
 
 

 
  

G
R

E
G

O
R

 R
IH

T
A

R
Š

IČ
 

20
18

 
Z

A
K

L
JU

Č
N

A
 P

R
O

JE
K

T
N

A
 N

A
L

O
G

A
 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 
FAKULTETA ZA MANAGEMENT 

GREGOR RIHTARŠIČ 

KOPER, 2018 

ZAKLJUČNA PROJEKTNA NALOGA 



 
 

 

  



 
 

 

Koper, 2018 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 
FAKULTETA ZA MANAGEMENT  

METODOLOGIJA VITKEGA 

PODJETNIŠTVA IN 

RAZVOJ BLAGOVNE ZNAMKE 

Gregor Rihtaršič 

Zaključna projektna naloga 

Mentor: doc. dr. Jana Hojnik 

 

 



 
 

  



 
 

III 

POVZETEK 
 

Metodologija vitkega podjetništva podjetjem z inovativno idejo za razvoj izdelka ali storitve, 

v nepredvidljivih razmerah služi kot vodilo, kako zmanjšati možnosti za propad podjetja. S 

težnjo po propadu, si štartnik lahko poveča možnost za uspeh z izgradnjo lastne blagovne 

znamke in širjenjem njene prepoznavnosti. Izpostavljeni so ključni elementi za uspešno 

znamčenje podjetja in povečanje pripadnosti notranjih deležnikov, kateri igrajo pomembno 

vlogo pri znamčenju. Tem bolj, ko je edinstvena izkušnja odjemalcev ob stiku z znamko, tem 

več možnosti ima znamka za dolgoročni uspeh. 

 

Ključne besede:  vitko podjetništvo, štartnik, znamčenje, blagovna znamka, hitra rast podjetja, 

prepoznavnost, pripadnost, notranji deležniki, izkušnja odjemalcev, uspeh. 

 

SUMMARY 

 

Lean startup methodology provides a scientific approach to creating and managing startups 

and serves as a guideline how to steer a startup towards maximum growth. Many startups still 

fail and to avoid their failure, founders should focus more towards building a brand than just 

innovating a product or service they provide. Highlighted are the key elements for successful 

branding aswell as including internal stakeholders to achieve strategic goals. The more unique 

the customer experience, the more chance of success a brand has. 

 

Key words: Lean startup methodology, startup, branding, brand, growth, recognition, loyalty, 

internal stakeholders, customer experience, success. 
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1 UVOD 

V 21. stoletju smo doživeli veliko zgodb o podvigih uspešnih štartnikov. V nalogi bomo 

skušali raziskati, kaj je X-faktor za uspeh štartnika v nepredvidljivem okolju. Zaradi lažje 

predstave obravnavane tematike, je naloga deljena na teoretičen del, ki opisuje startup okolje 

in ključne pojme, ter praktični del, ki opisuje delovanje štartnikov. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

V življenju imamo neomejene priložnosti za inovacije. Sedaj proizvedemo več izdelkov kot 

kadarkoli prej, a večina jih propade. Razlog ni v tem, da ne bi mogli dokončati, kar smo 

nameravali ustvariti, ampak ker vlagamo trud in sredstva v napačen izdelek. Trenutno v svetu 

ne obstaja vodič po korakih, ki bi pokazali, kako do zagotovljenega uspeha, obstajajo pa 

orodja in načini, kako zmanjšati in nadzorovati podjetniško tveganje. Eden izmed številnih 

podjetniških pristopov je oblika vitkega podjetništva, ki nam je v pomoč kot vodilo, kako z 

omejenimi finančnimi sredstvi delati velike poteze (Maurya 2014, 2). 

Metodologija vitkega podjetništva je sistematičen postopek za hitro preverjanje zamisli za 

izdelek, s čimer povečamo možnosti za uspeh. Temelji na principih skrajšanja obdobja 

razvoja izdelkov, iterativnih izdaj izdelkov in hitrega odzivanja na spremembe na trgu. Vitko 

podjetništvo ne govori o tem, kako ustvariti bolj uspešno podjetje, temveč govori o tem, kaj se 

lahko naučimo od dobrih podjetij, da izboljšamo praktično vsako stvar v podjetniškem 

procesu. Principe vitkega podjetništva lahko vpeljemo tudi v vladne programe, zdravstvene 

programe in s pomočjo njih rešujemo večje probleme povsod po svetu. Vitko podjetništvo je 

tako odgovor na vprašanje, kako hitreje ugotoviti, kaj je uporabno, in opustiti kar je 

neuporabno. (Maurya 2014, 2). 

Ries (2011) opisuje, da vitko podjetništvo temelji na petih ključnih načelih: 

- podjetniki so vsepovsod, 

- podjetništvo je management, 

- je učenje od odjemalcev, 

- bistvena je zanka: ustvari – oceni na trgu – uči se iz napak, 

- inovativno računovodstvo. 

Nadalje, Ries (2011) izjavlja: 

Vitko podjetništvo ne govori, kako poslovati poceni, vendar govori o tem, kako biti manj potratni, 

ter še vedno delati velike poteze«. Ravnanje s financami in časom sta v podjetništvu ključnega 

pomena. V praksi mnogo več startupov propade kot uspe. Po neuradnih podatkih v povprečju 

devet od desetih startupov propade. Startupi, ki uspejo, ponavadi izpolnjujejo štiri ključne pogoje, 
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in sicer: razvijejo izdelek ali storitev, ki zadovoljuje potrebo, ničesar ne zanemarijo, hitro rastejo 

in se  po vsaki težki potezi uspešno postavijo nazaj na noge. 

V diplomski nalogi se osredotočamo poleg vitkega podjetništva še na znamčenje, saj le to 

predstavlja konkurenčno prednost na trgu med ostalimi ponudniki enakih ali podobnih 

izdelkov ali storitev. Namen dobrega znamčenja je izboljšati kakovost uporabnikove izkušnje 

ob vsakem stiku z organizacijo. Bodisi stik z zaposlenimi, ugled podjetja, oglaševanje ali 

logotip. Cilj znamčenja je poenostaviti odjemalčevo odločitev o nakupu. Znamčenje je več 

kot le prepoznaven logotip organizacije. Dobro znamčenje poveča vrednost organizacije, 

postavi smernice zaposlenim in jih dodatno motivira ter hitreje pridobi nove stranke. (Deluxe 

2015) 

Znamčenje se je skozi leta uporabljalo kot strateški pristop v večjih podjetjih z močnimi 

blagovnimi znamkami, sedaj pa se razširja tudi med uspešnimi startup podjetji. Razvoj 

mobilne tehnologije z dostopom do interneta in razvoj inovativnih mobilnih aplikacij igrata 

ključno vlogo v inovativnosti znamčenja tudi v tradicionalnih panogah, kot so prevozništvo, 

nakit, industrijska izdelava pripomočkov v zdravstvu itd. Prek tovrstnih inovacij, je 

odjemalcem s pomočjo mobilnih naprav z internetnim dostopom, omogočena 24-urna 

interakcija z blagovno znamko. To blagovno znamko spremeni v dinamično spreminjajočo se 

entiteto, ki se zagotovo razvija globlje kot le na podlagi vizualnih elementov. (Konečnik 

Ruzzier in Ruzzier 2015, 12) 

Konečnik Ruzzier in Ruzzier (2015, 23) ugotavljata, da je za uspeh štartnika najbolj 

pomembna izkušnja, ki jo kupec doživi. Le ta je celo bistvo znamčenja. Bolj kot je izkušnja 

edinstvena in bolj kot ustreza kupcem in njihovim željam, močnejša bo blagovna znamka 

postala. 

V tej diplomski nalogi se bomo osredotočili na raziskovanje področja o metodologiji vitkega 

podjetništva in startup podjetništva, kjer se vitka metodologija pogosto uporablja za znižanje 

možnost propada podjetja. Obravnavali bomo aktualno temo znamčenja startup podjetja za 

povečanje rasti podjetja. Raziskavo bomo podkrepili z obravnavo blagovnih znamk 42Below 

Vodka in Penderyn Whisky na primerih preoblikovanja podobe blagovne znamke s pomočjo 

podjetniškega trženja in na koncu na podlagi pridobljenih dejstev podali sklop ugotovitev, 

kako se lahko tudi manjše podjetje, t. i. štartnik uspešno zoperstavi močnejši konkurenci v 

tradicionalni panogi. 

1.2 Namen in cilji diplomske naloge 

Namen diplomske naloge je utrditi in podkrepiti pridobljeno znanje tekom študija s področja 

vitkega podjetništva ter dodatno poglobiti znanje s področja znamčenja startupov in razvoja 
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blagovnih znamk. V teoretičnem delu naloge bomo opredelili, kateri so ključni dejavniki za 

uspeh vitkega podjetja. Raziskali bomo tudi področje managementa blagovne znamke in 

opisali postopek, kako lahko startup podjetje na pravi način gradi na boljši prepoznavnosti 

novih izdelkov ali storitev med uporabniki. V empiričnem delu naloge se bomo osredotočili 

na inovativen pristop k preoblikovanju identitete blagovne znamke na dveh primerih. V eni 

izmed tradicionalnih panog, in sicer destilaciji alkoholnih pijač, bomo obravnavali primera 

blagovnih znamk '42Below Vodka' in 'Penderyn Whisky'. Namen je razumeti, kako lahko 

manjša blagovna znamka uspešno kljubuje močnejšim tekmecem v zreli panogi. 

Cilji diplomske naloge so naslednji: 

- raziskati in proučiti znamčenje vitkega podjetništva, 

- proučiti, kako startup podjetje ustvari prepoznavnost, 

- analizirati in predstaviti dva primera dobrega znamčenja blagovnih znamk '42Below   

Vodka' in 'Penderyn Whisky' s pomočjo podjetniškega trženja, 

- na podlagi empiričnih ugotovitev podati predloge, kako se štartnik zoperstavi močnejši 

konkurenci. 

1.3 Metode za doseganje ciljev diplomske naloge 

Diplomska naloga bo strukturirana iz dveh delov. Teoretični del bo vseboval ugotovitve iz 

domače in tuje literature s področja metodologije in primerov vitkega podjetništva ter s 

področja managementa blagovnih znamk in znamčenja v podjetništvu oziroma na primeru 

startupov. Empirični del bo zajemal študijo primera podjetniškega znamčenja blagovnih 

znamk '42Below Vodka' in 'Penderyn Whisky'. 

Prvi del bo temeljil na teoretičnih izhodiščih različnih priznanih avtorjev o inovacijah v 

podjetništvu. Predstavljeni bodo bistveni elementi in pravila uporabe. S področja znamčenja 

bomo raziskali, kateri oprijemljivi dejavniki dodajo blagovni znamki njeno največjo vrednost. 

Opisali bomo razlike med identiteto blagovne znamke in njeno podobo. V nadaljevanju bomo 

analizirali tudi način, kako si z učinkovitim znamčenjem pomagamo do hitrejše rasti startup 

podjetja. 

Empiričen del raziskave bo temeljil na študiji dveh primerov znamčenja blagovnih znamk 

alkoholnih pijač, in sicer '42Below Vodka' in 'Penderyn Whisky'. Izbrana primera temeljita na 

inovativnih pristopih k znamčenju in zelo uspešnemu povečanju prepoznavnosti na 

svetovnem trgu. Raziskava bo opravljena s spletnim zbiranjem podatkov, ki temeljijo na 

sekundarnih podatkih, pridobljenih iz prvotne raziskave, opravljene z metodami obiskov 

destilarn, intervjujev in kabinetnih raziskav znanstvenih publikacij strokovnjakov, 

raziskovalcev in profesorjev. 
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1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Pri raziskovanju predpostavljamo, da so spletni članki in ostali podatki, pridobljeni s spleta 

zanesljiv vir informacij. Omejuje nas dostop do nekaterih informacij, predvsem v empiričnem 

delu diplomske naloge, saj bo študija primera temeljila na sekundarnih podatkih, pridobljenih 

s spleta. 
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2 VITKO PODJETNIŠTVO 

Vitko podjetništvo je izraz za relativno nov način podjetništva, ki povezuje razvoj kupcev, 

metode agilnega razvoja programske opreme ter vitke prakse (Maurya 2014, po Ries 2011, 

27) Bistvo vitkega štartnika je testiranje vizije z uporabo manjših in hitrejših ponovitev. Vitki 

štartnik strmi k optimizaciji porabe časa in denarja v obdobju razvoja izdelka. To ne pomeni, 

da stvari delamo poceni, temveč da izpustimo nepotrebno ter denar porabimo bolj učinkovito. 

(Ries 2011) 

Vitki štartnik je prevzel ime po revolucionarni metodi proizvodnje, ki sta jo po drugi svetovni 

vojni razvila Taiichi Ohno in Shieo Shingo pri japonski Toyoti (Ries 2011, 28). Po Ohnovem 

mnenju sta bila potratnost in neučinkovitost glavna razloga za tako drastičen zaostanek v 

proizvodnji pri Toyoti v nasprotju s Fordom v Združenih državah Amerike. Ries (2011, 28) 

nadalje razlaga, da vitka proizvodnja predstavlja strokovnost zaposlenih in kreativnost pri 

delu, zmanjšanje obsega proizvodnje, optimiziranje časa proizvodnje in poostren nadzor nad 

zalogami materialov. 

Po Riesu (2011, 28) se načela vitke proizvodnje prenesejo na podjetniške procese in uporabijo 

za bolj inovativen način ustanavljanja in vodenja štartnika. Gre za znanstveni pristop, kako 

izdelek v čim krajšem času predstaviti uporabnikom, kako hitro zrasti in kako usmerjati 

podjetje. 

2.1 Kaj je štartnik? 

Za boljše razumevanje vsebine raziskovalnega dela, moramo najprej razumeti, kaj točno je 

štartnik. Pojem štartnik številni avtorji in podjetniki interpretirajo drugače. Konečnik Ruzzier 

in Ruzzier (2015, 18) omenjata, da si definicije delijo skupne točke: stanje duha, 

vznemirjenje, kultura, vizija, skupni cilj, učenje, poslovni model, negotovost, ekipa, 

nestabilne razmere, zelo omejeni viri, hitra rast. Ries (2011, 37) štartnika definira kot 

človeško inštitucijo, zasnovano tako, da ustvari nov proizvod ali storitev, pod izjemno 

negotovimi pogoji. Nadalje definicije različnih avtorjev izpustijo število in starost članov 

ekipe oz. podjetja, v kateri industriji štartnik deluje in v katerem sektorju. Ni važno, ali gre za 

profitabilno ali neprofitabilno podjetje, ali celo za vladno organizacijo. 

Štartnik je po besedah Riesa (2011, 37) veliko več kot le nov izdelek ali storitev, ki jo razvija. 

Za tehnološkim napredkom ali inovativno idejo stoji skupek dejavnosti, ki prevzemajo 

lastnosti podjetja. Da postane štartnik uspešen, se mora posluževati iskanja novih zaposlenih, 

koordiniranja aktivnosti in ustvarjanja skupne kulture. 
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Dolgoročni uspeh štartnika je močno povezan s tem, kako dobro poznamo ciljno skupino 

kupcev/uporabnikov in na kakšen način rešujemo njihove probleme. Moramo se pozanimati, 

če imamo dovolj veliko ciljno skupino potencialnih kupcev, ki bodo vzljubili našo znamko in 

kakšno je njihovo nakupno vedenje. Če rešujemo resničen problem, moramo raziskati, na 

kakšen inovativen način bomo zadovoljili uporabnikove potrebe in ali bo podjetje nadaljevalo 

rast na lokalni - regionalni - mednarodni ravni. (Konečnik Ruzzier in Ruzzier 2015, 52) 

Pametno je, da v zgodnjih fazah razvoja izdelka vključimo potencialne odjemalce in jih 

pogosto sprašujemo za mnenje. Ries (2011, 14) to opisuje kot raziskovanje odjemalcev, kjer 

večji del pogovora podjetnik posluša odjemalca in sprejema njegovo kritiko, povezano z 

izdelkom. Z drugimi besedami, temu pravi "iti ven iz stavbe". (Ries 2011, 14, po Blank 2014) 

Ries (2011, 14) potrjuje, da je ključno, da komuniciramo s strankami in dobimo njihov odziv 

glede izdelka. Ni se potrebno ravnati po njihovih mnenjih, lahko pa z njihovo pomočjo 

izvajamo poizkuse in odkrijemo potencial na drugih področjih in spoznamo izdelek z vidika, 

v katerega se razvijalec težko postavi – z vidika odjemalca. 

2.2 Posplošeno nakupno vedenje modernega kupca 

Ruzzier izpostavlja, da je verjetno najtežje opravilo v poslovnem svetu najti veliko zvestih 

kupcev, ki bodo omogočili rast podjetja. Njihovo nakupno vedenje se skozi čas spreminja, 

zato je tudi strošek iskanja novih strank - v primerjavi z ohranjanjem sedanjih - mnogo višji. 

Zaradi kulturnih razlik je skoraj nemogoče natančno predvideti človekovo nakupno vedenje, 

lahko pa izpostavimo nekaj splošnih sprememb v vedenju. (Konečnik Ruzzier in Ruzzier 

2015, 56) 

Moderen kupec je po značilnostih neodvisen in bolj vpleten v proces nakupnega vedenja. Želi 

veliko natančnih informacij o izdelkih, da bo zagotovo zadovoljil svoje potrebe. Živi hitro 

življenje in raje plača več, kot da bi dolgo čakal na izdelek. (Konečnik Ruzzier in Ruzzier 

2015, 56) 

V splošnem so moderni kupci bolj individualni, izkušeni, osredotočeni na kvaliteto in 

natančni, vendar to ne velja za vse kupce in segmente - vsak segment ima nekatere edinstvene 

lastnosti - in iz geografskega vidika ne smemo zanemariti kulturnih razlik. Podjetniki morajo 

razmišljati o internacionalizaciji podjetja in preboju na mednarodni trg, če želijo zagotoviti 

čim večjo rast podjetja. (Konečnik Ruzzier in Ruzzier 2015, 56) 

Konečnik Ruzzier in Ruzzier opisujeta, da lahko kupce vključimo v soustvarjanje znamke, 

kadar želimo. Lahko jih vključimo na začetku razvoja ideje, ali pa med samim razvojem 

znamke. Med razvojem nam kupci pomagajo izpostaviti pomen določenih lastnosti, razmerij, 
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vrednot, prijemov in z njihovo pomočjo soustvarimo testni izdelek. Lahko pa jih vključimo v 

proces pri komuniciranju v zvezi z vstopom blagovne znamke na trg. (Konečnik Ruzzier in 

Ruzzier 2015, 58) 

2.3 Metodologija vitkega štartnika 

Ries (2011) je v knjigi 'The Lean Startup' s pomočjo ugotovitev iz primerov iz prakse v štirih 

ključnih točkah definiral proces vodenja štartnika. Z uporabo te metodologije si lahko 

pomagamo z zmanjševanjem tveganj v fazi načrtovanja in izvajanja strategije. 

Te ključne točke so (Ries 2011): 

- izločimo negotovost: veliko podjetnikov v štartnikih, ki so sledili le svoji intuiciji, so 

vodili podjetje v propad; da izločimo kaos, se s pristopom vitkega podjetništva ustvari red 

s stalnim preverjanjem vizije v procesu razvoja izdelka; 

- delajmo bolje, ne več: sklepamo, da je vsak štartnik poizkus, ki naj poskuša rešiti nek 

obstoječ problem; naloga podjetnika je, da preveri, če lahko na podlagi novega izdelka 

ustvari obstoječ dobičkonosen posel, ne pa, če je izdelek sploh možno narediti; 

- izdelajmo testni izdelek: glavna komponenta metodologije vitkega štartnika je povratna 

zanka izdelaj-izmeri-nauči se; najprej definiramo problem, ki ga bomo rešili, nato 

izdelamo testni izdelek; s pomočjo potrošnikov in njihovih povratnih informacij izdelek 

neprestano prilagajamo; 

- učimo se skozi potrditve: napredek v proizvodnji je merjen s pomočjo izdelave 

visokokakovostnih izdelkov; vitki štartnik meri napredek s pomočjo metode učenja skozi 

potrditve potrošnikov; ko se osredotočimo na pravi izdelek, za katerega so potrošniki 

pripravljeni plačati in ki rešuje resnične probleme, je podjetniku veliko lažje spreminjati 

načrte. 

2.4 Štartnik v evropskem ekosistemu 

Štartniki igrajo ključno vlogo v naši ekonomiji, trgu delovne sile in v prihodnosti 

digitalizacije. So vodilni na področju inovacij. Štartniki in mlada podjetja predstavljajo 

približno 50% vseh novih delovnih mest. (Kollman, Stockmann, Hensellek in Kensbock 

2016) 

Sodeč po besedah mnogih podjetnikov, bi bile lahko razmere med štartniki bolj cvetoče. V 

Evropi se nova podjetja ustvarjajo počasneje kot drugod po svetu. Odstotek novonastalih 

podjetij znaša le 7,8% odrasle evropske populacije, kar je bistveno manj kot na drugih 

kontinentih (Severna Amerika 13,3% in Azija 13,1%). (Kollman, Stockmann, Hensellek in 

Kensbock 2016, po  Kollman, Stockmann, Linstaedt in Kensbock 2015) 
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V evropskem ekosistemu je bilo v letu 2016 zabeleženih 2515 štartnikov, 6340 ustanoviteljev 

ter 23.774 zaposlenih v štartnikih. Število vseh štartnikov je iz leta poprej poraslo za 9%, ko 

so našteli nekaj več kot 2300 štartnikov, s preko 31.000 zaposlenimi. Število delovnih mest 

med evropskimi štartniki je torej padlo za slabih 14%.  (Kollman, Stockmann, Hensellek in 

Kensbock 2016) 

2.4.1 Štartniki in njihovi ustanovitelji 

Evropski štartniki v povprečju delujejo 2 leti in 3 mesece. Ustanovitelji so v povprečju stari 

30 let; Slovenija sodi med države z mlajšimi ustanovitelji, z 28,5 leti. Najmlajše povprečje 

nosi Finska (26,1 let), najstarejše pa Irska (35,6 let). 

V številčni prednosti so ustanovitelji moškega spola, v nasprotju s 14,8% ženskih 

ustanoviteljic. V Sloveniji odstotek ni daleč od povprečja z 88,1% moških ustanoviteljev in 

11,9% ustanoviteljic. 

V povprečju je kar 73,3% evropskih štartnikov ustanovljenih neodvisno, preostali so 

ustanovljeni na pobudo univerzitetnih ustanov, raziskovalnih ustanov, podjetij itd. V Sloveniji 

je ta vrednost nad povprečjem z 76,7% odstotnim deležem. (Kollman, Stockmann, Hensellek 

in Kensbock 2016) 

2.4.2 Zaposleni 

V povprečju štartniki vključno z ustanovitelji zaposlujejo 12 ljudi. Število se je iz leta 2015 

znižalo, ko so v povprečju štartniki zaposlovali 12,9 ljudi v podjetju. Povprečno v roku enega 

leta pričakujejo porast zaposlenih za naslednjih 5,8 ljudi. V letu 2015 je porast znašala 6,8. 

(Kollman, Stockmann, Linstaedt in Kensbock 2015; Kollman, Stockmann, Hensellek in 

Kensbock 2016) 

2.4.3 Industrija 

Večina štartnikov v evropskem ekosistemu deluje v sektorju visoke tehnologije in je del 

digitalne ekonomije. V povprečju med vsemi evropskimi štartniki jih 15% deluje na področju 

informacijske tehnologije; v Sloveniji je ta odstotek bistveno višji, v vrednosti kar 25,6%.  

Skoraj 90% evropskih štartnikov razvija inovativen izdelek na svojem trgu. Več kot polovica 

(51,5%) vseh evropskih štartnikov razvija inovativen izdelek na globalnem trgu. 

53,3% štartnikov se posveča poslovanju predvsem v B2B kategoriji (angl.: Business to 

Business); precej večji odstotek v vrednosti 67,2% ustvarja prihodke za izdelke ali storitve, 
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zasnovane za podporo B2C (angl.: Business to Customer) preko B2B posrednikov. (Kollman, 

Stockmann, Hensellek in Kensbock 2016) 

2.4.4 Internacionalizacija 

Več kot polovica vseh štartnikov že deluje na tujih trgih. V prihodnje 77,7% štartnikov 

načrtuje nadaljnji preboj na tuje trge. Največ jih cilja na preboj na evropske trge, z deležem 

kar 47%, najmanj zanimanja je za afriške države s pičlih 4,1%. Zanimivo je, da manj kot 

petino vseh štartnikov načrtuje preboj na ameriške trge (19,3%). 

Slovenski štartniki ustvarijo 48,3% vseh prihodkov na slovenskem trgu, 32,4% na evropskem 

trgu in preostalih 19,3% drugod po svetu. (Kollman, Stockmann, Hensellek in Kensbock 

2016) 

2.4.5 Finančna podpora 

Evropski štartniki so v letu 2016 zbrali dodatnih okoli dve milijardi evrov finančnih sredstev. 

V prihodnje načrtujejo zbrati še dodatnih 2,7 milijard evrov. (Kollman, Stockmann, Hensellek 

in Kensbock 2016) 

2.4.6 Zadovoljstvo 

Več kot 90% štartnikov označuje trenutno poslovno situacijo kot dobro ali vsaj zadovoljivo. 

V splošnem ustanovitelji evropskih štartnikov v prihodnje upajo na večjo finančno podporo in 

manj političnih ovir ter birokracije. (Kollman, Stockmann, Linstaedt in Kensbock 2015; 

Kollman, Stockmann, Hensellek in Kensbock 2016) 

2.4.7 Izzivi in ovire 

Največji izzivi, s katerimi se soočajo evropski štartniki, so prodaja, pridobivanje novih strank, 

razvoj izdelkov in rast podjetja. Na področju internacionalizacije se največ ustanoviteljev 

sooča z birokratskimi ovirami pri legalizaciji. (Kollman, Stockmann, Linstaedt in Kensbock 

2015; Kollman, Stockmann, Hensellek in Kensbock 2016) 

 

Štartniki so polni ambicij za hiter razvoj in si želijo lažji preboj na tuje trge. Njihova primarna 

naloga je ustvariti dobičkonosen in ponovljiv poslovni načrt in omogočiti rast podjetju. 

Seveda je ena stvar ustvariti podjetje z novo idejo, povsem drugo pa je omogočiti hiter razvoj 

v tako konkurenčnem okolju. Obstaja preveč nepotrebnih preprek in ovir za inovativne 
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podjetnike, kar zavira preboj na tuje trge, tako za podjetja v EU kot za tista izven njenih meja. 

(Kollman, Stockmann, Hensellek in Kensbock 2016) 

2.5 Štartnik v slovenskem ekosistemu 

Slovenija ima v primerjavi z drugimi evropskimi državami relativno mlad, vendar zelo 

dinamičen in hitro razvijajoč se ekosistem. Odmevna imena med štartniki, kot so Outfit7, 

Celtra, Zemantra in Databox, Slovenijo uspešno predstavljajo v svetu podjetništva in s svojim 

strokovnim znanjem širijo dobro ime vse do Silicijeve doline v ameriškem San Franciscu. 

Poleg ABC pospeševalnika v Ljubljani deluje še nekaj privatnih ustanov, kot so CEED 

Slovenia, Coinvest in Klub Poslovnih Angelov, ki močno pripomorejo k hitri rasti štartnika v 

slovenskem ekosistemu in številnih zgodb o uspehu med slovenskimi štartniki. V odličnem 

sodelovanju s štartniki so tudi tehnološki parki pod okriljem javne agencije SPIRIT, ki v 

univerzitetnih in regionalnih inkubatorjih širijo strokovno znanje. 

V finančno podporo je Slovenski podjetniški sklad, ki ponuja razpise P2, SK75 in SK200, ki 

skupaj znašajo 329.000 evrov nepovratnih sredstev na podjetje, vključno s podporo 

strokovnega znanja in mentorskih programov. Te programe izvaja Ministrstvo za gospodarski 

razvoj in tehnologijo v tesnem sodelovanju z iniciativo Start:up Slovenia, ki aktivno povezuje 

javne in zasebne investitorje s slovenskimi štartniki. (Kollman, Stockmann, Hensellek in 

Kensbock 2016, 10) 

2.6 Pomembnost znamčenja 

Tuškej (2015, 112-113) je zapisal: 

Zaradi v sistem vgrajene težnje po razpadanju na eni strani in nuje po dolgoročni osredotočenosti 

znamke na drugi je preprosto nujno, da se proces znamčenja močneje vgradi v delovanje podjetja. 

Znamčenje mora biti domena vseh zaposlenih oziroma vseh upravljavcev in soupravljavcev 

znamke. A ne na način, da se vsi čutijo poklicane, da komentirajo in sodijo, temveč tako, da so 

vsi seznanjeni s strategijo in umestitvijo znamke v konkurenčni prostor na trgu ter da vsi to 

strategijo sprejmejo in potem sodelujejo v procesu grajenja znamke. Takšna vključenost vseh 

deležnikov zahteva drugačen pristop in drugačno metodologijo početja. Zahteva tudi, da so 

izhodišča jasna in da je znamka jasno osredotočena. V procesu interne demokratizacije znamčenja 

v podjetju morajo biti nosilci znamke sposobni v vsakem trenutku na vsako postavljeno 

vprašanje, na vsako dilemo in na vsako izraženo mnenje najti konkreten in argumentiran odgovor, 

ki ne dopušča dilem. Ves čas morajo vsi ključni odločevalci v podjetju vedeti, kakšna je trenutna 

pozicija znamke in kakšna je njena prihodnost. Ko govorim o ključnih odločevalcih, s tem 

razumem vse deležnike znamke v podjetju. To so vsi, ki posredno in neposredno vplivajo na 

znamko in njeno pozicioniranje na trgu. Tu gotovo ne gre le za tiste, ki so zaposleni na področju 

marketinga, temveč tudi za zaposlene v prodaji, nabavi, proizvodnji, financah, kadrovski službi in 
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v drugih oddelkih v podjetju, ki imajo kontakt z znamko. Če so v proces znamčenja vključeni vsi 

ključni odločevalci in vsi, ki imajo vpliv na delovanje znamke, bodo odločitve o znamki, njeni 

poti v prihodnost in njenih komunikacijah poenotene, sprejete, jasne in ravno zaradi tega tudi 

bistveno bolj enostavno upravljene. 

Konečnik Ruzzier in Ruzzier (2015, 20) zatrjujeta, da je odstotek neuspešnih štartnikov višji 

od 80%, med tehnološkimi štartniki pa kar v bližini 90%. Kot že omenjeno, štartnik razvija 

bodisi inovativen proizvod ali storitev bodisi nove znanstvene ugotovitve ali uporabo 

tehnologije v nov namen in s tem ustvarja nove vrednosti za kupce ali preprosto ponudbo že 

obstoječega na novem trgu. Ries (2011, 38) zagovarja, da bi morale biti vse izkušnje 

uporabnikov ob stiku s podjetjem del njihovega proizvoda. Enako velja za npr. e-commerce 

platformo ali trgovino z živili ali neko storitveno podjetje, ki poskrbi za novo vrednost izdelka 

in vpliv le tega na odjemalce. Konečnik Ruzzier in Ruzzier (2015, 20) omenjata štiri pogoste 

razloge, ki so lahko povod za propad štartnika: 

- slabo razumevanje znamčenja, 

- preddispozicija, da odjemalci kupijo tvoj izdelek in ne blagovne znamke, 

- diferenciacija blagovne znamke le prek vizualnih elementov, 

- nadomestilo pomanjkanja kreativnosti z zunanjimi oblikovalci. 
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3 BLAGOVNA ZNAMKA 

Na osnovi raziskav novih dimenzij globalizacije ter njihovega vpliva na dinamiko in 

kompleksnost kupčevega/potrošniškega vedenja lahko identificiramo vsaj štiri koristi imetja 

lastne znamke (Pompe 2017a, 39): 

- polarizacija trga na visokokakovostne znamke in cenovno ugodne znamke, 

- segmentacija trga, 

- vse manjša diferenciacija na osnovi funkcionalnih lastnosti izdelka, 

- nakupne odločitve kupcev temeljijo na čustvenih koristih. 

Tržna znamka je pogosto ključna kompetenca podjetja in zato posledično pomeni veliko 

dodano vrednost. Od tržne znamke je dejansko odvisen dolgoročni uspeh marsikaterega 

podjetja. (Tuškej 2015, 27) 

Potrebno se je zavedati problema informacijske nasičenosti, ki smo je vsi ljudje v 

civiliziranem svetu deležni. Število informacij, ki smo jim v vsakdanu izpostavljeni danes, v 

primerjavi izpred desetih let, se je bistveno povečalo. Komercialnih sporočil, ki jih dobivamo 

prek televizijski programov, radijskih postaj, tiskanih medijev, oglaševalnih desk, mobilnih 

naprav in interneta je praktično nešteto. (Tuškej 2015, 27) Pompe (2017a, 13) nadaljuje: 

Vpletanje znamke v življenje je mogoče povsod. Tako je njena vloga tudi družbena, kulturna 

politična, izobraževalna, športna, interdisciplinarna, predvsem pa vselej komunikacijska. In vse te 

vloge gradijo njeno perceptivno moč. 

Pompe opisuje uspešno znamko kot prepoznavno podjetje ali drugo ustanovo, izdelek ali 

storitev, osebo ali kraj, ki je nadgrajen tako, da kupec ali uporabnik v njem zaznava zanj 

pomembne, posebne in trajne dodane vrednote, ki se kar najbolj ujemajo z njegovimi 

potrebami in prepričanji. (Pompe 2017a, 49) 

Blagovna znamka je skozi čas definirana na različne načine, odvisno s čigave perspektive 

gledamo. V časovnem zaporedju ločimo tri različne definicije (Pompe 2017a, 49): 

- prva znamko označuje kot skupek imena, logotipa in simbolov podjetja, z vsemi 

pripadajočimi vidnimi elementi, katerih cilj je ločiti podjetje in njegove proizvode od 

proizvodov in podjetja tekmecev, 

- druga definicija zajema tudi tržne neotipljivosti, kot so vrste domen, intelektualna zaščita 

oblike, imena in besedne zveze, 

- tretja in konceptualno najširša poudarja potrebo po stalnem komuniciranju z deležniki, 

vključno s kupci in potrošniki, zaposlenimi, prodajno mrežo in upravitelji kapitala. Delno 

se nanaša na koristi, ki jih prinaša proizvod, poudarek pa je definitivno na neotipljivih 

lastnostih, ki umeščajo proizvod ali organizacijo na določen položaj na trgu. 
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Te neotipljive lastnosti prepoznamo pod izrazom dobro ime znamke (angl.: Goodwill), 

sodobno vse bolj pogosto uporabljeno kot podoba oz. imidž znamke. (Pompe 2017a, 49) 

3.1 Identiteta in podoba blagovne znamke 

Identiteta pomeni skladnost, ujemanje podatkov z resničnimi dejstvi, znaki, istovetnost. 

Identiteta je tisto, kar dela neko entiteto prepoznavno. Prepoznavno po vseh lastnostih, ne le 

po tistem, kar vidijo oči ali bremeni druga čutila. Identiteta ustvarja edinstveno zbirko 

predstav in zaznav, otipljivih in neotipljivih značilnosti znamke, ki pripomorejo k dojemanju 

pomena in drugačnosti določene znamke. (Pompe 2017a, 36) Pompe zatrjuje tudi, če bi bile 

vse te lastnosti ali zaznave o neki znamki razpršene in jih nič ne bi povezovalo v celoto, ki bi 

jo potrošnik lahko hitro in preprosto zaznal, ne bi imela taka znamka absolutno nobene 

možnosti za uspeh. Da se kupci na trgu ne izgubijo med številnimi izdelki in znamkami, ima 

vsaka uspešna blagovna znamka edinstven predlog vrednosti. Tako dobijo znamke svoj 

pomen in omogočajo potrošnikom, da lastnosti znamk ne zaznavajo kot ločenih sestavin, 

temveč kot smiselno celoto. (Pompe 2017a) 

Identiteta kupcem in potrošnikom sporoča, kakšna sta pomen in namen znamke, kakšne 

koristi jim prinaša, kam je usmerjena, kakšna sta njeno poslanstvo in vizija, komu je 

namenjena, s kakšnega položaja nas nagovarja, kakšne so njene vrednote in njeni prepoznavni 

znaki. Gre za sporočilo kupcem in potrošnikom, kar pa ni zagotovilo, da bo znamka z njihove 

strani tudi tako zaznana. V tem primeru govorimo o imidžu znamke. Identiteta naj bi bila 

tisto, kar sporoča upravljalec znamke, pojem podobe znamke pa je povezan s tistim, ki 

sporočilo sprejema – s kupcem ali potrošnikom. (Pompe 2017a) 
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Preglednica 1: Identiteta in podoba znamke 

 Identiteta znamke Podoba znamke 

1 Vir je organizacija Sprejemnik je ciljna publika 

2 Je razvita na osnovi navodil upravljavcev Je zaznana na strani sprejemnika 

3 Predstavlja predloge in obljube 

organizacije 

Predstavlja zaznavanje odjemalcev 

4 Je aktivna Je pasivna 

5 Je vzdržljiva in strateška Je površna in taktična 

6 Pomeni »kaj hočeš biti na strani 

upravljavcev« 

Pomeni »kaj si na strani odjemalcev« 

7 Želena percepcija Dejanska percepcija 

Vir: MSG Experts 2008 

Ključnega pomena je, kako je znamka zaznana s strani kupcev ali odjemalcev. Znamka je 

lahko na trgu zaznana kot produkt ali podjetje, osebnost, sklop vrednot ali določen vrednostni 

položaj. Identiteta znamke je torej tisto, kar podjetje želi, da trg zazna in vpliva na 

razmišljanja občutja in pričakovanja ciljnih skupin. Vzpostavlja povezavo med podjetjem ali 

izdelkom in kupci ali potrošniki ter med njimi spodbuja asociacije. S tem se krepijo zavedanje 

znamke, zvestoba znamki in kredibilnost, je orodje za motiviranje zaposlenih, spodbuja kupce 

pri nakupnih odločitvah, gradi korporativni slog ter se smatra kot konkurenčna prednost. 

(Pompe 2017a, 38-39) 

Na identiteto znamke lahko gledamo z dveh različnih vidikov, z razumskega in čustvenega. 

Razumski vidik fizično označuje storitev ali izdelek: kdo stoji za njim, od kod prihaja, kakšno 

kakovost prinaša, kaj ga dela drugačnega od tekmecev. Čustveni vidik pa spodbuja človeškost 

v znamki, tisto, kar znamko pooseblja in omogoča potrošnikom, da v znamki vidijo veliko več 

kot le produkt, ki jim zadovoljuje določene potrebe. Velikokrat je prav čustvena identiteta 

ključno gonilo pri nakupnih odločitvah kupcev. (Pompe 2017a, 36) 

 

 

 



Preglednica 2: Temeljna razumska in čustvena gonila

Temeljna razumska gonila 

Zdravje 

Varnost 

Radovednost 

Poreklo/tradicija 

Bogastvo 

Vir: Pompe 2017a, 36 

3.2 Vidni in nevidni del znamke

Že poprej omenjeno, znamke presegajo pomen označevanja in posegajo v neotipljive sfere, ki 

jih ni mogoče materializirati, ker obstajajo le v 

so ti veliko močnejši od otipljivih delov. (Pompe 2017

razlago: 

Znamka s svojimi kodami opozarja nase tam, kjer se pojavlja. S tem, ko se pojavi, je predmet 

zaznavanja in čutni dražljaji, ki jih pošilja v okolico, prebujajo asociacije, misli, pretekle 

dogodke, izkušnje, zgodbe, doživetja, podobe, prizore, dialoge, osebe itd. Vsa ta prebujenja niso 

le suhoparna dejstva, ampak jih bogatijo občutki, čustva, vrednote, kulturna nagnj

in najrazličnejši razumski sklepi. In prav ti so tisti, ki vplivajo na človekov dokončni odziv v 

obliki mnenja, poseganja, odklanjanja, obože

Slika 
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: Temeljna razumska in čustvena gonila 

Temeljna čustvena gonila 

Pripadnost/tribalizem 

Svoboda 

Družbeni status 

Harmonija 

Zaupanje 

Vidni in nevidni del znamke 

Že poprej omenjeno, znamke presegajo pomen označevanja in posegajo v neotipljive sfere, ki 

jih ni mogoče materializirati, ker obstajajo le v človekovi podzavesti in zavesti. Smatramo, da 

so ti veliko močnejši od otipljivih delov. (Pompe 2017a, 64) Pompe (2017

Znamka s svojimi kodami opozarja nase tam, kjer se pojavlja. S tem, ko se pojavi, je predmet 

dražljaji, ki jih pošilja v okolico, prebujajo asociacije, misli, pretekle 

dogodke, izkušnje, zgodbe, doživetja, podobe, prizore, dialoge, osebe itd. Vsa ta prebujenja niso 

le suhoparna dejstva, ampak jih bogatijo občutki, čustva, vrednote, kulturna nagnj

in najrazličnejši razumski sklepi. In prav ti so tisti, ki vplivajo na človekov dokončni odziv v 

obliki mnenja, poseganja, odklanjanja, oboževanja, t. i. percepcija znamke. 

Slika 1: Vidni in nevidni del znamke 

Vir: Pompe 2017a, 64 

 
 

 

Že poprej omenjeno, znamke presegajo pomen označevanja in posegajo v neotipljive sfere, ki 

človekovi podzavesti in zavesti. Smatramo, da 

, 64) Pompe (2017a, 65) nadaljuje 

Znamka s svojimi kodami opozarja nase tam, kjer se pojavlja. S tem, ko se pojavi, je predmet 

dražljaji, ki jih pošilja v okolico, prebujajo asociacije, misli, pretekle 

dogodke, izkušnje, zgodbe, doživetja, podobe, prizore, dialoge, osebe itd. Vsa ta prebujenja niso 

le suhoparna dejstva, ampak jih bogatijo občutki, čustva, vrednote, kulturna nagnjenja, stereotipi 

in najrazličnejši razumski sklepi. In prav ti so tisti, ki vplivajo na človekov dokončni odziv v 

 



 
 

16 

 

3.3 Interno znamčenje 

Podjetje si s pomočjo znamke želi na trgu pridobiti ugled. Pridobivanje ugleda na trgu pa se 

začne na strani tistih, ki stojijo za znamko – stojijo nasproti kupcem/potrošnikom. To so 

ponudniki, notranja korporativa – ponudniki, proizvajalci in kapitalsko zainteresirani. (Pompe 

2017b, 81) Komunikacije znamke, ki temeljijo na ustvarjanju premoženja znamke, morajo 

ustvariti razumevanje in prevzem nalog znamke v organizaciji. Ta bo lahko v popolnosti 

izpolnjevala svoje obljube kupcem/potrošnikom, le če bodo zaposleni verjeli vanjo. 

Izgradnje odnosa blagovne znamke z njenimi notranjimi oz. ponudniškimi deležniki se lahko 

prične, ko v organizaciji jasno definiramo naslednje dejavnike (Pompe 2017b, 81-82): 

- posel, v katerem je znamka prisotna, 

- konkurenčni prostor, 

- zaznano identiteta znamke, 

- položaj na trgu, 

- njeno osebnost, 

- jasno in prepričljivo komuniciranje, 

- znamčenje, ki omogoča sinergijske učinke, 

- vizijo, 

- področja dejanske in potencialne uporabnosti. 

Pri vzpostavitvi pravilnega odnosa med znamko in notranjimi deležniki gre za prenos 

osebnosti znamke na te deležnike, dokler se ne ustvari osnovna harmonija. Ta dolgoročni 

odnos vključuje poglede menedžerjev in upraviteljev znamke ter skupek vseh dejanj in 

komunikacij drugih notranjih deležnikov, ki stopajo v stik z obstoječimi ali potencialnimi 

kupci/potrošniki. (Pompe 2017b, 83) 

Ta odnos med znamko in notranjimi deležniki dosežemo v treh korakih (Pompe 2017b, 83): 

- sinhroniziramo osebnosti znamke, vrednote in kulture organizacije. Potrebno je večje 

sodelovanje med marketinškim oddelkom ter kadroviki, prodajo, nabavo, logistiki 

oziroma vsemi, ki imajo stik z zunanjim okoljem, 

- pripravimo deležnike, da stojijo za svojo znamko. Poiščemo sposobnosti notranjih 

deležnikov, ki bodo po kriterijih znamke čim bolj učinkovito predstavljale znamko in 

njeno obljubo, 

- krepimo odnos s ponavljanjem in razlagami vrednot in načina vedenja znamke. Izrabimo 

vse komunikacijske kanale, da se bolj natančno razloži vedenje in obljuba znamke. 

Krepitev obljube se nenehno ponavlja, da znamka preide deležnikom v podzavest. 



3.4 Interno znamčenje za doseganje strateških ciljev

Za povečanje možnosti, da bo znamka na dolgi rok delovala uspešno in dosegala zastavljene 

strateške cilje, moramo deležnike aktivno vključev

kupce/potrošnike je pogojen z različnimi prizadevanji, razumevanji in vključevanji v točkah 

dotika. (Pompe 2017b, 87) 

Razvoj vključenosti deležnikov poteka prek več faz (zavedanje, razumevanje, sprejemanje, 

zavzemanje). Da se deležniki aktivno vključijo v dogajanje in dejavnost, ne zadostuje le 

informiranje le-teh, temveč jih spodbudimo s pomočjo pojasnjevanja in angažiranja. (Pompe 

2017b, 87) Pompe (2017b, 87)

zaznavanjem ciljev (»v očeh«), ki naj bi jih organizacija ali znamka dosegla, ter nadaljuje z 

razumevanjem (»v mislih«) in sprejemanjem (»v srcu«) do stopnje, na kateri se začnejo 

deležniki aktivno zavedati, da se zaznani cilj

Slika 

Pripadnost znamki gradimo znotraj podjetja, z močnimi komunikacijskimi sporočili, ki 

navdušujejo in aktivirajo zaposlene. To je možno le, če imajo vodje pomembne 

jih delajo močne in zgledne. Pomembno je, da vodja verjame v vizijo, da z dejanji uresničuje 

vizijo podjetja in je zagnan ter ima moč za doseganje zastavljenih ciljev. Pomembno je tudi, 

da se z znamko poistoveti in prevzame kulturo in vrednot

Kadarkoli je v stiku z notranjo ali zunanjo javnostjo, živi in pripoveduje zgodbo o znamki. 

(Pompe 2017b, 102) 
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Za povečanje možnosti, da bo znamka na dolgi rok delovala uspešno in dosegala zastavljene 

strateške cilje, moramo deležnike aktivno vključevati v njen proces. Vpliv deležnikov na 

kupce/potrošnike je pogojen z različnimi prizadevanji, razumevanji in vključevanji v točkah 

Razvoj vključenosti deležnikov poteka prek več faz (zavedanje, razumevanje, sprejemanje, 

). Da se deležniki aktivno vključijo v dogajanje in dejavnost, ne zadostuje le 

teh, temveč jih spodbudimo s pomočjo pojasnjevanja in angažiranja. (Pompe 

(2017b, 87) nadalje podkrepi razlago: »Vpletenost deležnikov se začne 

zaznavanjem ciljev (»v očeh«), ki naj bi jih organizacija ali znamka dosegla, ter nadaljuje z 

razumevanjem (»v mislih«) in sprejemanjem (»v srcu«) do stopnje, na kateri se začnejo 

deležniki aktivno zavedati, da se zaznani cilji začnejo dosegati (»v rokah«).

Slika 2: Postopek internega znamčenja 

Vir: Pompe 2017b, 87 

Pripadnost znamki gradimo znotraj podjetja, z močnimi komunikacijskimi sporočili, ki 

navdušujejo in aktivirajo zaposlene. To je možno le, če imajo vodje pomembne 

jih delajo močne in zgledne. Pomembno je, da vodja verjame v vizijo, da z dejanji uresničuje 

vizijo podjetja in je zagnan ter ima moč za doseganje zastavljenih ciljev. Pomembno je tudi, 

da se z znamko poistoveti in prevzame kulturo in vrednote, za katere se znamka zavzema. 

Kadarkoli je v stiku z notranjo ali zunanjo javnostjo, živi in pripoveduje zgodbo o znamki. 

 
 

Za povečanje možnosti, da bo znamka na dolgi rok delovala uspešno in dosegala zastavljene 
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kupce/potrošnike je pogojen z različnimi prizadevanji, razumevanji in vključevanji v točkah 

Razvoj vključenosti deležnikov poteka prek več faz (zavedanje, razumevanje, sprejemanje, 

). Da se deležniki aktivno vključijo v dogajanje in dejavnost, ne zadostuje le 

teh, temveč jih spodbudimo s pomočjo pojasnjevanja in angažiranja. (Pompe 

Vpletenost deležnikov se začne z 

zaznavanjem ciljev (»v očeh«), ki naj bi jih organizacija ali znamka dosegla, ter nadaljuje z 

razumevanjem (»v mislih«) in sprejemanjem (»v srcu«) do stopnje, na kateri se začnejo 

«).« 

 

Pripadnost znamki gradimo znotraj podjetja, z močnimi komunikacijskimi sporočili, ki 

navdušujejo in aktivirajo zaposlene. To je možno le, če imajo vodje pomembne lastnosti, ki 

jih delajo močne in zgledne. Pomembno je, da vodja verjame v vizijo, da z dejanji uresničuje 

vizijo podjetja in je zagnan ter ima moč za doseganje zastavljenih ciljev. Pomembno je tudi, 

e, za katere se znamka zavzema. 

Kadarkoli je v stiku z notranjo ali zunanjo javnostjo, živi in pripoveduje zgodbo o znamki. 



Slika 3: Potek komunikacij za grajenje pripadnosti znamki

Seznanjenost, vključevanje in razumevanje zaposlenih vodi k pripadnosti, zvestobi in 

ambasadorstvu. Na pripadnost znamki močno vplivajo tudi priljubljeni izdelki na trgu, ki s 

svojo priljubljenostjo dvigujejo vrednost in ponos deležnikom. Da deležniki ostanejo zv

znamki, jim moramo dati svobodo samostojnega odločanja, ko pride do sprememb. V takem 

primeru ponudimo le vzorec vedenja, ki ga pa ne predpišemo. (Pompe 2017
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: Potek komunikacij za grajenje pripadnosti znamki

Vir: Pompe 2017b, 102 
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: Potek komunikacij za grajenje pripadnosti znamki 

enost, vključevanje in razumevanje zaposlenih vodi k pripadnosti, zvestobi in 

ambasadorstvu. Na pripadnost znamki močno vplivajo tudi priljubljeni izdelki na trgu, ki s 

svojo priljubljenostjo dvigujejo vrednost in ponos deležnikom. Da deležniki ostanejo zvesti 

znamki, jim moramo dati svobodo samostojnega odločanja, ko pride do sprememb. V takem 

primeru ponudimo le vzorec vedenja, ki ga pa ne predpišemo. (Pompe 2017b, 105) 



4 POSPEŠITEV RASTI ŠTA

V nasprotju s togimi pristopi k znamčenju Kon

metodologijo bolj dinamičnega znamčenja štartnikov, prilagojeno nepredvidljivemu trgu. 

»Metodologija predpostavlja, da je znamka neprestano razvijajoča se entiteta. Da se 

podjetniki lažje odločijo kako razvijati z

predstavljajo eno zanko v nepretrganem procesu,« zatrjujeta Konečnik Ruzzier in Ruzzier 

(2015). 

Te štiri faze so (Konečnik Ruzzier in Ruzzier, 2015)

1. razišči, 

2. razvij, 

3. izvedi, 

4. potrdi in oceni. 

Slika 4: Štiri faze v zanki znamčenja po modelu SBFunnel

Vir: Konečnik Ruzzier in Ruzzier 2015

Te štiri korake razumemo kot smernice za hiter razvoj štartnika v izjemno nepredvidljivih 

razmerah z vidika podjetnika. 

Vse se začne z vizijo. Vizija je začetek poti vsakega podjetnika in brez nje smo izgubljeni. Z 

jasno določeno vizijo v mislih, začnemo raziskovati okolje v katerem si želimo kot 
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POSPEŠITEV RASTI ŠTARTNIKA Z ZNAMČENJEM 

V nasprotju s togimi pristopi k znamčenju Konečnik Ruzzier in Ruzzier (2015) predlagata 

metodologijo bolj dinamičnega znamčenja štartnikov, prilagojeno nepredvidljivemu trgu. 

»Metodologija predpostavlja, da je znamka neprestano razvijajoča se entiteta. Da se 

podjetniki lažje odločijo kako razvijati znamko, naj sledijo štirim fazam procesa, ki 

predstavljajo eno zanko v nepretrganem procesu,« zatrjujeta Konečnik Ruzzier in Ruzzier 

(Konečnik Ruzzier in Ruzzier, 2015): 

: Štiri faze v zanki znamčenja po modelu SBFunnel

Vir: Konečnik Ruzzier in Ruzzier 2015 

Te štiri korake razumemo kot smernice za hiter razvoj štartnika v izjemno nepredvidljivih 

 

Vizija je začetek poti vsakega podjetnika in brez nje smo izgubljeni. Z 

jasno določeno vizijo v mislih, začnemo raziskovati okolje v katerem si želimo kot 
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predstavljajo eno zanko v nepretrganem procesu,« zatrjujeta Konečnik Ruzzier in Ruzzier 

 

: Štiri faze v zanki znamčenja po modelu SBFunnel 

Te štiri korake razumemo kot smernice za hiter razvoj štartnika v izjemno nepredvidljivih 

Vizija je začetek poti vsakega podjetnika in brez nje smo izgubljeni. Z 

jasno določeno vizijo v mislih, začnemo raziskovati okolje v katerem si želimo kot 



organizacija delovati. Raziščemo industrijo in naše tekmece v ožjem in širšem okolju. 

Poskušamo določiti in razumeti ciljno skupino odjemalcev, ki bi lahko potencialno podprli 

naš izdelek. Z zbranimi informacijami s trga in ključnih virov, ki si jih lastimo (finance, 

ljudje, znanje itd.), lahko začnemo razvijati lastno znamko. (Konečnik Ruzzier in Ruzzier

2015, 32) 

V naslednji testni fazi razvijanja, začnemo razvijati znamko. Ustvarimo edinstveno zgodbo, ki 

je predstavljena z želenimi vizualnimi elementi (ime znamke, slogan, logotip itd.). V prvi dve 

fazi – v proces raziskovanja (1) in razvijanja (2)

iz ciljnih skupin, da ocenijo naše delo in nam tako ponudijo ideje kako nadalje ravnamo z 

znamko. (Konečnik Ruzzier in Ruzzier 2015, 32) Ko vključimo odjemalce v proces 

soustvarjanja znamke, je zelo pomembno, da posta

dopustimo, da v celoti izrazijo svoje mnenje. Mnogokrat z izražanjem svojih mnenj preveč 

vplivamo na mnenja drugih in tako ne dobimo kvalitetnih odgovorov. Naslednja napaka je, da 

v proces vključujemo napačne lju

Ruzzier in Ruzzier 2015, 154)

V tretji fazi razvoja (3), se osredotočimo na komuniciranje znamke znotraj podjetja med 

zaposlenimi, ter prek pravilnih kanalov svojim ciljnim odjemalcem. V tej fazi 

celovito ovrednotimo znamko in njeno komercialno vrednost. (Konečnik Ruzzier in Ruzzier 

2015, 33) 

Vir: Konečnik Ruzzier in Ruzzier 2015
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V naslednji testni fazi razvijanja, začnemo razvijati znamko. Ustvarimo edinstveno zgodbo, ki 

je predstavljena z želenimi vizualnimi elementi (ime znamke, slogan, logotip itd.). V prvi dve 

v proces raziskovanja (1) in razvijanja (2)– lahko vključimo tudi potencialne odjemalce 

iz ciljnih skupin, da ocenijo naše delo in nam tako ponudijo ideje kako nadalje ravnamo z 

znamko. (Konečnik Ruzzier in Ruzzier 2015, 32) Ko vključimo odjemalce v proces 
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dopustimo, da v celoti izrazijo svoje mnenje. Mnogokrat z izražanjem svojih mnenj preveč 

vplivamo na mnenja drugih in tako ne dobimo kvalitetnih odgovorov. Naslednja napaka je, da 

v proces vključujemo napačne ljudi – tiste, ki ne sodijo med naše ciljne skupine. (Konečnik 

Ruzzier in Ruzzier 2015, 154) 

V tretji fazi razvoja (3), se osredotočimo na komuniciranje znamke znotraj podjetja med 

zaposlenimi, ter prek pravilnih kanalov svojim ciljnim odjemalcem. V tej fazi 
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Slika 5: SBFunnel zanka 

Vir: Konečnik Ruzzier in Ruzzier 2015 
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Pravzaprav gre pri znamčenju za neprekinjen proces. Povratne informacije obstoječih in 

potencialnih odjemalcev v fazi potrditev in vrednotenja nam razkrijejo potrebne spremembe v 

naši strategiji znamčenja. Če povratne informacije namigujejo na racionalne spremembe, ki so 

v skladu z našo vizijo, celoten proces ponovimo in te spremembe poskušamo izpeljati. 

Vsakič, ko ta proces ponovimo, smo le korak bližje želenim ciljnim odjemalcem. (Konečnik 

Ruzzier in Ruzzier 2015, 34) 

4.1 Tradicionalni pristopi k znamčenju 

Dejstvo je, da so potrošniki zelo pomembni deležniki organizacije, zato je ključnega pomena, 

da poznamo različne pristope in načine, kako nanje vplivati, da se odločijo prav za naš 

izdelek. Spremembe v okolju imajo močan vpliv na vse ljudi. Razlike v življenjskem slogu, 

nakupnih navadah in odnosi do okolja, politike in medijev, se med različnimi generacijami 

povečujejo. Mlajša, ko je generacija, več različnih skupin se v njej oblikuje in tako prihaja do 

polarizacije med ljudmi glede na njihov življenjski slog oz. identiteto. Takšno stanje le 

otežuje delo upravljavcem znamk, saj vemo, da gre pri upravljanju znamk za pomembno 

povezavo med identiteto znamke in identiteto posameznika oz. skupine. (Tuškej 2015, 39) 

Strokovnjaki so na podlagi raziskav več kot 300 znanstvenih prispevkov in publikacij iz 

različnih virov, identificirali ponavljajoče se vzorce in poimenovali sedem različnih pristopov 

k znamčenju (Kataja, Nguyen in Rantala 2017): 

- ekonomski pristop k znamčenju temelji na tradicionalnem marketinškem spletu 4P 

(product, place, price, promotion), ki ga organizacija izrabi pri ustvarjanju marketinških 

strategij. Organizacije si med seboj konkurirajo pri pridobivanju kupcev/potrošnikov na 

podlagi postavljanja cen. Socialno-ekonomski položaj blagovne znamke je vedno v 

ravnotežju, 

- identitetni pristop, kjer organizacija pri ustvarjanju marketinških strategij usmeri 

pozornost v ustvarjanje identitete znamke. Ustvarjena identiteta znamke na strani 

upravljavcev vodi k ustvarjanju podobe znamke na trgu, ki igra ključno vlogo v nakupnih 

procesih. Kupci/potrošniki se odločajo na podlagi določenih obljub in vrednosti, ki jih 

znamka ponuja, 

- potrošnikov pristop je poimenovan po organizacijski usmeritvi izključno v potrebe 

kupcev/potrošnikov. Organizacije proučujejo nakupne odločitve kupcev in na podlagi 

ugotovitev ustvarijo marketinško strategijo in ponudijo izdelek ali storitev za določeno 

ciljno skupino, 

- osebnostni pristop k trženju se posveča izpostavljanju izdelkov na dogodkih, filmih, 

glasbenih videospotih in drugih medijsko izpostavljenih priložnostih. Veliko vlogo v tem 

pristopu igra sponzoriranje oseb z enakimi vrednotami, kot jih nosi znamka in tako 
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ustvarja pozitivno podobo med kupci/potrošniki. Uporabniki si z nakupom teh izdelkov 

delijo del življenjskega sloga in podobe s slavnimi osebami, 

- relacijski pristop, kjer organizacija ustvari direktno komunikacijo z rednimi strankami. 

Prek elektronske pošte, dogodkov ali članskih kartic zbirajo pomembne informacije o 

vedénju strank in se tako usmerijo na njihove specifične interese. Kupci/potrošniki dobijo 

občutek spoštovanja in se počutijo kot del organizacije, 

- skupnostni pristop k znamčenju, kjer igra znamka povezovalno vlogo in povezuje 

odjemalce v skupnost (pleme). V določenih primerih si ljudje želijo biti del neke večje 

celote, skupnosti ali socialnega okolja. Za pojasnjevanje tega socialnega vedénja 

odjemalcev si upravitelji znamk pomagajo z etnografskimi teorijami, 

- kulturni pristop je v pomoč pri predvidevanju prihodnosti znamke in njene kulture. na 

podlagi opazovanja kupčevih nakupnih odločitev lahko predvidimo, kaj nas čaka v 

prihodnosti, kako se svet spreminja in kako trendi vplivajo na kupce/potrošnike. 

 

Pomembno je, da se odločimo za primeren način, kako vplivati na svoje obstoječe in 

potencialne stranke. Spoznali smo sedem različnih pristopov, vendar včasih uporaba enega 

samega pristopa ni dovolj. V sodobnejših podjetjih je moč zaslediti skupek dveh ali več 

različnih pristopov k znamčenju. Da pa lahko razumemo trend znamčenja, moramo najprej 

razumeti naštetih sedem osnovnih pristopov. Razumeti moramo tudi, da odjemalci in njihovo 

nakupno vedenje igra pomembno vlogo pri ustvarjanju vrednosti blagovne znamke. (Kataja, 

Nguyen in Rantala 2017) 

4.2 Trije načini trženja 

Proučevanje številnih podjetij nakazuje tri različne načine trženja (Saxena 2016): 

- podjetniško trženje (angl.: entrepreneurial) zaznamuje visoka stopnja tveganja in 

inovativni načini pri komuniciranju s kupci/odjemalci, 

- izoblikovano trženje (angl.: formulated) temelji na podatkih raziskav trga in je vnaprej 

natančno načrtovano. Podjetjem je prioriteta raziskava trga, oglaševanje, usposobljeno 

prodajno osebje in načrtovanje izdelkov, 

- znotraj-podjetniško trženje/ trženje znotraj organizacije (angl.: intrapreneurial) zadolžuje 

notranje deležnike znamke, da se povežejo s svojimi odjemalci in odkrijejo nove načine 

kako izboljšati njihov življenjski slog ali kako povečati vrednost znamke v njihovem 

življenju. 
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5 PODJETNIŠKO TRŽENJE 

Močne blagovne znamke si v očeh ciljnih odjemalcev ustvarijo dobro podobo. Odjemalce 

navdušuje, da znamke, ki jih uporabljajo sami, predlagajo tudi svojim prijateljem, 

sorodnikom, sodelavcem itd. Četudi je prava moč blagovne znamke v ustvarjeni percepciji 

odjemalcev, za njo stoji jasna upravljalna in marketinška strategija, ki je skrbno zasnovana in 

izvedena s strani notranjih deležnikov. Ta strategija na dolgi rok odraža pogled ustanoviteljev 

podjetja, menedžerjev in zaposlenih. (Konečnik Ruzzier in Ruzzier 2015, 25) 

Veliko število uspešnih štartnikov ima poleg znanja, kako vključiti ciljne skupine odjemalcev 

v komuniciranje, tudi znanje, kako inovirati in nadgraditi obstoječe pristope h komuniciranju 

in razvijanju znamke. Boljša ko je edinstvena komunikacija in izkušnja uporabnika, tem več 

bomo lahko poželi uspeha; seveda pod pogojem, da zadovoljujemo potrebe odjemalcev. 

(Konečnik Ruzzier in Ruzzier 2015, 120) 

Potrebno je razviti edinstven pristop. Začnemo lahko pri komuniciranju z omejenim številom 

odjemalcev, – recimo na lokalni ali regionalni ravni ali manjša ciljna skupina – da ocenimo 

marketinško strategijo, preden bomo naslovili širše prebivalstvo. (Konečnik Ruzzier in 

Ruzzier 2015, 120) 

Za dosego strateških marketinških ciljev, v različnih fazah razvoja podjetja uporabimo 

različne marketinške strategije. Razloži tudi razlikovanje med 'podjetniškim trženjem' kot 

nenačrtovano obliko trženja v začetnih fazah razvoja podjetja ter 'znotraj-podjetniško trženje' 

kot ustvarjalen način trženja v kasnejših fazah razvoja podjetja. (Morris, Schindehutte in 

LaForge 2002) 

Pojem podjetniško trženje je dokaj pogosto uporabljen izraz v asociaciji z marketinškimi 

aktivnostmi manjših podjetij z omejenimi finančnimi sredstvi; s potrebo po kreativnih in 

nekoliko nesofisticiranih trženjskih strategijah, ki temeljijo predvsem na osebnem mreženju. 

(Morris, Schindehutte in LaForge 2002) 

Kljub številnim različnim tržnim konceptom in modelom, izstopajo nekateri primeri, ki so 

edinstveni in te inovativne modele označimo kot "podjetniške tržne modele". Podjetniško 

trženje v zadnjem času postaja vse bolj priljubljeno med podjetniki in tržniki povsod po svetu. 

Omenjena poslovna filozofija se razvija tudi v nekaterih tradicionalnih industrijah, npr. v 

letalskih družbah, informacijski tehnologiji, modni in avtomobilski industriji itd. (Morrish in 

Deacon 2011) 

V praksi ta koncept trženja uporabljajo predvsem majhna podjetja. Majhna podjetja so bolj 

fleksibilna, zato lažje dodajo kaj popolnoma novega in uživaškega k normativom tržnega 

spleta. (Morrish in Deacon 2011) Majhna podjetja potrebujejo podjetniške pristope, ki 
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spodbudijo rast podjetja, in tako najlažje izkoristijo priložnost z inoviranjem pri trženju. 

Podjetniško trženje kot pristop je predlagan v času neprestanih družbenih in tehnoloških 

sprememb za vzpostavitev dolgoročnih razmerij s kupci. (Morrish in Deacon 2011) 

5.1 Osnovne dimenzije podjetniškega trženja 

Podjetniško trženje izvira iz dveh izrazitih disciplin, trženja in podjetništva. Nova združena 

disciplina izvira iz začetka 21. stoletja in zajema vidike trženja, ki ne spadajo med 

tradicionalne tržne koncepte. V ta koncept spadajo podjetniki, ki se osredotočajo predvsem na 

inovacije, šele nato na potrebe odjemalcev. Podjetniki ne sledijo tradicionalnim tržnim 

pristopom segmentiranja kupcev in pozicioniranja izdelkov, temveč se poslužujejo bolj 

interaktivnih metod. (Morrish in Deacon 2011, 5) Ta razlaga nakazuje, da se podjetniškega 

trženja poslužujejo podjetniki z vizijo usmerjeno predvsem na produkt. Morris, Schindehutte 

in LaForge (2002, 5) podjetniško trženje definirajo kot »proaktivno zaznavo in izrabo 

priložnosti za pridobitev in ohranitev profitabilnih strank, z inovativnimi pristopi k 

managementu tveganja, izkoriščanja virov in ustvarjanja vrednosti.« (Morrish in Deacon 2011 

5, po Morris, Schindehutte in LaForge 2002, 5) 

Iz definicije so Morris, Schindehutte in LaForge izpeljali sedem osnovnih dimenzij 

podjetniškega trženja, katerih se podjetniški tržniki poslužujejo za ustvarjanje konkurenčne 

prednosti na trgu: 

5.1.1 Proaktivnost 

Industrije in trge lahko opišemo kot okoljske razmere in omejitve, ki narekujejo smernice 

delovanja podjetij in načine, na katere proizvajajo ter ponujajo svoje proizvode. Na podlagi 

tega si ustvarimo predpostavke glede ponujene vrednosti. Za povečanje vrednosti podjetja 

neprestano iščejo nove načine doseganja konkurenčne prednosti z uvajanjem novosti v 

temeljne procese delovanja, to je proizvodnje, distribucije, prodaje. (Morris, Schindehutte in 

LaForge 2002) 

Podjetniško trženje ne gleda na zunanje okolje kot na razmere, ki bi narekovale delovanje 

podjetja. Proaktivno vedenje označimo kot skupek dispozicij, ki označijo razlike med ljudmi, 

na podlagi katerih sprejmemo odločitve, kako vplivamo na njihovo okolje. Proaktivnost je 

označena kot vedenje podjetnika, ki prek strategije trženja vpliva na stanje zunanjega okolja 

in s tem zmanjša negotovost, odvisnost ter ranljivost podjetja. (Morris, Schindehutte in 

LaForge 2002) 
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5.1.2 Priložnostni nagon 

Zaznavanje in izkoriščanje priložnosti je temeljna podjetniška aktivnost. Priložnost je 

posledica zaznave tržnih pomanjkljivosti in predstavlja potencialni vir zaslužka. Ustvarjene 

priložnosti na trgu so odvisne od sprememb v okolju in naloga podjetnikov je, da te 

priložnosti odkrijejo in kar se da dobro izkoristijo. Za izkoriščanje novo odkritih priložnosti je 

ponavadi potreben razvoj inovativnih trženjskih konceptov. Aktivno iskanje priložnosti je 

lahko v pomoč pri predvidevanju trendov in usmeritvi znamke, za večje tržne preboje pa 

potrebujemo več ustvarjalnosti. (Morris, Schindehutte in LaForge 2002) 

5.1.3 Intenzivnost vključevanja odjemalcev 

Podjetniško trženje se poslužuje ustvarjalnih načinov tako za pridobivanja novih odjemalcev, 

kot tudi za vzdrževanje in razvoj razmerij z obstoječimi odjemalci. Vlaganje v razvoj razmerij 

z odjemalci temelji na gibljivih ocenah vseživljenjske vrednosti uporabnika (angl.: Lifetime 

value) in kapitala uporabnika (angl.: Customer equity). Namen vključevanja odjemalcev v 

razvoj znamke je ustvariti razmerje s ciljno skupino, ki temelji na čustvenem nivoju. (Morris, 

Schindehutte in LaForge 2002) 

5.1.4 Inovativnost 

Vpeljevanje trajnih inovacij v podjetje spodbudimo z generiranjem novih idej tako znotraj kot 

tudi zunaj podjetja, ki jih nato uporabimo pri izboljšavi produktov, storitev, procesov, 

tehnologije in pozicije na trgu. Trženje predstavlja sestavni del trajnostnih inovacij. Trženje 

prevzema vlogo prepoznavanja priložnosti, ustvarjanja novih tržnih konceptov, tehnične 

podpore ter na ustvarjalen način povečuje ključne vire za nadaljnjo podporo vpeljevanja 

inovacij. Gre za neprestan proces, pri katerem notranji upravljavci znamk neprestano razvijajo 

nove pristope k segmentiranju ciljnih kupcev, upravljanju znamk, določanju cen, izgledu 

izdelkov, komuniciranju z odjemalci, poslovanju in pri drugih operacijah. (Morris, 

Schindehutte in LaForge 2002) 

5.1.5 Upravljanje s tveganji 

Izvajanje operacij za vodenje podjetja predstavljajo različne stopnje tveganja. Tveganje se 

odraža pri razpolaganju z viri podjetja, pri razvoju izdelkov, storitev in trženju. Naloga tržnika 

je upravljanje z vplivi zunanjega okolja na organizacijo na način, s katerim zmanjšamo 

negotovost in ranljivost ter povišamo stopnjo neodvisnosti organizacije na trgu. Nadalje, z viri 

upravljamo tako, da jih je mogoče hitro dodeliti ali ukiniti pri novem projektu, kar poviša 

stopnjo fleksibilnosti (angl.: Flexibility). Fleksibilnost lahko dosežemo s sodelovanjem z 
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zunanjimi izvajalci, sodelovanjem in sklepanjem partnerstev, podrobnimi raziskavami trgov 

in inovativnim razvojem izdelkov, sodelovanjem z odjemalci itd. (Morris, Schindehutte in 

LaForge 2002) 

5.1.6 Izkoriščanje virov 

Pri podjetniškem trženju izkoriščamo razpoložljive vire v največji možen prid. S prepletanjem 

izkušenj in spretnosti, pregovorimo tiste, ki upravljajo z viri, na primer z denarjem, delovno 

silo, delovnimi stroji itd. in da vire uporabimo na bolj optimalen način. To vključuje 

opravljanje nadur ekipe, da oddelek opravi več kot je potrebno, združevanje virov za 

ustvarjanje večje vrednosti, porabljanje nekaterih virov za pridobivanje drugih itd. (Morris, 

Schindehutte in LaForge 2002) 

Morda je najpomembnejše dejstvo, da gre pri sposobnosti doseganja lastnih ciljev, mnogokrat 

tudi za izkoriščanje virov v lasti nekoga drugega. Prek obljub, dogovorov in vrnjenih uslug si 

ustvarimo socialno mrežo stikov, s pomočjo katerih premagujemo ovire. S komunikacijskimi 

veščinami izmenjujemo, izposojamo, souporabljamo, najemamo ali zakupimo različne vire, ki 

so nam na razpolago. (Morris, Schindehutte in LaForge 2002) 

5.1.7 Ustvarjanje vrednosti 

Osrednje bistvo podjetniškega trženja je ustvarjanje vrednosti na inovativen način. Odkriti 

moramo neizkoriščene vire vrednosti za odjemalce, ter ustvariti edinstvene kombinacije 

razpoložljivih virov, ki ustvarijo največjo vrednost. Dandanes so trgi zelo dinamični, kar je 

posledica hitrega spreminjanja vrednosti izdelka za odjemalca. Naloga tržnika je podrobno 

raziskati vsak element tržnega spleta 7P (product, place, price, promotion, people, process, 

physical evidence), na podlagi katerih je mogoče odkriti vir neizkoriščenega potenciala pri 

ustvarjanju vrednosti. (Morris, Schindehutte in LaForge 2002) 
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6 ŠTUDIJA PODJETNIŠKEGA TRŽENJA ZNAMK 42BELOW IN PENDERYN 

Podjetniško trženje je način trženja, ki se uporablja predvsem v manjših podjetjih z omejenimi 

sredstvi, kar temelji na izkoriščanju osebnih poznanstev. 

Morris, Schindehutte, and LaForge (2002) so razvili sedem osnovnih dimenzij podjetniškega 

trženja, ki jih bomo uporabili na dveh primerih v empiričnem delu raziskave. Te so 

proaktivnost, priložnostni nagon, vključevanje odjemalcev v proces, inovativnost, upravljanje 

s tveganji, izkoriščanje virov in ustvarjanje vrednosti. 

Raziskali bomo dva uspešna primera podjetniškega trženja blagovnih znamk žganih pijač 

'42Below Vodka' in 'Penderyn Whisky'. Obe znamki posedujeta nekatere skupne lastnosti, 

čeprav se kljub temu močno razlikujeta. Obe delujeta v zreli industriji, kjer prevladujejo 

velika globalna podjetja in izhajata iz okolja, ki ni tipičen za izdelavo tovrstnih pijač. 

Prikazali bomo, da lahko podjetja s pomočjo inovativnih podjetniških pristopov, uspešno 

delujejo na trgu z močno konkurenco. 

Preglednica 3: Profila podjetij 42Below in Welsh Whisky Company 

Ime 42Below Ltd Welsh Whisky Company Ltd 

Letnica 

ustanovitve 

1999 1998 

Država izvora Nova Zelandija, Auckland Wales, Penderyn 

Industrija Destiliranje vodke in gina Destiliranje viskija 

Trg 

 

Nova Zelandija, ZDA, Kanada, 

Avstralija, Velika Britanija, 

*Francija, *Irska, *Italija, *Španija, 

*Nemčija, *Švica, *Avstrija, 

*Kitajska, *Filipini, *Japonska, 

*Tajska, *Tajvan, *Koreja, 

*Singapur, *Malezija, *Indija, 

*Mehika, *Nizozemska, *Rusija 

Velika Britanija, ZDA, Kanada, 

Rusija, Japonska, Kitajska, 

Tajska, Avstralija, **preko 

spleta 

Spletna stran Http://www.42below.com Http://www.penderyn.wales 

* po prevzemu Barcardija. 
** dražba viskija v omejenih količinah. 
Vir: 42Below 2013b; Matthews 2013; Penderyn Destillery 2017 
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6.1 42Below vodka 

Vizija: Izdelati visoko kakovosten izdelek in zgraditi znamko, ki bo postala globalna ikona 

Nove Zelandije. 

42Below izhaja iz Nove Zelandije, kjer leta 1999 nekdanji Saatchi & Saatchi strokovnjak za 

trženje Geoff Ross, z vizijo da izdela visoko kakovosten izdelek in zgradi znamko, ki bo 

postala globalna ikona Nove Zelandije, doma v garaži postavi destilarno za izdelavo vodke. 

 

Slika 6: Logotip 42Below 

Vir: 42Below 2013a 

Tako kot mnogo štartnikov, Geoff financira 42Below iz lastnega žepa in prodaja vodko 

lokalnim barom. V naslednjih petih letih se odloči preoblikovati izgled steklenice in objavi 

oglaševalsko kampanjo, s čimer užali nekatere slavne osebnosti. 42Below dobi veliko 

medijske pozornosti in postane ena izmed prvih virusnih kampanj (angl.: Viral campaign), kar 

je za 42Below le voda na mlin. Njihova vodka se v Novi Zelandiji prodaja odlično. (42Below 

2013a) Sedem let od ustanovitve znamke Geoff proda del podjetja delničarjem za 15 

milijonov Novozelandskih dolarjev in sam obdrži 26% podjetja. Tri leta kasneje izdelajo 

približno 7000 zabojev tedensko in prodajajo v 25 različnih držav po svetu, kar se meri z 

največjimi proizvajalci v industriji. Ob koncu leta 2006 Bacardi Ltd. kupi 42Below za 138 

milijonov Novozelandskih dolarjev. (Ruth 2005; Morrish in Deacon 2011) 

42Below trdi, da je skrivnost za uspeh v njihovih sestavinah. Opisujejo jo kot »Nova 

Zelandija v steklenici«, kar jih uspešno poveže z lastnostmi države iz katere izvirajo – čistoča, 

čistost, neokrnjenost narave itd. 

Za izdelavo vodke uporabljajo kristalno čisto vodo, ki izvira in teče skozi 42-stopinj 

zemljepisne širine, ki velja za svetovno merilo za čistost vode in zraka. Njihova vodka 
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vsebuje 42% alkohola, kar je precej višje od povprečja med proizvajalci vodke in jim prisluži 

naziv proizvajalca super-premium vodke (kateri temelji izključno na čistosti izdelka). 

 

Slika 7: Prvotna steklenica in preoblikovana steklenica vodke z okusom Honey 

Vir: 42Below 2013a 

Iz slike razberemo, da so pri 42Below ponosni na svojo nacionalnost, saj na steklenici 

izpostavijo »Made in New Zealand« ali kakor sami radi poimenujejo »from the land down 

under.« 

Tri leta po objavi podjetja na delniškem trgu je 42Below razširilo spekter izdelkov tudi na gin 

»South Gin«, mineralno vodo »420« in dva tipa ruma »Seven Tiki« in »Tahiti Dark Rum«. 

Geoff razkriva, da ljudje 42Below obravnavajo kot uspešno tržno zgodbo, vendar je pri 

42Below prav tako pomembno, kaj je na zunanji strani steklenice, kot tudi kaj ponujajo 

znotraj nje. Prav zato so poleg nagrad za eno najhitreje rastočih znamk (New Thinking Award 

– 2006 Trade and Enterprises Export Awards, emerging exporter of the year, Deloitte Fast 50 

Fastest Growing Company Award), bili prejemniki tudi številnih nagrad za visoko kvaliteten 

proizvod (prvo mesto na vseh večjih tekmovanjih za kvaliteten okus vodke). Do prevzema 
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znamke s strani Bacardija je bila 42Below vodka največkrat in najvišje nagrajena vodka na 

svetu. (42Below 2006) 

6.2 Aktivnosti podjetniškega trženja 42Below 

Vodka in koktajli na bazi vodke, so bolj kot v Novi Zelandiji, popularni v Združenih državah 

Amerike in nekaterih delih Evrope, kjer ugotavljajo porast povpraševanja po alkoholnih 

pijačah z okusi. 42Below predstavi inovativne edinstvene okuse Nove Zelandije, kot so 

Kiwifruit, Feijoa, Manuka Honey in Passionfruit. Za razliko od množičnega oglaševanja 

konkurenčnih podjetij 42Below zelo uspešno izrabi virusno trženje (angl.: Viral Marketing) z 

neomajnimi drznimi pogledi na nekatere družbene probleme, kot je homoseksualnost ali 

nacionalna identiteta, ne glede na politično ustreznost problema. (Simple&Loveable 2006) 

Geoff Ross je strokovnjak v oglaševanju, pri čemer ga podpirajo in dopolnjujejo večji 

delničarji s strokovnim znanjem v trženju, modi, medijih in filmski industriji. (Ruth 2005) 

 

Slika 8: Primer oglaševanja 42Below 

Vir: 42Below 2013a 
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V drugem podobnem primeru je 42 anonimnih ljudi, oblečenih v belo, prekrilo Bronte plažo v 

Sydneyju z napihljivimi lutkami in celo ulico avtomobilov zavilo v papir z božičnim 

motivom. Oba primera sta pritegnila veliko medijsko pozornost. Za tem so objavili 

oglaševalsko kampanjo z naslovom »beacuse we can.« Primarni namen njihovih virusnih 

kampanj je ustvariti gibanje enako mislečih ljudi, ki si želijo biti povezani z izrednimi 

aktivnostmi 42Below. (AdNews 2008) 

Njihove ciljne stranke so ljudje z visokim dohodkom. To je segment ljudi, ki si želi biti 

edinstven, zabavan in miselno izzivan. Po teh lastnostih sklepajo, da se najbolje odzovejo na 

individualnost, drznost in nepopustljivost. Ta segment je privržen blagovnim znamkam, ki jih 

odkrijejo sami ali njihovi prijatelji, ne pa tistim, ki so množično oglaševani. Zato 42Below del 

oglaševanja opravi osebno preko izšolanih natakarjev, ki so odgovorni za dober prvi vtis.  

Zaposleni v 42Below nimajo tipičnih nazivov osebja. Geoff je »Chief Vodka Bloke«, koktajl 

natakarje v »Vodka University« poučujejo »Vodka Professors«, medtem ko zaposleni nosijo 

enake majice z napisi »42Below Job«. 

Geoff želi, da bi bila 42Below najbolj zaželena znamka vodke po svetu in je prepričan, da 

resnično uspešne znamke svojim strankam ponujajo svežino in eksotične izkušnje. V ta 

namen lastnosti Nove Zelandije izrabi kot lastno konkurenčno prednost. 42Below prireja letni 

mednarodni svetovni pokal v mešanju koktajlov, katerega se udeleži 42 natakarjev nekaterih 

najboljših barov po svetu v resnično edinstveni novozelandski izkušnji, kjer tekmujejo v 

mešanju vodkinih koktajlov pod ekstremnimi razmerami, kot na primer med skakanjem iz 

letala, bungee-jumping in podobno. Tekmovalce ocenjuje komisija svetovno priznanih in prej 

nagrajenih natakarjev, ki določijo, katera država ima najboljše in najbolj ustvarjalne natakarje. 

Dogodek pokrijejo številne televizijske postaje. (42Below 2008) 

V letu 2006 so ustvarili 15,8 milijonov dolarjev celotnih prihodkov ter 7,2 milijonov dolarjev 

prihodkov od prodaje. Prodajo so povečali na 90.000 9-litrskih zabojev (za 60,6% več zabojev 

kot v letu 2015). Povečanje se nanaša tako na obstoječe trge (Velika Britanija in ZDA kot tudi 

na domači trg v Novi Zelandiji). Večino dobička so vložili v internacionalizacijo in razvoj 

novih trgov, tokrat v Aziji in večjem delu Evrope. Kljub povečanju prodaje je poslovni model 

42Below usmerjen v internacionalizacijo podjetja, proces ki potrebuje visoke investicije. 

Konec leta 2006 42Below posluje s približno 3,6 milijonov dolarjev izgube. Geoff Ross 

zatrjuje: »Vlagati moramo v znamko. Ne izplačujemo dividend. Naš cilj ni ustvarjanje 

dobička, nismo še v tem stanju. Znamka mora rasti.« (Griffin 2004; Stuart 2006) 

Tudi po prevzemu znamke 42Below s strani velikana Bacardi Ltd. so pri 42Below ponosni na 

svojo genialnost in podjetniški pristop k trženju. Kljub temu imajo precej manjši proračun za 

oglaševanje kot konkurenčne znamke. Leta 2008 je celoten proračun za oglaševanje znašal 
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malo prek enega milijona dolarjev. Za kampanjo »because we can« so odšteli približno eno 

tretjino proračuna, kar znaša okoli 400.000 dolarjev. To je v primerjavi s prejšnjimi 

kampanjami za 50% večji znesek. (AdNews 2008) 

V primerjavi s konkurenco je v Avstraliji leta 2008 Diageo za promocijo Smirnoff vodke 

porabil 2,6 milijona dolarjev. Skyy Vodka oglaševanju nameni 500.000 dolarjev. Enako vsoto 

porabi Stolichnaya. Grey Goose in Absolut vsaka porabita približno po 200.000 dolarjev. 

(AdNews 2008) 

Bacardi Ltd. je proračun za oglaševanje znamke 42Below zvišal za 50%. Leta 2008 je tržni 

delež vodke 42Below znašal le 0,2%, zato načrtujejo v desetih letih delež povečati na 10%. 

Geoff Ross meni, da bi pod okriljem Bacardija s tržnimi in finančnimi vložki, 42Below z 

lahkoto prodala med 200.000 in 300.000 zabojev letno v več kot 130 državah po vsem svetu. 

(AdNews 2008) 

Prodaja vodke na globalnem trgu je med leti 2015 in 2016 upadla za 3,4% in znaša 461,3 

milijonov devet litrskih (9L) zabojev. Ob tem se je prodaja visoko kvalitetne vodke (super-

premium, kamor spada tudi 42Below vodka) v istem časovnem obdobju povišala za 2% in 

znaša 133,6 milijonov zabojev. (Mileham 2017) 

Preglednica 4: Najbolje prodajane znamke vodke na globalnem trgu v letih 2015 in 2016 

Ime Prodaja v letu 2015 

(mio 9L zabojev) 

Prodaja v letu 2016 

(mio 9L zabojev) 

Sprememba prodaje (v 

%) 

Smirnoff 25,8 25,5 -1,16 

Absolut 11,02 11 -0,18 

Khortytsa 7,29 7,51 3,02 

Žubrowka 6,15 7,1 15,45 

Krupnik 4 4,4 10 

Svedka 4,2 4,335 4,71 

Pyat Ozer 4,2 4,2 0 

Grey Goose 3,95 3,98 0,76 

Skyy 3,95 3,9 -1,27 

Vir: Mileham 2017 

Iz preglednice lahko razberemo, da se 42Below ne primerja z velikani v industriji po količini 

prodanega izdelka, ampak ugotavlja, če prekaša konkurenčne znamke v številu prejetih 
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nagrad za vrhunsko vodko izdelano iz kakovostnih sestavin neokrnjene novozelandske 

narave. 

 

Slika 9: Slika spletne strani 42Below s predstavitvijo posameznih vrst vodke z okusi 

Vir: 42Below 2013a 

Preglednica 5: Prejete nagrade za kakovost vodke v času od 2004 do 2010 

Okus\Število nagrad 
(od 2004 do 2010) 

Premium Zlata Srebrna Bronasta 

Vodka 1 16 13 2 

Honey 0 1 1 0 

Passion 0 0 1 1 

Kiwi 0 0 1 0 

Vir: 42Below 2013b 
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42Below kot najhitreje rastoče podjetje med leti 2003 in 2006 se primerja z drugimi tako, da 

ugotavlja, če prekaša druge znamke vodke. 

Preglednica 6: Porast prodaje devet litrskih zabojev 42Below vodke med leti 2003 in 

2006 

 

Vir: Glenn 2016 

Prodaja je narasla predvsem zaradi povečanja prepoznavnosti znamke prek uspešnih virusnih 
kampanj. 

 

Slika 10: Primer oglaševanja vodke z okusom Feijoa, Honey in Pure 

Vir: 42Below 2013a 
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6.3 Penderyn whisky 

Vizija: Izdelati viski čist in dragocen kot valižansko zlato. 

Podjetje Welsh Whisky Company Ltd. je bilo uradno ustanovljeno 24. avgusta 1998 v Walesu 

in je takrat domnevno edina destilarna viskija v tej pokrajini. 

 

Slika 11: Logotip Penderyn Whisky 

Vir: Penderyn Destillery 2017 

Zaradi dolgotrajnega zorenja viskija niso prodajali vse do dneva Svetega Davida, 1. marca 
2004, čigar dan zaznamuje pričetek Penderyn destilarne, kot jo poznamo še danes. 

 

Slika 12: Različni izrazi Penderyn viskija 

Vir: Penderyn Destillery 2017 
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V Walesu je bila do ukinitve v 19. stoletju, pred Penderyn destilarna majhna industrija 

destiliranja viskija. Po prepoznavnosti Wales zelo zaostaja za Škotsko regijo, ki je po celem 

svetu znana po izdelavi vrhunsko kakovostnega viskija. Penderyn destilarna sedaj stoji v 

historični vasi Penderyn v valižanski pokrajini, poleg lastnega izvira čiste naravne vode. Za 

destiliranje viskija uporablja staromodno tehnologijo s posodobljeno opremo, ki omogoča 

izdelavo visokokvalitetnega izdelka, večjo učinkovitost in krajši proizvajalni čas. 

Skupina prijateljev je imela vizijo izdelati viski »čist in dragocen kot valižansko zlato«. Z 

začetnim vložkom 130.000 funtov so bolj kot o donosnosti naložbe, sanjali o izdelavi 

vrhunsko kvalitetnega viskija. Kmalu po začetku obratovanja je bilo jasno, da je zaradi 

dolgotrajne proizvodnje in zorenja viskija investicija premajhna, saj bo del žganja pripravljen 

za prodajo po petih letih, preostali del pa šele po nadaljnjih desetih do dvajsetih letih. 

6.4 Aktivnosti podjetniškega trženja Penderyn 

Na razvoj trga nedvomno vpliva kultura podjetja. Lokacija podjetja in proizvodnja viskija jih 

omejuje na proizvodnjo manjših količin alkoholnih pijač, kar Penderyn naredi bolj 

ekskluzivno blagovno znamko. 

 

Slika 13: Penderyn spletna stran 

Vir: Penderyn Destillery 2017 



Namesto, da bi želeli večje količine proizvedenega viskija, se pri Penderyn osredotočijo na 

različne izraze viskija (drugačna različica enakega viskija) v zelo 

(npr. Grand Slam 2005 in 2008, Penderyn Welsh Rugby Union 125th Anniversary Edition, 

Independence Limited Edition, Oloroso Edition, Bryn Terfel itd.).

Slika 14: Penderyn Dragon Range in Golden Range

 

Slika 15: Penderyn Icons of Wales in Special Edition Whiskys (That Try, Independence 
Edition, Oloroso Edition, Bryn Terfel)

Stephen Davies, direktor Penderyn, meni, da je 

proces proizvodnje z računalniško vodenimi sistemi, kjer se proizvede po več milijonov 

steklenic pijače z zelo malo odstopanja. Pri Penderyn odločitve, kdaj je njihov viski najboljši, 

prepustijo glavnemu destilerju Jimu Swanu.
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Stephen Davies, direktor Penderyn, meni, da je primerno za večja globalna podjetja, če vodijo 

proces proizvodnje z računalniško vodenimi sistemi, kjer se proizvede po več milijonov 

steklenic pijače z zelo malo odstopanja. Pri Penderyn odločitve, kdaj je njihov viski najboljši, 

lerju Jimu Swanu. (Morrish in Deacon 2011) 
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majhnih omejenih količinah 
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Da bi lahko publiki razložili edinstvenost svojega viskija, so v destilarni leta 2004 odprli 

center za obiskovalce, ki v letu privabi med 20.000 in 25.000 obiskovalcev. Namen centra je 

prikazati tradicijo in strast do viskija in čim več obiskovalcev privabiti v svojo Penderyn 

skupnost ter jih spreobrniti v zagovornike znamke. Največja atrakcija ob ogledu proizvodnje 

je unikaten način destiliranja v loncih, zasnovanih v 19. stoletju. Iznašel jih je dr. David 

Faraday, potomec slavnega znanstvenika Michaela Faradaya. (Quirk 2011) 

Pri Penderyn so usmerili prodajo viskija na začetku na domači trg, predvsem na člane svoje 

skupnosti, le preostanek izdelka so izvozili v tujino. Ta pristop se izkaže za uspešnega in utrdi 

občutek ekskluzive ter podobo blagovne znamke med odjemalci. Ko ustvarijo temeljno bazo 

odjemalcev, se podajo v internacionalizacijo in prodrejo na druge trge, kot so Kitajska, 

Japonska, Rusija, Avstralija, in nazadnje še ZDA in Kanada. (Matthews 2013) 

Pri Penderyn verjamejo, da je recept za uspeh pristnost in dediščine podjetja, kar je s časoma 

pridobilo enako misleče sledilce. Ustvarili so skupnost, ki njihov izdelek na podlagi 

relacijskega pristopa in čustev, oglašuje viralno, kar Penderyn prihrani čas in napor 

oglaševanja in lahko vso pozornost usmerijo na izdelavo vrhunskega viskija. 

Penderyn ima močno podporo s strani valižanske vlade in pomembnih oseb. Ob otvoritvi 

pričetka prodaje proizvoda se je slavnosti udeležil valižanski princ Charles. Ko so v letu 2004 

pričeli s prodajo viskija, so v tistem koledarskem letu prodali 50.000 steklenic. Ob deseti 

obletnici delovanja podjetja, so v letu 2009 prodali 120.000 steklenic. 75% proizvodnje proda 

Penderyn prek večjih trgovskih verig in drugih distributerjev v Veliki Britaniji. Preostali del 

prodajo na tuje trge – predvsem v Francijo – in v restavracijah ter barih. (Kelsey 2013) 

Preglednica 7: Penderyn finančno poročilo 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

EBITDA 110.807 119.356 113.226 176.713 227.007 255.231 

Kapital 2,410.113 1,818.267 1,618.704 1,772.744 4,503.377 5,167.438 

Dolg 2,066.338 2,403.216 3,081.510 4,443.303 5,476.326 6,077.132 

Vsa sredstva 5,467.546 5,883.474 6,874.361 8,601.385 10,182.132 11,063.414 

Net sredstva 3,401.208 3,480.258 3,792.851 4,158.082 4,705.806 4,986.282 

Vir: Statista 2018 

V letu 2010 so zaposlovali 25 ljudi in ustvarili prihodkov prek tri milijone funtov. Cilj imajo 

razširiti proizvodnjo, ki omogoča prodajo prek 150.000 steklenic na leto. Leta 2013 so 



proizvodnjo razširili na dva individualna kotla za destiliranje, kateri j

znak in temelj tradicije v proizvodnji. Leta 2014 so pridobili dva kotla za destiliranje s 

škotskim poreklom, ki ju uporabljajo za razvijanje novih okusov oz. izrazov viskija.

2013) 

Slika 16: Penderyn 

Trenutno je znamka Penderyn po svetu prepoznana kot ena izmed vrhunskih proizvajalcev 

viskija. Za svoje trdo delo in izjemno pozornost do detajlov so bili ob številnih priložnostih 

nagrajeni s priznanji. Od leta 2008 do 2016 so prejeli 10 zlatih in 10 srebrnih priznanj na 

različnih tekmovanjih širom sveta.

V prihodnje imajo cilj povečati prodajo na vseh trgih, na katerih so trenutno prisotni. Utrditi 

in povečati želijo tržni delež v Veliki Britaniji, predvsem v restavracijah in barih, kjer se v 

zadnjih letih stanje nenehno izboljšuje in se Penderyn Whisky prodaja bolje kot nekatere 

druge znamke viskija v isti kategoriji (Glenfiddich, The Glenlivet, Glenmorangie). (Kelse

2013) 

6.5 Dimenzije podjetniškega trženja 42Below in Penderyn

V nadaljevanju bomo predstavili, kako sta obravnavani podjetji izkoristili sedem osnovnih 

dimenzij podjetniškega trženja.

6.5.1 Proaktivnost 

Proaktivno vedenje je sklop dispozicij glede ravnanja ljudi, 

kako spremeniti njihovo okolje. (
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Pri 42Below in Penderyn kot proaktivno delovanje označimo način oglaševanja na inovativen 

način. 42Below izbere za temo oglaševanja svoja rasistična, s

mnenja o trenutnih problemih v okolju. 

Slika 17: Primer zbadljivega 42Below oglaševanja

Penderyn strmi k povezovanju isto

plemenski pripadnosti. Kot ena redkih d

pritegniti pozornost tako v Walesu, kot tudi na tujih trgih. Izdelek mora biti verodostojen in 

moderen. 

Slika 18: Penderynov oglas »od

Penderyn se v spornih 20

posmehuje valižanskim stereotipom in inteligenci povprečnega Valižana s sporočilom, da to 
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Pri 42Below in Penderyn kot proaktivno delovanje označimo način oglaševanja na inovativen 

način. 42Below izbere za temo oglaševanja svoja rasistična, seksistična in politično sporna 

mnenja o trenutnih problemih v okolju.  

: Primer zbadljivega 42Below oglaševanja 

Vir: 42Below 2013a 
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sekundnih oglaševalnih posnetkih na nacionalni televiziji 

posmehuje valižanskim stereotipom in inteligenci povprečnega Valižana s sporočilom, da to 



ni nekaj, kar bi smeli pričakovati iz 

vrhunskega viskija. 

6.5.2 Priložnostni nagon 

Priložnost pomeni neopažene tržne položaje, ki predstavljajo ustvarjanje dobička. Imeti 

zmožnost prepoznati in ujeti priložnost je v poslovnem svetu ključnega pomena. 

Schindehutte in LaForge 2002)

Podjetji 42Below in Penderyn sta bili ustanovljeni približno istočasno (42Below leta 1999, 

Penderyn leta 1998) na različnih koncih sveta (Nova Zelandija in Wales). Obe podjetji sta 

izkoristili priložnost trenutnih raz

sestavin za izdelavo pijač. Obe podjetji sta izkoristili tudi nacionalni ponos in kulturno 

dediščino za dosego ciljnih odjemalcev. Penderyn je ustvaril koncept, ki ga sami poimenujejo 

»pleme«. Njihovi odjemalci so del plemena (angl.: Tribe). 42Below je s svojimi virusnimi 

kampanjami pridobil zveste odjemalce, ki jih označujejo kot »koktajl elita«.

6.5.3 Intenzivnost vključevanja odjemalcev

Segmenti odjemalcev, ki zavračajo masovno oglaševanje, so bolj predani znamkam, ki jih 

odkrijejo sami ali njihovi prijatelji. 

odkrili nove segmente in vzpostavili učinkovite načine komuniciranja z nji

organizira vsakoletni 'Coctail World

razmerah, pri Penderyn pa so vzpostavili skupnost in elitni klub za člane z ekskluzivnimi 

ponudbami in koristmi. 

Slika 19: Preizkušnja mešanja kokta
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ni nekaj, kar bi smeli pričakovati iz Walesa. Tako Kot iz Walesa tudi ne bi pričakovali 

Priložnost pomeni neopažene tržne položaje, ki predstavljajo ustvarjanje dobička. Imeti 

zmožnost prepoznati in ujeti priložnost je v poslovnem svetu ključnega pomena. 
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izkoristili priložnost trenutnih razmer na trgu, ter izrabe čistih, naravnih, avtentičnih domačih 

sestavin za izdelavo pijač. Obe podjetji sta izkoristili tudi nacionalni ponos in kulturno 

dediščino za dosego ciljnih odjemalcev. Penderyn je ustvaril koncept, ki ga sami poimenujejo 

jihovi odjemalci so del plemena (angl.: Tribe). 42Below je s svojimi virusnimi 

kampanjami pridobil zveste odjemalce, ki jih označujejo kot »koktajl elita«.

Intenzivnost vključevanja odjemalcev 

Segmenti odjemalcev, ki zavračajo masovno oglaševanje, so bolj predani znamkam, ki jih 

odkrijejo sami ali njihovi prijatelji. (Morris, Schindehutte in LaForge 2002)

odkrili nove segmente in vzpostavili učinkovite načine komuniciranja z nji

organizira vsakoletni 'Coctail World Cup' v tekmovanju mešanja kokta

razmerah, pri Penderyn pa so vzpostavili skupnost in elitni klub za člane z ekskluzivnimi 

mešanja koktajla na tekmovanju 42Below Cocktail World Cup

Vir: 42Below 2008 
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kampanjami pridobil zveste odjemalce, ki jih označujejo kot »koktajl elita«. 
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jla na tekmovanju 42Below Cocktail World Cup 



6.5.4 Inovativnost 

Trajne inovacije vključujejo zmožnost apliciranja novih idej v proizvodne procese, izdelke, 

storitve ali trge. (Morris, Schindehutte in LaForge

Podjetji vključita inovacije v proizvodni proces z namenom dodajanja vrednosti svojim 

izdelkom. Penderyn uporablja napredno tehnologijo za dosego čistosti viskija v kontrastu z 

uporabo staromodne opreme in tradicionalnega skladiščenja v starih lesenih sodih. 42Belo

uporablja inovativen način destiliranja vodke. Inovativnost pri 42Below predstavlja razvoj 

novih eksotičnih okusov vodke Kiwifruit, Passionfruit, Feijoa in Manuka Honey, ki so 

posledica rastočih trendov na tujih trgih. Penderyn izdela omejeno količino vi

slavnostnih priložnostih valižanskega športa.

Slika 20: Proces unikatnega destiliranja v Faraday kotlih

6.5.5 Upravljanje s tveganji

Tveganje za obe podjetji predstavljata internacionalizacija in z

Za povečanje prodaje na tujih trgih, so se osredotočili na skrbno izbrane ciljne skupine 

odjemalcev – na izseljence iz držav, iz katerih 42Below in Penderyn izhajata. Pri Penderyn so 

ciljali predvsem na nacionalni ponos ter pr

zavračajo masovno oglaševanje, ki si želijo biti drugačni, edinstveni, ter biti povezani s 

pogumnimi oglaševalskimi potezami. 

Obe podjetji sta uspešno izrabili osebna in poslovna poznanstva za zagotovitev potre

finančnih virov. The Welsh Whisky Company Ltd., ki si lasti znamko Penderyn je ostalo 

privatno podjetje, 42Below pa je zelo hitro vstopilo na trg delnic in kasneje bilo prevzeto s 

strani Bacardi Limited. 
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: Proces unikatnega destiliranja v Faraday kotlih

Vir: Penderyn Destillery 2017 
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na izseljence iz držav, iz katerih 42Below in Penderyn izhajata. Pri Penderyn so 
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zavračajo masovno oglaševanje, ki si želijo biti drugačni, edinstveni, ter biti povezani s 

Obe podjetji sta uspešno izrabili osebna in poslovna poznanstva za zagotovitev potrebnih 

finančnih virov. The Welsh Whisky Company Ltd., ki si lasti znamko Penderyn je ostalo 

privatno podjetje, 42Below pa je zelo hitro vstopilo na trg delnic in kasneje bilo prevzeto s 



Podjetje 42Below so večkrat tožili zaradi oglaš

naslovnico revije New York Times

uporabili v svoj prid in močno zvišali prodajo na ameriškem trgu.

6.5.6 Izkoriščanje virov 

Za zagotavljanje konkurenčne prednosti sta ob

sestavine – vire čiste vode na lokaciji proizvodnje, inovativno tehnologijo za destiliranje in 

povezanost lastnih izdelkov z atributi držav izvora. Pri Penderyn uporabljajo tradicionalne 

sode iz Madeire za skladiščenje in zorenje viskija. 

Slika 21: Pokrajina Wales in neokrnjena narava Nove Zelandije

Slika 

6.5.7 Ustvarjanje vrednosti 

Vrednost za znamki Penderyn in 42Below ustvarja visoko kakovosten izdelek, omejen dostop 

in ekskluzivnost izdelkov, edinstven način proizvodnje, nadpovprečne cene izdelkov, izvirna
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Podjetje 42Below so večkrat tožili zaradi oglaševalskih kampanj, kar jih privede na 

New York Times in mnogih drugih medijih. Medijsko pozornost so uspešno 

uporabili v svoj prid in močno zvišali prodajo na ameriškem trgu. 

Za zagotavljanje konkurenčne prednosti sta obe podjetji zelo uspešno izkoristili edinstvene 

vire čiste vode na lokaciji proizvodnje, inovativno tehnologijo za destiliranje in 

povezanost lastnih izdelkov z atributi držav izvora. Pri Penderyn uporabljajo tradicionalne 

adiščenje in zorenje viskija.  

: Pokrajina Wales in neokrnjena narava Nove Zelandije

Vir: Starmer-Smith 2010; Stuff 2017 

Slika 22: Sodi za skladiščenje iz Madeire 

Vir: Penderyn Destillery 2017 
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embalaža, vključevanje eminentnih oseb in dobro izšolanega osebja, ustvarjanje edinstvene 

zgodbe ter atraktivnih prireditev. 

 

Slika 23: Prince Charles, Jim Swan, Jim Murray na degustaciji Penderyn viskija 

Vir: Penderyn Destillery 2017 

 

Slika 24: Oglaševanje 42Below vodke 

Vir: 42Below 2013a 
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7 SKLEP 

V zaključni projektni nalogi smo želeli predstaviti metodologijo vitkega podjetništva in 

različne načine in pristope k znamčenju. Namen obravnavanega področja je izpostaviti 

pomembnost znamčenja, ki je eden od ključnih dejavnikov za dolgoročni uspeh novega 

podjetja v hitro spreminjajočem se okolju. 

Spoznali smo, da se vitko podjetništvo ne uporablja le v primerih manjših oz. novih podjetij, 

temveč tudi drugod. Poprej omenjena metodologija vitkega podjetništva in njene principe 

lahko uporabljamo tudi v večjih organizacijah, v vladnih programih, zdravstvu in v pomoč pri 

reševanju večjih problemov povsod po svetu. Kajti ne gre za vodič po korakih, kako priti do 

uspeha, temveč gre za vodilo, kako izločimo nepotrebne aktivnosti, ki ne ustvarijo dovolj 

vrednosti in tako lahko ključne vire porabimo bolj optimalno.  

Štartniki v evropskem ekosistemu ne izkoriščajo vsega svojega potenciala. Odstotek 

novonastalih podjetij znaša 7,8% odrasle evropejske populacije, kar je izrazito manj kot 

drugod po Svetu; npr. v Severni Ameriki 13,3% in Aziji 13,1%. Države in druge neodvisne 

organizacije poskušajo zagotoviti čim boljše podjetniško okolje za podporo štartnikom, kljub 

temu pa se zavedajo težav in birokratskih ovir pri internacionalizaciji podjetij, ki je 

pomemben cilj velikemu številu štartnikov. V letu 2016 so slovenski štartniki več kot 

polovico (51,7%) vseh prihodkov ustvarili na tujih trgih.  

Izpostavili smo, da je pogosto ključna kompetenca podjetja prav blagovna znamka, ki pomeni 

veliko dodano vrednost. Prišli smo do sklepa, da se zdi vse bolj logično vlagati v razvoj 

blagovne znamke in njene zgodbe, kot pa samo v razvoj izdelkov. Prav od blagovne znamke 

je dejansko odvisen dolgoročni uspeh marsikaterega podjetja. Podjetje lahko razvija identiteto 

blagovne znamke, ne more pa vplivati na razvoj podobe blagovne znamke, katera se ustvari 

na trgu v očeh odjemalcev in ni nujno, da je skladna z identiteto znamke. Pomembno je, da 

upravitelji znamke jasno zasnujejo komunikacijsko strategijo, ki odjemalcem dostavlja jasna 

sporočila. Ugotovili smo, da je v proces znamčenja potrebno vključiti vse notranje deležnike 

organizacije, katerih vpliv na odjemalce je pogojen z različnimi prizadevanji, razumevanji in 

vključevanji ob stikih z njimi. 

Ob začetku smo predpostavili, da je razvoj znamke ključnega pomena za razvoj marsikaterega 

podjetja. Izkazalo se je, da je temu res tako. Ugotovili smo tudi, da je postopek razvoja 

znamke veliko bolj zahteven, kot se mogoče zdi na prvi pogled. Za znamko stoji veliko več 

dejavnikov, kot le vidni elementi (logotip, slogan, ime itd.), z njo so namreč povezani tudi 

celostna podoba, identiteta, komunikacijske strategije, ljudje v organizaciji, aktivno 

vključevanje odjemalcev, raziskave, načrtovanje, odločitve pogojene s časom itd. Kljub 
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težavnemu procesu si lahko pomagamo z določenimi koraki in pristopi, opisanimi v delu, 

poleg katerih smo vključili tudi najpomembnejše dejavnike za ustvarjanje pripadnosti znamki. 

Ob predpostavki, da se bodo sodobni potrošniki še bolj odtujili od množičnega oglaševanja, 

lahko za prihodnje predvidevamo, da bodo največ uspeha požele visoko cenovne znamke, ki 

odjemalcem ponujajo ekskluzivnost, svežino in popolnoma edinstvene izkušnje. To pomeni 

znamke, ki si drznejo biti drugačne od drugih in izstopati iz množice povprečnih komercialnih 

sporočil. Torej znamke, ki prek ambasadorjev uspejo ustvariti največ vrednosti za svoje 

zveste odjemalce, prek katerih bodo pridobile močno bazo sledilcev. 
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