost oglaševanja se 

razlikuje od akcije do akcije in je odvisna od situacije, časovnega poteka in splošne narave 

(Ogden 1998, 59). 

Kotler idr. (2009, 722) opredeljujejo oglaševanje kot katero koli plačano obliko neosebne 

predstavitve in komunikacije izdelkov z znanim naročnikom. Podobno definira oglaševanje 

tudi Yeshin (2006, 1): oglaševanje je plačana, neosebna komunikacija s strani znane 

organizacije ali posameznika, namenjena posredovanju informacij in vplivanju na 

potrošnikovo vedenje; oglaševanje je sredstvo za doseganje ciljev podjetja. Oglaševanje 

oziroma oglaševalska kampanja poteka v več korakih: sprva je potrebno določiti oglaševalsko 

strategijo na podlagi trženjske strategije, in sicer ciljne skupine oglaševanja, cilje oglaševanja 

in strategijo sporočila; nato je potrebno določiti kreativno strategijo – idejo in apele; medijsko 

strategijo, kjer določamo, preko katerih medijev bo potekalo oglaševanje, kdaj bo potekalo in 

kako pogosto; ocenjevanje alternativ; implementacija in na koncu ocenjevanje oglaševalske 

kampanje (De Pelsmacker, Geuens in Van der Bergh 2004, 183). Ključna točka oglaševanja je 

po De Pelsmacker, Geuens in Van der Bergh (2004, 181) prevajanje kreativne ideje v 

oglaševalsko izvršitev oziroma implementacijo.  

Yeshin (2006, 17) omenja tudi etiko oglaševanja. Opozarja, da je bilo oglaševanje velikokrat 

napadeno z očitki, da ne upošteva družbene odgovornosti (v etičnem smislu prispevanja k 

dobrobiti človeštva kot celote). V tem primeru so lahko zaradi stereotipiziranja, vsiljivosti, 

manipulativne in prepričevalske narave, preobsedenosti z materializmom in porabo ter ostalih 

spornih področij/aktivnosti oglaševanja resne posledice (Yeshin 2006, 18). Yeshin sicer ne 

utemeljuje, zakaj bi podjetja sploh upoštevala etična načela, navaja le nekatere negativne 

posledice neetičnih oziroma nemoralnih dejanj: nizka morala zaposlenih, slab sloves podjetja, 

zakonske sankcije ipd.; poleg tega pa navaja izdelke, ki so v določenih državah prepovedani 

kot objekti oglaševanja, na primer alkohol in tobak (Yeshin 2006,  19). Če so edini motiv 

oglaševanja za upoštevanje moralnih norm le morebitne negativne posledice, potem to ni 

družbena odgovornost podjetja, temveč sebična ekonomska učinkovitost in uspešnost 
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podjetja, saj bo ob predvidenih pozitivnih posledicah nemoralnega dejanja ta dejanja verjetno 

tudi izvedlo.  

3.5.2 Temeljni  elementi oglaševanja 

Preden se ponudnik loti oglaševanja, mora opredeliti temeljne elemente (Kotler 1998, 641), ki 

so:   

- Kakšni so cilji oglaševanja (namen) − cilje si ponudnik oblikuje na podlagi ciljnega trga, 

tržnega pozicioniranja in tržnega spleta in jih lahko razvrstimo glede na to, ali je njihov 

namen obvestiti, prepričati ali opomniti.  

- Koliko sredstev lahko porabi (denar) − če namenijo malo denarja in bo učinek majhen, v 

resnici porabijo preveč. Če za oglaševanje porabijo veliko denarja, bi sredstva morda 

lahko bolje uporabili kako drugače. Najpogosteje uporabljeni modeli so: določanje na 

podlagi razpoložljivih sredstev; delež od vrednosti prodaje; primerjava s konkurenti, cilji 

in nalogami, pri čemer velja upoštevati stopnjo v življenjskem ciklu izdelka; tržni delež in 

pogostost oglaševanja.  

- Kakšno naj bo sporočilo (vsebina) − načeloma naj bi bilo sporočilo določeno že med 

razvojem zasnove izdelka. Za oblikovanje oglasnega sporočila se poslužujejo pogovora z 

odjemalci, prodajnim osebjem in strokovnjaki. Dober oglas je osredotočen na temeljno 

prodajno značilnost, zaradi česar je izdelek edinstven – USP9 − odloča o slogu, besedilu 

in obliki, ki zaokroža podobo sporočila.  

- Katere kanale naj uporabi (mediji) − izbiro oglasnega medija, ki naj nosi sporočilo, se 

določi glede na želeni doseg, frekvenco in oglasni vtis objave, kar pomeni izbor med 

poglavitnimi vrstami medijev, določitev medijskega prenosnika ter opredelitev časovnega 

in prostorskega poteka sporočanja. Pri izbiri medijev se upoštevajo tudi medijske navade 

ciljnih odjemalcev in stroški.  

- Kako naj oceni rezultate (merila uspešnosti) – teh raziskav je malo, saj ponudniki porabijo 

več denarja in truda za preizkuse oglasov pred objavo, kot za oceno njihovega učinka. 

Raziskava sporočilne učinkovitosti pokaže komunikacijski učinek oglaševanja in ne pove 

dosti o vplivu oglaševanja na prodajo, in ga je tako težje izmeriti. Zato ga ugotavljajo z 

analizo podatkov o preteklosti ali s poskusi. 

 

 

 

 



 

30 

 

3.5.3 Značilnosti različnih medijev 

Preglednica 2: Prednosti in slabosti različnih medijev  

 

Medij Prednosti Slabosti 

Časopisi Prožnost, brezčasnost, dobro 

pokritje krajevnega trga, široka 

sprejemljivost, veliko zaupanje. 

Kratka življenska doba, nizka 

kakovost reprodukcije, majhno 

prehajanje med občinstvom. 

Televizija Združuje sliko, zvok in gibanje, je 

privlačna za čute, omogoča visoko 

pozornost in doseg. 

Visoki stroški in hrup, kratke 

izpostave, splošno občinstvo. 

Pošta Izbrano občinstvo, prožnost, ni 

konkurence med oglasi znotraj 

istega medija, osebni pristop. 

Sorazmerno visoki stroški, podoba 

»pošte za v smeti«. 

Radio Množična uporaba, visoka 

zemljepisna in prebivalstvena 

selektivnost, nizki stroški. 

Samo zvočna predstavitev, manjša 

pozornost kot pri TV, 

nestandardizirane strukture cen, 

kratke izpostave. 

Revije Visoka zemljepisna in 

prebivalstvena selektivnost, 

verodostojnost in prestižnost, 

visoko kakovostna reprodukcija, 

dolga življenska doba, dobro 

prehajanje revij med bralci. 

Dolgotrajne napeljave oglasa k 

nakupu, nekaj izvodov gre v nič, 

pozicioniranje ni zagotovljeno. 

Na prostem Prožnost, veliko ponovljenih 

izpostavitev, nizki stroški, majhna 

konkurenca. 

Splošno občinstvo, omejitve 

ustvarjalnosti. 

Internet Velika prožnost in dostopnost, 

velik doseg, multimedijska 

predstavnost, interaktivnost, 

primerljivost z ostalimi ponudniki. 

Zasvojenost uporabikov, velika 

količina uporabnikov, 

nepreglednost, neprestano 

preverjanje pravilnosti podatkov. 

 

Vir: Kotler 1998, 641. 
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4 BLAGOVNE ZNAMKE 

V današnjem svetu blagovne znamke ne obstajajo samo z razlogom, da bi se proizvodi 

razlikovali med seboj, ampak predstavljajo tudi neke vrste garancijo in zaupanje v izdelek. 

4.1 Opredelitev blagovne znamke 

Razvoj znamke je možno najti v zgodnjih razdobjih razvoja človeške družbe, ko so ljudje 

začeli izdelovati enostavne predmete, s katerimi so zadovoljevali svoje potrebe. Polno veljavo 

pa sta dobila znamka in izdelek šele s pojavom množične proizvodnje izdelkov, namenjenih 

trgu, torej menjalnim procesom. Ti postajajo vse kompleksnejši, kar pomeni, da je ogrožena 

njihova preglednost, tako za odjemalce kot tudi za ponudnike. Izdelki z znamko so nedvomno 

eno izmed najprimernejših sredstev za udejanjanje pozitivnega razlikovanja organizacij in 

njihovih izdelkov glede na njihove konkurente (Snoj in Gabrijan 2007, 277).  

Tudi strokovnjak s področja blagovnih znamk, Kapferer (1997, 24), je »zapisal«:  

V primeru, da bi bila pred letom 1980 blagovna znamka vključena v zaslužek podjetja, bi bila 

njena kupna cena vredna zgolj en peni. Toda danes je vrednost blagovne znamke določena 

neodvisno od neto vrednosti podjetja in je zato lahko včasih skrita za siromašnim finančnim 

položajem samega podjetja. 

V današnjih časih poznamo različne opredelitve blagovnih znamk. Zato lahko rečemo, da je ta 

pojem eden izmed najbolj uporabljenih pojmov na področju trženja. Vsakdo si ob prvi 

asociaciji na blagovno znamko predstavlja ime podjetja ali njegov logotip. Z zagotovostjo pa 

si upam trditi, da le te danes predstavljajo mnogo več kot le ime, ampak tudi lastnosti, ki niso 

vidne na prvi pogled. Tako podajamo nekaj definicij različnih avtorjev s področja blagovnih 

znamk. 

Znamka je ime določenega produkta, storitve ali vrste produktov, storitev. Obstaja predvsem 

zato, da razlikuje različne produkte ali storitve. Je ime, izraz, simbol, oblika ali kombinacija 

naštetih, namenjena prepoznavanju izdelka, storitve enega ali skupine proizvajalcev. 

Blagovne znamke se pojavljajo že stoletja. Glavni razlog zato je predvsem razlikovanje ene 

znamke od druge ali enega podjetja od drugega. Vpliv blagovne znamke je izredno velik, saj 

po Kotlerju lahko že triletni otroci prepoznajo in zaznajo logotip znamke (Kotler idr. 2009, 

425−426).  

Blagovna znamka komunicira s svetom z vsemi svojimi sestavnimi deli in lastnostmi ter v 

vsej svoji moči razcveti šele s skladno celoto svojih delov: izdelki in storitvami, ceno, 

prodajnimi potmi, marketinškim komuniciranjem, idejami in ljudmi, tudi tehnologijo, 

postopki in procesi, zlasti pa z vrednotami in normami, filozofijo, temperamentom, značajem 

in slogom. Prav slednje ji vdahne življenje, jo omogoči in ustvarja (Korelc in Musulin 2006, 

17). 
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Wilson in Gilligan (1999, 400) sta zapisala, da je za mnoga podjetja blagovna znamka ključni 

element strategije proizvoda, vendar pojem blagovna znamka predstavlja veliko več kot le 

ime na embalaži. Gre za ustvarjanje, ohranjanje in aktivno razvijanje zaznane vrednosti za 

potrošnike. Le tako lahko podjetje stoji za obljubo, ki jo daje blagovna znamka, in jo tudi 

vedno znova izpolni ter potrošniku zagotavlja višjo vrednost, kot jo ponuja konkurenca. Iz 

tega lahko sklepamo, da mora biti vsaka strategija blagovne znamke dolgoročen proces, ki 

vključuje vlaganje in predanost k razvoju blagovne znamke skozi čas. 

Adcock (2000, 214) je zapisal, da blagovno znamko lahko prepoznamo po imenu ali simbolu, 

ki pa ne predstavljata njenega bistva, saj ime samo ne spodbudi potrošnikov k nakupu, niti ne 

izzove čustev, ki jih lahko potrošniki imajo do določenih blagovnih znamkah. Adcock pravi, 

da je vsaka zrela blagovna znamka zgrajena iz množice vrednot, obljub in izkušenj, ki jih 

potrošniki združijo v celoto. Vendar blagovna znamka kljub temu ni oprijemljiva. Je 

neoprijemljiva podoba, ki so jo potrošniki »podarili« podjetju.  

Ameriško združenje AMA (American Marketing Association) na svoji spletni strani navaja 

opredelitev blagovne znamke kot izkušnjo potrošnika, ki jo predstavlja skupek podob in idej, 

ki se pogosto nanašajo na simbol, kot je ime, logotip, slogan ali grafična podoba. 

Prepoznavnost blagovne znamke ter ostali odzivi potrošnikov so posledica oglaševanja, 

medijske podobe in ponavljajočih se izkušenj skozi uporabo posameznih proizvodov ali 

storitev. Kot dodatek k tej opredelitvi so še zapisali, da blagovna znamka pogosto vsebuje 

izrazit logotip, obliko pisave, barvno shemo in simbole, ki predstavljajo implicitne vrednote, 

ideje ter celo osebnostne lastnosti (AMA Dictionary b. l.). 

Opazimo lahko, da pri teoriji blagovne znamke niso vsi avtorji enotnega mnenja. Kljub 

razlikam pa se večina avtorjev strinja, da blagovna znamka predstavlja skupek nekih lastnosti, 

ki kupcu predstavljajo prednost oziroma obljubo, ki je konkurenčno podjetje ne more 

izpolniti. Moramo pa še dodati, da je blagovna znamka kompleksni pojem, čigar opredelitev 

se stalno spreminja, tako kot se spreminjajo navade kupcev. 

4.2 Pomen blagovne znamke 

Blagovne znamke potrošnikom pomagajo, da lažje razlikujejo izdelke, ki jih želijo kupiti za 

zadovoljitev svojih potreb. Omogočajo tudi ocenjevanje kakovosti, zlasti kadar je potrošniki 

ne morejo ocenjevati po drugih značilnostih izdelka. Za proizvajalce so koristne zato, ker 

identificirajo njihove izdelke v primerjavi z drugimi izdelki. Če blagovna znamka izraža še 

status kupca, se verjetnost ponovnega nakupa bistveno poveča (Potočnik 2005, 207).  
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4.2.1 Pomen blagovnih znamk za potrošnika  

Ko se pojavi nova blagovna znamka na trgu, jo običajno kupci začenjajo preučevati in 

spoznavati. O njej začnejo zbirati informacije, na podlagi katerega si ustvari lastno mnenje in 

lastno podobo o blagovni znamki. Vedno je pomemben prvi vtis, kajti s tem se pridobi 

naklonjenost in posledično poveča možnost, da se stranka vrne k enaki izbiri blagovne 

znamke tudi v prihodnje. Za televizijski trg sicer velja, da so tam glavne blagovne znamke 

prisotne že mnogo let, kupci jih poznajo in se le stežka odločajo za novo ali manj poznano 

blagovno znamko. Po Kotlerjevem (1996, 444) mnenju ima tako znamka do šest pomenov po 

posameznih področjih: 

- Lastnosti: blagovna znamka spomni na določene lastnosti.  

- Koristi: blagovna znamka je več kot le niz lastnosti. Kupci ne kupujejo lastnosti, temveč - 

korist. Lastnosti morajo biti prenesene v uporabne in/ali čustvene koristi. 

- Vrednote: blagovna znamka lahko veliko pove o vrednotah, ki vzpodbujajo proizvajalca. 

- Kultura: blagovna znamka lahko predstavlja tudi neko kulturo proizvajalca.  

- Osebnost: blagovna znamka lahko nakaže neko osebnost (prevzame osebnost neke 

poznane osebe).  

- Uporabnik: blagovna znamka nakaže, kakšen uporabnik kupuje in uporablja izdelek. 

4.2.2 Pomen blagovnih znamk za podjetje 

V današnjih časih se blagovne znamke ne predstavljajo samo z imeni, po katerihi se 

razlikujejo med seboj ali od konkurentov, ampak ob tem poskušajo opozoriti tudi na druge 

lastnosti, za katere se zavzemajo. Poskušajo graditi na lastnostih, kot so kvaliteta izdelka, 

zaupanje v znamko, ekološko osveščenje, zvestoba itd. S tem si želijo povečati ugled med 

kupci ter izbojšati konkurenčnost na trgu. Dosti ceneje je obdržati obstoječega kupca kot 

iskati novega.  

Zato je osnovna naloga blagovne znamke, da najprej dodobra utrdi zaupanje potrošnikov v 

funkcionalno izvrstnost, nato pa oblikuje zavest o posameznih čustvenih značilnostih, ki se jih 

ne da enostavno posnemati. S tem se ustvari določena prednost pred konkurenco na tržišču 

(De Chernatony 2002, 19). Blagovna znamka s pozitivno vrednostjo lahko narekuje višje cene 

proizvodov kot konkurenca. Potrošniki se neelastično odzivajo na povišanje cen in se 

elastično odzivajo na nižanje cen ali na popuste priznanih blagovnih znamk (Keller 1998,  

56).  

Zvestoba kupcev je pomemben vir premoženja blagovne znamke. Zvesti kupci prinašajo nižje 

stroške trženja, stalno povpraševanje, predstavljajo vstopno oviro konkurenci, so pripravljeni 

plačati višjo ceno za dodano vrednost izdelka in so pomemben vir za pridobivanje novih 

kupcev (Aaker 1991, 46–49). 
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Davis (2002, 6) navaja, da ima močna blagovna znamka za podjetje naslednje prednosti: 

- Lojalnost kupcev.  

- Premijske cene in s tem povezane višje marže. 

- Zaupanje v vse nove izdelke blagovne znamke.  

- Večji donosi lastnikom in delničarjem.  

- Diferenciacija od konkurence. 

- Interno razumevanje blagovne znamke in njeno udejanjanje. 

- Močnejša je blagovna znamka in večja lojalnost potrošnikov, tem hitreje bodo potrošniki 

spregledali napake.  

- Pritegne najboljše delodajalce in zadrži zadovoljne zaposlene.  

- Po raziskavah se pri nakupni odločitvi kar 70 % potrošnikov odloči za nakup izdelka z 

blagovno znamko. 

Blagovna znamka predstavlja naložbo, ki prinaša dobiček ob primernem upravljanju podjetja 

(De Chernatony 2002, 24). Na ta način si lahko razlagamo, da je vlaganje v blagovno znamko 

izrednega pomena. Vsaka pravilno vložena denarna enota v ta namen se nam lahko večkrat 

povrne. Seveda pa nobena blagovna znamka ne bo uspešna, če se ne bo predstavljala s 

proizvodom, za katerega bo veljala kvaliteta, ugodna cena ter primerna tržna komunikacija. 

4.3 Funkcije blagovne znamke 

Funkcija blagovne znamke z vidika prodajalca se kaže na prvem mestu v razlikovalni 

(identifikacijski) funkciji. Za podjetje, ki nastopa na razvitih trgih, kjer je na voljo veliko 

število proizvodov iste vrste, je izrednega pomena, da kupec prepozna njegov izdelek in ga 

jasno razlikuje od izdelkov konkurenčnih podjetij.  

Rojšek (1997, 48) loči štiri temeljne funkcije blagovne znamke: 

- Razlikovalna funkcija – je najpomembnejša, saj je vključena v določilo naših in tujih 

zakonskih predpisov kot obvezni pogoj, brez katerega ne moremo govoriti o blagovni 

znamki. Zakon o industrijski lastnini (Ur. l.  RS 45/2001) pri nas določa, da se z blagovno 

znamko zavaruje znak, ki je v gospodarskem prometu namenjen razlikovanju blaga iste ali 

podobne vrste Zakon o industrijski lastnini. Urad Republike Slovenije za varstvo 

industrijske lastnine vodi poseben register zavarovanih blagovnih znamk. 

- Gospodarska oziroma konkurenčna funkcija – na današnjem trgu je pomembno, da je 

podjetje, storitev ali izdelek zavarovan z blagovno znamko, saj le tako lahko premaguje 

konkurenco. Kupci se čustveno navežejo na določeno blagovno znamko, kar pomeni 

veliko prednost. Za nakup so pripravljeni odšteti več kot pri konkurenci. 

- Funkcija jamstva kakovosti izdelka – blagovna znamka je obljuba, pogodba med kupcem 

in prodajalcem. Kupec pozna in zaupa določeni blagovni znamki, njeni kakovosti iz 

izkušenj, ki jih je ustvaril v preteklosti. 
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- Funkcija izvora blaga – gre za primer, da se lahko blago enega podjetja loči od blaga 

drugega podjetja. Določila prepovedujejo varstvo znakov z znamkami, če bi utegnili 

spraviti v zmoto potrošnika glede izvora blaga. Z blagovno znamko prepoznamo 

prodajalca ali izdelovalca. 
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5 PREDSTAVITEV PROIZVAJALCEV 

Vsi vodilni proizvajalci televizijskih aparatov delujejo na trgu že vrsto let. So uveljavljeni in 

predstavljajo varno izbiro. Med najpomembnejše štejemo Philips, Samsung, Sony ter LG. 

Skupaj predstavljajo več kot 80 % tržni delež na evropskem trgu. 

5.1 Philips 

Philips je bil ustanovljen leta 1891 v Eindhovenu s strani Fredrika in Gerarda Philipsa. Sprva 

so proizvajali žarnice in nekatere druge manjše električne produkte. Že od samega začetka pa 

so veliko vlagali v raziskave in razvoj ter tako skrbeli za izboljševanje načina življenja. V 

vseh teh letih se to načelo ni opustilo še do danes.  

 

 

Slika 1: Logo podjetja Philips 

Vir: Interbrand b. l.a 

Ker časi v zadnjih letih niso bili ravno naklonjeni gospodarstvu in prodaji TV-jev, je 

televizijski oddelek beležil izgube. To je prisililo vodilne, da so združili moči s Taivanskim 

podjetjem TPV Technology. 

Aprila 2012 je bilo tako ustanovljeno novo podjetje, imenovano TP Vision, ki je pridobil vse 

pravice do blagovne znamke Philips TV. To podjetje je sedaj v 30 % lasti Philipsa in 70 % 

lasti TPV Technology. Globalno zaposlujejo 3300 ljudi in so tako prisotni v Evropi, na 

Bližnjem vzhodu, v Braziliji, Argentini, Urugvaju, Paragvaju in izbranih državah Azije. 

TP Vision skrbi za svet vizualne zabave in je popolnoma predan k obuditvi blagovne znamke 

Philips TV. To jim uspeva s kombinacijo Philipsa, ki skrbi za dizajn in inovativnost; ter TPV-

ja, ki skrbi za operacijsko učinkovitost proizvodnje in logistike. S to kombinacijo moči 

kupcem ponujajo visoko kvalitetne televizorje.  

 

 

Slika 2: Logo podjetja TP Vision 

Vir: TP Vision b. l. 

 

Blagovna znamka Philips je v svetu zelo prepoznavna in je po mnenju Interbranda, ki 

ocenjuje vrednost blagovnih znamk, na 41. mestu, kar velja za leto 2012. Njena vrednost je 

9,066 milijard dolarjev. 
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Slika 3: Vrednost blagovne znamke Philips 

Vir: Interbrand b. l.a 

5.2 Samsung 

Samsung je danes multinacionalno podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 1983 v Seulu, Južni 

Koreji. Sprva je delovalo kot trgovsko podjetje, nato pa se je v treh desetletjih razširilo še na 

druga področja podjetništva, kot so zavarovalništvo, varovanja in maloprodaja. V svet 

elektronike so vstopili v poznih šestdesetih, v svet ladjedelništva in gradbeništva pa v sredini 

sedemdesetih. To jim je prinašalo stalno rast. Od leta 1990 svoje aktivnosti osredotočajo na 

elektroniko, predvsem na mobilne telefone − kar je postalo njihov najpomembnejši vir 

dohodkov.  

 

 

Slika 4: Logo blagovne znamke Samsung 

Vir: Interbrand b. l.b 

 

Samsung danes zaposluje 390.000 ljudi in so prisotni v več kot 110-ih državah. Deluje na zelo 

širokem področju, njene podružnice se delijo na: 

- Samsung Electronics – največje informacijsko in tehnološko podjetje na svetu, merjeno v 

letu 2012 glede na prihodke. Od leta 2004 imajo povprečno 40 odstotni delež. 

- Samsung Heavy Industries – drugo največje ladjedelniško podjetje,  merjeno v letu 2012 

glede na prihodke. 

- Samsung Engineering – gradbeno podjetje. 

- Samsung Life Insurance – zavarovalniško podjetje. 
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- Samsung Everland – zabaviščni park v Južni Koreji. 

- Samsung Techwin – podjetje za obrambo, nadzor in letalstvo. 

- Cheil Worldwide – oglaševalska agencija. 

Samsung je eno izmed največjih podjetij na svetu, kar se odraža na Interbrandovi lestvici 

najbolj vrednih blagovnih znamk. Zasedajo visoko 9. mesto z ocenjeno vrednostjo blagovne 

znamke 32,893 milijarde dolarjev. 

 

Slika 5: Vrednost blagovne znamke Samsung 

Vir: Interbrand b. l.b 

5.3 Sony 

Sony je multinacionalno podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 1946 v Tokyu s strani Masaru 

Ibuke in Akio Morita. Ime sta izbrala s kombinacijo dveh besed, latinske »sonus« (zvok) in 

angleške besede »sonny boy«, ki za Japonce pomeni mlado osebo, ki je dovzetna za 

spremembe. Podjetje se je na začetku ukvarjalo s prodajo električnih naprav ter izdelavo 

kasetnikov. 

 

 

Slika 6: Logo blagovne znamke Sony 

Vir: Interbrand b. l.c 

 

Podjetje je danes najbolj osredotočeno na področje iger, zabave, finančnih poslov ter 

elektrotehnike. Na slednjem področju so tretji največji proizvajalci na svetu, takoj za 

Samsungom in LG-jem. Zaposlujejo več kot 140.000 ljudi in so prisotni v več kot 100 

državah po vsem svetu. 



 

39 

 

Do leta 1995 so se Sony televizorji imenovali LCD WEGA, nato pa so jih preimenovali v 

BRAVIA. Bravia je tako postala blagovna znamka, ki še danes predstavlja televizorje, 

projektorje in hišna kina.  

Blagovna znamka Sony je v svetu zelo prepoznavna in po mnenju Interbranda zaseda 40. 

mesto na svetovni lestvici blagovnih znamk za leto 2012. Vrednost blagovne znamke 

ocenjujejo na 9,111 milijarde dolarjev. 

 

 

Slika 7: Logo blagovne znamke Sony 

Vir: Interbrand b. l.c 

5.4 LG 

LG je danes multinacionalno podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 1985 v Seulu, Južni Koreji. 

Sprva se je sicer imenovalo GoldStar, a se je kasneje po združitvi s podjetjem Lucky 

preimenovalo v LG. Prvi produkti omenjenega podjetja so bili radijski aparati, hladilne 

naprave in pomivalni stroji. 

 

 

Slika 8: Logo blagovne znamke LG 

Vir: LG b. l. 

 

Podjetje je danes dejavno na področjih mobilne telefonije, domače zabave, klimatskih naprav 

in energetskih rešitev. Je drugi največji proizvajalec televizijskih apratov in peti največji 
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proizvajalec mobilnih telefonov. Zaposlujejo 87.000 ljudi in so prisotni v več kot 110-ih 

državah po svetu.  

Blagovna znamka predstavlja biti zadovoljivo in pametno hkrati. Njihov slogan »življenje je 

dobro« (angl.: Life´s good) pa skupaj z logom predstavlja vrednote, za katerimi stojijo v 

podjetju. 

V letu 2012 je imelo podjetje za 45,22 milijard ameriških dolarjev prihodkov. 
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6 PREDSTAVITEV TELEVIZIJSKEGA TRGA 

Prodaja televizorjev se je v zadnjih letih stalno zmanjševala. To je bil odraz gospodarske 

krize, ki jo v nekaterih državah še vedno čutimo. Za raziskavo v našem raziskovalnem delu 

smo se odločili izbrati državi: 

- Slovenijo, ki po sliki 6 spada v rdeče območje in pomeni zmanjšanje prodaje televizorjev 

v letu 2012 (kar velja za dobršni del celotne zahodne Evrope). 

- Litvo, ki po sliki 6 spada v zeleno območje in pomeni porast prodaje televizorjev v letu 

2012 (velja za dobršni del vzhodne Evrope). 

 

 
 

Slika 9: Televizijski trg 

Vir: TP Vision 2012. 

6.1 Slovenija 

6.1.1 Splošni podatki države Slovenije 

 

- Članstvo v EU: 2004. 

- Glavno mesto: Ljubljana. 

- Celotna površina: 20 273 km². 

- Prebivalstvo: 2 milijona. 

- Denarna enota: članica evrskega območja od leta 2007 (€). 
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- Schengensko območje: članica schengenskega območja od leta 2007. 

Slovenija je ena od nekdanjih šestih jugoslovanskih ustanovnih republik. Osamosvojila se je 

leta 1991 z razpadom Jugoslavije. Meji na Italijo, Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško (Europa.eu 

b. l. b). 

6.1.2 Televizijski trg v Sloveniji 

Televizijski trg se je v Sloveniji v zadnjem letu zmanjšal. Kot je razvidno iz spodnje 

preglednice (preglednica 3), se je leta 2012 prodalo za dobrih 99.000 televizorjev, kar je za 

13,3 % manj kot v letu poprej. Enako velja za prodajo, katere obseg je bil vreden 47 mio €, in 

se je zmanjšala za 15,3 %. Povprečna cena enega televizorja je v letu 2012 znašala 477 €, kar 

pomeni 1,9 % manj kot v letu poprej. 

Preglednica 3: Televizijski trg v Sloveniji 

 

 

 

Slovenija 

 

Jan 11−Dec 11 Jan 12−Dec 12 Razlika med 11 in 12 

Prodanih enot 

                      

112.222    

                         

99.090    -13,3 % 

Vrednost prodanih enot 54.525.000 € 47.288.000 € -15,3 % 

Povprečna vrednost enote 486 € 477 € -1,9 % 

 

Vir: TP Vision 2012. 

6.1.3 Blagovne znamke v Sloveniji 

Iz spodnje slike (slika 10) je razviden tržni delež blagovnih znamk v letu 2011 in 2012. Lahko 

trdimo, da je v obeh letih prevladoval Philips, sledijo pa mu Samsung, LG, Grunding ter 

Sony. Ostale posamezne blagovne znamke dosegajo tržni delež pod 5 % in jih nismo uvrstili v 

graf.  
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Slika 10: Vodilne blagovne znamke  v Sloveniji 

Vir: TP Vision 2012. 

 

Iz preglednice 4 je razvidno, da se je tržni delež občutno povečal Philipsu, Samsungu ter 

Grundingu. Na drugi strani pa sta izmed največjih doživela padec Sony in LG.  

Preglednica 4: Sprememba deleža blagovnih znamk v Sloveniji 

 

 

Razlika med 2011 in 2012 

Philips 6,7 % 

Samsung 4,8 % 

LG -9,7 % 

Sony -5,3 % 

Grunding 4,5 % 

Ostali -1,2 % 

 

Vir: TP Vision 2012. 

6.2 Litva 

6.2.1 Splošni podatki države Litve 

 

- Članstvo v EU: 2004. 

- Glavno mesto: Vilna. 

- Celotna površina: 65 000 km². 

- Prebivalstvo: 3,3 milijona. 

- Denarna enota: litas (Lt). 

- Schengensko območje: Članica schengenskega območja od leta 2007. 
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Litva je najjužnejša od treh baltskih držav, hkrati pa je tudi največja in ima največ 

prebivalcev. Bila je prva od okupiranih sovjetskih republik, ki se je osvobodila od Sovjetske 

zveze in razglasila svojo neodvisnost 11. marca 1990. Meji na Latvijo, Rusijo, Belorusijo in 

Poljsko (Europa.eu b. l. a). 

6.2.2 Televizijski trg v Litvi 

Televizijski trg se je v Litvi v  zadnjem letu povečal. Kot je razvidno iz spodnje tabele 

(preglednica 5) se je leta 2012 prodalo 218.000 televizorjev, kar je za 29,4 % več kot v letu 

poprej. Enako velja za prodajo, katere obseg je bil vreden za dobrih 91 mio €, in se je povečal 

za 24,4 %. Povprečna cena enega televizorja je v letu 2012 znašala 420 €, kar pomeni 6,9 % 

manj kot v letu poprej. 

Preglednica 5: Televizijski trg v Litvi 

 

 

Litva 

 

Jan 11−Dec 11 Jan 12−Dec 12 Razlika med 11 in 12 

Prodanih enot 

                      

154.000    

                       

218.000    29,4 % 

Vrednost prodanih enot 69.186.000 € 91.570.000 € 24,4 % 

Povprečna vrednost enote 449 € 420 € -6,9 % 

 

Vir: TP Vision 2012. 

6.2.3 Blagovne znamke v Litvi 

Iz spodnje slike (slika 11) je razviden tržni delež blagovnih znamk v letu 2011 in 2012. Lahko 

rečemo, da je v obeh letih prevladoval Samsung, sledijo pa mu Philips, LG, ter Sony. Ostale 

posamezne blagovne znamke dosegajo tržni delež pod 5 % in jih nismo uvrstili v graf.  
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Slika 11: Vodilne blagovne znamke v Litvi 

Vir: TP Vision 2012. 

 

Iz preglednice 6 je razvidno, da se je tržni delež povečal Philipsu, Samsungu ter ostalim 

blagovnim znamkam. Na drugi strani pa sta izmed največjih doživela padec LG in Sony.  

Preglednica 6: Sprememba deleža blagovnih znamk v Sloveniji 

 

 

Razlika med 2011 in 2012 

Philips 3,5 % 

Samsung 0,4 % 

LG -6,3 % 

Sony -1,2 % 

Ostali 3,6 % 
 

Vir: TP Vision 2012. 
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7 EMPIRIČNA RAZISKAVA 

7.1 Zbiranje podatkov 

Za analizo v prvem koraku smo uporabili teoretična izhodišča iz literature, t. i. sekundarne 

podatke. Kot širši vir sekundarnih podatkov so nam služili statistični podatki, pridobljeni s 

strani podjetja TP Vision, Eurostata, Europa.eu  ter dostopna domača in tuja literatura 

indeksiranih avtorjev. Na podlagi ustrezne analize ter dostopnosti baz podatkov smo se 

odločili za poslovno bazo podjetja TP Vision. Sekundarno raziskovanje smo dopolnili s 

terenskim/primarnim raziskovanjem, s pomočjo katerega smo pridobili podatke za 

podrobnejšo osvetlitev opredeljenega raziskovalnega in odločitvenega problema. 

Metoda raziskovanja 

Za potrebe raziskave smo podatke zbrali s pomočjo metode ankete. Podatke in informacije 

smo zbrali s spletnim anketnim vprašalnikom, ki je bil anonimne narave.  

Uvodni del anketnega vprašalnika se je nanašal na pridobivanje socio-demografskih 

podatkov: spol, starost, izobrazba in zaposlitev, ki so nominalni podatki in očitnega vrstnega 

reda teh kategorij ni. 

Zatem je bilo zastavljenih 14 vprašanj, od tega 12 v obliki petstopenjske Likertove lestvice, 

pri čem naj bi odgovor na posamezno vprašanje pomenil, v kolikšni meri posamezna trditev 

velja za anketiranca samega. Vrednost 1 pomeni odgovor »najnižje vrednosti«, vrednost 5 pa 

odgovor »najvišje vrednosti«. Gre za ordinalne podatke, saj uporabimo klasifikacijo 

odgovorov na anketno postavko, ki ponuja razpon odgovorov in je vse klasifikacije mogoče 

urediti po vrstnem redu (Easterby- Smith, Thorpe in Lowe 2005, 172). Dve vprašanji sta bili 

zasnovani tako, da so anketiranci lahko prosto izrazili svoje mnenje, ki nam je kasneje 

pomagalo pri primerjavah in oblikovanju zaključkov. 

Za lažje ocenjevanje televizorjev smo izbrali osem najpomembnejših karakteristik, ki so 

predstavljene spodaj: 

- Cena – predstavlja del vsakega proizvoda in z njo določimo vrednost, ki jo mora kupec 

plačati, če se želi okoristiti z določenim televizorjem. V našem primeru ocena cene 

predstavlja prodajalčevo mnenje o določenih blagovnih znamkah – so po njegovem 

mnenju podcenjene ali precenjene. 

- Kvaliteta slike – je pomemben dejavnik televizorja in predstavlja kakovost slike, ki jo 

vidimo na samem zaslonu. Najbolj je opazna ob gledanju visoko ločljivostnih programov. 

V našem primeru so prodajalci ocenjevali čistost slike in moč barvnih odtenkov – je slika 

jasna, je črna barva resnično črna.  
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- Procesor – je sestavni del televizorja, ki skrbi da televizor predvaja sliko in zvok. 

Kvaliteta procesorja se najbolj opazi ob gledanju športnih dogodkov, kjer so hitra gibanja 

v slikah. V našem primeru so prodajalci ocenjevali hitrost slike in zvoka – ali ob gledanju 

zasledimo meglico, slišimo vsako besedo razločno. 

- SMART TV – je programski dodatek k televizorju, v Sloveniji prepoznan pod imenom 

pametna televizija. S pomočjo tega dodatka lahko na televizorju pregledujemo spletne 

novice, gledamo video na zahtevo in uporabljamo različne druge aplikacije, ki jih lahko 

naložimo preko internetne povezave. V našem primeru so prodajalci ocenjevali ponudbo 

in dostopnost – koliko vsebin in aplikacij imajo blagovne znamke na voljo. 

- Design – je najbolj opazna lastnost televizorja in predstavlja zunanjo obliko in izgled. Pri 

tem ima vsak posameznik različen pogled in je težko oceniti, s katere perspektive je bilo 

ocenjevano. 

- Možnost priključkov – predstavlja poglavje katere priključke je možno priključiti na samo 

televizijo. Gre za možnost priklopa USB ključka, HDMI kabla, SCART kabla, SD kartic 

in ostalih vrst priključkov. Prodajalci so ocenjevali s perspektive koliko je možnih 

priklopov ter s same dostopnosti le teh.  

- Predvajani formati – so lastnost televizorja, ki ponazarja katere video datoteke lahko 

spremljamo na zaslonu. Tu gre predvsem za to katere končnice imajo video datoteke (.avi, 

.mkv, .mp4,...). Ker je nabor sprejemljivih datotek različen od proizvajalca do proizvajalca 

je bilo to tudi ocenjevano območje.  

- 3D – je tehnologija, ki omogoča ogled slike v tridimenzionalnem okolju. Trenutno se 

največ uporablja v filmski industriji, z vsakim dnem pa je vse bolj dostopna tudi na 

programski shemi. Prodajalci so ga ocenjevali skozi praktičnost uporabe ter kvalitete slike 

– kako čista je slika ter kolikšno obremenitev predstavljajo za naše oči. 

7.2 Izvedba raziskave 

Na izbrane elektronske naslove smo, v časovnem okvirju med 25. 10. in 8. 11. 2013, poslali 

povezavo do spletne strani vprašalnika, kjer smo predstavili namen in cilje magistrskega dela 

ter prošnjo za korektno izpolnitev vprašalnika zaposlenih v prodajnih oddelkih. Na spletni 

strani so prodajalci izpolnili vprašalnik in ga poslali nazaj v bazo, kjer smo rezultate združili. 

Obliko anketiranja preko spleta smo izbrali, ker omogoča v kratkem času in z nizkimi stroški 

zajeti večje število anketirancev. Literatura (Jansen, Corley in bernard 2007, 3) še navaja, da 

je odzivnost pri internetnih anketah boljša kakor pri pisnih oblikah. Sodobne raziskave (Davis 

1999; Richman idr. 1999, 754−775 v Jansen, Corley in bernard 2007) so izpostavile visoko 

stopnjo merske enakosti med pisnimi in internetnimi raziskavami. Permanentne internetne 

raziskave so tudi bolj učinkovite kakor raziskave, ki jih pošiljamo preko elektronskega 

naslova. Vprašalnik, umeščen na internetno povezavo, je dostopen uporabnikom vedno, takoj 

in povsod − za razliko od elektronskega sporočila, ki ga imamo na enem elektronskem 

naslovu. Po treh dneh smo poslali opomnik s povezavo na vprašalnik s ponovno prošnjo, da 
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rešijo anketo. Kot rezervno opcijo, v primeru da so bile enote nedosegljive preko 

elektronskega naslova, smo uporabili pisno anketiranje; posamezni prodajniki so vprašalnik 

izpolnili ročno v moji prisotnosti. Posebno opozorilo je veljalo, da morajo vprašalnik izpolniti 

samo zaposleni v prodajnih službah podjetja. 

Skupno smo po dveh tednih dobili vrnjenih 169 ali 63 % izpolnjenih vprašalnikov celotnega 

vzorca. Zaradi nepravilno izpolnjenih vprašalnikov, in sicer jih je bilo takšnih 7, smo jih 

morali le-te izločiti, ker so vsebovali preveliko število manjkajočih odgovorov. Na koncu smo 

v bazi imeli 162  pravilno izpolnjenih vprašalnikov, pripravljenih za obdelavo rezultatov, kar 

znaša 60 % vseh subjektov izbranega vzorca. 

7.3 Opis vzorca  

Celotno izbrano populacijo so sestavljali prodajalci, ki so bili v času anketiranja zaposleni v 

enem izmed štirih trgovcev z audio-video opremo v Litvi in Sloveniji. V džavi Litvi so tako 

sodelovali prodajalci, zaposleni v podjetjih EURONICS, Avitela, TOPO Centras in Techno 

Rama. Medtem ko v Sloveniji v podjetjih BigBang, Merkur, Mercator poslovni sistemi ter v 

Harveyu Normanu.  

7.3.1 Spol 

Iz preglednice 7 in slike 12 je razvidno, da v Litvi opravlja poklic prodajalca na področju 

prodaje televizorjev izključno moški spol, saj je tako odločilo vseh 56 anketirancev. Na drugi 

strani v Sloveniji je delež moških 84,91 %, delež žensk pa 15,09 %. 

Preglednica 7: Spol 

 

 

 

 

 

 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Litva Moški 56 100 100 100 

Slovenija 

Moški 90 84,9 84,9 84,9 

Ženski 16 15,1 15,1 100 
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Slika 12: Spol 

 

7.3.2 Starost 

Iz preglednice 8 in slike 13 je razvidno, da v Litvi prevladuje prodajalci, stari 25−30let, teh je 

42,9% Sledijo jim prodajalci, stari 18−24 let (33,9 %), 31−36 let (14,3 %) in 37 let ali več 

(8,9 %). 

V Sloveniji enako prevladujejo prodajalci, ki so stari med 25 in 30 let, teh je 45,3 %. Sledijo 

jim prodajalci, stari med 31 in 36 let (37,7 %), 37 let ali več (15,1 %) in 18−24let (1,9 %).  

Preglednica 8: Starost 

 

 

  Frekvenca Odstotek Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Litva 

18−24 let 19 33,9 33,9 33,9 

25−30 let 24 42,9 42,9 76,8 

31−36 let 8 14,3 14,3 91,1 

37 let ali več 5 8,9 8,9 100 

Slovenija 

18−24 let 2 1,9 1,9 1,9 

25−30 let 48 45,3 45,3 47,2 

31−36 let 40 37,7 37,7 84,9 

37 let ali več 16 15,1 15,1 100 

 

Moški 
100 % 

Spol - Litva 

Moški 
85 % 

Ženski 

15 % 

Spol - Slovenija 
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Slika 13: Starost 

7.3.3 Izobrazba 

Iz preglednice 9 in slike 14 je razvidno, da v Litvi prevladujejo prodajalci s VI. stopnjo 

izobrazbe, teh je 69,6 %. Sledijo jim tisti s V. stopnjo izobrazbe (19,6 %) in s I. do IV. stopnjo 

izobrazbe (10,7 %). 

V Sloveniji prevladujejo prodajalci s V. stopnjo izobrazbe, teh je 47,2 %. Sledijo jim tisti s I. 

do IV. stopnjo izobrazbe (19,8 %), s VI. stopnje izobrazbe (10,7 %) ter VII. stopnjo izobrazbe 

(14,2 %). 

Preglednica 9: Izobrazba 

 

 

 

 

Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Litva 

I. do IV. stopnja izobrazbe 6 10,7 10,7 10,7 

V. stopnja izobrazbe 11 19,6 19,6 30,4 

VI. stopnja izobrazbe 39 69,6 69,6 100 

Slovenija 

I. do IV. stopnja izobrazbe 21 19,8 19,8 19,8 

V. stopnja izobrazbe 50 47,2 47,2 67 

VI. stopnja izobrazbe 20 18,9 18,9 85,8 

VII. stopnja izobrazbe 15 14,2 14,2 100 

 

34 % 

43 % 

14 % 

9 % 

Starost - Litva 

18-24 let 25-30 let

31-36 let 37 let ali več

2 % 

45 % 

38 % 

15 % 

Starost - Slovenija 

18-24 let 25-30 let

31-36 let 37 let ali več
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Slika 14: Izobrazba 

7.3.4 Vrsta zaposlitve 

Iz preglednice 10 in slike 15 je razvidno, da so v Litvi vsi prodajalci zaposleni za nedoločen 

čas, kot redno delo. Na drugi strani je v Sloveniji delež zaposlenih za nedoločen čas 85,8 %. 

Sledijo jim zaposleni preko študentskega servisa (7,5 %) ter zaposleni za določen delovni čas 

(6,6 %). 

Preglednica 10: Zaposlitev 

  Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Litva Redno delo 56 100 100 100 

Slovenija 

Redno delo 91 85,8 85,8 85,8 

Delo za določen čas 7 6,6 6,6 92,5 

Študentsko delo 8 7,5 7,5 100 

 

 

 

Slika 15: Zaposlitev 

11 % 

19 % 

70 % 

Izobrazba - Litva 

I. do IV. stopnja izobrazbe

V. stopnja izobrazbe

VI. stopnja izobrazbe

20 % 

47 % 
19 % 

14 % 

Izobrazba - Slovenija 

I. do IV. stopnja izobrazbe

V. stopnja izobrazbe

VI. stopnja izobrazbe

VII. stopnja izobrazbe

100 % 

Zaposlitev - Litva 

Zaposlitev

86 % 

7 % 
7 % 

Zaposlitev - Slovenija 

Redno delo Delo za določen čas

Študentsko delo
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8 REZULTATI IN DISKUSIJA 

8.1 Rezultati in analiza raziskovalnih vprašanj 

Vpliv prodajalcev na tržno razmerje blagovnih znamk se lahko opazi na različne načine. 

Stinjamo se, da ima vsak posameznik drugačen pristop, a če jih obravnavamo širše, lahko 

določimo točke, ki so skupne vsem dejavnikom. To poglavje je namenjeno analizi, prikazu in 

tolmačenju dobljenih rezultatov raziskave. Primerno vprašanju so v nadaljevanju prikazane 

opisne statistike, aritmetična sredina, standardni odklon, standardna napaka aritmetične 

sredine, modus in mediana ter frekvenčna porazdelitev za sto dvainšestdeset dobljenih 

odgovorov. V nadaljevanju smo zaradi velikega števila proučevanih spremenljivk opravili 

regresijsko analizo. S pomočjo omenjenih statistik smo preverili zastavljene hipoteze.  

Priloga: Anketni vprašalnik 

8.1.1 Katero blagovno znamko bi priporočili stranki s proračunom  600−800 €? 

Iz spodnje preglednice (preglednica 11) in slike (slika 6) je razvidno, da se v Litvi (43 %) in 

Sloveniji (73 %) prodajalci najpogosteje odločajo za Philips kot prvo izbiro. V Litvi sledijo 

blagovne znamke LG (23 %), Samsung (13 %) ter Sony in Panasonic (11 %). Medtem ko v 

Sloveniji Samsung (15 %) ter Sony in LG (6 %).  Na podlagi teh ugotovitev lahko sklepamo, 

da so to štiri najmočnejše blagovne znamke v obeh državah. Razlikujejo se le v deležu in 

mestu, ki ga zasedejo v določeni državi na podlagi prodajalčevega mnenja.  

Preglednica 11:Priporočilo prodajalca za izbiro blagovne znamke 

 

 

Prva izbira Druga izbira Tretja izbira 

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent 

Litva Philips 24 43 % 12 21 % 19 34 % 
Samsung 7 13 % 11 17 % 16 29 % 

Sony 6 11 % 17 30 % 3 5 % 

LG 13 23 % 14 25 % 8 14 % 

Panasonic 6 11 % 2 4 % 6 11 % 

Drugo 0 0 % 0 0 % 4 7 % 

Total 56 100 % 56 100 % 56 100 % 
  Frequency Frequency Frequency Frequency Frequency Frequency 

Slovenija Philips 73 69 % 34 32 % 23 22 % 
Samsung 16 15 % 33 31 % 17 16 % 

Sony 6 6 % 5 5 % 23 22 % 

LG 6 6 % 17 16 % 21 20 % 

Panasonic 0 0 % 6 6 % 0 0 % 

Sharp 0 0 % 6 6 % 11 10 % 

Drugo 5 5 % 5 5 % 11 10 % 

Total 106 100 % 105 100 % 105 100 % 
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Slika 16: Priporočilo prodajalca za izbiro blagovne znamke 

8.1.2 Kako pomembne so različne lastnosti za kupca 

Cena 

Iz spodnje preglednice (preglednica 12), kjer smo ocenjevali ceno (1 = nepomembna /.../ 5 = 

zelo pomembna), lahko razberemo, da aritmetična sredina vseh vprašanih v Litvi predstavlja 

vrednost 4,54. V Sloveniji pa vrednost 4,56. S tem lahko za obe državi trdimo, da cena spada 

pod kategorijo zelo pomembno. 

Preglednica 12: Pomembnost cene 

 

  

Litva Slovenija 

  

Litva Slovenija 

 

Cena 

  

Frequency Percent Frequency Percent 

N 

Valid 56 106 

 

Nepomembna 0 0,0 % 6 5,7 % 

Missing 0 0 

 

Manj pomembna 2 3,6 % 0 0,0 % 

Mean 4,54 4,56 

 

Srednje pomembna 5 8,9 % 0 0,0 % 

Median 5 5 

 

Pomembna 10 17,9 % 23 21,7 % 

Mode 5 5 

 

Zelo pomembna 39 69,6 % 77 72,6 % 

Std. Deviation 0,808 0,967 

 

Total 56 100,0 % 106 100,0 % 

Kvaliteta slike 

Iz spodnje preglednice (preglednica 13), kjer smo ocenjevali kvaliteto slike (1 = nepomembna 

/.../ 5 = zelo pomembna), lahko razberemo, da aritmetična sredina vseh vprašanih v Litvi 

43 % 

13 % 11 % 
23 % 

11 % 
0 % 

21 % 17 % 
30 % 25 % 

4 % 0 % 

34% 29% 

5% 
14% 11% 7% 

Philips Samsung Sony LG Panasonic Drugo

Izbira blagovne znamke - Litva 

Prva izbira Druga izbira Tretja izbira

69 % 

15 % 6 % 6 % 0 % 0 % 5 % 

32 % 31 % 

5 % 
16 % 

6 % 6 % 5 % 
22 % 16 % 22 % 20 % 

0 % 
10 % 10 % 

Philips Samsung Sony LG Panasonic Sharp Drugo

Izbira blagovne znamke - Slovenija 

Prva izbira Druga izbira Tretja izbira
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predstavlja vrednost 4,32. V Sloveniji pa vrednost 4,45. S tem lahko na podlagi mediane 

(preglednica 13) trdimo, da v obeh državah cena spada pod kategorijo zelo pomembno. 

Preglednica 13: Pomembnost kvalitete slike 

 

  

Litva Slovenija 

  

Litva Slovenija 

 

Kvaliteta 

  

Frequency Percent Frequency Percent 

N 

Valid 56 106 

 

Nepomembna 0 0,0 % 6 5,7 % 

Missing 0 0 

 

Manj pomembna 0 0,0 % 0 0,0 % 

Mean 4,45 4,32 

 

Srednje pomebna 2 3,6 % 10 9,4 % 

Median 5 5 

 

Pomembna 27 48,2 % 28 26,4 % 

Mode 5 5 

 

Zelo pomembna 27 48,2 % 62 58,5 % 

Std. Deviation 0,570 1,047 

 

Total 56 100,0 % 106 100,0 % 

SMART TV 

Iz spodnje preglednice (preglednicaa 14), kjer smo ocenjevali SMART TV (1 = nepomembna 

/.../ 5 = zelo pomembna), lahko razberemo, da aritmetična sredina vseh vprašanih v Litvi 

predstavlja vrednost 3,03. V Sloveniji pa vrednost 3,18. S tem lahko na podlagi mediane 

(preglednica 14) trdimo, da v obeh državah SMART TV spada pod kategorijo srednje 

pomembno. 

Preglednica 14: Pomembnost SMART TV-ja 

 

  

Litva Slovenija 

  

Litva Slovenija 

 

SMART TV 

  

Frequency Percent Frequency Percent 

N 

Valid 56 106 

 

Nepomembna 0 0,0 % 0 0,9 % 

Missing 0 0 

 

Manj pomembna 13 23,2 % 29 27,4 % 

Mean 3,18 3,03 

 

Srednje pomebna 24 42,9 % 50 47,2 % 

Median 3 3 

 

Pomembna 15 26,8 % 22 20,8 % 

Mode 3 3 

 

Zelo pomembna 4 7,1 % 5 4,7 % 

Std. Deviation 0,876 0,822 

 

Total 56 100,0 % 106 100,0 % 

Procesor 

Iz spodnje preglednice (preglednica 15), kjer smo ocenjevali procesor (1 = nepomembna /.../ 5 

= zelo pomembna), lahko razberemo, da aritmetična sredina vseh vprašanih v Litvi 

predstavlja vrednost 3,52. V Sloveniji pa vrednost 2,4. S tem lahko na podlagi mediane 

(preglednica 15) trdimo, da v Litvi procesor uvrščajo v kategorijo pomembno, medtem ko v 

Sloveniji v kategorijo nižje, in sicer srednje pomembno. 
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Preglednica 15: Pomembnost procesorja 

 

  

Litva Slovenija 

  

Litva Slovenija 

 

Procesor 

  

Frequency Percent Frequency Percent 

N 

Valid 56 106 

 

Nepomembna 2 3,6 % 28 26,4 % 

Missing 0 0 

 

Manj pomembna 6 10,7 % 33 31,1 % 

Mean 3,52 2,40 

 

Srednje pomebna 9 16,1 % 30 28,3 % 

Median 4 3 

 

Pomembna 24 42,9 % 51 4,7 % 

Mode 4 2 

 

Zelo pomembna 15 26,8 % 10 9,4 % 

Std. Deviation 1,160 1,201 

 

Total 56 100,0 % 106 100,0 % 

Design 

Iz spodnje preglednice (preglednica 16), kjer smo ocenjevali design (1 = nepomembna /.../ 5 = 

zelo pomembna), lahko razberemo, da aritmetična sredina vseh vprašanih v Litvi predstavlja 

vrednost 3,59. V Sloveniji pa vrednost 3,48. S tem lahko na podlagi mediane (preglednica 16) 

trdimo, da v obeh državah design spada v kategorijo pomembno. 

Preglednica 16: Pomembnost designa 

 

  

Litva Slovenija 

  

Litva Slovenija 

 

Design 

  

Frequency Percent Frequency Percent 

N 

Valid 56 106 

 

Nepomembna 0 0,0 % 6 5,7 % 

Missing 0 0 

 

Manj pomembna 8 14,3 % 11 10,4 % 

Mean 3,59 3,48 

 

Srednje pomebna 11 19,6 % 28 26,4 % 

Median 4 4 

 

Pomembna 33 58,9 % 56 52,8 % 

Mode 4 4 

 

Zelo pomembna 4 7,1 % 5 4,7 % 

Std. Deviation 0,826 0,912 

 

Total 56 100,0 % 103 100,0 % 

Priključki 

Iz spodnje preglednice (preglednica 17), kjer smo ocenjevali priključke (1 = nepomembna /.../ 

5 = zelo pomembna), lahko razberemo, da aritmetična sredina vseh vprašanih v Litvi 

predstavlja vrednost 3,04. V Sloveniji pa vrednost 3,37. S tem lahko na podlagi mediane 

(preglednica 17) trdimo, da tako v Litvi kot v Sloveniji priključke uvrščajo v kategorijo  

srednje pomembno. 
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Preglednica 17: Pomembnost priključkov 

 

  

Litva Slovenija 

  

Litva Slovenija 

 

Priključki 
  

Frequency Percent Frequency Percent 

N 

Valid 56 106 

 

Nepomembna 0 0,0 % 5 4,7 % 

Missing 0 0 

 

Manj pomembna 18 32,1 % 23 21,7 % 

Mean 3,04 3,37 

 

Srednje pomebna 18 32,1 % 28 26,4 % 

Median 3 3 

 

Pomembna 20 35,8 % 40 37,7 % 

Mode 3 4 

 

Zelo pomembna 0 0,0 % 10 9,4 % 

Std. Deviation 0,830 0,946 

 

Total 56 100,0 % 106 100,0 % 

3D 

Iz spodnje preglednice (preglednica 18), kjer smo ocenjevali 3D (1 = nepomembna /.../ 5 = 

zelo pomembna), lahko razberemo, da aritmetična sredina vseh vprašanih v Litvi predstavlja 

vrednost 2,98. V Sloveniji pa vrednost 2,25. S tem lahko na podlagi mediane (preglednica 18) 

trdimo, da v Litvi 3D uvrščajo v kategorijo srednje pomembno, medtem ko v Sloveniji v 

kategorijo manj pomembno. 

Preglednica 18: Pomembnost 3D-ja 

 

  

Litva Slovenija 

  

Litva Slovenija 

 

3D 

  

Frequency Percent Frequency Percent 

N 

Valid 56 106 

 

Nepomembna 0 0 % 23 21,7 % 

Missing 0 0 

 

Manj pomembna 10 17,9 % 48 45,2 % 

Mean 2,98 2,25 

 

Srednje pomebna 37 66,1 % 23 21,7 % 

Median 3 2 

 

Pomembna 9 16,1 % 12 11,3 % 

Mode 3 2 

 

Zelo pomembna 0 0 % 4 4,1 % 

Std. Deviation 0,587 0,62 

 

Total 56 100,0 % 97 100,0 % 

Predvajani formati 

Iz spodnje preglednice (preglednica 19), kjer smo ocenjevali predvajane formate (1 = 

nepomembna /.../ 5 = zelo pomembna), lahko razberemo, da aritmetična sredina vseh 

vprašanih v Litvi predstavlja vrednost 2,93. V Sloveniji pa vrednost 3,21. S tem lahko na 

podlagi mediane (preglednica 19) trdimo, da v Litvi predvajane formate uvrščajo v kategorijo 

srednje pomembno, medtem ko v Sloveniji v kategorijo višje, in sicer pomembno. 
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Preglednica 19: Pomembnost predvajanih formatov 

 

  

Litva Slovenija 

  

Litva Slovenija 

 

Predvajani formati 

  

Frequency Percent Frequency Percent 

N 

Valid 56 106 

 

Nepomembna 14 25,0 % 6 5,7 % 

Missing 0 0 

 

Manj pomembna 4 7,1 % 24 22,6 % 

Mean 2,93 3,21 

 

Srednje pomebna 16 28,6 % 28 26,4 % 

Median 3 4 

 

Pomembna 16 28,6 % 38 35,8 % 

Mode 4 4 

 

Zelo pomembna 6 10,7 % 10 9,4 % 

Std. Deviation 1,346 1,075 

 

Total 56 100,0 % 106 100,0 % 

8.1.3 Na podlači česa se kupci odločajo za nakup televizorja 

Tako v Litvi (58 %) kot v Sloveniji (52 %) prodajalci ocenjujejo, da se kupci odločajo za 

nakup blagovne znamke televizorja na podlagi njihovega mnenja. Druga možnost, k ji 

pripisujejo večji vpliv, je izbira na podlagi akcij/popustov (v Litvi 38 %, v Sloveniji 48 %). Z 

manjšimi deleži sledijo še odločitev za nakup na podlagi blagovne znamke, lastnega 

prepričanja ter drugo. Vsi podatki so na voljo v preglednici (preglednica 20) in sliki (Slika 

11). 

Preglednica 20: Odločitev kupcev za nakup televizorja 

 

 

Litva Slovenija 

 

Frequency Percent Frequency Percent 

Na podlagi vašega mnenja 31 58 % 55 52 % 

Blagovne znamke 0 0 % 0 0 % 

Akcije/Popustov 22 38 % 51 48 % 

Lastnega prepričanja 3 4 % 0 0 % 

Drugo 0 0 % 0 0 % 

Total 56 100 106 100 % 
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Slika 17: Odločitev kupcev za nakup televizorja 

8.1.4 V kolikšni meri kupci upoštevajo prodajalčevo mnenje o blagovni znamki 

Iz spodnje preglednice (preglednica 21), kjer smo ocenjevali v kolikšni meri kupci upoštevajo 

mnenje prodajalcev (1 = nikoli ne upoštevajo /.../ 5 = vedno upoštevajo), lahko razberemo, da 

aritmetična sredina vseh vprašanih v Litvi predstavlja vrednost 4,1. V Slovenji pa vrednost 

4,1. S tem lahko na podlagi spodnje porazdelitve (Slika 12) trdimo, da tako v Litvi kot 

Sloveniji kupci v večini primerov upoštevajo nasvet prodajalca. Takih, ki nasvet pogosto in 

vedno upoštevajo v Litvi je 84 %, v Sloveniji pa 95 %. 

Preglednica 21: Upoštevanje prodajalčevega mnenja 

 

 
Litva Slovenija 

 
V kolikšni meri kupci 
upoštevajo vaše mnenje pri 
končni izbiri:  

Frequency Percent Frequency Percent 

 Nikoli ne upoštevajo 0 0 % 0 0 % 

 Redko upoštevajo 0 0 % 0 0 % 

     Včasih upoštevajo 9 16 % 5 5 % 
 

  Litva Slovenija 

Pogosto upoštevajo 15 27 % 79 75 % 

 N 

Valid 56 106 

Vedno upoštevajo 32 57 % 22 20 % 

 

Missing 0 0 

Total 56 100 % 106 100 % 

 

Mean 4,4 4,1 

 

 

 

 

58 % 

0 % 

38 % 

4 % 0 % 

Litva 

Na podlagi vašega mnenja

Blagovne znamke

Akcije/Popustov

Lastnega prepričanja

Drugo

52 % 

0 % 

48 % 

0 % 0 % 

Slovenija 

Na podlagi vašega mnenja

Blagovne znamke

Akcije/Popustov

Lastnega prepričanja

Drugo
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Slika 18: Upoštevanje prodajalčevega mnenja 

8.1.5 Kako pomembna je blagovna znamka za nakup televizorja 

Iz spodnje preglednice (preglednica 22), kjer smo ocenjevali kako pomembna je blagovna 

znamka za nakup televizorja (1 = nepomembna /.../ 5 = zelo pomembna), lahko razberemo, da 

aritmetična sredina vseh vprašanih v Litvi predstavlja vrednost 3,9. V Sloveniji pa vrednost 

3,7. S tem lahko na podlagi spodnje porazdelitve (Slika 13) trdimo, da je tako v Litvi kot  v 

Sloveniji blagovna znamka pomembno merilo za nakup televizorja. Takih, ki menijo, da je 

blagovna znamka pomembna ali zelo pomembna, je v Litvi 63 %, v Sloveniji pa 65 %. 

 

 

Preglednica 22: Pomembnost blagovne znamke 

 

 

 
Litva Slovenija 

 
Kako pomembna je blagovna 

znamka za nakup TV-ja: 
 

Frequency Percent Frequency Percent 

 Nepomembna 0 0 % 5 5 % 

 Manj pomembna 5 9 % 0 0 % 

     Srednje pomembna 16 29 % 29 27 % 
 

  Litva Slovenija 

Pomembna 17 30 % 54 51 % 

 N 

Valid 56 106 

Zelo pomembna 18 32 % 18 17 % 

 

Missing 0 0 

Total 56 100 % 106 100 % 

 

Mean 3,9 3,9 

 

 

0 % 0 % 

16 % 

27 % 57 % 

Litva 

Nikoli ne upoštevajo Redko upoštevajo

Včasih upoštevajo Pogosto upoštevajo

Vedno upoštevajo

0 % 0 % 5 % 

75 % 

21 % 

Slovenija 

Nikoli ne upoštevajo Redko upoštevajo

Včasih upoštevajo Pogosto upoštevajo

Vedno upoštevajo
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Slika 19: Pomembnost blagovne znamke 

8.1.6 Kako pomembna so izobraževanja za prodajalca 

Iz spodnje preglednice (preglednica 23), kjer smo ocenjevali kako pomembna so 

izobraževanja za prodajalca (1 = niso pomembna /.../ 5 = zelo pomembna), lahko razberemo, 

da aritmetična sredina vseh vprašanih v Litvi predstavlja vrednost 4,3. V Sloveniji pa vrednost 

4,2. S tem lahko na podlagi spodnje porazdelitve (Slika 14) trdimo, da so tako v Litvi kot  

loveniji izobraževanja pomembna za prodajalce. Takih, ki menijo, da so izobraževanja veliko 

ali zelo pomembna, je v Litvi 79 %, v Sloveniji pa 84 %. 

Preglednica 23: Pomembnost izobraževanj 
 

 

Litva Slovenija 

 
 Kako pomembna so izobraževanja za 

prodajalce: 
 

Frequency Percent Frequency Percent 

 Ni vpliva 0 0 % 6 6 % 

 Majhen vpliv 2 4 % 0 0 % 

     Srednje vpliva 10 18 % 10 9 % 
 

  Litva Slovenija 

Velik vpliv 16 29 % 45 42 % 

 N 

Valid 56 106 

Zelo vpliva 28 50 % 45 42 % 

 

Missing 0 0 

Total 56 100 % 106 100 % 

 

Mean 4,3 4,2 
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29 % 
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Srednje pomembna Pomembna
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0 % 
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Slika 20: Pomembnost  izobraževanj 

8.1.7 Koliko je prodajalcem pomembno, da so v stiku s predstavniki blagovnih znamk 

Iz spodnje preglednice (preglednica 24), kjer smo ocenjevali kako pomembno je prodajalcem, 

da so v stalnem stiku s predstavniki blagovnih znamk (1 = nepomembna /.../  5 = zelo 

pomembna), lahko razberemo, da aritmetična sredina vseh vprašanih v Litvi predstavlja 

vrednost 4,0. V Sloveniji pa vrednost 4,1. S tem lahko na podlagi spodnje porazdelitve (Slika 

15) trdimo, da je tako v Litvi kot Sloveniji stalni stik pomemben. Takih, ki menijo, da je stalni 

stik pomemben ali zelo pomemben, je v Litvi 68 %, v Sloveniji pa 89 %.  

Preglednica 24: Stik s predstavniki blagovnih znamk 

 

 
Litva Slovenija 

 
Koliko vam je pomembno, da ste v 

stalnem stiku s predstavniki 

blagovnih znamk:  

Frequency Percent Frequency Percent 

 Nepomembna 0 0 % 0 0 % 

 Manj pomembna 2 4 % 12 11 % 

     Srednje pomembna 16 29 % 0 0 % 
 

  Litva Slovenija 

Pomembna 14 25 % 21 20 % 

 N 

Valid 56 106 

Zelo pomembna 24 43 % 73 69 % 

 

Missing 0 0 

Total 56 100 % 106 100 % 

 

Mean 4,0 4,1 

 

 

0 % 
4 % 

18 % 

29 % 

50 % 

Litva 

Popolnoma nepomembni

Nepomembni

Srednje pomembni

Pomembni

Zelo pomembni

6 % 0 % 
9 % 

42 % 

42 % 

Slovenija 

Popolnoma nepomembni

Nepomembni

Srednje pomembni
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Slika 21: Stik s predstavniki blagovnih znamk 

8.1.8 Koliko po prodajalčevem mnenju vplivajo akcije/promocije na prodajo televizorjev 

Iz spodnje preglednice (preglednica 25), kjer smo ocenjevali koliko vplivajo akcije/popusti na 

prodajo televizorjev (1 = ni vpliva /…/ 5 = zelo vpliva), lahko razberemo, da aritmetična 

sredina vseh vprašanih v Litvi predstavlja vrednost 4,1. V Sloveniji pa vrednost 4,2. S tem 

lahko na podlagi spodnje porazdelitve (Slika 16) trdimo, da je tako v Litvi kot Sloveniji vpliv 

akcij/popustov pomemben. Takšnih, ki menijo, da je vpliv velik ali zelo velik, je tako v Litvi 

85 %, v Sloveniji pa 84 %. 

 

Preglednica 25: Vpliv akcij/promocij na prodajo 

 

 

 
Litva Slovenija 

 
 Koliko po vašem mnenju vplivajo 
akcije/promocije na prodajo TV-jev 

 

Frequency Percent Frequency Percent 

 Ni vpliva 0 0 % 0 0 % 

 Majhen vpliv 0 0 % 6 6 % 

     Srednje vpliva 14 25 % 11 10 % 
 

  Litva Slovenija 

Velik vpliv 20 36 % 44 42 % 

 N 

Valid 56 106 

Zelo vpliva 22 39 % 45 42 % 

 

Missing 0 0 

Total 56 100 % 106 100 % 

 

Mean 4,1 4,2 

 

 

 

0 % 4 % 

29 % 

25 % 

43 % 

Litva 

Nepomembna Manj pomembna

Srednje pomembna Pomembna

Zelo pomembna

0 % 11 % 
0 % 

20 % 

69 % 

Slovenija 

Nepomembna Manj pomembna

Srednje pomembna Pomembna

Zelo pomembna
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Slika 22: Vpliv akcij/promocij na prodajo 

8.1.9 Koliko so pomembni medsebojni odnosi med prodajalci 

Iz spodnje preglednice (preglednica 26), kjer smo ocenjevali kako pomembni so medsebojni 

odnosi med prodajalci (1 = popolnoma nepomembni /.../ 5 = zelo pomembni), lahko 

razberemo, da aritmetična sredina vseh vprašanih v Litvi predstavlja vrednost 3,8. V Sloveniji 

pa 3,9. S tem lahko na podlagi spodnje porazdelitve (Slika 17) trdimo, da so tako v Litvi kot 

Sloveniji medsebojni odnosi pomembni. Takšnih, ki menijo, da so medsebojni odnosi 

pomebni ali zelo pomembni, je v Litvi 64 %, v Sloveniji pa 95 %. 

Preglednica 26: Pomembnost medsebojnih odnosov 

 

 

Litva Slovenija 

 
Koliko so za vas pomembni 

medsebojni odnosi med 

sodelavci 
 

Frequenc

y 

Percen

t 

Frequenc

y 

Percen

t 

 Popolnoma 

nepomembni 

0 0 % 0 0 % 

 Nepomembni 6 11 % 0 0 % 

     Srednje pomembni 14 25 % 6 6 % 
 

  Litv

a 

Slovenij

a Pomembni 14 25 % 22 21 % 

 N 

Valid 56 106 

Zelo pomembni 22 39 % 78 74 % 

 

Missin

g 

0 0 

Total 56 100 % 106 100 % 

 

Mean 3,8 3,9 

 

0 % 0 % 

25 % 

36 % 

39 % 

Litva 

Ni vpliva Majhen vpliv

Srednje vpliva Velik vpliv

Zelo vpliva

0 % 6 % 
10 % 

42 % 

42 % 

Slovenija 

Ni vpliva Majhen vpliv

Srednje vpliva Velik vpliv

Zelo vpliva
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Slika 23: Pomembnost medsebojnih odnosov 

8.1.10 Kako so uspešne blagovne znamke pri marketniških aktivnostih 

Iz spodnje preglednice (preglednica 27) in slike (slika 7) lahko razberemo, da je po 

prodajalčevi oceni (1 = popolnoma neuspešne /.../ 5 = zelo uspešne) v Litvi marketinško 

najbolj uspešen Samsung (količnik 4,45), sledijo mu LG (količnik 3,66), Philips (količnik 

3,00) ter Sony (količnik 2,96). V Sloveniji je zaporedje nekoliko drugačno in sicer je na 

prvem mestu Philips (količnik 4,49), sledijo mu Samsung (količnik 3,56), Sony (količnik 

2,39) ter LG (količnik 2,56).  

Preglednica 27: Blagovne znamke pri marketinških aktivnostih 

 

 

Philips Samsung Sony LG 

Litva Valid 56 56 56 56 

Mean 3,00 4,45 2,96 3,66 

Slovenija Valid 106 106 106 106 

Mean 4,49 3,56 2,39 2,56 

 

 

 

Slika 24: Blagovne znamke pri marketinških aktivnostih 
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Zelo pomembni
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8.1.11 Kako bi različne nagrade motivirale prodajalce 

Iz spodnje preglednice (preglednica 28) in slike (slika 8) lahko razberemo, da je po oceni 

prodajalcev (1 = me ne bi motivirale /.../ 5 = zelo bi vplivale) v obeh državah najpomembnejši 

motivator provizija od prodaje (Litva 5,00, Slovenija 4,64). Za državo Litvo nato sledijo boni 

za nakup v trgovskih centrih (4,18), možnost napredovanja (3,29), popusti v njihovih 

trgovinah (3,04), možnost dodatnega izobraževanja (2,71) ter pohvala nadrejenih (2,25). Na 

drugi strani v Sloveniji si sledijo možnost napredovanja (4,05), možnost dodatnega 

izobraževanja (3,81), pohvala nadrejenih (3,80), popust v njihovih trgovinah (3,49) ter boni za 

nakup v trgovskih centrih (3,39). Če na podlagi teh rezultatov primerjamo obe državi, bi lahko 

dejali, da prodajalci v Litvi veliko več dajo na denarne nagrade, medtem ko je v Sloveniji 

zmagovalna kombinacija obeh vrst nagrad. 

 

Preglednica 28: Motiviranje različnih nagrad 

 

 

Boni za 

nakup v 

trgovskih 

centrih 

Provizija 

od 

prodaje 

Popusti v 

vaši 
trgovinah 

Možnost 
napredovanja 

Pohvala 

nadrejenih 

Možnost 
dodatnega 

izobraževanja 

Litva Valid 56 56 56 56 56 56 

Mean 4,18 5,00 3,04 3,29 2,25 2,71 

Slovenija Valid 106 106 106 106 106 106 

Mean 3,39 4,69 3,49 4,05 3,80 3,81 
        

 

 

 

Slika 25: Motiviranje različnih nagrad 

8.1.12 Ali dobite kakšen bonus/nagrado s strani proizvajalcev  

Iz spodnje preglednice (preglednica 29) in slike (Slika 18) lahko razberemo, da 58,9 % 

prodajalcev v Litvi dobi nagrado za uspešnost s strani proizvajalcev. Drugih 41,1 % jih ne 
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dobi, kar gre pripisati politiki podjetja (nepravično do strank). V Sloveniji nihče od 

prodajalcev ne dobi nagrad s strani proizvajalcev. 

Preglednica 29: Bonusi s strani proizvajalcev 

 

 

Frequency Percent 

Litva Da 33 58,9 

Ne 23 41,1 

Total 56 100 

Slovenija Ne 106 100 

Total 106 100 

 

 

  

 

Slika 26: Bonusi s strani proizvajalcev 

8.1.13 Kako bonus/nagrada vpliva na prodajo 

Iz spodnje preglednice (preglednica 30) in slike (Slika 19) lahko razberemo, da imajo nagrade 

s strani proizvajalcev pomemben vpliv. Prodajalcev, ki menijo, da imajo te nagrade srednej 

pomemben ali zelo velik vpliv pri prodaji, je kar 88 %. Pri tem je potrebno poudariti, da  so 

odgovarjali le tisti, ki so pri prejšnjem vprašanju odgovorili z »DA«. 

Preglednica 30: Vpliv bonusa/nagrade 

 

 

Frequency Percent 

Litva Nimajo nobenega vpliva 0 0 % 

Imajo manjši vpliv 0 0 % 

Imajo srednji vpliv 4 12 % 

Imajo pomemben vpliv 7 21 % 

Imajo zelo velik vpliv 22 67 % 

Total 33 100 % 

 

59 % 

41 % 

Litva 

Da Ne

0 % 

100 % 

Slovenija 

Da Ne
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Slika 27: Vpliv bonusa/nagrade 

8.1.14 Ocene blagovnih znamk 

Philips 

Po pregledu spodnje preglednice (preglednica 31) lahko ugotovimo, da so močnejše lastnosti 

blagovne znamke Philipsa med prodajalci v Litvi: možnost priključkov (3,52), kvaliteta slike 

(3,45) ter design (3,29). Na drugi strani v Sloveniji prva tri mesta zasedajo: kvaliteta slike 

(4,49), Design (4,18) ter možnost priključkov (4,12).   

Preglednica 31: Ocena Philipsa 

 

Litva Cena Kvaliteta 

slike 

3D Procesor SMART 

TV 

Možnost 
priključkov 

Predvajani 

formati 

Design 

N 
Valid 56 56 56 56 56 56 56 56 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 2,88 3,45 2,75 2,88 3,16 3,52 2,98 3,29 

Median 3,00 4,00 3,00 2,50 3,50 4,00 3,00 3,50 

Mode 2 4 3 2 2 4 2 4 

Std. 

Deviation 
1,113 1,278 ,858 1,237 1,318 1,112 1,018 1,171 

Variance 1,239 1,633 ,736 1,530 1,737 1,236 1,036 1,371 

Slovenija Cena Kvaliteta 

slike 

3D Procesor SMART 

TV 

Možnost 
priključkov 

Predvajani 

formati 

Design 

N 
Valid 106 106 106 106 106 106 106 106 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 4,01 4,49 3,74 3,58 4,02 4,12 3,79 4,18 

Median 4,00 5,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Mode 4 5 3 3 5 4 4 4 

Std. 

Deviation 
,737 ,590 ,721 ,945 1,095 ,713 ,789 ,673 

Variance ,543 ,348 ,520 ,893 1,200 ,509 ,623 ,453 

0 % 0 % 
12 % 

21 % 

67 % 

Nimajo nobenega vpliva Imajo manjši vpliv Imajo srednji vpliv

Imajo vpliv Imajo zelo velik vpliv
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Ob primerjavi obeh krivulj na spodnji sliki (slika 9) lahko opazimo, da se po smeri ne 

razlikujeta ravno veliko. Opazno pa je, da so prodajalci v Slovenji na splošno bolje ocenili vse 

lastnosti televizorja Philips kot prodajalci v Litvi. 

 

 

Slika 28: Ocena Philipsa 

Samsung 

Po pregledu spodnje preglednice (preglednica 32) lahko ugotovimo, da so močnejše lastnosti 

blagovne znamke Samsung med prodajalci v Litvi: 3D (3,52), možnost priključkov (3,50) ter 

predvajani formati (3,46). Na drugi strani v Sloveniji prva tri mesta zasedajo: predvajani 

formati (4,31), možnost priključkov (4,12) ter kvaliteta slike (4,01).  

Preglednica 32: Ocena Samsunga 

Litva Cena Kvaliteta 

slike 

3D Procesor SMART 

TV 

Možnost 
priključkov 

Predvajani 

formati 

Design 

N 
Valid 56 56 56 56 56 56 56 56 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 3,23 2,68 3,52 3,48 3,45 3,50 3,46 3,07 

Median 3,00 3,00 3,50 3,00 3,00 4,00 4,00 3,00 

Mode 3 3 5 5 5 5 2 2 

Std. 

Deviation 
,894 ,876 1,388 1,206 1,320 1,388 1,375 ,970 

Variance ,800 ,768 1,927 1,454 1,743 1,927 1,890 ,940 

Slovenija Cena Kvaliteta 

slike 

3D Procesor SMART 

TV 

Možnost 
priključkov 

Predvajani 

formati 

Design 

N 
Valid 106 100 106 106 106 106 106 106 

Missing 0 6 0 0 0 0 0 0 

Mean 3,61 4,01 3,89 3,81 3,92 4,12 4,31 3,78 

Median 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Mode 4 5 4 4 4 4 4 4 

Std. 

Deviation 
,879 1,059 ,809 ,829 ,836 ,713 ,667 ,768 

Variance ,773 1,121 ,654 ,688 ,699 ,509 ,445 ,591 

2,00

3,00

4,00

5,00

Cena Kvaliteta

slike

3D Procesor SMART TV Možnost
priključkov

Predvajani

formati

Design

Philips 

Litva Slovenija
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Ob primerjavi obeh krivulj na spodnji sliki (slika 10) lahko opazimo, da se razlikujejo mnenja 

prodajalcev predvsem pri kvaliteti slike, kjer je odstopanje kar za 1,33 točke. Tu bi lahko 

ocenili, da gre za različne poglede prodajalcev ene in druge države. Pri ostalih lastnostih se 

mnenja ne razlikujejo v večji meri.    

 

 

Slika 29: Ocena Samsunga 

Sony 

Po pregledu spodnje preglednice (preglednica 33) lahko ugotovimo, da so močnejše lastnosti 

blagovne znamke Sony med prodajalci v Litvi: design (3,54), 3D (3,46) ter kvaliteta slike 

(3,23). Na drugi strani v Sloveniji prva tri mesta zasedajo: kvaliteta slike (4,10), 3D (3,64) ter 

možnost priključkov (3,63).   

Preglednica 33: Ocena Sonyja 

Litva Cena Kvaliteta 

slike 

3D Procesor SMART 

TV 

Možnost 
priključkov 

Predvajani 

formati 

Design 

N 
Valid 56 56 56 56 56 56 56 56 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 3,18 3,23 3,46 3,13 3,18 3,16 3,16 3,54 

Median 3,50 3,00 3,50 3,00 3,00 4,00 3,50 4,50 

Mode 2 2 5 4 2 4 2 5 

Std. 

Deviation 
1,454 1,191 1,427 1,266 1,403 1,247 1,233 1,606 

Variance 2,113 1,418 2,035 1,602 1,968 1,556 1,519 2,581 

Slovenija Cena Kvaliteta 

slike 

3D Procesor SMART 

TV 

Možnost 
priključkov 

Predvajani 

formati 

Design 

N 
Valid 106 106 106 106 106 106 106 106 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 2,47 4,10 3,64 3,33 3,02 3,63 2,81 3,25 

Median 2,00 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 

Mode 2 4
a
 3 3 3 3 3

a
 3 

Std. 

Deviation 
,938 ,792 ,928 ,923 1,113 ,919 1,052 1,033 

Variance ,880 ,627 ,861 ,852 1,238 ,844 1,107 1,068 

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

Cena Kvaliteta

slike

3D Procesor SMART TV Možnost
priključkov

Predvajani

formati

Design

Samsung 

Litva Slovenija
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Ob primerjavi obeh krivulj na spodnji sliki (slika 11) lahko opazimo, da sta si smeri kar 

podobni. Se pa mnenja prodajalcev razlikujejo predvsem pri ceni, kjer je odstopanje za 0,87 

točke. Razlog za razliko v ceni bi lahko našli v različnih marketinških pristopih blagovnih 

znamk. Pri ostalih lastnostih se mnenja ne razlikujejo v večji meri. 

   

 

Slika 30: Ocena Sonyja 

LG 

Po pregledu spodnje preglednice (preglednica 34) lahko ugotovimo, da so močnejše lastnosti 

blagovne znamke LG med prodajalci v Litvi: kvaliteta slike (3,63), procesor (3,55) ter 

SMART TV (3,34). Na drugi strani v Sloveniji prva tri mesta zasedajo: cena (4,07), 

predvajani formati (4,04) ter možnost priključkov (3,75).   

Preglednica 34: Ocena LG-ja 

Litva Cena Kvaliteta 

slike 

3D Procesor SMART 

TV 

Možnost 
priključkov 

Predvajani 

formati 

Design 

N 
Valid 56 56 56 53 56 53 56 56 

Missing 0 0 0 3 0 3 0 0 

Mean 2,61 3,63 3,00 3,55 3,34 3,28 2,45 3,21 

Median 3,00 4,00 3,00 3,00 4,00 4,00 2,00 3,00 

Mode 3 5 3 5 4 4 2 2 

Std. 

Deviation 
,679 1,369 ,915 1,395 ,959 1,150 1,094 1,345 

Variance ,461 1,875 ,836 1,945 ,919 1,322 1,197 1,808 

Slovenija Cena Kvaliteta 

slike 

3D Procesor SMART 

TV 

Možnost 
priključkov 

Predvajani 

formati 

Design 

N 
Valid 106 106 106 106 106 106 106 106 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 4,07 3,66 3,70 3,16 3,52 3,75 4,04 3,31 

Median 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 

Mode 4 4 3 3 3 4 4 4 

Std. 

Deviation 
,820 ,925 ,745 ,987 1,035 ,718 ,767 ,999 

Variance ,672 ,855 ,556 ,974 1,071 ,515 ,589 ,997 
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Ob primerjavi obeh krivulj na spodnji sliki (slika 12) lahko opazimo največja nihanja v 

mnenju prodajalcev med štirimi največjimi blagovnimi znamkami. Razlog za razliko v ceni bi 

lahko našli v različnih marketinških pristopih blagovnih znamk. Pri predvajanih formatih 

ocenjujemo, da gre za različne poglede prodajalcev ene in druge države.  

 

 

Slika 31: Ocena LG-ja 

8.2 Preverjanje raziskovalnih domnev 

 

H1: Blagovne znamke, ki jih prodajalec ponudi med prvimi tremi možnostmi so vodilne tudi v 

tržnem deležu. 

Slovenija: Po rezultatih, razvidnih v tabeli 35, bomo našo hipotezo za državo Slovenija 

potrdili. V dokaz nam je to, da so prodajalci med prve tri možnosti ponudili blagovne znamke 

Philips, Samsung ter LG. Te tri blagovne znamke enako prevladujejo tudi pri tržnem deležu, 

kar je razvidno iz grafa 13, razlike je le v vrstnem redu le teh. 

Litva: Po rezulatih, razvidnih iz tabele 35, bomo našo hipotezo za državo Litva potrdili. V 

dokaz nam je to, da so prodajalci med prve tri možnosti ponudili blagovne znamke Philips, 

LG ter Samsung. Te tri blagovne znamke enako prevladujejo tudi pri tržnem deležu, kar je 

vidno spodaj v grafu 13, razlike so le v vrstnem redu le teh. 
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Preglednica 35: Razvrstitev blagovnih znamk po tržnem deležu – H1 

 

 

Prva izbira Druga izbira Tretja izbira 

    Frequency Frequency Frequency 

 

Skupaj Delež Mesto 

L
it

v
a 

Philips 24 12 19 

 

55 32,7 % 1 

Samsung 7 11 16 

 

34 20,2 % 3 

Sony 6 17 3 

 

26 15,5 % 4 

LG 13 14 8 

 

35 20,8 % 2 

Panasonic 6 2 6 

 

14 8,3 % 5 

Drugo 0 0 4 

 

4 2,4 % 6 

Total 56 56 56 

 

168   

   Frequency Frequency Frequency 

 

Skupaj Delež Mesto 

S
lo

v
en

ij
a 

Philips 73 34 23 

 

130 41,1 % 1 

Samsung 16 33 17 

 

66 20,9 % 2 

Sony 6 5 23 

 

34 10,8 % 4 

LG 6 17 21 

 

44 13,9 % 3 

Panasonic 0 6 0 

 

6 1,9 % 7 

Sharp 0 6 11 

 

17 5,4 % 5 

Drugo 5 5 11 

 

21 6,6 % 6 

Total 106 105 105 

 

316   

  

Uradni podatki o tržnem deležu za leto 2012 od podjetja GFK: 
 

 

Slika 32: Tržni deleži blagovnih znamk za leto 2012 od podjetja GFK – H1 

 

H2: Prodajalci menijo, da na kupce bolj vpliva njihovo mnenje kot pa akcije/promocije, ki jih 

izvajajo trgovci ter blagovne znamke. 
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Slovenija 

Preglednica 36: Statistika spremenljivke provizija od prodaje in možnost napredovanja        
− Slovenija 

 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error 

Mean 

Pair 1 

Upoštevanje 
prodajalčevega mnenja  
pri končni izbiri: 

4,16 106 ,481 ,047 

Vpliv akcij/promocij na 

prodajo TV-jev 
4,21 106 ,848 ,082 

 

Preglednica 37: Korelacija med dvema spremenljivkama − Slovenija 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 

Upoštevanje prodajalčevega 
mnenja pri končni izbiri & vpliv 

akcij/promocij na prodajo TV-jev 

106 ,291 ,002 

 

 

Preglednica 38: Preizkus domneve o dveh aritmetičnih sredinah – Slovenija 

 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95 % Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

Upoštevanje 
prodajalčevega 
mnenja  pri 

končni izbiri− 

vpliv 

akcij/promocij 

na prodajo TV-

jev 

-,047 ,844 ,082 -,210 ,115 -,576 105 ,566 
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1) Ho : µ b  ≤ 0 

H1 : µ b  > 0 

 

2) t = - 0,576 

3) P enostranska =  = 0,283 > 0,05 

4) Pri stopnji značilnosti a=0,05 ne moremo zavrniti ničelne domneve. Ne moremo torej 

trditi, da mnenje prodajalca bolj vpliva na kupca kot akcije/promocije. 

Hipotezo zavrnemo. 

 

Litva 

Preglednica 39: Statistika spremenljivke provizija od prodaje in možnost napredovanja 

− Litva 

 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. Deviation Std. Error 

Mean 

Pair 1 

Upoštevanje 
prodajalčevega mnenja  
pri končni izbiri: 

4,41 56 ,757 ,101 

Vpliv akcij/promocij na 

prodajo TV-jev 
4,14 56 ,796 ,106 

 

Preglednica 40: Korelacija med dvema spremenljivkama − Litva 

 

Paired Samples Correlations 

 N Correlation Sig. 

Pair 1 

Upoštevanje prodajalčevega 
mnenja  pri končni izbiri & vpliv 

akcij/promocij na prodajo TV-jev 

56 ,172 ,204 
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Preglednica 41: Preizkus domneve o dveh aritmetičnih sredinah – Litva 

 

Paired Samples Test 

 Paired Differences t df Sig. (2-

tailed) Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 

1 

Upoštevanje 
prodajalčevega 
mnenja pri 

končni izbiri− 

vpliv 

akcij/promocij 

na prodajo TV-

jev 

,268 1,000 ,134 ,000 ,536 2,005 55 ,050 

 

 

1) Ho : µ b  ≤ 0 

H1 : µ b  > 0 

 

2) t = 2,005 

3) P enostranska =  = 0,025 < 0,05 

4) Pri stopnji značilnosti a=0,05 zavrnemo ničelno domnevo in sprejmemo sklep, da 

prodajalčevo mnenje bolj vpliva na kupca kot akcije/promocije , ki se izvajajo s strani 

trgovcev in blagovnih znamk. 

 

Hipotezo sprejmemo. 

 

H3: Izobraževanje in mnenje prodajalcev o blagovnih znamkah sta med seboj povezana. 
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Slovenija 

Preglednica 42: Korelacija med spremenljivkama – H3 

 

Correlations 

 Mnenje o 

blagovnih 

znamkah 

Izobraževanje 

Mnenje o blagovnih znamkah 

Pearson Correlation 1 ,400
**

 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 106 106 

Izobraževanje 

Pearson Correlation ,400
**

 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 106 106 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Korelacijski koeficient med spremenljivkama je 0,400, torej gre za linearno povezavo, ki je 

pozitivna − gre za zmerno povezavo. Povezava spremenljivke same s seboj je popolna, ker je 

korelacijski koeficient enak 1. Sig(2-tailed) je manjši od 0,05. Kar pomeni, da je tudi 

statistično značilna. 

Hipotezo sprejmemo. 

 

Litva 

 

Preglednica 43: Korelacija med spremenljivkama – H3 

 

Correlations 

 Mnenje o 

blagovnih 

znamkah 

Izobraževanje 

Mnenje o blagovnih znamkah 

Pearson Correlation 1 ,198 

Sig. (2-tailed)  ,143 

N 56 56 

Izobraževanje 

Pearson Correlation ,198 1 

Sig. (2-tailed) ,143  

N 56 56 

 

Korelacijski koeficient med spremenljivkama je 0,198, torej gre za linearno povezavo, ki je 

pozitivna, gre za šibko povezavo. Povezava spremenljivke same s seboj je popolna, ker je 

korelacisjki koeficient enak 1. Sig(2-tailed) je večji od 0,05. Kar pomeni, da ni statistično 

značilen. 
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Hipotezo zavrnemo. 

8.3 Ključne ugotovitve 

Prodajalci so že od nekdaj pomemben dejvnik pri prodaji. Ti so namreč tisti, ki predstavljajo 

vez med kupci in trgovci. Njihovi nasveti in mnenja pa lahko vplivajo na tržne deleže. Na to 

se nanašajo hipoteze, ki smo jih želeli dokazati.  

S prvo hipotezo smo domnevali, da so blagovne znamke, ki jih prodajalec ponudi, med prvimi 

tremi možnostmi vodilne tudi v tržnem deležu. Pri obeh državah smo hipotezi potrdili, saj se 

prve tri blagovne znamke, ki bi jih priporočili prodajalci pojavijo tudi na prvih treh mestih pri 

tržnih deležih. V končni fazi prodajalec kupcu ob vstopu v trgovino ponudi dve do tri 

možnosti blagovnih znamk. Na podlagi mnenj in predlogov se stranka odloči za nakup. Iz 

tega lahko sklepamo, da imajo prodajalci velik vpliv na to, katere blagovne znamke 

televizorjev bodo imele večje možnosti pri končni izbiri kupca. 

Na to, da privabiš nekoga v trgovino, vplivajo različne stvari. Lahko pa se strinjamo, da je 

eden izmed najpogostejših vzrokov za to akcija/promocija, ki jih izvajajo trgovci oziroma 

blagovne znamke same. Slednji želijo s tem vplivati na to, kateri televizorji naj bi se prodajali. 

Tukaj se potem pojavijo prodajalci, ki s svojim mnenjem in znanjem svetujejo po najboljših 

močeh. Ob teh predpostavkah smo z drugo hipotezo domnevali, da na kupca bolj vpliva 

mnenje prodajalca kot pa akcij/promocij, ki se stalno izvajajo. Za državo Slovenijo smo 

zavrgli hipotezo, saj na kupca bolj vplivajo akcije/promocije. Na drugi strani, ko smo 

preučevali Litvo, pa je bil rezulat ravno obraten. Hipotezo smo sprejeli in s tem dokazali, da 

prodajalci bolj vplivajo na kupca kot akcije/promocije. V končni fazi je naša ugotovitev, da 

kljub temu, da ljudi privabijo različni dejavniki, še vedno bo prodajalec tisti, ki bo svetoval in 

priporočal izdelek.  

S tretjo hipotezo smo domnevali, da so izobraževanja in mnenje prodajalcev o blagovnih 

znamkah med seboj povezana. Za Slovenijo smo hipotezo sprejeli, kar si lahko razlagamo na 

način, da obstaja manjša povezanost med izobraževanjem in prodajalčevim mnenjem o 

blagovni znamki. Na drugi strani smo hipotezo pri državi Litvi zavrnili, saj ta povezanost ne 

obstaja. Končni sklep je, da so izobraževanja za poznavanje televizijskih aparatov zelo 

pomembna in v ta namen vse blagovne znamke to tudi prakticirajo. Bi pa lahko iz rezultata 

povzeli, da se blagovnim znamkam v Slovenijo bolj splača izvajati izobraževanja, saj lahko s 

tem dodatno, v pozitivi smeri, vplivajo na prodajalca in njegovo mnenje. V Litvi to ne pride 

do izraza in bi lahko sklepali, da jim to služi le k poznavanju izdelka. V končni fazi bodo še 

vedno ohranili in imeli svoje mnenje o blagovni znamki 
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9 SKLEP  

Razmere v današnjih časih so za prodajalce, še posebej televizijskih aparatov, vse prej kot 

prijazne. Na eni strani morajo zagovarjati svoje mnenje o najboljšem izdelku, na drugi strani 

pa morajo slediti smernicam, ki dobivajo s strani trgovcev in v končni fazi tudi s strani 

blagovnih znamk.  

Cilj naloge je bil ugotoviti kako prodajalci vplivajo na trg televizijskih aparatov, kako se to 

odraža na tržnem deležu blagovnih znamk, kako želijo trgovci in blagovne znamke vplivati na 

samega prodajalca in  po mnenju prodajalca, na podlagi česa se kupec odloča za nakup. Dela 

smo se lotili tako, da smo najprej razjasnili poklic prodajalca, kako se ga da motivirati, 

nagraditi, nato smo predstavili najpomembnejše blagovne znamke ter na koncu še sam trg 

Slovenije in Litve. 

V empiričnem delu smo razdelili 160 anket v Sloveniji, od katerih smo prejeli 106 popolno 

izpolnjenih. Za državo Litvo smo razdelili 110 anket ter dobili 56 pravilno izpolnjenih anket. 

Ob tem smo si zastavili tri hipoteze z željo odgovoriti, kako prodajalci vplivajo na trg 

televizijskih sprejemnikov. Po pridobljenih in analiziranih podatkih lahko za obe državi 

rečemo, da kar prodajalci ponudijo med prvimi tremi možnostmi, kupci to upoštevajo.  S tega 

vidika imajo prodajalci velik vpliv, kar se izraža še v tržnih deležih predlaganih znamk. Pri 

drugih dveh hipotezah sta se državi malce razlikovali. V Sloveniji ne moremo z zagotovostjo 

trditi, da imajo akcije/promocije večji vpliv na kupca kot prodajalčevo lastno mnenje. Obstaja 

pa za to možnost, da s pomočjo izobraževanja trgovci in blagovne znamke vplivajo na 

slednjega. Na drugi strani so prodajalci v Litvi prepričani, da oni s svojim mnenjem bolj 

vplivajo na stranko kot akcije/promocije. Ob tem je potrebno dodati še to, da izobraževanja 

pri njih nimajo vpliva. Če ob vseh teh ugotovitvah primerjamo državi med seboj, lahko 

rečemo, da je končni rezultat enak, le pot do cilja je različna.  

Pozitivna stvar pri tej panogi je, da gre za takšne vrste proizvode, ko se kupci še vedno 

napotijo v prodajalno ter za mnenje povprašajo samega prodajalca. Če na kratko povzamemo 

izsledke raziskave, se za ta poklic v večini primerov odločajo moški. V Sloveniji je ta delež 

85 %. Največ, kar 84 % ob tem predstavljajo prodajalci stari med 25 in 36 let ter so redno 

zaposleni, zaposleni za določen delovni čas oziroma delo preko študentskega servisa. Na 

drugi strani v Litvi moški predstavljajo kar 100 % prodajalcev. Do 30. leta jih ta poklic 

opravlja 77 % in prav vsi so redno zaposleni. Na podlagi teh povzetkov podajamo sklep za 

obe državi, da je televizor tehnični produkt in pri teh vrstah produktov, tudi v drugih panogah, 

prevladujejo moški. V Sloveniji lahko opazimo več oblik zaposlovanja, medtem ko v Litvi to 

predstavlja le redno delovno razmerje.  

Danes je zelo pomembno, da podjetje izdeluje kakovostne in za kupca uporabne izdelke, še 

bolj pa je pomembno kako izdelke ali storitve vidi in sprejme kupec. Prodajalci v trgovini 

svoje dobro počutje in dobro storilnost danes velikokrat pogojujejo z dobro informiranostjo 
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(poznavanje izdelka) oziroma dobro komunikacijo znotraj podjetja. Zato smo prodajalce 

povprašali, katere karakteristike so najpomembnejše pri izbiri televizorja. Po pričakovanjih so 

v obeh državah razporedili na prvo mesto ceno, drugo kvaliteto slike ter tretje procesor. Glede 

cene bi lahko dejali, da je pomemben dejavnik vsakega nakupa in v večini primerov izraža 

mejo, do katere lahko sežemo. Seveda z nizko ceno ne moremo pričakovati največje kvalitete, 

lahko pa temu primerno izberemo optimalen izdelek. Namen nakupa televizorja je v tem, da 

nam bo predvajal sliko, kar je primarna dejavnost. Dobra slika nas zato lahko določi glede na 

to, da bomo uživali v gledanju slike ali če bomo medtem trpeli in si po možnosti zdravstveno 

škodovali. Procesor kot tretji najpomembnejši dejavnik nam bo pomagal pri odzivnosti 

televizorja. Za manj pomembne karakteristike so se pri obeh državah odločili za SMART TV 

ter 3D. Za oba smo mnenja, da v tem trenutku še nista dovolj razvita. SMART TV je nekoliko 

počasen in še ni dosegel funkcij, ki jih lahko uporabljamo na mobilnih telefonih. Pri 3D-ju so 

še vedno potrebna okorna  3D očala in tudi tu so proizvajalci še daleč od izkoristka, ki ga 

doživimo v kino dvorani. Na podlagi teh odgovorov lahko sklepamo, da imajo prodajalci v 

Sloveniji ter Litvi zelo podobno mnenje o pomembnosti karakteristik televizorjev.  

V konkurenčnem in hitro spreminjajočem se sodobnem svetu ima prodajalec s svojimi 

sposobnostmi in znanjem pomembno vlogo pri tržnih deležih blagovnih znamk na področju 

televizijskih aparatov. Prodajalci bodo svoje delo opravljali strokovno, natančno in učinkovito 

le, če bodo ustrezno motivirani, a pozor, ne manipulirani. Podjetja in blagovne znamke, ki se 

tega zavedajo, imajo zagotovljen dolgoročen uspeh. Težke razmere na trgu in boj za kupce 

zato zahtevajo od podjetij, da vlagajo še več dela in sredstev v marketinške aktivnosti. Katera 

sredstva za marketinško aktivnost so jalovo investirana? To je vprašanje, s katerim se trgovci 

in blagovne znamke stalno sprašujejo in na katero ni mogoče enostavno odgovoriti. Na 

podlagi raziskave lahko potrdimo, da so se blagovne znamke različno odrezale pri oceni 

marketinških aktivnostih, ki se izvajajo. Pri državi Sloveniji se je najbolje odrezal Philips z 

oceno 4.49 (33 % tržni delež – 1.), nato Samsung z 3.56 (19 % tržni delež – 2.) ter LG z 2.56 

(17 % tržni delež – 3.). Pri državi Litvi so bili rezultati sledeči. Prvi je bil Samsung z oceno 

4.45 (42 % tržni delež – 1.), nato LG z oceno 3.66 (17 % tržni delež – 2.) ter Philips z oceno 

3,00 (15 % tržni delež – 1.). Po tem lahko sklepamo, da je tržni delež odvisen od uspešnosti 

marketinških aktivnosti. Tudi trditev prodajalcev, v kateri se jih približno 80 % strinja, da 

akcije in promocije v veliki meri vplivajo na prodajo, doda določeno težo k prejšni trditvi. 

V raziskavo je bilo vključeno tudi vprašanje ali dobijo kakršenkoli bonus od prodaje s strani 

trgovcev ali blagovnih znamk. V državi Sloveniji so vsi odgovorili negativno, medtem ko v 

Litvi jih takšen dodatek prejme 60 %. Od tega deleža jih kar 88 % meni, da to zelo vpliva na 

njihovo odločitev, katero blagovno znamko ponuditi kupcu. Na podlagi tega predvidevamo, 

da vam prodajalec v Sloveniji ponudi televizor, ki je najbolj primeren vašim zahtevam. V 

državi Litvi tega ne moremo ravno trditi. Obstaja možnost, da bi vam zaradi nagrade, ki mu je 

obljubljena ob prodaji določene blagovne znamke, ponudil drug televizor, kot sicer.  
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Na osnovi  raziskave lahko podamo končni sklep: Prodajalci pomembno vplivajo na trg 

televizijskih aparatov.  
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PRILOGE 

 

Priloga 1    Anketni vprašalnik – Slovenija 

Priloga 2    Anketni vprašalnik – Litva



 

 

 



Priloga 1 

 

 

Anketni vprašalnik − Slovenija 

 

Spoštovani!  
 

Moje ime je Žiga Rajterič in sem študent podiplomskega študija na Fakulteti za management 
Koper, kjer končujem magistrski študijski program, smer ekonomija in finance. V okviru 
zaključka študija tako izdelujem magistrsko nalogo z naslovom: Vpliv prodajalcev na trg 
televizijskih aparatov v Sloveniji in Litvi. S pomočjo anketnega vprašalnika želim pridobiti 
podatke o mnenju, vlogi in pomenu prodajalcev na slovenskem televizijskem trgu.  

Podatki iz anketnega vprašalnika bodo uporabljeni izključno v raziskovalne namene te 
magistrske naloge in so anonimne narave. 

 

Prosim, če si vzamete nekaj minut in s svojim časom pripomorete k boljšim rezultatom 

magistrske naloge.  

 

Spol 

 Moški 

 Ženski 

Starost 

 18−24 let 

 25−30 let 

 31−36 let 

 37 let ali več 

Zaposlitev 

 Redno delo 

 Delo za določen čas 

 Študentsko delo 

 Drugo:  

Izobrazba 

 I. do IV. stopnja izobrazbe 

 V. stopnja izobrazbe 

 VI. stopnja izobrazbe 

 VII. stopnja izobrazbe 

1. 1. Katero blagovno znamko bi priporočili (po vašem mnenju) stranki s proračunom 
600−800 €? 

Prva izbira! 

        

1.2. Katero blagovno znamko bi priporočili (po vašem mnenju) stranki s proračunom 
600−800 €? 

Druga izbira! 
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1.3. Katero blagovno znamko bi priporočili (po vašem mnenju) stranki s proračunom 
600−800 €? 

Tretja izbira! 

         

2. Z ocenami od 1 do 5 (1 = nepomembna /.../ 5 = zelo pomembna) ocenite kako 

pomembne so lastnosti za kupce: 

 
1 2 3 4 5 

Cena 
     

Kvaliteta 
     

SMART TV 
     

Procesor 
     

Design 
     

Priključki 
     

3D 
     

Predvajani formati 
     

1. Na podlagi česa se kupci odločajo za televizijo? 

 Na podlagi vašega mnenja 

 Blagovne znamke 

 Akcije/popustov 

 Lastnega prepričanja 

 Other:  

4. Prosimo ocenite z 1−5, v kolikšni meri kupci upoštevajo vaše mnenje pri končni izbiri: 

 
1 2 3 4 5 

 

Nikoli ne upoštevajoIzberite vrednost: 1; 

Nikoli ne upoštevajo, 
 do 5: Vedno upoštevajo. 

     

Vedno 

upoštevajo 

5. Prosimo ocenite z 1−5, kako pomembna je blagovna znamka za nakup TV-ja: 

 
1 2 3 4 5 

 

Ni pomembna 

Izberite vrednost: 1, Ni pomembna, do 5, 

Zelo pomembna. 
     

Zelo 

pomembna 
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6. Prosimo ocenite z 1−5, kolikšen vpliv imajo izobraževanja na vaše mnenje o blagovni 
znamki: 

 
1 2 3 4 5 

 

Ni vpliva 

Izberite vrednost: 1,Ni vpliva,  

do 5, Zelo velik vpliv. 
     

Zelo velik vpliv 

7. Prosimo ocenite z 1−5, koliko vam je pomembno, da ste v stalnem stiku s predstavniki 

blagovnih znamk: 

 
1 2 3 4 5 

 

Ni pomembno 

Izberite vrednost: 1,Ni pomembno, do 

5,Zelo pomembno. 
     

Zelo 

pomembno 

8. Prosimo ocenite z 1−5, koliko po vašem mnenju vplivajo akcije/promocije na prodajo 
TV-jev: 

 
1 2 3 4 5 

 

Ne vplivajo 

Izberite vrednost: 1, Ne vplivajo, do 5, Zelo 

vplivajo. 
     

Zelo 

vplivajo 

9. Prosimo ocenite z 1−5, koliko so za vas pomembni medsebojni odnosi med sodelavci: 

 
1 2 3 4 5 

 

Nepomembni 

Izberite vrednost: 1, Nepomembni, do 5, 

Zelo pomembni. 
     

Zelo 

pomembni 

10. Prosimo ocenite z 1−5 (1 = neuspešne /.../ 5 = zelo uspešne), koliko so po vašem 
mnenju blagovne znamke uspešne pri marketniških aktivnostih: 

 
1 2 3 4 5 

Philips 
     

Samsung 
     

Sony 
     

LG 
     

11. Ocenite z 1−5, kako bi vas motivirale nagrade, kot so (1 = me ne bi motivirale /.../ 5 = 

zelo bi me motivirale): 

 
1 2 3 4 5 

Boni za nakup v trgovskih centrih 
     

Provizija od prodaje 
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1 2 3 4 5 

Popusti v vaših trgovinah 
     

Možnost napredovanja 
     

Pohvala nadrejenih 
     

Možnost dodatnega izobraževanja 
     

 

Blagovne znamke 

Ocenite blagovno znamko: Philips 

1 = Zelo slabo /…/ 5 = Odlično 

 
1 2 3 4 5 

Cena 
     

Kvaliteta slike 
     

3D 
     

Procesor 
     

SMART TV 
     

Možnost priključkov 
     

Predvajani formati 
     

Design 
     

Ocenite blagovno znamko: Samsung 

1 = Zelo slabo /…/ 5 = Odlično 

 
1 2 3 4 5 

Cena 
     

Kvaliteta slike 
     

3D 
     

Procesor 
     

SMART TV 
     

Možnost priključkov 
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1 2 3 4 5 

Predvajani formati 
     

Design 
     

 

Ocenite blagovno znamko: Sony 

1 = Zelo slabo /…/ 5 = Odlično 

 
1 2 3 4 5 

Cena 
     

Kvaliteta slike 
     

3D 
     

Procesor 
     

SMART TV 
     

Možnost priključkov 
     

Predvajani formati 
     

Design 
     

Ocenite blagovno znamko: LG 

1 = Zelo slabo /…/ 5 = Odlično 

 
1 2 3 4 5 

Cena 
     

Kvaliteta slike 
     

3D 
     

Procesor 
     

SMART TV 
     

Možnost priključkov 
     

Predvajani formati 
     

Design 
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Anketni vprašalnik − Litva 

 

Mielas, 

aš esu Žiga Rajterič. Studijuoju antrosios pakopos – magistrantūros studijas gimtinėje – 

Slovėnijos universitete. Taigi, atlieku tyrimą apie pardavėjus – konsultantus ir jų įtaką 
pirkėjams padedant apsispręsti kokį prekės ženklą pirkti. Tikiuosi gauti iš Jūsų grįžtamąjį ryšį, 
nes tai yra labai svarbu man bei mano mokslo darbui.  

Apklausa yra labai paprasta ir Jūs turite tiesiog pasirinkti Jums tinkamą atsakymą (jokio 
papildomo rašymo).  
Anketos pildymas yra savanoriškas, darbe bus naudojami tik apibendrinti visų dalyvių 
atsakymai, todėl Jūsų atsakymų konfidencialumas garantuojamas. 
Jei turite klausimų ar pastabų, prašau susiekti su manimi el. paštu. 
Ačiū,   
Žiga Rajterič 

 

Lytis 

 Vyras 

 Moteris 

Amžius 

 18−24 

 25−30 

 31−36  

 37 + 

Išsilavinimas: 

 dirbu pilnu etatu 

 studentas 

 Kitas:  

Išsilavinimas: 

 nebaigtas vidurinis ir vidurinis; 

 profesinis; 

 aukštasis neuniversitetinis; 

 aukštasis universitetinis 

1.1. Kurį prekės ženklą pasiūlytumėte pirkėjui, planuojančiam išleisti 2000LT−3000LT? 

Pažymėkite „1“ (pirmas pasirinkimas) 

        

1.2. Kurį prekės ženklą pasiūlytumėte pirkėjui, planuojančiam išleisti 2000LT−3000LT? 

Pažymėkite „2“ (antras pasirinkimas) 

         

1.3. Kurį prekės ženklą pasiūlytumėte pirkėjui, planuojančiam išleisti 2000LT−3000LT? 

Pažymėkite „3“ (trečias pasirinkimas). 
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2. Skalėje nuo 1 iki 5 (1 − nesvarbu, 5 – labai svarbu) įvertinkite kiek, Jūsų nuomone, 
klientui yra svarbu: 

 
1 2 3 4 5 

Kaina 
     

Kokybė 
     

SMART TV 
     

Procesorius 
     

Dizainas 
     

Jungtys 
     

3D 
     

Žaidimų formatai 
     

3. Į ką dažniausiai atsižvelgia klientas rinkdamasis naują televizorių? 

 Jūsų patarimus ir pasiūlymus 

 Prekės ženklą 

 Nuolaidą 

 Savo paties nuomonę 

 Other:  

4. Skalėje nuo 1 iki 5 įvertinkite kiek įtakos kliento apsisprendimui turi Jūsų patarimai: 

 
1 2 3 4 5 

 

neturi įtakos 

Select a value from a range of 1,neturi įtakos, 
to 5,turi didelę įtaką,. 

     

turi didelę 
įtaką 

5. Skalėje nuo 1 iki 5 įvertinkite kiek, Jūsų nuomone, klientui yra svarbus prekės 
ženklas: 

 
1 2 3 4 5 

 

nesvarbu 

Select a value from a range of 1,nesvarbu, to 

5,labai svarbu,. 
     

labai 

svarbu 

6. Skalėje nuo 1 iki 5 įvertinkite, kiek Jūsų nuomonę apie prekinius ženklus įtakoja 
atstovų suteikiama informacija/mokymai : 
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1 2 3 4 5 

 

neturi įtakos 

Select a value from a range of 1,neturi įtakos, 
to 5,turi didelę įtaką,. 

     

turi didelę 
įtaką 

7. Skalėje nuo 1 iki 5 įvertinkite kiek Jums yra svarbus nuolatinis ryšys su prekinių 
ženklų atstovais: 

 
1 2 3 4 5 

 

nesvarbu 

Select a value from a range of 1,nesvarbu, to 

5,labai svarbu,. 
     

labai 

svarbu 

8. Skalėje nuo 1 iki 5 įvertinkite kiek pardavimus lemia nuolaidos/akcijos: 

 
1 2 3 4 5 

 

neturi įtakos 

Select a value from a range of 1, neturi įtakos, 
to 5,turi didelę įtaką,. 

     

turi didelę 
įtaką 

9. Skalėje nuo 1 iki 5 įvertinkite kiek, Jūsų nuomone, yra svarbūs santykiai tarp kolegų: 

 
1 2 3 4 5 

 

nesvarbu 

Select a value from a range of 1,nesvarbu, to 

5,labai svarbu,. 
     

labai 

svarbu 

10. Skalėje nuo 1 iki 5 įvertinkite skirtingų prekinių ženklų rinkodaros sėkmingumą (1 – 

nesėkminga, 5 – labai sėkminga): 

 
1 2 3 4 5 

Philips 
     

Samsung 
     

Sony 
     

LG 
     

11. Skalėje nuo 1 iki 5 (1 - visiškai nemotyvuotų, 5 – labai motyvuotų) įvertinkite kiek 
Jus motyvuotų: 

 
1 2 3 4 5 

Prekybos centrų kuponai 
     

Komisiniai nuo pardavimų 
     

Nuolaidos Jūsų parduotuvėje 
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 Karjeros galimybės 
     

Žodinis vadovo pagyrimas 
     

Papildomi mokymai 
     

12. Ar gaunate papildomų priedų iš prekės ženklo atstovų pardavę jų produkciją? 

 Taip 

 Ne 

 

13. Jei TAIP, įvertinkite kiek tai turi įtakos pardavimams: 

 
1 2 3 4 5 

 

neturi įtakos 

Select a value from a range of 1,neturi įtakos, 
to 5,daro didelę įtaką,. 

     

daro didelę 
įtaką 

Prekės ženklas 

Įvertinkite prekinius ženklus: Philips 

1 – blogai /.../ 5 – puiku 

 
1 2 3 4 5 

Kaina 
     

Kokybė 
     

3D 
     

Procesorius 
     

SMART TV 
     

Jungtys 
     

Žaidimų formatai 
     

Dizainas 
     

Įvertinkite prekinius ženklus: Samsung 

1 – blogai /.../ 5 – puiku 

 
1 2 3 4 5 

Kaina 
     

Kokybė 
     

3D 
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1 2 3 4 5 

Procesorius 
     

SMART TV 
     

Jungtys 
     

Žaidimų formatai 
     

Dizainas 
     

Įvertinkite prekinius ženklus: Sony 

1 – blogai /.../ 5 – puiku 

 
1 2 3 4 5 

Kaina 
     

Kokybė 
     

3D 
     

Procesorius 
     

SMART TV 
     

Jungtys 
     

Žaidimų formatai 
     

Dizainas 
     

Įvertinkite prekinius ženklus: LG 

1 – blogai /.../ 5 – puiku 

 
1 2 3 4 5 

Kaina 
     

Kokybė 
     

3D 
     

Procesorius 
     

SMART TV 
     

Jungtys 
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1 2 3 4 5 

Žaidimų formatai 
     

Dizainas 
     

 

 


