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POVZETEK 

V magistrski nalogi sta predstavljeni sejemska dejavnost in problematika, povezana 

z merjenjem uspešnosti sejemskega nastopa. Kvantitativna raziskava je bila opravljena 

med slovenskimi podjetji, ki so razstavljala na sejmu DOM 2015 v Ljubljani. Ugotovili smo, 

da si večina razstavljavcev pred sejemskim nastopom zastavi jasne cilje sejemskega nastopa 

in da velika večina po končanem sejmu tudi ugotavlja, kako uspešen je bil njihov nastop. 

Med glavne motive za razstavljanje sodijo prodajno naravnani dejavniki, prav povečanje 

prodaje pa je najpogostejši kazalnik, na podlagi katerega podjetja ocenjujejo sejemski nastop. 

Kljub dejstvu, da so stroški, povezani s sejmi, previsoki, pa ti veljajo za pomembno orodje 

marketinškega komuniciranja. 

Ključne besede: sejem, cilji sejemskega nastopa, merjenje sejemske uspešnosti, marketinško 

komuniciranje, raziskava. 

SUMMARY 

In Master's thesis the fair exhibition activities and issues are presented in relation to 

measuring performance and success of fair appearance. The quantitative research has been 

conducted among Slovene companies which were exhibitors at 2015 Home fair (sejem Dom) 

in Ljubljana. It has been discovered that the majority of exhibitors sets clear goals prior the 

fair appearance and that following the fair most of them analyse their performance. The main 

motifs for exhibiting their products are sales-related factors, additionally increased sales is 

usually the criteria for evaluating fair appearance. Despite the fact that the expenses related to 

fair participation are very high, fairs still are an important tool of marketing communication.  

 

Key words: fair, goals of fair participation, measuring of fair success, marketing 

communication, research. 

UDK: 339.138:339.174(043.2) 
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1 UVOD 

Sejmi so pomembno orodje marketinškega komuniciranja in ena izmed oblik promocije. 

Nastop na sejmu za podjetje pomeni pomembno nalogo. Ne nazadnje pa predstavlja tudi velik 

strošek, zato priprava na sejem zahteva celosten pristop, ki poleg ostalih aktivnosti terja tudi 

ugotavljanje sejemske uspešnosti po zaključku sejma. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

Podjetje se mora odločiti, ali bo razstavljanje na sejmu strateški del marketinga ali zgolj nujno 

zlo, ki se ga pač mora udeležiti. Mnoga podjetja se ne zavedajo moči sejma, osredotočenosti 

na obstoječe in potencialne kupce ter nove poslovne priložnosti. Tipični razlogi, zakaj se 

podjetja odločijo za razstavljanje na sejmih, so: »ker je na njih prisotna tudi naša 

konkurenca«, »če ne bi bili prisotni, bi ljudje začeli širiti negativne govorice o podjetju«, »ker 

se vedno udeležujemo tega sejma«, »ker upamo, da bomo pridobili nove stranke« in 

»pravzaprav ne vemo, zakaj«. Odločitev za sodelovanje na sejmu zaradi zgolj zgoraj 

navedenih razlogov pomeni za podjetje potrato marketinškega proračuna. To so tipični razlogi 

razstavljavcev, ki si za svoj sejemski nastop ne zastavijo ciljev in po končanem sejmu ne 

merijo sejemske uspešnosti (Alessandra, Underation in Zimmerman 2007, 26–29).  

Sejem je dinamično orodje, ki se lahko spreminja glede na socialno-ekonomske potrebe. 

Z nastalo finančno krizo so nekateri sejmi izginili, drugi so se specializirali, povečalo pa se je 

število sejmov, ki omogočajo kupčije in outlet prodajo (Alberca-Oliver, Rodriguea-

Oromendia in Parte-Esteban 2014, 127). Sejmi so, tako opredeljujo Kirchgeorg, Jung in 

Klante (2010, 301), bistveno prodajno in komunikacijsko orodje po vsem svetu že več stoletij. 

V preteklih letih sta ponudba in povpraševanje narasla, posledično so nastala nova 

razstavišča. Vendar pa se sejmi v zadnjem času soočajo s konkurenco, ki jo predstavljajo 

sodobni mediji. Prav tako pa globalizacija trgov pomeni več sejemskih organizatorjev. 

Po Geigenmüllerjevi so sejmi pomembna platforma za pridobitev informacij o kupcih in 

konkurentih, o trendih in razvoju, za prodajo in vključevanje v razmerja s kupci. Dejstvo je, 

da uspešen nastop ne vključuje samo števila pridobljenih kontaktov ali poslov; sejmi 

predstavljajo pomemben inštrument v marketingu odnosov (Geigenmüller in Bettis-Outland 

2012, 432). Povzeto po Barrosu, udeležba na sejmu za razstavljavce predstavlja visok strošek, 

zaradi česar morajo poznati dejavnike, ki vplivajo na uspešen nastop. Zato je razvoj orodja, ki 

omogoča vrednotenje sejemskega nastopa, odločilnega pomena, predvsem za snovalce 

strategij in management (Barros idr. 2011, 141). 

Za napovedovanje sejemskega uspeha se pametni razstavljavec ne zanaša na intuicijo in 

izkušnje. Namesto tega se za ohranjanje sejemskega uspeha opira na znanstvene meritve 

(Heuer 2013). Kot navaja Jefferson, je industrijska raziskava pokazala, da si le 24 % 

razstavljavcev za svoj sejemski nastop zastavi cilje. Samo 10 % teh pa naredi tudi naslednji 
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korak in izmeri sejemski uspeh (Jefferson 2012). Tudi Bettis-Outland v svoji raziskavi 

ugotavlja, da si manj kot polovica razstavljavcev pred sejemskim nastopom zastavi cilje. Če 

so specifični cilji zastavljeni, lahko podjetje tudi izmeri, ali so bili ti doseženi (Bettis-Outland, 

Wesley in Dale 2012, 389). Da pa podjetje na sejmu lahko nastopi uspešneje, mora najprej 

jasno razumeti, kaj pomeni uspešen sejemski nastop, in poznati dejavnike, ki lahko sejemsko 

uspešnost še povečajo (Lee in Kim 2008, 784). 

Skupni cilji udeležbe podjetja na sejmu so (AUMA 2002, 24–25): spoznavanje novih trgov 

(odkrivanje tržnih niš), preizkušanje lastne konkurenčnosti, preučevanje izvoznih možnosti, 

pridobivanje informacij o situaciji v panogi, izmenjava izkušenj, pripravljanje (uvajanje) 

kooperacije, sodelovanje v strokovnih dogodkih, odkrivanje razvojnih trendov, za nova tržišča 

za podjetje/proizvod pokazati interes, povezava udeležbe na sejmu s komplementarnmi ukrepi 

(demonstracije, seminarji, obiski v tovarnah), spoznavanje konkurence in povečanje dobička. 

Hansen združuje cilje sejemskega nastopa v pet skupin: dejavnosti, povezane s prodajo, 

dejavnosti zbiranja informacij, dejavnosti za krepitev imidža, dejavnosti za krepitev odnosov 

in dejavnosti za krepitev motivacije (Hansen 2004, 3–4).  

Iz rezultatov raziskave med portugalskimi izvoznimi podjetji (Freitas in Mendonca 2014, 

1964) je razvidno, da je najpogostejši motiv za udeležbo na sejmu krepitev prisotnosti na trgu, 

sledita mu izboljšanje imidža podjetja in ugleda blagovne znamke ter priložnost 

za predstavitev in promocijo novega izdelka ali storitve. Tudi Wondwesen in Korneliusse 

v svoji raziskavi (2011, 46) ugotavljata, da podjetja, ki se odločijo za nastop na sejmih 

na razvijajočih trgih, sejme izkoristijo kot večdimenzionalno trženje in promocijsko orodje. 

Cilje je združil v štiri sklope: analiza konkurence, analiza trga, krepitev imidža in prodajni 

vidik. 

V Sloveniji je leta 1997 prišlo do upada sejemske dejavnosti, vendar iz drugačnih razlogov 

kot drugje po svetu. Razlog za hiter upad je bil v tem, da je večina sejmov v Sloveniji do leta 

1997 opravljala funkcijo trgovine, s pojavom velikih trgovskih centrov pa so morali čez noč 

začeti opravljati informativno funkcijo, ki jo v sejemsko razvitih državah opravljajo že več 

kot petdeset let (Otorepec 2004, iii). Sprememba prodajne funkcije sejma v informativno pa 

za podjetja, ki se odločajo za sejemske nastope, nedvomno pomeni velik problem ali bolje 

rečeno uganko, saj uspešnosti in učinkovitosti sejemskega nastopa ne morejo več meriti 

na podlagi kazalnika direktne prodaje na sejmu. Kot pravi Kirchgeorg, uspešnosti sejemskega 

nastopa se ne da izmeriti tako dolgo, dokler niso postavljeni jasni in natančni cilji 

posameznega nastopa. Točno opredeljeni cilji pomenijo vnaprejšnje smernice in navodila 

vsem s sejmom povezanim aktivnostim. Brez opredeljenih ciljev podjetje ne more razviti 

strategije sejemskega nastopa (Kirchgeorg, Springer in Kästner 2009, 64). 

Sejmi veljajo za pomembno orodje marketinškega komuniciranja (Menon in Manoj 2013, 64). 

Raziskava nemškega sejemskega združenja (AUMA, 2014, 10) o pomembnosti sejmov 

v komunikacijskem spletu pokaže, da razstavljavci sejme uvrščajo na drugo mesto, takoj 
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za lastno internetno stranjo in pred osebno prodajo, direktno pošto, oglaševanjem, internetno 

prodajo, dogodki in odnosi z javnostmi. Kot navaja Fill, sejmi niso aktivnost, neodvisna 

od ostalih promocijskih orodij. Če jih znamo učinkovito uporabiti, so lahko del integrirane 

komunikacijske kampanje (Fill 2005, 797) Kellezi v raziskavi ugotavlja, da strokovnjaki 

poudarjajo pomen osebne komunikacije in navajajo, da nobena druga tehnika ne dosega 

takega učinka kot ta in to kljub dejstvu, da sejmi porabijo velik del komunikacijskega 

proračuna (Kellezi 2014, 470). Kljub temu pa je v slovenskem jeziku na voljo relativno malo 

literature, še manj pa novejših raziskav na temo postavljanja ciljev sejemskega nastopa in 

merjenja uspešnosti sejemskega nastopa.  

Osrednji v nalogi obravnavani problem je zato določitev ciljev, na podlagi katerih so se 

podjetja odločila za nastop na sejmu DOM, marca 2015 v Ljubljani, oziroma to, ali sejem 

za razstavljavce, v primerjavi z ostalimi orodji, predstavlja pomembno orodje marketinškega 

komuniciranja. 

1.2 Namen, cilj in hipoteze raziskave 

Namen magistrske naloge je proučiti cilje, odločanje ter merjenje učinkovitosti udeležbe 

na sejmu pri podjetjih, ki so se odločila za nastop na obravnavanem sejmu.  

Cilji naloge so: 

− preučiti domačo in tujo strokovno literaturo s področja marketinškega komuniciranja, 

posebno sejmov in modelov merjenja učinkovitosti sejemskega nastopa; 

− ugotoviti, s kakšnimi cilji so se podjetja, ki so razstavljala na sejmu DOM 2015 

v Ljubljani, udeležila tega sejma in kako so izmerila učinkovitost sejemskega nastopa; 

− ugotoviti, ali predstavlja sejem DOM 2015 za udeležena podjetja pomembno orodje 

marketinškega komuniciranja; 

− podati predloge in priporočila za izboljšanje sejemskega nastopa na prihodnjih sejmih. 

Skladno z izhodišči in na podlagi ciljev raziskave smo preverili naslednje hipoteze: 

‒ H1: Obstaja pozitivna povezava med uspešnostjo sejemskega nastopa in postavljenimi 

cilji sejemskega nastopa. To hipotezo smo preverili s Pearsonovim korelacijskim 

koeficientom. 

‒ H2: Neprodajno naravnane sejemske dejavnosti so za razstavljavce pomembnejše 

od prodajnih. Hipotezo smo preverili z izračunom povprečij. 

‒ H3: Pomembnost orodij marketinškega komuniciranja se razlikuje med razstavljavci, ki 

merijo uspešnost sejemskega nastopa, in med tistimi, ki te uspešnosti ne merijo. To 

hipotezo pa smo preverili s T-testom. 
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1.3 Metode raziskovanja  

Magistrska naloga je zasnovana na študiji primera in je razdeljena na teoretični in empirični 

del. V prvem delu so predstavljeni teoretična izhodišča sejmov, njihov nastanek, opredelitev, 

vrste ter funkcije. Uporabili smo metodi deskripcije in kompilacije, s katerima smo opisovali 

posamezne ugotovitve, povezane z vsebinami raziskave, ter povzemali izide iz drugih 

znanstvenoraziskovalnih vsebin s področja sejemskih ciljev in marketinškega komuniciranja. 

S komparativno metodo smo primerjali dejstva s teoretičnega stališča in prakse. 

V empiričnem delu je uporabljena metoda spletnega anketiranja. Za zbiranje podatkov in 

informacij smo uporabili anketni vprašalnik, ki je sestavljen iz treh delov: cilji sejemskega 

nastopa na sejmu DOM 2015, uspešnost sejemskega nastopa ter stališča do sejma DOM. 

Prevladovala so vprašanja zaprtega tipa. Za anketiranje smo uporabili brezplačno orodje 

za izvajanje spletnih anket 1KA. V raziskavo smo vključili razstavljavce na sejmu DOM 2015 

v Ljubljani, ki imajo sedež podjetja v Sloveniji. Vzorec predstavlja 307 enot. Predvidevali 

smo, da bomo dobili med 20–30 % vrnjenih in ustrezno izpolnjenih vprašalnikov, kar bi 

zadostovalo za nadaljnjo statistično obdelavo. Pred izvedbo raziskave smo opravili pilotsko 

raziskavo (testiranje vprašalnika) na manjšem vzorcu petih, naključno izbranih podjetij, ki so 

sodelovala na sejmu. 

Primarne podatke, zbrane z anketnim vprašalnikom, smo uredili in statistično obdelali 

s programom SPSS. Pri obdelavi anketnih vprašalnikov smo uporabili osnovne statistične 

obdelave. Za vprašanja, ki niso predmet hipotez, smo pripravili osnovne rezultate. Ti 

vključujejo pregled frekvenčne porazdelitve in odstotkov, v primeru vprašanj, kjer je 

za odgovore uporabljena 5-stopenjska Likertova lestvica ali pa so odgovori številski, pa 

osnovni rezultat predstavlja izračun srednjih vrednosti. Za analizo odgovorov na odprta 

vprašanja smo uporabili pregled frekvenc, v primeru večjega števila odgovorov so se ti 

vsebinsko smiselno grupirali v nekaj kategorij. Hipoteze smo preverjali z izračunom korelacij 

(Pearsonov korelacijski koeficient), izračunom srednjih vrednosti in t-testom za neodvisne 

vzorce.  

Rezultati raziskave so prikazani s pomočjo preglednic in grafov. 

1.4 Predpostavke in omejitve raziskave 

V okviru raziskave smo predvidevali naslednje predpostavke: 

− večina razstavljavcev si pred sejemskim nastopom ne zastavi jasnih in merljivih ciljev; 

− neprodajno naravnane sejemske dejavnosti so za razstavljavce pomembnejše 

od prodajnih; 

− pomembnost orodij marketinškega komuniciranja ocenjujejo podjetja, ki merijo sejemsko 

uspešnost, drugače kot podjetja, ki sejemske uspešnosti ne merijo; 
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− pridobljeni podatki bodo omogočali statistično obdelavo; 

− predpostavljamo, da so anketo izpolnile odgovorne osebe za marketing, ki so sodelovale 

pri aktivnostih v zvezi s sejmom DOM 2015 v Ljubljani, in da bodo rezultati vprašalnika 

pokazali dejansko stanje. 

V raziskavi smo predvidevali naslednje omejitve: 

− relativno malo znanstvenih in strokovnih virov, saj je področje, ki ga predstavlja problem 

magistrske naloge, relativno slabo raziskano; 

− anketa bo temeljila na subjektivnem mnenju anketiranih oseb; 

− ker bo raziskava opravljena le med razstavljavci enega sejma, rezultatov ne bo mogoče 

generalizirati. 
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2 SEJEMSKA DEJAVNOST 

V tem poglavju predstavljamo zgodovino sejemske dejavnosti, vlogo sejmov danes in se 

dotaknemo prihodnosti sejmov. Podamo opredelitev sejmov ter vrste, njihove prednosti in 

slabosti ter razlago tipov obiskovalcev. Ker so sejmi del marketinškega komuniciranja, se 

dotaknemo tudi te teme in primerjamo sejme z drugimi orodji marketinškega komuniciranja. 

Poglavje zaključujemo z obravnavo sejemskega proračuna.  

2.1 Zgodovina sejemske dejavnosti 

Sejmi so stari skoraj toliko kot trgovina. Povzeto po Svorcanu (1979, 11–15), so se njihove 

funkcije skozi zgodovino spreminjale. Kljub temu pa ostajata nespremenjena njihov osnovni 

namen in prednost. Na sejmih je v ospredju neposreden stik med ljudmi. Neposredni, osebni 

kontakt predstavlja prednost v poslovanju. Tega ni in tudi v bodoče ne bo mogoče nadomestiti 

z drugimi načini komunikacije. Prvotno je bila glavna funkcija sejmov redna preskrba 

prebivalstva z živili in drugimi izdelki, danes pa predstavljajo pomemben element trženjskega 

komuniciranja. Prvi zametki sejmov segajo v začetke naše civilizacije. Lahko bi rekli, da so 

verski obredi predhodniki sejmov. To se kaže predvsem v običajih darovanja žrtev bogovom. 

Z darovanjem žrtve so pogani, da bi zadovoljili bogove, istočasno zadovoljevali tudi lastno 

potrebo po razkazovanju moči in izkazovanju spoštovanja ostale skupnosti. Stvar oziroma dar, 

ki je bil namenjen kot žrtev bogovom, je izkazoval darovalčevo moč, ostali udeleženci pa so 

mu izkazovali občudovanje in spoštovanje. Posameznik oziroma klan je z daritvijo v očeh 

ostalih postal pomemben in močan. Tudi danes je ena izmed osnovnih funkcij sejma prikaz 

moči oziroma pomembnosti posameznih razstavljavcev, zato lahko rečemo, da so sejmi 

ohranili značilnost razkazovanja in moči. Razstavljavci ob določenem času na določeno mesto 

prinesejo in pokažejo določeno stvar. Glavni namen je to stvar pokazati kar največ 

obiskovalcem. To, kar je danes sejmišče, so bile prvotno religiozne ustanove, kjer so se 

opravljali masovni verski obredi, predvsem ob verskih praznikih. Znano je namreč, da so bili 

takšni obredi stoletja najmnožičnejša zbirališča prebivalstva po celem svetu. Sejem je namreč 

vedno zbor ljudi in blaga. V tem času se je začela tudi prva oblika menjave, blagovna 

menjava. Blagovna menjava ponazarja drugo zgodovinsko funkcijo sejmov – ekonomsko 

vlogo. Sejem kot posebna religiozna prireditev ekonomskega značaja se je torej skozi obdobja 

izoblikoval iz poganskih običajev žrtvovanja in religioznih obredov. Prvi sejmi so nastali 

z razvojem proizvodnje. Presežek proizvodnje je bil namenjen blagovni menjavi. Za sejme 

velja, da so ekonomski pojav, ki je od zgodovine do danes zadržal svoj osnovni namen. Ta se 

ne bo nikoli izgubil. Še več, nenehno se dopolnjuje, ne glede na zunanje vplive in okvirje, 

v katerih se sejmi izvajajo. Verjetno v celotni zgodovini ekonomije ni pojava, ki bi v tolikšni 

meri zadržal osnovne elemente svojega obstoja od zgodnjih faz razvoja do današnjih oblik. 

Povzeto po Florjančič in Ferjanu (2000, 219), so bili sejmi in razstave sprva namenjeni 

predvsem navadni menjavi, v večji meri blagovni. Veliko so prispevali k družabnemu 
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življenju. Spremembo so doživeli z razvojem proizvodnje, transporta, trgovanja in trženja. 

Torej sejmi sprva niso bili namenjeni zgolj komuniciranju. Razstave in sejmi obstajajo dlje, 

kot jih pozna veda o trženju. V Evropi naj bi se sejmi začeli pojavljati že vsaj od desetega 

oziroma trinajstega stoletja. Tudi v Sloveniji imajo sejmi dolgo tradicijo. Prvi sejmi so bili 

organizirani v Kranju.  

2.2 Vloga sejmov danes 

Trgi in poslovni odnosi so do danes postali globalni. Ugotovljeno je, da je sejemska industrija 

doživela hitro rast. Sejmi se štejejo kot pomembna komunikacijska tehnika za tista podjetja, 

ki delujejo na mednarodnih trgih. S tem, ko so postali sestavni del strategije marketinškega 

komuniciranja v turbulentnih obdobjih, podjetjem omogočajo razvoj odnosa s strankami, 

ponujajo možnosti za prodajo in pospeševanje prodaje, vzpostavljajo in ohranjajo dobre 

mednarodne poslovne odnose, omogočajo spremljanje mednarodne konkurence pa tudi 

zmanjšujejo vstopne ovire na nova tržišča (Kellezi 2014, 466). Ker so trgi in poslovni odnosi 

postali bolj globalni, ugotavlja tudi Rice (1992, 429), so sejmi postali bistvenega pomena 

za začetek in razvoj mednarodnega poslovanja, spremljanje mednarodne konkurence in 

lažjega vstopa na mednarodni trg. 

Čeprav so v zadnjih letih, tako ugotavlja Kleinova (2002, 176), zaradi razvoja interneta 

napovedovali upad sejmov, se to vendarle ni zgodilo. Ravno nasprotno. Zaradi hitrega razvoja 

in uporabe virtualne tehnologije v poslovnem svetu osebni kontakt pridobiva na veljavi. 

Sejem je medij, ki ponuja možnost vzpostavitve dolgoročnih odnosov s kupci ter krepitve 

zaupanja. Nudi možnost pridobivanja novih kupcev, omogoča pridobitev takojšnje povratne 

informacije o izdelkih in storitvah ter možnost sklepanja poslov. Vse to pa je pogoj, da lahko 

začnemo poslovni odnos s kupci z uporabo interneta in ostalih virtualnih tehnologij.  

Da je vloga sejmov pomembna predvsem v poslovanju B2B, trdita tudi Kotler in Armstrong 

(2006, 473), saj naj bi veliko podjetij in trgovinskih združenj celo samih organiziralo različne 

konvencije in sejme, kjer predstavljajo svoje izdelke in skušajo pridobiti nove poslovne 

partnerje. Podjetja si tako pridobijo nove potencialne kupce, ohranjajo stik z obstoječimi 

kupci, predstavljajo nove izdelke ter z različnimi publikacijami in predstavitvami izobražujejo 

obstoječe kupce. Posledično s tem povečujejo prodajo. 

Združenje UFI (The Global Association of the Exhibition Industry) je leta 2014 objavilo 

rezultate obširne raziskave; v nadaljevanju povzemamo nekaj izsledkov. Med petnajstimi 

državami z največ sejemskimi kapacitetami (v m²) so leta 2011 na prvem mestu Združene 

države Amerike, sledijo jim Kitajska, Nemčija, Italija, Francija in Španija. Zanimivo je, da so 

vse države svoje kapacitete v primerjavi z letom 2006 povečale, največ Kitajska, kar za 48 %. 

Število sejmov se vsako leto povečuje, upad zaznamo le leta 2009, kar je posledica svetovne 

gospodarske krize. Največ sejmov v letih 2011 in 2012 je bilo organiziranih v Rusiji (372), 



 

8 

sledijo ji Kitajska (307), Francija (308) in Nemčija (200). V letu 2012 je na približno 31.000 

sejmih oz. na 124 milijonih m² razstavnih površin razstavljalo 4,4 milijona podjetij, sejmov se 

je udeležilo 260 milijonov obiskovalcev. V Evropi so sejmi trajali povprečno 4,3 dneva, 

povprečna velikost razstavnega prostora je znašala 40 m², sejmov pa se je v povprečju 

udeležilo 29.325 obiskovalcev. Največ sejmov, 40 %, je bilo specializiranih (B2B), 32 % 

splošnih (B2C) ter 27 % mešanih.  

2.3 Sejmi v prihodnje 

Kirchgeorg, Jung in Klante (2010, 309–310) so z raziskavo pripravili model scenarija 

sejemske prihodnosti do leta 2020. Rezultati kažejo, do bodo sejmi še vedno sestavni in 

nepogrešljivi del marketinškega spleta podjetij. Vendar pa jasno kažejo, da naj cilj podjetij ne 

bo sejemska prodaja, pač pa naj bo sejem medij za posredovanje informacij, ki lahko olajšajo 

mreženje in vzajemno delovanje udeležencev tržišča. Dokazano je, da ta funkcija predstavlja 

konkurenčno prednost danes in jo bo tudi v prihodnosti. Strokovnjaki potrjujejo, da bo osebni 

stik med odločevalci, podjetji in kupci visoko cenjen tudi leta 2020. Organizatorji sejemskih 

dogodkov se bodo morali usmeriti k ponudbi širokega nabora visoko tehnoloških storitev, 

aktivnosti pa morajo izvajati brez pritiskov državnih institucij. Pričakovati je vsaj delno, če ne 

popolno privatizacijo sejemskih hiš. Glede na ekonomski razvoj v Rusiji in Aziji lahko 

pričakujemo naglo povečanje sejemskih kapacitet na teh območjih. Prihodnost sejmov bo 

oblikovana dinamično, glede na konkurenco in spremembe v okolju. Zato je za podjetja, ki se 

in se bodo odločala za razstavljanje na sejmih, pomembno, da svoje sejemske nastope 

načrtujejo strateško in napovedovane ter zaznane spremembe vključijo v strateško načrtovanje 

že danes. Le tako se bodo lahko fleksibilno prilagajala situacijam ter obranila in obdržala 

svoje prednosti. Kljub vsemu pa v zraku ostaja vprašanje, v kolikšnem obsegu in prostoru bo 

fizična predstavitev izdelkov še igrala vlogo v času industrijske globalizacije.  

Nemško združenje AUMA je objavilo rezultate raziskave, v kateri so, med drugim, 500 

razstavljavcev, ki se udeležujejo sejmov v Nemčiji, vprašali, na koliko sejmih bodo nastopili 

v letih 2016 in 2017. Število sejemskih nastopov bo malenkost upadlo, saj se bodo 

v povprečju udeležili 4,8 sejma. V letih 2014/2015 je bil rezultat 5,2 sejma (AUMA 2016, 6). 

V isti raziskavi so razstavljavce vprašali tudi, kako pomembni bodo zanje sejemski nastopi 

v prihodnjih petih letih. 10 % anketirancev je odgovorilo, da bodo sejmi v prihodnje pridobili 

na veljavi, 68 % jih meni, da bodo ostali na enakem nivoju, da bodo sejmi izgubili svojo 

veljavo, pa meni 20 % vprašanih (AUMA 2016, 20–21). 

Virtualni sejmi 

Povzeto po Lee-Kelley, Gilbert in Al Shehabi (2004), so virtualni sejmi spletne platforme, 

kjer se lahko srečajo kupci, dobavitelji in distributerji ob vsakem času iz katerega koli mesta. 
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Udeleženci lahko obiščejo virtualne hale ali razstavne prostore, kjer pridobijo informacije 

o podjetju, izdelkih in storitvah. Interakcije med razstavljavci in obiskovalci v celoti temeljijo 

na multimedijskem okolju, ki ga sestavljajo tekstualni, vizualni in zvočni elementi. 

Za razgovore z osebjem razstavnega prostora ali drugimi obiskovalci se uporabljajo 

klepetalnice, video konference, forumi, spletni dnevniki ali blogi, ki so na voljo tudi 

za puščanje sporočil in razprave z ostalimi udeleženci. 

Pojavlja se vprašanje, kako virtualni sejmi lahko vzpostavijo, ohranjajo in razvijajo odnos 

s strankami. Geigenmüllerjeva (2010, 286) ugotavlja, da virtualni sejmi klasične sejme bolj 

dopolnjujejo, kot pa nadomeščajo, saj ni nadomestila za uspešno neposredno (face to face) 

komunikacijo. Od klasičnih sejmov se razlikujejo predvsem v treh točkah: komunikacija 

poteka preko računalnika, prihaja do interakcije med udeleženci ter so dostopni vsak čas 

na vsakem kraju.  

Zavest managerjev o virtualnih sejmih se je v zadnjih letih povečala iz več razlogov. Prvi 

razlog je prihranek sejemskih stroškov, saj so številne študije pokazale, da je še posebej 

za mala podjetja stroškovni dejavnik pomemben faktor pri odločitvi, ali se bo podjetje sejma 

udeležilo ali ne (Herbig, O'Hara in Palumbo 1997, 376). Drugi razlog, zakaj virtualni sejmi 

prihajajo v ospredje, je dejstvo, da so ti virtualni dogodki odprti za razstavljavce in 

obiskovalce globalno ter v vseh časovnih pasovih in ne predstavljajo geografskih ovir, kot so 

dolge razdalje in neprijetna potovanja (Karpinski 2006). Kljub temu da se podjetja lahko 

izognejo stroškom letalskih vozovnic, nastanitev, najema razstavnega prostora in osebja 

na sejmu, so za virtualne sejme potrebna velika vlaganja v strojno in programsko opremo 

(Kooser 2007). 

Prednost virtualnih sejmov so nižji stroški, vendar pa tradicionalnih sejmov še ni smiselno 

ukinjati (Pickton in Broderick 2001, 234). 

2.4 Opredelitev sejmov 

Četudi v literaturi avtorji sejem opredeljujejo na več načinov, kot na primer razstava, sejem, 

trgovinski sejem in podobno, vsi obravnavajo to tehniko kot redno načrtovan dogodek, kjer 

podjetja srečajo svoje stranke in druge pomembne udeležence dotične industrije (Kellezi 

2014, 467). Povzeto po Kirchgeorgu, Jungu in Klanteju (2010, 303), so sejmi storitev, 

za katero je značilna integracija več zunanjih dejavnikov, vključno z obiskovalci, 

razstavljavci, poslovnimi partnerji, lastniki razstavišč in izbranih lokalnih podjetij. 

Izpostavljeni so več zainteresiranim stranem, za katere pa ni nujno, da vedno zasledujejo 

enake cilje. To so na primer vladne institucije in organizatorji sejma. Ena stran lahko sledi 

ciljem osebne promocije, druga išče donosnost. 

Globalno združenje sejemske industrije (The Global Association of the Exhibition Industry, 
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UFI 2015) sejem opredeljuje predvsem kot prostor, ki je namenjen komuniciranju. 

Komuniciranje pa je tudi glavni namen razstav, zato bomo v nadaljevanju povzeli definicijo 

združenja, ki loči med sejmi in razstavami. Sejem je časovno omejena, periodična in tržna 

prireditev, na kateri se večje število podjetij, iz ene ali več gospodarskih panog in 

ob predhodnem obveščanju strokovne javnosti, predstavlja s svojo ponudbo. Danes sejme 

poznamo predvsem kot strokovne in so namenjeni zgolj strokovni publiki. Vodilni sejmi 

za širšo javnost odprejo vrata le zadnji dan trajanja sejma, navadno za konec tedna. Razstava 

pa je časovno omejen, periodičen in tržno naravnan dogodek, na katerem večje število podjetij 

iz ene ali več gospodarskih panog, ob predhodnem obveščanju širše javnosti, razstavlja in 

prodaja svoje izdelke ali storitve. 

Obstoječa literatura sejme večinoma opredeljuje kot učinkovit način za povečanje prodaje 

podjetja. Nadalje so sejmi opredeljeni kot pomembna platforma, kjer lahko razstavljavci 

srečajo obstoječe in istočasno pridobivajo nove kupce, razvijajo nove poslovne kanale, se 

srečajo z dobavitelji, oblikujejo poslovna zavezništva s potencialnimi poslovnimi partnerji, 

pridobivajo informacije, ki napovedujejo nove trende, izdelke in storitve, utrjujejo ali 

povečujejo ugled celostne podobe (imidža) podjetja in opravljajo tržne raziskave (Kerin in 

Cron 1987; O'Hara 1993; Tanner in Chonko 1995; Blythe 2002; Shipley in Wong 1993; Rice 

1992). Podobno opredelitev navajajo tudi drugi avtorji. Herbig, O'Hara in Palumbo (1997) ter 

Smith in Taylor (2004) sejme opredeljujejo kot kratkoročni dogodek, ki običajno traja manj 

kot teden dni in se dogodi na redno načrtovani podlagi. Različnim udeležencem omogoča 

neposredno izmenjavo idej, predstavitev novosti, tehničnih izboljšav, industrijskih informacij, 

stik s kupci in v nekaterih primerih tudi prodajo. Zasnovani so na način, ki omogoča prodajo, 

pospeševanje prodaje in vzpostavitev ter krepitev odnosov (Kästner, Springer in Kirchgeorg 

2001, 22), saj omogočajo številne interakcije med razstavljavci in potencialnimi ter 

obstoječimi strankami, dobavitelji, itd. (Hollensen 2010, 513). 

Kirchgeorg, Springer in Kästner (2009, 63) sejem opredeljujejo kot dogodek, ki se odvija 

v določenih dneh in kjer veliko število podjetij predstavlja ter prodaja nove izdelke strankam 

in/ali potencialnim strankam. Herbig, O'Hara in Palumbo (1994, 165) sejem opredeljujejo kot 

dogodek, ki na eno mesto privabi skupino ponudnikov, ki fizično razstavijo izdelke in storitve 

iz določene panoge ali področja. Po Florjančiču in Ferjanu (2000, 219) je osnovna funkcija 

sejmov sklepanje poslov. Prireditev, kot so opredeljeni sejmi, je organizirana ob določenem 

času in na določenem kraju. Na sejmu se razstavlja in predstavlja določeno blago, dogovarjajo 

in sklepajo se tudi pogodbe o nakupu določenega blaga.  

Sejem opredeljujemo kot dogodek razstavljanja ali prodaje v določnem vnaprej znanem času, 

po navadi organiziran na določeno temo, kategorijo izdelkov ali skupino kupcev. V osnovi so 

sejmi organizirani z namenom združiti potencialne kupce in prodajalce na enem mestu 

ob istem času (Pickton in Broderick 2001, 674). 
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2.5 Vrste sejmov 

Florjančič in Ferjan (2000, 220) sejme delita glede na usmeritev: 

− Splošni oziroma prodajni sejmi so navadno namenjeni prodaji končnemu kupcu blaga 

široke potrošnje. Obiskovalci splošnih sejmov so običajno regionalno usmerjeni, dostikrat 

le ozko lokalno. Obiskujejo jih tudi ciljno usmerjeni obiskovalci, zlasti zato, ker 

razstavljavci prodajajo izdelke po sejemskih cenah, ki so nižje od običajnih. Prodajni 

sejmi so v glavnem namenjeni potrošnikom širokopotrošniških dobrin. 

− Specializirani sejmi so namenjeni predvsem medorganizacijskemu komuniciranju in so 

navadno panožno opredeljeni. Obiskujejo jih strokovnjaki z vsega sveta in tudi 

razstavljavci so od vsepovsod. 

Če na kratko povzamemo po Vindišu (2005a), sejme delimo glede na geografsko strukturo 

razstavljavcev in obiskovalcev ter obseg poslovne dejavnosti, ki jih pokrivajo. Po kriteriju 

geografske pokritosti sejme delimo na mednarodne, nacionalne in regionalne. Glede na obseg 

poslovnih področij, ki jih pokrivajo, pa na univerzalne oziroma splošne poslovne sejme, 

sejme, ki pokrivajo več industrijskih segmentov, specializirane sejme, kongresne razstave in 

maloprodajne ali potrošniške sejme  

Povzeto po Benku (1997, 6–8), sejme delimo po različnih kriterijih. Glede na razstavni 

program posameznega sejma ločimo splošne in specializirane oziroma panožne sejme. Če se 

na sejmu vrši neposredna prodaja, govorimo o prodajnem sejmu. Če so predstavljeni le 

vzorci, je to vzorčni sejem, obstaja pa tudi kombinacija obeh, sejem mešanega tipa. Glede 

na pomen in izvor udeležencev sejme delimo na lokalne, regionalne, nacionalne in 

mednarodne. Sejme lahko ločimo tudi glede na čas prirejanja. V tem primeru govorimo 

o sezonskih, letnih, bienalnih in večletnih. Po tipu obiskovalcev pa ločimo sejme, ki so 

namenjeni širši (splošni) javnosti, in pa sejme, ki so namenjeni strokovni javnosti. 

Kästner, Springer in Kirchgeorg (2001, 23) sejme delijo na medorganizacijske in sejme 

za končne potrošnike. Razlikujejo se po ciljni usmerjenosti. Namen medorganizacijskih 

(B2B) je vzpostavljanje odnosov med poslovnimi subjekti, sejmi, namenjeni končnemu 

uporabniku (B2C), pa so medij za prenos relevantnih informacij do obstoječih in potencialnih 

potrošnikov. Sejmi B2C so po navadi odprti za širšo javnost, sejmov B2B pa se udeležujejo 

podjetja (Pickton in Broderick 2001, 615).  

Sejme lahko delimo tudi na prodajne in neprodajne. Obiskovalci se prodajnih sejmov 

udeležijo zaradi želje po nakupu, neprodajnih pa zaradi pridobivanja informacij o novostih 

(Pickton in Broderick 2001, 617). 

Čeprav virtualni sejmi nikoli v celoti ne bodo mogli nadomestiti značaja prostorskega sejma, 

pa se bo vedno več informacij in interakcij premaknilo in dodatno ustvarjalo v virtualnem 

prostoru. Razstavljavci tako lahko svoj profil že vnaprej predstavijo na zato posebej 
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oblikovanih internetnih platformah. Na drugi strani pa si obiskovalci lahko na teh platformah 

že vnaprej ogledajo sejemsko ponudbo in razstavljavce, z njimi vzpostavijo spletno 

komunikacijo, se dogovorijo za sestanke ali že začnejo s poslovanjem. Odločajoča prednost je 

v tem, da komunikacija med razstavljavcem in obiskovalcem ni omejena zgolj na čas trajanja 

sejma, temveč je možna skozi celo leto. Tako lahko, kadar govorimo o prostorskih sejmih 

s pomočjo ponudb v virtualnem prostoru, govorimo o trajnih sejmih (Beck in Wachtler 2014, 

15). 

2.6 Prednosti in slabosti sejmov 

Če povzamemo po Herbig, O'Hara in Palumbo (1997, 368–369, in 1998, 425–426), so 

prednosti udeležbe na sejmu naslednje: veliko število kvalificiranih in zainteresiranih ljudi, ki 

prejmejo promocijsko sporočilo (86 % sejemskih obiskovalcev ima vpliv pri odločitvi 

za nakup, so zainteresirani za predstavljene izdelke ali storitve in so na sejem prišli 

prostovoljno), možnost predstavitve novega izdelka, možnost pridobitve novih, potencialnih 

kupcev, krepitev imidža podjetja, možnost reklamiranja in zbiranje informacij o konkurenci. 

Prednost sodelovanja na sejmu je za razstavljavce tudi ta, da je strošek osebnega stika 

s potencialnim kupcem na sejmu cenejši kot pri osebni prodaji, skrajša pa se tudi prodajni 

ciklus, saj za sklenitev posla ne potrebujemo tako številnih poslovnih obiskov in telefonskih 

klicev. V primerjavi z osebno prodajo, kjer za sklenitev posla s kontaktom, pridobljenim 

na terenu, prodajnik v povprečju potrebuje pet telefonskih klicev, za sklenitev posla, začetega 

na sejmu, pa potrebuje približno 0,8 telefonskega klica. Na splošno velja, da je strošek 

na kontakt pri osebni prodaji v primerjavi s sejmom približno 3,5 : 1 enota v korist sejmov. Po 

AUMA (2014, 10) sejmi za razliko od interneta, tiskanih oglasov, katalogov ali letakov ter 

spletne pošte izdelka ne predstavljajo zgolj abstraktno, temveč omogočajo praktično izkušnjo. 

Razstavljeni izdelki so predstavljeni v živo, obiskovalci lahko dobijo pravo predstavo 

o izdelku, še več, na njihova vprašanja lahko takoj dobijo odgovore, dodatne informacije. 

Pridobljene informacije, ki jih razstavljavci tudi z neformalnimi pogovori pridobijo na sejmu, 

imajo velik pomen za podjetje. Še ena od prednosti je vzdrževanje odnosov s kupci. 

Seveda pa imajo sejmi tudi slabo stran. Povzeto po Herbig, O'Hara in Palumbo (1997, 368–

369, in 1998, 425–426), v prvi vrsti predstavljajo visok strošek. Poleg tega slabost predstavlja 

dejstvo, da management oziroma odgovorni za sejme težko, če sploh, ovrednotijo uspešnost 

sejemskega nastopa. Ogorčenja vredno je dejstvo, da si le 56 % razstavljavcev pred 

sejemskim nastopom zastavi jasne cilje. Polovica jih je zelo splošnih ali pa jih ni mogoče 

izmeriti. Tako lahko komaj 17 % razstavljavcev izračuna donosnost naložbe v sejem in ta 

podatek uporabi za odločitev, ali se sejmov udeležiti tudi v prihodnje. Sploh na večjih sejmih 

se lahko zgodi, da se podjetje počuti izgubljeno med množico obiskovalcev in razstavljavcev. 

Ta problem je toliko večji na neprodajnih sejmih ali v primeru, da podjetje nudi izdelke, za 

katere odločitev o nakupu sprejema več ljudi. Tako prodajni postopek lahko traja več 

mesecev, celo let. V tem času pa se učinek sejma lahko izgubi ali pozabi.  
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2.7 Tipi obiskovalcev sejma 

Pričakovanja razstavljavcev so, da je večina obiskovalcev sejma, če ne že vsi, potencialnih 

kupcev in da jih bodo uspeli pregovoriti k naročilu izdelka oziroma storitve (Blythe 2009, 60). 

Vendar v resnici ni tako. Med obiskovalci sejma so tudi študenti, ki se morajo v sklopu študija 

udeležiti sejma. Sejem obiščejo tudi konkurenti, ki se na sejmu ne predstavljajo. Najdemo pa 

tudi take obiskovalce, ki na sejmu ne razstavljajo, svoje izdelke ali storitve pa želijo ponuditi 

oziroma prodati razstavljavcem. Veliko obiskovalcev zgolj zbira informacije in nima namena 

nakupa (Pickton in Broderick 2001, 620). Kot piše Benko (1997, 8), se obiskovalci sejma 

želijo predvsem seznaniti z novostmi v razvoju in trženju izdelkov. Iščejo sposobne 

dobavitelje, dobre izdelke za nadaljnjo prodajo, podjetje, ki bi jih zastopalo oziroma 

predstavljalo. Pogosto iščejo cenovno najugodnejši izdelek. Z obiskom sejma ugotavljajo tudi 

ugled in zanesljivost posameznih podjetij.    

Razstavljavec se mora zavedati, da vsakega obiskovalca sejma ne zanima tisto, kar predstavlja 

na svojem razstavnem prostoru. Po Dallmeyerju (2014) naj bi glede na raziskave samo okoli 

15 % obiskovalcev sejma imelo generalni interes za izdelek ali storitev. Herbig, O'Hara in 

Palumbo (1998, 0425) pa pravijo, da ima 85 % obiskovalcev sejmov vpliv na nakup. 

Po Blytheu (1999) in Skerlosu in Blytheu (2000) obiskovalce sejma lahko razvrščamo v pet 

skupin: 

− igralci (Tyre kickers) so obiskovalci, ki nimajo namena nakupa in ne kupne moči, vendar 

uživajo v pretvarjanju, da to imajo. Ti predstavljajo okoli 19 % vseh obiskovalcev; 

− pogajalci (Wheeler-dealers) so obiskovalci, ki imajo namen nakupa in kupno moč, vendar 

želijo izpogajati najboljše pogoje in kontaktirajo vse ponudnike. Predstavljajo 8 % 

obiskovalcev; 

− tehniki (Technocrats) predstavljajo 21 % obiskovalcev, ki jih zanimajo tehnične lastnosti 

izdelka in zbirajo zgolj tehnične informacije; 

− lisice (Foxes) so obiskovalci, ki na sejmu nimajo svojega razstavnega prostora in 

razstavljavcem ponujajo ter prodajajo svoje izdelke oziroma storitve. Pravzaprav lahko 

govorimo o razstavljavcih, ki niso želeli plačati sejemske udeležbe kot razstavljavci in 

predstavljajo visokih 26 %; 

− dnevni, skupinski obiskovalci (Day-trippers) so na primer šolarji, dijaki, študenti, 

upokojenci. Takih je 26 % obiskovalcev. 

Na podlagi opravljene raziskave Skerlos in Blythe (2000) ugotavljata, da vsaka skupina 

zahteva specifičen, individualni pristop in obravnavo. Trdita celo, da podjetje, ki na stojnico 

pošlje le prodajnike, dela napako, saj sejmi niso več prodajno naravnani. Število prodajnikov 

na razstavnem prostoru bi se moralo zmanjšati in nadomestiti z osebjem, ki ima tehnično 

znanje. Ne sme pa se pozabiti, da so sejmi komunikacijsko orodje, zato bi bilo smotrno 

vključiti tudi osebje ostalih oddelkov. 
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Z razdelitvijo obiskovalcev v skupine sta se ukvarjala tudi Beier in Damböck (1998, 40–41): 

− Tip A: intenzivni uporabniki sejma so obiskovalci, ki na leto obiščejo več sejemskih 

prireditev, obisk skrbno načrtujejo in tudi sklepajo posle na sejmu. So zelo 

komunikativni, sejme uporabljajo za mreženje in črpanje pomembnih informacij, posebno 

o trenutnem panožnem razvoju. 

− Tip B: obiskovalci z določenim (posebnim) zanimanjem obisk sejma, kar se tiče izdelkov 

in storitev, vnaprej dobro načrtujejo. Na samem sejmu ne sklepajo poslov. 

− Tip C: obiskovalci, ki se zgolj sprehodijo med stojnicami, malo komunicirajo 

z razstavljavci in nimajo namena nakupa. Sejem primarno uporabljajo kot orodje 

za raziskovanje trga. 

− Tip D so pragmatiki, ki nimajo posebnega razloga za obisk sejma, so pasivni in za ogled 

porabijo manj časa. Nimajo namena nakupa, za pridobivanje informacij pa uporabljajo 

druge kanale.  

Kako povečati število obiskovalcev, je v empirični raziskavi ugotavljal Wondwesen (2014, 

1015–1016). Več obiskovalcev bi pritegnilo podaljšanje trajanja sejma, saj bi si tako lažje 

prilagodili urnik za obisk sejma. Razstavljavci pa tudi obiskovalci motiv za številčnejšo 

udeležbo vidijo tudi v povečanju sejemskih površin, saj bi te lahko zagotovile primeren 

prostor za interakcije in izmenjave. Vendar to ne velja za tiste sejme, ki vse to že imajo 

oziroma omogočajo. Na drugi strani pa rezultat raziskave kaže, da čas trajanja sejma nima 

večjega vpliva na odločitev podjetij za nastop na sejmu. Vsekakor pa se moramo zavedati 

dejstva, kot menijo Herbig, O'Hara in Palumbo (1997, 369), da moramo že pred pričetkom 

sejma sprožiti ukrepe za pritegnitev obiskovalcev na stojnico. 

2.8 Marketinško komuniciranje 

Marketinško komuniciranje je, povzeto po Gabrijan in Snoj (1996, 224), del splošnega 

procesa komuniciranja. Skupaj z drugimi osnovnimi tržnimi aktivnostmi omogoča 

zadovoljevanje potreb ciljnih skupin. Pomembno je vedeti, kdo sporoča, komu sporoča, 

poznati vsebino sporočila, pot sporočanja in učinek sporočila. Za uspešen in učinkovit proces 

komuniciranja pa je poleg že omenjenega treba upoštevati še komunikacijske funkcije 

(kodiranje, dekodiranje, povratne informacije in šum).  

Najvidnejši inštrument marketinškega spleta je marketinško komuniciranje, saj vsebuje vsa 

sredstva, s pomočjo katerih podjetje komunicira s potrošniki in ostalimi javnostmi. Vse to 

s ciljem promovirati svoje izdelke oziroma storitve ter podjetje kot celoto (Pelsmacker in 

Geuens 2004, 3). Je dinamično dogajanje (Florjančič in Ferjan 2000, 148), v katerem 

posamezniki pošiljajo informacije s ciljem vplivati na druge posameznike. Sodobno podjetje 

se ukvarja s kompleksnim sistemom marketinškega komuniciranja. Po Pickton in Brodericku 

(2001, 3) marketinško komuniciranje obravnava vse elemente promocije znotraj 

marketinškega spleta, ki vključujejo komunikacijo med organizacijo in njenim tržiščem, ki 
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zadeva dejavnost trženja. Tradicionalne oblike marketinškega komuniciranja (promocijski 

splet) so osebna prodaja, oglaševanje, pospeševanje prodaje in publiciteta ter odnosi 

z javnostmi. V novejšem času dodajajo še sponzorstvo in donatorstvo, neposredno 

oglaševanje, sejme in razstave, embalažo, celostno grafično podobo, opremo prodajnih mest, 

ustno širjenje vesti in internetsko komuniciranje (Devetak 2007,159). Po Kotlerju (2004, 563) 

pa je marketinško komuniciranje javno predstavljanje podjetja, ponudbe izdelkov, storitev in 

idej z namenom izboljšati svoj tržni delež. Komunikacijski ali promocijski splet, prav tako po 

Kotlerju (1996, 596), sestavljajo: oglaševanje, pospeševanje prodaje, odnosi z javnostmi in 

publiciteta ter neposredno trženje.  

Povzeto po Potočniku (2002, 302–303), je marketinško komuniciranje zapleten proces, ki 

obsega organizacijo, sredstva, metode in sporočila. Z njimi prenašamo informacije 

o temeljnih značilnostih izdelka, da bi se lahko porabniki lažje in hitreje odločili za nakup. 

V zavesti kupcev s komuniciranjem na podlagi posredovanih informacij ustvarjamo mnenje 

o določeni stvari. Za učinkovito marketinško komuniciranje mora podjetje načrtovati, 

usklajevati, natančno izvajati in nadzirati vse komunikacijske aktivnosti. Kako bo podjetje 

izkoristilo priložnosti, ki jih nudi marketinško komuniciranje, je odvisno od kakovosti in 

količine informacij. Zato mora zbrati in uporabiti informacije iz tržnega in ostalega okolja. 

V zadnjih nekaj letih je merjenje učinkovitosti komunikacijskih aktivnosti postalo pomembno 

tako za prodajnike kot za tržnike. Čeprav predstavlja in porabi velik del komunikacijskega 

proračuna, strokovnjaki poudarjajo pomen osebne komunikacije. Poudarjajo, da nobena druga 

tehnika ne more preseči učinka osebne komunikacije. Prav tako študije primerov dokazujejo, 

da sejmi za podjetja ponujajo dober in učinkovit način tako za ohranjanje poslovnih odnosov 

z obstoječimi kupci kot tudi za pridobivanje potencialnih kupcev. To pomeni, da so sejmi 

bistven element marketinškega spleta vsakega podjetja. Mnoga podjetja po vsem svetu so 

spoznala moč sejmov in zmanjšala svoje stroške za oglaševanje in PR ter se osredotočila bolj 

na strategijo osebne komunikacije (Kellezi 2014, 468–470). Kot piše Pantanova (2011, 131), 

sta pojav informacijske tehnologije ter fragmentacija občinstva korenito spremenila tudi 

okolje marketinškega komuniciranja. Poleg tega imajo na današnjem trgu podjetja na voljo 

različne načine, da lahko dosežejo potrošnika; tako tradicionalne kot netradicionalne medije. 

Vendar se zaradi fragmentacije občinstva odmikajo od množičnega komuniciranja in se 

nagibajo v smeri direktnega komuniciranja. 

Po Gabrielli in Balboni (2010, 276) je integrirano marketinško komuniciranje postalo 

pomembno zaradi dejstva, da uporaba različnih virov in nasprotujoča si sporočila lahko 

povzročijo pri potrošniku zmedo. Zato je sistematična in integrirana uporaba vseh 

komunikacijskih kanalov postala temeljno pravilo tržnikov. Na podlagi opravljene raziskave 

med malimi in srednjimi podjetji (Gabrielli in Balboni 2010, 281–282) so podjetja, glede 

na način komuniciranja, razdelili v štiri različne skupine. Prvo skupino predstavlja 26,2 % 

anketirancev. To so podjetja, ki se poslužujejo aktivnosti, s katerimi direktno dosežejo ciljno 
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publiko (npr. digitalna komunikacija, direktni marketing, ipd.), torej so osredotočena 

na interaktivno komunikacijo. Druga skupina se osredotoča na zgolj en način komuniciranja, 

na sejme, in predstavlja kar 34,7 % vzorca. Podjetja, ki se poslužujejo dobro sestavljenega 

komunikacijskega spleta, predstavljajo 19,2 % vprašanih. Poimenovana so kot aktivna 

podjetja. Nasprotje aktivnim so neaktivna podjetja. Že ime samo pove, da se ne poslužujejo 

nobenih komunikacijskih aktivnosti. Teh je kar 16,7 %. 

2.9 Primerjava sejemskega nastopa z drugimi orodji marketinškega komuniciranja 

Če povzamemo po AUMA (2014, 13–15), je komuniciranje izmenjava sporočil in informacij. 

Sejmi predstavljajo medij, preko katerega poteka komunikacija, in zagotavljajo ozadje 

za osebni dialog in okolje, v katerem pride do interakcije ljudi in izdelkov. Neposredni 

sestanki med razstavljavci in obiskovalci stojnice so ključen element, saj so edino sredstvo 

za izmenjavo informacij in komunikacijo, s katerim se lahko vzpostavi in krepi dolgoročne 

poslovne odnose. Hkrati sejmi posredujejo informacijo o izdelku ali storitvi na veliko bolj 

atraktiven in neposreden način kot ostala orodja marketinškega komuniciranja. 

Podjetje lahko uporablja eno ali več orodij komunikacijskega spleta; lahko tudi kombinira 

posamezna, npr. pospeševanje prodaje in direktni marketing. Lep primer celovite uporabe 

komunikacijskega spleta so sejmi in razstave, kjer lahko kombiniramo vseh pet orodij 

marketinškega komuniciranja (Devetak 2007, 161). Kot ugotavlja Benko (1993, 70), sejmov 

tudi ni smiselno na vsak način razvrščati v enega ali dva izmed instrumentov marketinškega 

komuniciranja. Sejmi namreč združujejo vse elemente marketinškega komuniciranja, 

od oglaševanja, odnosov z javnostmi, osebne prodaje do pospeševanja prodaje. Vendar pa tudi 

ne morejo biti obravnavani enakovredno kot ostali instrumenti, saj so namreč le orodje, ki ga 

lahko uporabljamo pri vseh instrumentih komuniciranja v marketingu. Torej je sejemska 

predstavitev pravzaprav nekakšen medij (posrednik) za druge instrumente trženjskega 

komuniciranja. Po Kotlerju in Armstrongu (2006, 473) podjetja s sejemskim nastopom lahko 

dosežejo potencialne kupce, ki jih z ostalimi marketinškimi orodji ne morejo. 

Sejmi v primerjavi z ostalimi orodji marketinškega komuniciranja ne le ohranjajo svoj delež, 

temveč ga še povečujejo. Veljajo za eno najmočnejših orodij komuniciranja in predstavitve 

kupcem (Blythe 1996, 20). 

Na sejmu obiskovalci jasno iščejo neko obliko komunikacije. Če se razstavljavčeva 

informacija vsaj približno ujame s tistim, kar išče obiskovalec, bo prišlo do komunikacije. Ali 

se bo ta komunikacija odrazila v prodaji, je drugo vprašanje. Po semiotiki sejem zagotavlja 

znake o podjetju in njegovih proizvodih. Za nekatera podjetja je to glavni razlog, da se 

odločijo za sejemski nastop, saj naj bi bil to znak, da je podjetje na čelu industrije ali vsaj eno 

izmed vodilnih. V večini primerov je sejem sredstvo, preko katerega so znaki dostavljeni. 

Znaki so dobro znani: razstavni prostor, osebje na stojnici, vzorci izdelkov, katalogi, 



 

17 

predstavitve izdelkov. Pomen kataloga, ki ga razstavljavec ponudi obiskovalcu na sejmu, ni 

enak tistemu, ko prodajalec ponudi katalog stranki v njegovi pisarni. Ker imajo sejmi kulturni 

kontekst, se pomen informacij razlikuje od teh, ki jih je moč pridobiti izven razstavišča 

(Blythe 2002, 629–630). 

Podjetja v svoji komunikaciji B2B uporabljajo številna marketinška orodja. V tem okvirju 

sejmi predstavljajo pomembno orodje, ki se z ostalimi idealno integrira in kombinira. AUMA 

(2016, 16) navaja, da je raziskava pokazala, da se razstavljavci močno poslužujejo 

komuniciranja. Za doseganje ciljev podjetja v povprečju uporabljajo osem različnih orodij 

marketinškega komuniciranja. Poleg sejmov in lastne spletne strani se večinoma poslužujejo 

osebne prodaje na terenu, neposredne elektronske prodaje in oglaševanja v strokovnih 

časopisih. Z velikim zaostankom sledijo PR-članki, dogodki, spletna prodaja ter predstavitve 

na kongresih (AUMA 2016, 16). 

Po Picktonu in Brodericku (2001, 234) sejmi za številne panoge predstavljajo 

najpomembnejše orodje marketinškega komuniciranja. Mnogi avtorji (Gopalakrishna in Lilien 

1995; Tanner 2002; Lee in Kim 2008) poudarjajo, da je pomembno, da podjetja komunicirajo 

z obstoječimi in potencialnimi kupci na več načinov z več različnimi orodji pred, med in 

po sejmu. Enakega mnenja so tudi Kirchgeorg, Springer in Kästner (2009, 68), saj so rezultati 

raziskave, ki so jo opravili, pokazali, da v kolikor razstavljavec želi doseči optimalne cilje 

marketinškega komuniciranja, mora sejem uporabljati v kombinaciji z ostalimi orodji 

marketinškega komuniciranja. Sejmi so najprimernejše orodje za spodbujanje in krepitev 

zvestobe kupcev. 

Kožarjeva (2004, 97) v raziskavi med razstavljavci Ljubljanskega pohištvenega sejma 2003 

ugotavlja, da med glavna orodja promocijskega spleta v obdobju 2004/2005 razstavljavci 

na prvo mesto postavljajo internetno domačo stran (76 %). Na drugo mesto katalog (71 %), 

sledijo pa še oglaševanje v časopisih (64 %), sejem v tujini (56 %) in sejem doma (55 %). 

Pomen sodobnih orodij marketinškega komuniciranja 

Nastanek interneta je precej povečal zmožnost podjetij za hitrejše, natančnejše, časovno in 

prostorsko manj omejeno, stroškovno učinkovitejše, posameznemu odjemalcu prilagojeno 

poslovanje (Kotler 2004, 40) 

Sejmi so obdržali pomen tudi v dobi interneta (Clausen 2014, 9). V današnjem poslovnem in 

delovnem okolju velja, da je osebni stik bolj izjema, ostaja pa nepogrešljiv za utiraje poti 

do sklepanja poslov. Spletna in socialna komunikacija nadomešča osebno navzočnost 

pri komunikaciji s sodelavci, kupci ter osebno prodajo na terenu, vendar osebnega stika 

na sejmih ne. Glede na racionalizacijo, usmerjeno na prihranek časa in stroškov, vezanih 

na osebni stik, so tako imenovani stiki s kupci (Customer touch points) pridobili ogromen 
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pomen v poslovanju B2B. Za mnoge panoge so postali sejmi najpomembnejše orodje 

marketinškega komuniciranja za krepitev odnosov. Torej ne preseneča dejstvo, da so poslovni 

sejmi še vedno nesporno najvišje pozicioniran instrument marketinškega komuniciranja. 

Medtem ko so potencialnemu kupcu na internetu dosegljive vse dejanske informacije, pa le 

neposreden stik s prodajalcem omogoča pridobitev mehkih oziroma čustvenih dejavnikov, ki 

vplivajo na odločitev za nakup. Na dolgoročno poslovno vez ne vplivata samo cena in 

poslovanje brez težav, ampak tudi kemija med poslovnima partnerjema (Lifecycle 

Management). Pri tem igra veliko vlogo doživetje na sejemski stojnici. Za podjetje pomeni 

sejemski nastop možnost v samo parih dneh vzpostaviti toliko kontaktov, kot jih z delom na 

terenu lahko uspe v mesecu ali več. Razgovor na sejmu lahko občutno skrajša proces 

spoznavanja in odločanja. Medtem ko vsakodnevno poslovanje od prodajalca zahteva pogosto 

več poskusov za vzpostavitev prvega stika s potencianim kupcem, ta na sejmu prostovoljno 

stoji pred njim. 

AUMA (2016, 16) v raziskavi ugotavlja, da so v primerjavi z raziskavo iz leta 2010 največji 

porast zabeležila socialna omrežja, kot so Facebook, XING in Twitter. Kar 41 % vprašanih se 

poslužuje teh sodobnih orodij, vendar jim ne pripisujejo posebno pomembne vloge. 

Na lestvici pomembnosti posameznih orodij se na najvišje mesto uvršča lastna spletna stran 

z 90 %. Zanimiv je padec deleža internetne prodaje. V letu 2010 se je tega orodja posluževalo 

kar 54 % vprašanih, v letu 2015 le še 48 %. Razlog lahko iščemo v dejstvu, da je pomembnost 

spletne prodaje v marketingu B2B omejena. Seveda pa bodo šele naslednje raziskave 

pokazale pravi trend. 

Preglednica 1: Orodja marketinškega komuniciranja in njihova pomembnost 

Orodje Uporaba (%) Pomembnost(%) 

Leto ankete 2010 2015 2010 2015 

Lastna spletna stran 97 99 89 90 

Sejmi 100 100 84 84 

Osebna prodaja 81 77 79 76 

Direktna pošta: letaki, e-mail, prospekti 87 82 54 51 

Oglasi v strokovnih časopisih 70 74 40 40 

Dogodki: hišni sejmi, roadshows, ipd. 51 48 41 39 

Internetna prodaja 54 48 40 33 

PR – odnosi z javnostmi 56 52 39 32 

Predstavitve na kongresih 45 43 31 31 

Socialni mediji 17 41 11 22 

Spletno oglaševanje 35 42 15 19 

Zunanje oglaševanje 33 30 17 14 

Oglasi v revijah, časopisih 39 36 18 14 

Oglasi v gospodarskem tisku 30 26 15 13 
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Orodje Uporaba (%) Pomembnost(%) 

Leto ankete 2010 2015 2010 2015 

Telemarketing, klicni centri 14 15 12 10 

Sponzorstva 34 39 10 10 

TV/radio oglaševanje 7 6 7 4 

Vir: AUMA 2016, 17. 

2.10 Določitev sejemskega proračuna 

Po Potočniku (2002, 131) razpoložljiva sredstva določajo, koliko lahko podjetje porabi 

za marketinško komuniciranje. Za uspešno oglaševanje mora podjetje zagotoviti potrebna 

sredstva, ki jih izračuna po metodi odstotka od vrednosti prodaje v preteklem letu ali 

načrtovane vrednosti prodaje v tekočem letu. Lahko uporabi metodo primerjave s konkurenti, 

pri kateri podjetje predpostavlja, da so marketinške odločitve, ki so dobre za konkurente, 

dobre tudi zanj. Poleg naštetih podjetja uporabljajo še ciljno metodo, s katero se odločijo 

za marketinško aktivnost, dokler ne dosežejo načrtovanega cilja, ter metodo presoje, po kateri 

porabijo za orodja marketinškega komuniciranja toliko sredstev, kot menijo, da je potrebno. 

Sejemski proračun zajema stroške najema razstavnega prostora, postavitve sejemskega 

prostora, osebja, potovanj in transporta ter komunikacije. AUMA (2016) na podlagi raziskave 

ugotavlja, da podjetja sejmom namenjajo okoli 40 % celotnega marketinškega proračuna. Še 

več, v letih 2014/2015 je ta narastel na 43 %, po napovedih pa bo za leti 2016/2017 znašal 

44 % celotnega marketinškega proračuna, kar je samo dodaten indikator, kako pomembno 

vlogo igrajo sejmi v marketinškem komuniciranju. Zanimivo je, da mala podjetja (z manj kot 

50 milijonov letnega prometa) sejmom namenijo večji odstotek marketinškega proračuna kot 

velika podjetja. 

Za primerjavo: leta 1991 izvedena raziskava Incorporated Society of British Advertisers 

pokaže, da so podjetja sejmom namenila 6,1 % celotnega proračuna marketinškega 

komuniciranja. Na prvem mestu je TV-oglaševanje s 26,1 %. 

V Blytheovi raziskavi med britanskimi razstavljavci (2002) največ podjetij sejmom nameni 

med 41–50 % celotnega marketinškega proračuna. Med grškimi razstavljavci pa je ta odstotek 

manjši, največ, 22,5% anketirancev za sejme porabi med 31–40 % celotnega marketinškega 

proračuna. 

Tanner (2002, 235) v raziskavi med malimi podjetji ugotavlja, da podjetja 28 % celotnega 

marketinškega proračuna namenijo sejmom. Podjetja, ki so svoj sejemski nastop ocenila kot 

uspešnega ali zelo uspešnega, nameravajo sejemski proračun v prihodnje še povečati. 

Sandler (2014, 47) v raziskavi ugotavlja, da ameriška podjetja sejmom namenjajo okoli 10 %, 
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evropska pa več kot 20 % celotnega proračuna marketinškega komuniciranja. Približno enake 

odstotke ugotavlja tudi Bettis-Outlandova idr. (2010, 268). Za Veliko Britanijo naj bi bili 

sejemski proračuni dvakrat višji kot v Ameriki.  

V združenju AUMA (2014, 35) so na podlagi raziskave ugotovili, da najvišjo postavko 

v sejemskem proračunu predstavljajo stroški ureditve razstavnega prostora, kar 30,8 %. Sem 

prištevamo poleg postavitve stojnice tudi prevoze, čiščenje, varovanje razstavnega prostora, 

itd.. Druga najvišja postavka je z 20,7-odstotnim deležem najem razstavnega prostora, kamor 

spadajo tudi stroški registracije, vpisa v katalog, elektrike in vode. S 16,3-odstotnim deležem 

sledijo stroški osebja stojnice, 12,6-odstotni delež so stroški nastanitve in prehrane, 10,2-

odstotni prevozni stroški, 6,7-odstotni delež predstavljajo stroški oglaševanja ter 

reprezentance, najmanjši delež (2,7-odstotni) pa ostali stroški.  

Prepogosto se zgodi, da podjetja pri pripravi sejemskega proračuna pozabijo vključiti tudi 

postavke pred- in posejemskih aktivnosti, ki pa v končni fazi močno vplivajo na rezultat 

(Alessandra, Underation in Zimmerman 2007, 65). 

Povračilo investicije v sejem 

Na učinek prodaje na sejmu je velikokrat treba počakati določeno časovno obdobje, saj ima 

sodelovanje na sejmu tudi srednje in dolgoročne učinke. Velikokrat se šele kasneje izkaže, da 

je bil naš nastop na sejmu učinkovit in dobro izveden, kar pozitivno vpliva na ime in ugled 

podjetja, saj se je podjetje z izdelki vtisnilo v odjemalčevo podzavest, kar vpliva na kasnejšo 

odločitev o nakupu (Kline 1998, 11). 

Povzeto po Herbig, O'Hara in Palumbo (1997, 370), razstavljavci pogosto nimajo prave 

predstave o uspešnosti sejemskega nastopa, zato dvomijo v njihovo učinkovitost in niso 

sposobni oceniti povračila investicije v sejemski nastop. Enako menijo tudi Gopalakrishna 

idr. (1995, 75). Razlog, da podjetja niso sposobna oceniti povračila investicije v sejem, vidijo 

v vplivu več dejavnikov. Predstavitev na sejmu razstavljavcu lahko poleg ekonomskih koristi 

prinaša tudi nemerljive koristi, kot je na primer izboljšanje imidža podjetja. Veliko vlogo ima 

tudi čas, saj lahko mine precej časa od konca sejma do trenutka, ko se obiskovalec odloči 

za nakup. V tem času se podjetja po navadi poslužujejo tudi ostalih orodij marketinškega 

komuniciranja, zato je težje oceniti ali izmeriti pravo donosnost sejma. Tudi Bettis-Outland, 

Wesley in Dale (2012, 384) menijo, da ima veliko vlogo čas, saj zaradi narave s sejmom 

povezanih aktivnosti lahko mine tudi pol leta ali več, preden pride do realizacije. Raziskava, 

ki so jo opravili med razstavljavci v Veliki Britaniji, je pokazala, da je povprečen čas 

od vzpostavitve kontakta s potencialnim kupcem na sejmu do realizacije prodaje 4,9 meseca 

(Blythe 1996, 20–21). 

Freitas in Mendonca (2014, 1968) v raziskavi ugotavljata, kdaj se povrnejo stroški sejma. 
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Največ anketirancev odgovarja, da pol leta po sejmu (45,8 %), 27,1 % anketirancev meni, da 

en mesec po sejmu, ter 14,1 %, da eno leto po zaključku sejma.  
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3 MERJENJE USPEŠNOSTI SEJEMSKEGA NASTOPA 

O tem, s kakšnimi motivi in cilji se podjetja udeležujejo sejmov in kako izmerijo sejemski 

uspeh, govori naslednje poglavje. 

3.1 Povzetek opravljenih raziskav 

Na podlagi dejstva, da so sejmi postali pomemben del marketinškega komuniciranja, so 

različni avtorji pričeli z raziskavami o merjenju uspešnosti sejemskega nastopa. Raziskave so 

bolj ali manj konceptualne, vključujejo dejavnike, kot so dejavnosti in kvaliteta obiskovalcev 

(Cavanaugh 1976). Zato se Lilien (1983) v raziskavi osredotoča na dejavnike, ki vplivajo na 

udeležbo sejma in stroške udeležbe. Študija je pokazala, da se podjetja s kompleksnimi izdelki 

z visoko stopnjo prodaje in visoko koncentracijo kupcev pogosteje odločajo za nastop na 

sejmih. Podjetja, ki se sejmov udeležijo z namenom predstaviti nov izdelek ali povečati 

število kupcev, porabijo več sredstev za svoje sejemske aktivnosti. Kerin in Cron (1987) sta 

raziskovala prodajne in neprodajne dejavnike sejemske udeležbe. Bello in Lohtia (1992) sta 

preučevala nakupovalne navade na sejmih, vpliv obiskovalcev na odločanje za nakup glede 

na položaj, ki ga ima obiskovalec v podjetju, in velikost podjetja. Omenjene raziskave ne 

vključujejo ničesar o ciljih in dejavnikih uspešnega sejemskega nastopa. Herbig in ostali 

(1998) so se dotaknili prednosti in slabosti sejmov ter treh faz sejemskih aktivnosti. Največjo 

dodano vrednost raziskave predstavlja nabor motivov za sejemski nastop, tako prodajno kot 

neprodajno naravnanih. Nekaj raziskav (Kerin in Cron 1987, Gopalakrishna in Lilien 1995, 

Herbig in ostali 1997 ter Dekimpe in ostali 1997), ki vključuje merjenje sejemske uspešnosti, 

kot kazalnike uspešnosti pogosto navaja prodajo na sejmu, število pridobljenih kontaktov in 

privlačnost razstavnega prostora. Vendar pa ti modeli ne vključujejo dokazov o veljavnosti. 

Tanner (2002) je v študiji ocenjeval dejavnike, ki vplivajo na uspešnost sejemske predstavitve 

majhnih podjetij. Ločuje med promocijskimi in prodajnimi pričakovanji. Z namenom razviti 

veljaven in zanesljiv model merjenja sejemske uspešnosti je bila leta 2004 opravljena 

raziskava (Hansen 2004), ki podaja model, ki temelji na prodajno in neprodajno naravnanih 

dejavnikih, ki vplivajo na uspešen sejemski nastop. Lee in Kim (2008) sta Hansenovo 

raziskavo ponovno preverila. Prodajno in neprodajno naravnane dejavnike sta razvrstila v vse 

tri faze sejma in preverjala vpliv posamezne spremenljivke. Ugotovila sta, da so predsejemske 

aktivnosti najbolj pomembne. Bettis-Outland in ostali (2012) so raziskovali, kako so in če 

sploh na sejmu pridobljene informacije uporabljene in predstavljajo bodočo korist za podjetje.  

3.2 Opredelitev stanja 

Odločitev glede sodelovanja na sejmu navadno ni sprejeta kar tako ali čez noč. Na odločitev 

o sejemskem nastopu vpliva več dejavnikov, lahko tudi velikost podjetja, kajti v podjetjih 

z veliko zaposlenimi je odločitev v pretežni meri odvisna od odločitve vplivnih udeležencev 



 

23 

tako v zunanjem kot notranjem okolju podjetja, ker se pri začrtanju politike podjetja upošteva 

interese in vpliv vodilnih udeležencev (Tavčar 2007, 11). Glede na to, da udeležba na sejmu 

za razstavljavca predstavlja visok strošek, je pomembno poznati učinkovitost sejemskega 

nastopa, saj le tako lahko opredeli postopek za odločanje o nastopu na sejmu (Alberca-Oliver, 

Rodriguea-Oromendia in Parte-Esteban 2014, 127). V kolikor želijo razstavljavci uspešno 

razstavljati, si morajo že v fazi načrtovanja sejma zastaviti konkretne cilje, ki jih z nastopom 

na sejmu želijo doseči. Za kasnejše preverjanje uspešnosti je treba te cilje tudi kvantificirati in 

s tem narediti merljive (AUMA 2016, 22). Po Tavčarju so cilji v prihodnosti želena stanja ali 

dosežki. Najpomembnejši cilji so smotri, ki so dolgoročni, del vizije in težko spremenljivi ter 

so nadrejeni preostalim ciljem. Cilji morajo biti konkretni, časovno in vsebinsko opredeljeni, 

primerni za realizacijo, merljivi, skladni ter spodbudni. Razporejeni naj bodo po pomembnosti 

in vzročnosti (Tavčar 2007, 10). 

Pickton in Broderick (2001, 624–625) ugotavljata, da veliko podjetij, kljub temu da so si 

za sejemski nastop zastavila cilje, po končanem sejmu teh ne oceni oziroma izmeri.  

Zanimiv je podatek (AUMA 2013, 20), da si le 2 % anketiranih razstavljavcev za svoj 

sejemski nastop ne postavi ciljev. Isto vprašanje je bilo razstavljavcem zastavljeno tudi leta 

2015. Odstotek takih, ki si za svoj sejemski nastop ne zastavijo ciljev, je narastel na kar 11 %. 

Medtem ko 89 % razstavljavcev določi cilje sejemskega nastopa, pa je pri kvantificiranju teh 

ciljev slika precej slabša. Samo slaba četrtina razstavljavcev (22 %) zastavljene cilje ovrednoti 

in tako kasneje rezultate lahko uporabi kot podlago za oceno uspešnosti sejemskega nastopa. 

Izmed teh 22 % pa jih cilje dejansko izmeri 71 % (AUMA 2016, 22–24).  

Tudi Blythe (1997, 51) ugotavlja, da kljub dejstvu, da so sejmi vsesplošno razširjeni kot 

promocijsko orodje in zahtevajo velike vsote denarja, večina podjetij nima smiselnega načina 

vrednotenja učinkovitosti te aktivnosti. Številne raziskave o učinkovitosti sejemskega nastopa 

so to tudi potrdile. Med drugim so pokazale, da veliko število podjetij po končanem sejmu ne 

zna oceniti, kako uspešen je bil njihov nastop (Blythe 1996, 20). Tudi Gopalakrishna in Lilien 

1995, 22–23) sta ugotovila, da večinoma podjetja nimajo izdelanih modelov in metod 

za merjenje sejemske uspešnosti. Še več, veliko si jih niti ne zastavi ciljev, ki jih želijo 

s sejemskim nastopom doseči, še več pa je takih, ki ciljev ne kvantificirajo. Vse to pa 

posledično prisili management, da se zanašajo na lastno presojo pri odločanju o izbiri sejma, 

predstavitve izdelkov, velikosti razstavnega prostora, itd.. Managerji, odgovorni za sejme, se 

vedno znova soočajo z istimi vprašanji (Hansen 2004, 1): Katerega sejma naj se udeležimo? 

Kolikšen del sredstev naj zato namenimo? Kakšne cilje naj si zastavimo? Kako velik naj bo 

razstavni prostor, koliko osebja naj bo prisotnega? Zaradi pomanjkanja znanja odgovori na ta 

vprašanja po navadi temeljijo na osebni presoji ali pa so odraz dosedanjih izkušenj podjetja 

s sejmi. Tudi leta kasneje Kellezijeva (2014, 466) potrjuje, da so kljub dejstvu, da sejemska 

dejavnost konstantno narašča, raziskave na temo ugotavljanja učinkovitosti sejemske nastopa 

še vedno redke. 
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Povzeto po Huttu in Spehu (2012), večina raziskav, na temo merjenja sejemske uspešnosti, 

meri le splošni uspeh ali pa uspeh, vezan na prodajo, in ne zajame drugih dejavnikov, kot so 

krepitev imidža, pridobivanje informacij, itd., čeprav je sejemski uspeh multidimenzionalen in 

vključuje prodajne in neprodajne (ali promocijske) dejavnike. Sejemski nastop lahko pomaga 

pri prepoznavanju nakupovalnih vplivov, krepitvi imidža podjetja, zagotavlja predstavitev 

izdelkov, ustvarja smernice za prodajalce, prinaša informacije o konkurentih, itd. (Hutt in 

Speh 2012, 343–344). 

Po Ling-Yee (2007, 364–365) v obstoječi literaturi ne obstaja soglasje glede merjenja 

sejemske uspešnosti. Nekatere študije za merjenje sejemske uspešnosti uporabljajo objektivne 

finančne kazalnike, kot so naročila, prodaja in dobiček po sejmu. Ostale uporabljajo 

subjektivne strateške kazalnike, kot so zaznavanje namena nakupa in doseganja ciljev. Zaradi 

večdimenzionalnega značaja sejmov je neizogibno spremljanje več različnih kazalnikov. 

Jefferson (2012) v osnovi vidi dva načina razstavljanja: razstavljanje s cilji in razstavljanje 

z upanjem. Najem in oprema razstavnega prostora, izdelki, prospektno gradivo, osebje in 

upanje, da bo stvar delovala, je razstavljanje z upanjem. To je eden izmed glavnih razlogov, 

da razstavljavci ne uspejo doseči koristi sejemskega nastopa. Razstavljanje s cilji je proces 

identifikacije najboljših razlogov za razstavljanje, pretvorba teh v cilje, razvoj načrta 

za izvedbo in merjenje rezultatov. Za zagotovitev potrebne usmeritve mora podjetje razloge 

za sejemski nastop pretvoriti v pametne cilje – specifične, merljive, dosegljive, realne, 

časovno opredeljene. Po Jeffersonu SMART goals – Specific, Measurable, Actionable, 

Realistic, Timebound.  

Po Otorepcu (2004) 13 % slovenskih anketiranih podjetij, ki razstavljajo na sejmih, sploh ne 

meri, ali so dosegli cilje sejemskih nastopov. Po večini gre za podjetja, ki motivov količinsko 

ne ovrednotijo, nekaj pa je takšnih, ki motive oziroma cilje količinsko približno ovrednotijo, 

vendar po sejmu ne ugotavljajo, ali so jih dosegli. Najpogostejši kazalnik uspešnosti 

sejemskega nastopa slovenskih podjetij je povečanje prodaje, kamor prištevamo tudi število 

sklenjenih poslov, izkupiček direktne prodaje ter število novih kupcev. Uporabljajo se še 

merila, kot so število obiskovalcev stojnice, število poslovnih stikov, mnenje obiskovalcev 

(pridobljeno z anketo), mnenje osebja na stojnici. Kljub temu da je 87 % anketirancev 

izjavilo, da merijo učinkovitost sejemskih nastopov, lahko iz odgovorov o načinu merjenja 

učinkovitosti predpostavimo, da večina nima razdelanega sistema za ugotavljanje uspešnosti 

in učinkovitosti. Kot avtor ugotavlja v študiji, praktično ni mogoče objektivno izmeriti vpliva 

sejemskega nastopa na povečanje prodaje. Pri ugotavljanju uspešnosti in učinkovitosti 

sejemskega nastopa se podjetja srečujejo s podobnimi težavami kot pri ugotavljanju 

učinkovitosti oglaševanja. Zaradi vpliva ostalih instrumentov komuniciranja je praktično 

nemogoče ugotoviti neposreden vpliv na povečanje prodaje. Z raziskavo ugotavlja, da večina 

slovenskih podjetij ne uspe objektivno izmeriti učinkovitosti sejemskih nastopov. To trditev 

potrjuje tudi dejstvo, da je samo 17 % anketiranih podjetij izjavilo, da menijo, da uspejo 
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objektivno izmeriti vse učinke sejemskega nastopa. 

3.3 Motivi za nastop na sejmu (razlogi) 

Motive za nastop na sejmu je nemško združenje sejemske industrije AUMA (2011, 24–25) 

razdelilo v več skupin: 

Primarni motivi za nastop na sejmih: 

− vstop na novo tržišče; 

− zaznati nove tržne niše; 

− oceniti izvozne možnosti; 

− raziskati panogo; 

− izmenjati izkušnje; 

− navezati nove poslovne stike; 

− sodelovati na specializiranih obsejemskih dogodkih; 

− slediti razvojnim trendom; 

− predstaviti lastno podjetje in izdelke; 

− obisk matičnega podjetja; 

− analizirati konkurenco; 

− povečati dobiček. 

Komunikacijski motivi: 

− razvoj osebnih stikov; 

− pridobivanje novih kupcev; 

− izboljšati imidž podjetja; 

− povečati oglaševalske učinkovitosti podjetja med kupci in javnostjo; 

− seznaniti se s potencialnimi kupci; 

− utrditi odnose z novinarji; 

− zaznati želje in zahteve kupcev; 

− negovanje že obstoječih poslovnih odnosov; 

− zbiranje novih podatkov o tržišču; 

− urjenje osebja skozi izmenjavo izkušenj. 

Motivi v povezavi s cenovno in prodajno politiko: 

− predstavitev palete storitev, povezanih s prodajnimi pogoji; 

− ocenitev manevrskega prostora za oblikovanje cen. 

Distribucijski motivi: 

− razširiti distribucijsko mrežo; 

− iskanje novih zastopnikov; 
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− ocenitev učinka ukinitve posameznega člena v distribucijski verigi. 

Motivi, povezani z izdelki: 

− testiranje sprejemljivosti novih izdelkov na tržišču; 

− lansiranje prototipov; 

− ocenitev uspešnosti lansiranja novega proizvoda na tržišče; 

− predstavitev inovacij in izboljšav izdelkov; 

− povečanje dosega izdelkov.  

Na podlagi raziskave (Shipley in Wong 1993, 120–126) med 124 britanskimi in 61 

ameriškimi podjetji so avtorji motive za sejemski nastop razdelili v dve skupini, v prodajno in 

neprodajno naravnane motive. Najpogosteje navedeni motivi so: pridobivanje novih kupcev, 

izboljšanje imidža podjetja, srečanje z obstoječimi kupci, predstavitev obstoječih izdelkov, 

lansiranje novih izdelkov, srečanje z distributerji, sklepanje novih poslov, raziskava trga, 

spoznavanje konkurence, pridobiti konkurenčno prednost pred podjetji, ki ne razstavljajo.  

Rezultati raziskave med majhnimi in srednjimi podjetji na Portugalskem (Freitas in 

Mendonca 2014, 1965–1968) kažejo, da je najmočnejši motiv za nastop na sejmu krepitev 

prisotnosti podjetja na trgu. Tako meni kar 17,5 % vprašanih. Sledijo možnost iskanja novih 

idej, testiranje novih izdelkov (12,9 %), vzpostavitev odnosov z obstoječimi in potencialnimi 

strankami (13,3 %), krepitev blagovne znamke in imidža podjetja (16,3 %). Povečanje 

prodaje in razširitev portfolija kupcev z 12,1 % jasno nakazujeta na dejstvo, da direktna 

prodaja ni motiv za sejemski nastop. Zanimivi so tudi razlogi za odločitev, da se podjetje ne 

predstavi na sejmih: previsoki stroški najema in ureditve sejemskega prostora, potni in 

nočitveni stroški, slabe pretekle izkušnje in pomanjkanje virov (finančnih, kadrovskih, čas).  

Povzeto po raziskavi Yukselove in Voola (2010, 296–297), so motivi za nastop 

na mednarodnem turističnem sejmu: izboljšanje odnosov s kupci in boljše razumevanje 

njihovih potreb, pospeševanje povpraševanja z osebno in neposredno komunikacijo ter 

ustvarjanje ali/in ohranjanje imidža izdelka/storitve/države. Druga skupina motivov se nanaša 

na ohranjanje inovativne poslovne strukture in strategije za pridobivanje konkurenčne 

prednosti in za predstavitev ter promocijo svojih izdelkov/storitev. Ostali motivi so 

pridobivanje novih distribucijskih kanalov, spremljanje novih trendov v sektorju in 

pridobivanje informacij, zlasti na visoko kvalificiranih storitvah, kot sta svetovanje in 

tehnična pomoč. Med manj pomembne motive se uvrščajo direktna prodaja na sejmu, 

izvajanje raziskovalnih poslovnih povezav, motivi, povezani s človeškimi viri, in priložnosti 

za finančne naložbe. Dejavniki, ki so vplivali na odločitev za sejemski nastop, pa so: ugled 

sejma, profil obiskovalcev, ustreznost sejma s cilji podjetja, konkurenca, ki razstavlja, ter 

pretekle izkušnje. Druga skupina so stroški sejma, ostali razstavljavci ter njihovo število. 

Cavanaugh (1976, 102) pravi, da je pogosto namen razstavljanja opozoriti na potrebo 

po določenem izdelku ali storitvi in prepričati potencialne kupce za nakup. Za nekatera 
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podjetja pa je sejemski nastop v neskladju s prodajnimi cilji, saj se sejmov udeležujejo zgolj 

zaradi promocije blagovne znamke ali imidža. Motivi za razstavljanje so od podjetja 

do podjetja različni; lahko obsegajo predstavitev novega izdelka in so orodje za izobraževanje 

prodajnega osebja, promocijo podjetja ali blagovne znamke, preizkušanje trga za lansiranje 

novih izdelkov, pridobivanje novih naročil ali izvajanje tržnih raziskav. 

Otorepec (2004, 129) je na podlagi raziskave, opravljene med slovenskimi podjetji, ki so se 

odločila za sejemski nastop, ugotovil, da so najpogostejši motivi promocija podjetja, 

predstavitev obstoječih izdelkov in iskanje novih kupcev. Drugi pomembnejši motivi so še 

srečanje z obstoječimi kupci, predstavitev novosti, predstavitev obstoječih izdelkov oziroma 

storitev. Samo 12,5 % anketiranih podjetij motive tudi količinsko natančno ovrednoti, 60 % 

jih ovrednoti le približno, 27,5 % pa motivov sploh ne ovrednoti. 

3.4 Cilji sejemskega nastopa 

Sejemski nastop je za podjetje smiseln v primeru, da z njim doseže vnaprej zastavljene cilje. 

Torej mora podjetje, še predno se odloči za nastop na sejmu, opredeliti cilje nastopa. Navadno 

je za podjetja sejemski nastop orodje za povečevanje prodaje (Florjančič in Ferjan 2000, 220). 

Preko sejmov lahko dosežemo vse podjetniške cilje, saj so najprimernejši in na prvem mestu 

pred drugimi oblikami navezovanja stikov za utrditev imidža. Tega se zavedajo redni 

razstavljavci v nasprotju s tistimi, ki menijo, da sodelovanje na sejmih ne doprinese kaj 

bistvenega. Značilno za podjetja, ki redno sodelujejo na sejmih, je tudi to, da v veliki meri 

uporabljajo preostala komunikacijska sredstva (Volčič 2000, 63).  

Po Kotlerju (1996) je sejemska predstavitev sredstvo marketinškega komuniciranja. 

Pri njenem načrtovanju moramo upoštevati načrt marketinškega komuniciranja. Zato sledi, da 

je pri zastavljanju ciljev sejemske predstavitve treba torej izhajati iz ciljev marketinškega 

komuniciranja (Kotler 1996, 104–109). 

Zakaj je pravzaprav treba pred sejemskim nastopom določiti cilje predstavitve na sejmu? Po 

Vindišu (2005b) cilji usmerjajo naša dejanja. Pri načrtovanju sejemskega nastopa mora 

podjetje sprejeti številne odločitve. Zastavljeni in usmerjeni cilji so podjetju v fazi načrtovanja 

v veliko pomoč, saj so nekakšna smernica do pravilnih sklepov. Na podlagi zastavljenih ciljev 

lahko projektna skupina usmerja vse aktivnosti za dosego ciljev ter spodbuja osebje 

na stojnici k aktivnejšemu delovanju. Po končanem sejmu pa se zastavljeni cilji spremenijo 

v kazalnike in kriterije za merjenje uspeha sejemskega nastopa. Glede na usmeritev cilje 

delimo na prodajne in komunikacijske. Med prodajno usmerjene prištevamo tiste cilje, ki so 

neposredno povezani s pridobivanjem poslov (neposredna prodaja, pridobivanje kupcev, 

vzpostavljanje stikov z obstoječimi in potencialnimi kupci ...). Med komunikacijsko 

usmerjene cilje pa prištevamo cilje, ki posredno vplivajo na poslovne rezultate podjetja 
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(zavedanje, imidž in raziskave trgov). (Vindiš 2005b). 

Povzeto po Cavanaugh (1976, 101), so sejmi postali sestavni del komunikacijskega plana. Ker 

je samo v enem sejemskem nastopu integriranih pet ali šest orodij marketinškega 

komuniciranja, mora načrtovanje sejemskega nastopa biti veliko bolj celovito. Posledično je 

zato management prisiljen zastaviti cilje sejemskega nastopa in oceniti učinkovitost nastopa. 

Če sejemski nastop ni temeljito načrtovan in cilji niso analizirani, se sejem ne bo izkazal 

za stroškovno upravičen, ne bo dosežena donosnost naložbe. Pri zastavljanju ciljev mora 

management preučiti šest področij: s kakšnim namenom se podjetje udeležuje sejma ali 

kakšno bo sporočilo sejemskega nastopa, katero ciljno skupino želi doseči, katere so prednosti 

lokalnih, regionalnih ali nacionalnih sejmov, uspešnost in učinkovitost sejemskega nastopa, 

kakšen pristop do sejma ima konkurenca ter kakšna sta potreben proračun in prognoza 

stroškov v razmerju s pridobljenimi posli. 

 

Posebnost sejemskih ciljev (Beck in Wachtler 2014, 12) je v tem, da so v njih lahko združeni 

številni različni cilji vseh štirih področji marketinškega 4p spleta. 

 
Slika 1: Marketinški splet – cilji sejemskega nastopa 

Vir: Beck in Wachtler 2014, 12. 

Cilji podjetij so različni. Nekateri želijo na sejmu pridobiti čim več povpraševanj, drugi 

izboljšati imidž podjetja ali blagovne znamke. Marsikatero podjetje si kot cilj zastavi krepitev 

odnosov z obstoječimi strankami, nekatera podjetja pa na sejmu razstavljajo preprosto zaradi 

tega, ker je tam prisotna tudi njihova konkurenca (Gopalakrishna in Lilien 1995, 76). Kako 

raznoliki so lahko sejemski cilji, kaže tudi raziskava, ki jo je na vzorcu petstotih 

razstavljavcev leta 2012 izvedlo nemško združenje AUMA. V povprečju si nemški 



 

29 

razstavljavci postavijo več kot devet ciljev, ki jih uresničujejo z nastopom na sejmu. To 

dejstvo jasno poudarja, kako širok je spekter sejemskih funkcij, ki jih lahko na sejmu 

istočasno dosežemo. In ravno ta raznolikost funkcij je ena največjih prednosti sejma 

v primerjavi z ostalimi marketinškimi orodji. Najpomembnejši cilji, ki jih razstavljavci 

navajajo, so: povečanje prepoznavnosti, vzdrževanje obstoječih poslovnih stikov, pridobitev 

novih poslovnih stikov, izboljšanje imidža podjetja in blagovne znamke ter predstavitev novih 

izdelkov in storitev. Leto kasneje so raziskavo ponovili in nabor ciljev združili v šest skupin 

(AUMA 2014, 20–22):  

− splošni cilji (raziskava novih trgov oz. odkrivanje tržnih niš, ocena splošne 

konkurenčnosti, ocena izvoznih možnosti, ocena splošne ocene dejavnosti, izmenjava 

izkušenj, vzpostavljanje uspešnega partnerstva, sodelovanje na profesionalnih dogodkih, 

zaznavanje novih trendov, odpiranje novih trgov za podjetje ali izdelek, združevanje 

udeležbe z drugimi dogodki, srečevanje konkurence in povečevanje prodaje); 

− komunikacijski cilji (razširitev seznama osebnih kontaktov, srečanje novih kupcev, 

krepitev blagovne znamke, povečevanje vpliva oglaševanja, širitev baze kupcev, širitev 

medijskih dejavnosti, obravnavanje individualnih zahtev strank, vzdrževanje obstoječih 

poslovnih odnosov, zbiranje novih informacij o trgu, izvrševanje celostne podobe, 

dodatno izobraževanje za raziskave in prodajo z izmenjavo izkušenj;  

− cilji, povezani s ceno in pogoji (določanje cenovnega razmerja in oblikovanje cen); 

− cilji, povezani z distribucijo (širitev distribucijske mreže, spremljanje ravni trga, iskanje 

trgovskih zastopnikov; 

− cilji, povezani z izdelki (predstavitev novosti, predstavitev prototipov, testiranje novih 

izdelkov in storitev, širitev palete izdelkov): 

− cilji, usmerjeni na obiskovalce (ugotavljanje smernic za strateško načrtovanje). 

Blythe (2002, 630–631) ugotavlja, da so sejmi obravnavani kot pobudniki odnosov ali 

za ustvarjanje prodaje. Razstavljavci prodajno naravnane cilje uvrščajo najvišje na seznamu 

pomembnosti sejemskih ciljev. Rezultati opravljene raziskave kažejo, da so za razstavljavce 

najpomembnejši srečati nove kupce, plasirati nov izdelek in pridobiti naročila. Najvišje 

uvrščen med neprodajnimi cilji je krepitev imidža podjetja, na šestem mestu. Tipične cilje 

našteva tudi Dallmeyer (2014). Da podjetje lahko določi cilje, mora jasno opredeliti, kaj želi 

prodajati ali promovirati, tržišče, blagovno znamko, komunikacijo na sejmu in komu je to 

namenjeno. Določanje ciljev je prvi korak za uspešen sejemski nastop. Možni cilji: povečanje 

prodaje, predstavitev novega izdelka ali storitve, krepitev odnosov z obstoječimi strankami, 

izvedba tržne raziskave, pridobitev kontaktnih podatkov za e-mailing listo, vstop na novo 

tržišče, porast medijske izpostavljenosti, preverjanje konkurence, krepitev imidža podjetja ali 

blagovne znamke, vodenje prodajnih sestankov v povezavi s sejmom, zagotavljanje 

izobraževanja za obiskovalce, zaposlovanje novega kadra. Da so tipični cilji sejemskega 

nastopa mreženje z obstoječimi in potencialnimi kupci, opazovanje ponudbe konkurentov in 

možnost zaznavanja industrijskih trendov, ugotavljajo tudi Bettis-Outland, Wesley in Dale 
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(2012, 385–386). Velik pomen pripisujejo na sejmu pridobljenim informacijam, ki so lahko 

formalne ali pa neformalne. Informacije so lahko pridobljene v času trajanja sejma ali pa 

v določenem časovnem okvirju po sejmu. So rezultat dvosmerne komunikacije 

med udeleženci sejma. Z jasnimi, lahko sledljivimi in smiselnimi informacijami lahko 

podjetje zazna oprijemljive in neoprijemljive koristi. Med oprijemljive prištevamo nove 

kupce, povečanje prodaje obstoječim kupcem in/ali nabavo novih izdelkov oz. storitev, 

tehnične izboljšave ali vzpodbujanje podpore kupcem. Med neoprijemljive pa prištevamo 

izboljšanje strateškega načrtovanja, izboljšanje razvoja politik podjetja, nove ideje za razvoj 

izdelkov in izboljšanje imidža podjetja.  

Za podjetja, ki poslujejo globalno in se udeležujejo mednarodnih sejmov, so, povzeto 

po Kellezi (2014, 469), najvažnejši cilji, na podlagi katerih tudi merijo uspešnost sejemskega 

nastopa, prodaja in pridobljena naročila, pridobljene informacije in novi poslovni kontakti ter 

srečanje z obstoječimi poslovnimi partnerji. 

V raziskavi o dejavnikih uspešnega sejemskega nastopa na novih trgih sta Wondwesen in 

Korneliusse (2011, 44–46) dejavnike razdelila v štiri glavne sklope in za vsak sklop napravila 

nabor možnih ciljev. Prvi sklop zajema analizo konkurence, in sicer: informacije o izdelkih 

konkurentov, izmenjavo informacij s konkurenti, vrednotenje predstavitve konkurentov ter 

vrednotenje položaja konkurentov. Drugi sklop predstavlja analizo trga in zajema: 

pridobivanje informacij za nove izdelke, odkrivanje novih priložnosti na novih trgih ali 

segmentih, predstavitev novih izdelkov na sejmu in odkrivanje izvoznih možnosti. Tretji 

sklop predstavlja krepitev imidža in zajema: pridobivanje publicitete v medijih, srečevanje 

vplivnežev in predstavitev zmogljivosti kupcem. Prodajni vidik kot četrti sklop zajema: 

prodajo na sejmu ter vzpostavitev in vzdrževanje odnosov s kupci.  

Rezultati večine opravljenih raziskav kažejo, da je glavni cilj podjetij, ki se odločijo 

za sodelovanje na sejmu, povečanje prodaje. Kljub prodajnim razlogom pa na sejmu samem 

ne pričakujejo sklepanja pogodb (Pickton in Broderick 2001, 617). Mnoga podjetja želijo 

pridobiti potencialne kupce in povpraševanja, ki kasneje vodijo k prodaji (Tanner in Chonko 

1995, 259).  

Kerin in Cron (1987, 89–92) sta na podlagi študije ugotovila, da podjetja, ki imajo jasno 

definirane cilje sejemskega nastopa, sejemski nastop ocenjujejo uspešnejše od podjetij, ki si 

ciljev ne zastavijo. Po Kirchgeorg, Springer in Kästner (2009, 64) mora podjetje izbrati pravo 

strategijo za sejemski nastop. Ta predstavlja temelj in določa usmeritev za vse nadaljnje 

dejavnosti. Odvisna je od narave in raznolikosti zastavljenih ciljev in segmentov ciljne 

skupine. Vendar takšno strategijo podjetje lahko oblikuje le, ko določi cilje sejemskega 

nastopa. Razstavljavci morajo najprej natančno vedeti, kaj želijo doseči, šele nato je smiselno 

definirati strategijo za dosego zastavljenih ciljev. 

V Sloveniji je raziskavo z naslovom Analiza zadovoljstva razstavljavcev na Ljubljanskem 
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pohištvenem sejmu leta 2003 opravila Kožarjeva (2004). Rezultati so pokazali, da si največ 

razstavljavcev kot cilj sejemskega nastopa postavi negovanje imidža podjetja (82 %), drugo 

mesto je zasedlo iskanje novih kupcev (79 %), tretje pa predstavitev novih proizvodov (78 %) 

(Kožar 2004, 91). 

3.5 Predsejemske aktivnosti in njihov pomen 

Proces razstavljanja na sejmu vključuje po Seringhausu in Rossonu (2004, 153) več faz, 

od katerih vsaka obsega številne dejavnosti. Časovno obdobje, ki se začne z idejo o udeležbi 

na sejmu in konča z dejavnostmi po sejmu, lahko traja tudi leta. Dobro znanje marketinga in 

vodenja je potrebno, da podjetje doseže cilje, ki jih je zastavilo za sejemski nastop. Kot 

pomemben delež uspešnega sejemskega nastopa veljajo različne dejavnosti predsejemskih 

aktivnosti.  

Če povzamemo po različnih že omenjenih avtorjih (Pickton in Broderick 2001; Smith in 

Taylor 2004; Lee in Kim 2008; Tanner 2002; Seringhaus in Rosson 2004) in na podlagi 

raziskave (Tanner 2002), lahko trdimo, da predsejemske aktivnosti pozitivno vplivajo 

na obisk razstavnega prostora. Med te aktivnosti prištevamo vse dejavnosti, s katerimi 

podjetje želi privabiti ciljno skupino na svoj razstavni prostor. Uporabljajo predvsem tiskane 

oglase, direktno in elektronsko pošto, sporočila za javnost, osebna povabila, objave na spletni 

strani in socialnih medijih, pošiljanje brezplačnih vstopnic ipd.. Tovrstne aktivnosti ne le 

povečujejo obisk stojnice, pač pa tudi krepijo imidž podjetja. 

Zakaj so predsejemske aktivnosti za podjetje pomembne? Po Millerju (1999, 6–8) si podjetje 

z izvajanjem predsejemskih aktivnosti podaljša trajanje sejma. S promocijo in pošiljanjem 

sporočil štiri do pet tednov pred začetkom sejma se bo ime podjetja usidralo v podzavest 

kupcev. Z informiranjem ciljne skupine (o novem izdelku ipd.) pred začetkom sejma podjetje 

vzpodbudi zanimanje že vnaprej. S predsejemsko promocijo podjetje oblikuje listo ustrezne 

ciljne skupine, s katero se želi srečati na stojnici. V sporočilu je dobro omeniti ugodnosti, ki si 

jih z obiskom stojnice obiskovalec lahko prisluži. In seveda obratno, ciljni obiskovalec bo to 

podjetje uvrstil na svoj seznam stojnic, ki jih želi oziroma namerava obiskati. Če je podjetje 

sposobno predvideti, kdo bodo obiskovalci stojnice, se lahko na to dobro pripravi, poslovni 

dogovori pa bodo na ta način postali bolj osebni. Če svojih ciljnih obiskovalcev nismo 

obvestili, da razstavljamo na sejmu, tudi ne moramo pričakovati, da nas bodo obiskali. Sejem 

ni samo nekajdnevno produktivno delo na stojnici. Sejem je več mesecev trajajoča kampanja, 

ki jo sestavljajo trije časovni okvirji: pred, med in po sejmu. Vsak ima svojo edinstveno moč 

in le uporaba vseh vodi k uspehu. Uspešen sejemski nastop se začne s predsejemskimi 

aktivnosti. 

Tudi Lee in Kim (2008, 787) menita, da s pomočjo predsejemskih aktivnosti na razstavni 

prostor privabimo več obiskovalcev. To nam zagotavlja več možnosti za komunikacijo in 
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vzpostavljanje kontaktov. Razstavljavec si s pomočjo predsejemskih aktivnosti tako krepi 

imidž, zbira informacije o obstoječih in potencialnih kupcih, krepi in vzpostavlja odnos 

s kupci in sejemske kontakte pretvarja v povpraševanja. To pomeni, da predsejemske 

aktivnosti ne vplivajo le na krepitev imidža podjetja, pač pa tudi na ostale dejavnike, kot je 

na primer povečanje prodaje.   

3.6 Metode za ugotavljanje učinkovitosti sejemskega nastopa 

Povzeto po Vindišu (2005b), sta načrtovanje in spremljanje ciljev, ki jih lahko neposredno 

ovrednotimo (neposredna naročila in prodaja), precej lažja kot ocenjevanje koristi. Podjetje 

namreč veliko težje oceni koristi, ki jih je pridobilo s sejemskim nastopom. Te koristi so 

lahko pridobljene tržne informacije, oblikovanje imidža podjetja ali izdelka, zaznavanje 

tehnoloških trendov, predstavitev novosti, pridobivanje novih poslovnih partnerjev, prisotnost 

medijev za odnose z javnostmi ter preverjanje lastnega znanja (Vindiš 2005b).   

Da so sejmi in s tem povezano ugotavljanje sejemske uspešnosti aktualna tema, različni 

avtorji ugotavljajo že leta. Začelo se je z opisovanjem in nepotrjenim pisanjem, v zadnjih letih 

pa so raziskave postale bolj analitične in empirične. Preprost pogled na vlogo sejmov so 

nadomestile bolj realistične, večdimenzionalne ideje o ciljih, ki jih podjetja s sodelovanjem 

na sejmu zasledujejo. Ta napredek je povzročil vrsto posameznih merilnih pristopov 

za vrednotenje sejemske uspešnosti in dejavnikov, ki vplivajo na rezultate. Treba je opozoriti, 

da se večina študij osredotoča zgolj na eno ali nekaj meril uspešnosti in eno samo točko; čas, s 

čimer se po nepotrebnem omejuje postopek ocenjevanja. Opazna izjema je Hansenovo delo 

(2004), saj vidi uspešnost sejemskega nastopa v različnih razsežnostih in proučuje sejemski 

nastop kot proces, ki vključuje številne dejavnosti. Model, ki vključuje šestnajst postavk, 

omogoča razstavljavcem ocenjevanje dojemanja uspešnosti sejemskega nastopa. Ni bilo 

poskusa razvoja celostne analize metodologije. Treba je spoznati, da sta kazalnika sejemske 

uspešnosti dva, kvantitativni in kvalitativni. Še več, treba je razumeti tudi časovno dimenzijo 

obeh kazalnikov uspešnosti in dejavnosti podjetja, kakor tudi njuno razmerje (Seringhaus in 

Rosson 2004, 153). Na podlagi kanadske študije 303 razstavljavcev na mednarodnih sejmih 

sta Seringhaus in Rosson (2004, 153) podala večdimenzionalni model analize sejemske 

uspešnosti, ki vključuje kvantitativne in kvalitativne spremenljivke, takojšnja in kasnejša 

merila uspešnosti, vključuje pa tudi aktivnosti razstavljavcev pred, med in po sejmu. 

Na podlagi raziskave Incorporated Society of British Advertisers (1991) so razstavljavci 

ugotavljali učinkovitost sejemskega nastopa na podlagi števila obiskovalcev njihovega 

razstavnega prostora, razdeljenih katalogov in prejetih kontaktov.  

Izmed vseh orodij marketinškega komuniciranja naj bi se, povzeto po Bettis-Outlandovi, 

ravno povračilo investicije v sejem lahko ocenilo na več načinov. Toda na tej točki trdi, da kar 

manjka v strokovni literaturi, ni povezano z vrednostjo sejemskega nastopa, temveč 
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z vprašanji, ki se navezujejo na to, kakšna je vrednost zbranih informacij in kako to vrednost 

izmeriti. Vrednost sejemskega nastopa lahko merimo v oprijemljivih in neoprijemljivih 

koristih. Med oprijemljive koristi štejemo pridobivanje novih strank, prodajo izdelkov in 

storitev, tehnične posodobitve, nove partnerje, itd.. Med neoprijemljive pa prištevamo 

elemente, kot so verodostojnost informacij, ki jih lahko vključimo v naslednje marketinške 

strategije, razvojne strategije, marketinško komuniciranje, odnosi med strankami in 

dobavitelji, ideje za razvoj novega izdelka, itd.. Da bi podjetja lažje ovrednotila na sejmu 

pridobljene informacije, je bil v raziskavi podan model indeksa RTSI (Return of trade show 

information). Služil naj bi za boljše razumevanje vrednosti na sejmu pridobljenih informacij 

ter predstavljal podlago za analizo, ali in kako lahko te informacije uporabimo v organizaciji. 

Nadalje lahko predstavlja učni pripomoček. Če na primer razstavljavci znajo ceniti vrednost 

drugih oddelkov v organizaciji, ki temelji na novih idejah ali postopkih, pridobljenih 

od drugih sejemskih udeležencev, potem to lahko razumejo kot neoprijemljive koristi, ki 

povzročijo boljše medoddelčno sodelovanje, pretok pridobljenih informacij po celem podjetju 

in višjo stopnjo organizacijskega izobraževanja. Izpopolnjen model za management lahko 

predstavlja dragoceno orodje za izboljšanje ocene sejemskega donosa kot tudi oceno višine 

naložbe v sejem, torej tako pri fazi načrtovanja kot v fazi odločanja. Vendar avtorji 

priznavajo, da ni dovolj le pridobljena informacija. Popolnejše vrednotenje je možno le 

na podlagi pregleda gibanja pridobljenih informacij v daljšem časovnem obdobju. 

Pri vzpostavljanju indeksa vrednosti informativnih rezultatov naj torej model RTSI vključuje 

oboje, gibanje in čas. Omejitev modela predstavlja dejstvo, da četudi model zajema 

neoprijemljive in oprijemljive nove informacije, pridobljene na sejmu, lahko v nekaterih 

primerih popolnoma enake informacije pridobimo tudi iz alternativnih virov, zaradi česar je 

težko določiti pravi RTSI-indeks. (Bettis-Outland idr. 2010, 268–271). 

Heuer (2013) razstavljavcem za ustvarjanje in komuniciranje merljivih ciljev predlaga 

izdelavo načrta, ki vsebuje pet točk. Prvi korak je, da vsi zaposleni, ki so vključeni v projekt 

organizacije sejemskega nastopa (oddelki marketinga, prodaje, razvoja in management), 

sodelujejo pri oblikovanju merljivih ciljev. Naslednji korak je določitev taktik, ki morajo biti 

v skladu s sejemsko strategijo, ki mora biti usklajena s strategijo podjetja. Tretji korak zahteva 

določitev cilja in ciljne populacije. Ta nam pove, kaj moramo doseči, zakaj ter s kom. 

V četrtem koraku določimo osebje, ki bo na sejmu sposobno ciljni populaciji predstaviti 

ključna dejstva, ki so v skladu s prodajnimi cilji in marketinškim načrtom podjetja. Nazadnje 

je treba postaviti merljive cilje, ki jih je lahko izmeriti in nam pokažejo vrednost uspešnega 

sejemskega nastopa. Število povpraševanj, število predstavitev med sejmom, prepoznavnost 

blagovne znamke pred in po sejmu in podobni cilji, ki jih je mogoče izmeriti ali določiti s 

pomočjo raziskav, nam lahko tako pokažejo vrednost in potencialni uspeh sejemskega 

nastopa, kot tudi pomagajo določiti marketinški proračun za prihodnje sejme. 

Dallmeyer (2014) ponuja rešitev za uspešen sejemski nastop v devetnajstih korakih. Večina 

podatkov raziskave temelji na študijah, ki jih je izvedel Center of Exhibition Industry 
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Research (CEIR) s sedežem v Chicagu, ZDA. Povzemamo: 

− 1. korak: Izbira pravega sejma – izbrati je treba ustrezen sejem, ki se ujema z ostalimi 

cilji podjetja, kot so prodaja, marketing, blagovna znamka. Treba je analizirati tudi 

obiskovalce izbranega sejma. 

− 2. korak: Določitev ciljev – samo podjetja, ki si zastavijo cilje in izmerijo uspeh, 

konstantno dosegajo uspeh. Cilji določajo smer za vsak vidik sejemskega nastopa 

(marketinško strategijo, pozicioniranje blagovne znamke, proračun, grafiko, izdelke, 

izgled razstavnega prostora, literaturo, računalniško podporo, osebje).  

− 3. korak: Ciljni marketing – obveščanje potencialnih obiskovalcev o lokaciji razstavnega 

prostora, predstavljenih izdelkih in storitvah, blagovni znamki, predstavitvah. 

− 4. korak: Predsejemska komunikacija s potencialnimi strankami – izbrati ustrezno orodje 

za komunikacijo. Predsejemsko oglaševanje (tiskani in digitalni mediji) lahko podvoji 

obisk na razstavnem prostoru, saj si kar 83 % potencialnih obiskovalcev že vnaprej 

pripravi načrt ogleda sejma.  

− 5. korak: Predsejemsko oglaševanje za obstoječe kupce – direktna pošta lahko poveča 

število obiskovalcev razstavnega prostora za 53 %, sponzoriranje dogodka, oglaševanje 

v časopisu, oglaševanje na internetu, posebne akcije. Sejem naj bo integriran del 

marketinškega spleta. 

− 6. korak: Stališča managementa – kar 84 % managerjev se sejma udeleži zaradi osebnega 

stika s svojimi kupci, 18 % managerjev pa se sejma udeleži kot obiskovalec na povabilo 

organizatorja sejma. 

− 7. korak: Izbor sejemskega osebja – eden najpomembnejših dejavnikov, saj osebje 

predstavlja imidž podjetja. Obiskovalci se zapomnijo ustrežljivost osebja, ne pa izgleda 

razstavnega prostora. 

− 8. korak: Predsejemsko izobraževanje sejemskega osebja – pred pričetkom sejma je nujen 

skupni sestanek, kjer se v nekaj točkah predstavita potek in namen sejma. Ponovni 

poudarek je na komunikaciji z obiskovalci, saj imamo na razpolago le pet sekund, da 

napravimo pozitiven vtis. 

− 9. korak: Prodaja na sejmu – osebje naj bo prodajno izobraženo. Prodaja naj poteka v treh 

korakih: prodaja samega sebe, prodaja podjetja in šele nato prodaja izdelka ali storitve. 

− 10. korak: Delo z mediji – obiskovalci se povečini sejma udeležijo zaradi novosti, zato je 

treba pripraviti sporočila za javnost, v katerih izpostavimo novosti. 

− 11. korak: Upravljanje pričakovanj na razstavnem prostoru – 15 % obiskovalcev sejma 

ima splošen interes, 10 % pa poseben interes za izdelke, storitve. Prodajo je zato treba 

usmeriti na teh 10 % obiskovalcev in jim nameniti takojšnjo možnost za komunikacijo in 

dovolj časa. 

− 12. korak: Mreženje in konkurenca – mreženje je odgovornost celotnega osebja 

na razstavnem prostoru, tudi managementa. Neposredni stiki so zelo koristni za prihodnjo 

prodajo in rast podjetja. Odgovornost pa je tudi spremljanje konkurence, njenega 

delovanja na sejmu ter opazovanje aktivnosti na njenem razstavnem prostoru. 
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− 13. korak: Srečanje z obstoječimi kupci – razstavni prostor je odlična platforma, da 

obstoječim strankam pokažemo, kako pomembne so za nas. Seznanimo jih z novostmi, 

trendi, tehničnimi podatki, managementom, itd.. 

− 14. korak: Nagovarjanje obiskovalcev – splošno pravilo je, da ima 86 % obiskovalcev 

kupno moč, kar pomeni, da so oni sami kupci ali pa imajo direkten vpliv na nakupovalno 

odločitev. Zato sta pomembna prijazen in nevsiljiv nagovor ter strokoven in jasen pristop. 

− 15. korak: Kvalifikacija – raziskave so pokazale, da podjetja, ki izvajajo formalna 

izobraževanja osebja razstavnega prostora, pomembno povečajo možnost, da obiskovalci 

razstavnega prostora postanejo kupci. Osebje mora biti usposobljeno posredovati 

informacije, ki vodijo k prodaji. 

− 16. korak: Razvrščanje – glede na povečano število povpraševanj po končanem sejmu je 

priporočljivo ta razvrstiti glede na pomembnost. Največ podjetij pri tem upošteva dve 

spremenljivki: čas in denar. 

− 17. korak: Delo na razstavnem prostoru – raziskave kažejo, da osebje lahko dela z visoko 

pripravljenostjo največ od štiri do šest ur. Če je mogoče, naj se po tem času osebje 

zamenja. Številčno dve osebi na vsakih 9 m² razstavnega prostora zagotavljata najboljšo 

učinkovitost. Osebje na stojnici naj ne sedi in uporablja mobilnih telefonov. 

− 18. korak: Prospektno gradivo – 95 % obiskovalcev želi pridobiti prospektno gradivo, 

65 % tega gradiva je zavrženega skoraj takoj. Ker gradivo predstavlja velik strošek, je 

boljša možnost pridobiti podatke vseh zainteresiranih in jim želeno poslati po pošti. S tem 

se privarčuje nekaj denarja in se brezplačno ustvarja bazo potencialnih kupcev. V kolikor 

se podjetje udeležuje sejmov v tujini, je treba gradivo prevesti v uradni jezik tuje države. 

− 19. korak: Zaključek – uspešen posel temelji na odnosih. Sejmi so znani kot orodje 

za graditev odnosov med podjetji ter podjetji in obiskovalci. Zagotavljajo neposreden 

stik, ki ga z uporabo spleta ali prospektnega gradiva ne moremo doseči. V končni analizi 

je sejemski uspeh podjetja neposredno povezan s tem, kako dobro je osebje razstavnega 

prostora komuniciralo z obiskovalci – obstoječimi in potencialnimi. 

Po Lee in Kimu (2008, 786–788) je posebej pomembno definirati pred-, med- in posejemske 

cilje, ki so vezani na prodajo, in cilje, ki so vezani na odnose. Prodajno vezani cilji se lahko 

izmerijo na podlagi števila pridobljenih naročil, števila pridobljenih kontaktov itd. in morajo 

biti jasno zastavljeni že pred pričetkom sejma, da lahko določimo spremenljivke, kot so 

velikost sejemskega prostora in število oseb na razstavnem prostoru, kar je potrebno, da lahko 

dosežemo cilje. Da bi lahko dosegli cilje in konkretno izmerili uspešnost sejemskega nastopa 

v kategoriji izboljšave odnosov, ki jo sestavljata izboljšava odnosov z obstoječimi strankami, 

izboljšava odnosov z glavnimi strankami, itd., morajo podjetja pripraviti poseben program 

za te stranke. To je na primer lahko poseben promocijski dogodek, izveden pred sejmom, ki 

ga organizirajo v najetem hotelu in nanj povabijo stranke. Toda ti programi zahtevajo velika 

denarna sredstva. Podjetje, ki se odloči za tak dogodek, mora skrbno pripraviti seznam 

povabljenih strank in se zavedati približno potrebnega proračuna. Zato je kvantificiranje 
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pred sejmom zastavljenih ciljev za izboljšanje odnosov zelo pomembna komponenta 

pri pripravi proračuna, številu poslanih vabil itd.. V nasprotju z zgoraj navedenim se zdi, da je 

kvantificiranje ciljev v kategorijah gradnja imidža in zbiranje informacij manj pomembno. Če 

si podjetje zastavi cilj izboljšati imidž podjetja ali blagovne znamke, potem to lahko izmeri 

z raziskavo med obiskovalci sejma pred in po sejmu. Omenjena avtorja na podlagi v Koreji 

opravljene raziskave ugotavljata, da skoraj nobeno podjetje ne izvaja tovrstnih raziskav. 

Podobno velja tudi za kategorijo zbiranja informacij. Ugotavljata, da je kvantificiranje 

sejemskih ciljev tesneje povezano z merjenjem uspešnosti prodajnih dejavnikov in dejavnikov 

izboljšanja odnosov. Tudi Gopalakrishna idr. (1995, 76) opozarjajo, da pri merjenju 

sejemskega uspeha ne smemo zanemariti treh faz sejemskega nastopa. Predsejemskih, ki 

vključujejo sezname potencialnih strank in meritve kupne moči, sejemskih, ki zajemajo 

število obiskovalcev sejma, število obiskovalcev našega razstavnega prostora ter število 

povabljenih, ki se vabilu niso odzvali. Zadnja, posejemska faza pa vključuje število obstoječih 

in novih kupcev, kupno moč in preference, namere o nakupu in ne nazadnje prodajo.  

Zaradi dejstva, da so sejmi pomemben, toda neraziskan del promocijskega spleta, sta 

Gopalakrishna in Lilien (1995, 31–33) razvila tristopenjski model sejemske uspešnosti. Model 

se opira na različne indekse uspešnosti posameznih faz: privlačnosti, kontakta in 

učinkovitosti. Zajema tudi vpliv predsejemske promocije, stojnice, uporabo tehnik 

za spodbujanje pozornosti, konkurenco, število in izobraževanje osebja stojnice ter kontakte. 

Uspešnost sejemskega nastopa lahko, če povzamemo po Herbig, O'Hara in Palumbo (1998, 

429–430), merimo tudi na podlagi: učinkovitosti osebja stojnice (kvaliteta in število osebja), 

zanimanja za izdelek (odstotek obiskovalcev stojnice, ki pokažejo interes za izdelek), vpliva 

za nakup (odstotek obiskovalcev, ki imajo vpliv pri odločitvi za nakup), namere nakupa 

(odstotek obiskovalcev, ki se bodo na podlagi videnega na sejmu odločili za nakup) in 

pomnjenja (odstotek obiskovalcev, ki se razstavljavca spomnijo po osmih do desetih tednih 

po končanem sejmu). Drugi dejavniki so še: strošek na obiskovalca stojnice, število 

povpraševanj, količina prodaje na podlagi teh povpraševanj, strošek na povpraševanje in 

količina na sejmu razdeljenega prospektnega materiala. 

Podlago za opravljeno raziskavo Lee in Kima je predstavljala Hansonova raziskava, izvedena 

leta 2004. Avtorja sta dejavnike uspešnosti po Hansonu preverila in modificirala, dejavnike 

sta povezala s spremenljivkami, kot so kvantifikacija sejemskih ciljev, predsejemska 

promocija, izobraževanje zaposlenih na stojnici, velikost sejemskega prostora, lokacija 

sejemskega prostora, promocija na sejmu in merjenje uspešnosti. Vse te spremenljivke sta 

kategorizirala v tri faze: predsejemske dejavnosti, medsejemske dejavnosti in posejemske 

dejavnosti. Med najpomembnejše rezultate prištevata ugotovitev, da se mora podjetje, 

za izboljšanje uspešnosti sejemskega nastopa, osredotočiti na krepitev predsejemskih 

dejavnosti. Rezultati so pokazali, da so spremenljivke predsejemskih dejavnosti 

(predsejemska promocija in izobraževanje zaposlenih na stojnici) veliko bolj pomembne kot 
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spremenljivke medsejemskih dejavnosti (velikost razstavnega prostora, lokacija razstavnega 

prostora, promocija med sejmom, število osebja na stojnici). To pomeni, da sta potrebna 

strateški pristop in spodbujanje predsejemskih dejavnosti. Pošiljanje vabil strankam 

na določen sejem (predsejemska dejavnost) je veliko bolj pomembno kot zgolj razdeljevanje 

promocijskih materialov na samem sejmu (medsejemska aktivnost). Naslednja pomembna 

ugotovitev je, da sta dobra lokacija razstavnega prostora in zagotavljanje sistematičnega 

izobraževanja osebja stojnice veliko bolj pomembna kot samo preprosta širitev razstavnega 

prostora in povečanje števila osebja na stojnici. Ti rezultati so še posebej pomembni za mala 

in srednja podjetja, ki imajo v primerjavi z velikimi podjetji omejene materialne in človeške 

vire. Boljšo lokacijo razstavnega prostora si lahko podjetje zagotovi z zgodnjo prijavo ali 

vzpostavitvijo dobrih odnosov z organizatorjem sejma. Namesto povečanja osebja na stojnici 

je veliko bolj učinkovito njihovo nenehno izobraževanje. Dandanes se vedno več podjetij 

odloča za najem lokalnih ljudi za delo na stojnici, saj se je pokazalo, da zaposleni v podjetju 

sejmom ne pripisujejo posebne vrednosti, dela na stojnici ne jemljejo odgovorno in se 

obiskovalcem sploh ne posvečajo. Tretja pomembna ugotovitev je, da če podjetje s sejemskim 

nastopom želi izboljšati svoj imidž, se mora osredotočiti na dejavnosti predsejemske 

promocije. Za podjetje je pomembno, da obstoječe in ključne kupce obvesti o določenem 

sejmu dovolj zgodaj in jih povabi na svoj razstavni prostor. Četrta ugotovitev je vezana 

na merjenje uspešnosti prodaje na sejmu, kjer so posejemske dejavnosti osrednja 

spremenljivka. Najpomembnejša spremenljivka za merjenje uspešnosti pridobivanja 

informacij pa je izobraževanje osebja na stojnici. Zlasti za krepitev imidža podjetja so 

posejemske dejavnosti zelo pomembne, saj krepijo korporativno in blagovno znamko 

v zavesti obiskovalcev (Lee in Kim 2008, 794–795). 

Podlago največ modelom za merjenje sejemske uspešnosti predstavlja Hansenov model 

(2004, 1–4), temelječ na celoviti lestvici, ki meri sejemsko uspešnost na podlagi prodajnih in 

vedenjskih dimenzij. V večini raziskav so uporabljene prodaje dimenzije, saj so izračuni 

enostavni. Avtorji so uporabljali izračune, povezane s številom obiskovalcev razstavnega 

prostora, številom sklenjenih poslov, s stroškom na obiskovalca in stroškom na sklenjeno 

pogodbo (Cavanaugh, 1976, 103). V novejših raziskavah (Gopalakrishna idr. 1995, 26–28) je 

podan tristopenjski model za merjenje učinkovitosti sejemskih aktivnosti v odvisnosti 

od predhodno zastavljenih ciljev. V prvi stopnji z modelom merimo učinkovitost oziroma 

privlačnost stojnice. Rezultat dobimo, če število obiskovalcev, ki so obiskali našo stojnico, 

delimo s številom ciljnih obiskovalcev, torej tistih, ki jih naši izdelki zanimajo. Rezultat nam 

obenem pove tudi, kako uspešni smo bili s predsejemskimi aktivnostmi. Z drugo stopnjo 

ocenjujemo učinkovitost kontakta. Rezultat dobimo, če primerjamo število obiskovalcev 

razstavnega prostora, s katerimi je bil vzpostavljen kontakt, s številom vseh obiskovalcev, ki 

so obiskali razstavni prostor. Osebje stojnice mora znati učinkovito ločiti potencialne kupce 

od obiskovalcev sejma brez namere o nakupu. Na zadnji stopnji pa primerjamo število 

aktivnih poslovnih odnosov s številom vseh potencialnih kupcev, ki so obiskali naš razstavni 

prostor. Rezultat nam pove, kako učinkovito smo pretvorili vzpostavljene kontakte v aktivni 
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poslovni odnos. Tudi Williams idr. (1993) uporabljajo kot merilo uspešnosti privlačnost 

stojnice, kar pomeni število obiskovalcev stojnice, ter stike na stojnici, kar predstavlja število 

obiskovalcev, ki so z osebjem stojnice vzpostavili stik. Oboje se meri v odnosu na število 

obiskovalcev sejma. Vendar ta dva modela za večino razstavljavcev ne predstavljata 

uporabnega modela za merjenje sejemske uspešnosti, saj potrebni podatki niso enostavno 

dosegljivi brez sofisticiranega sistema za zbiranje podatkov o interesih in namerah 

obiskovalcev. Vedenjske dimenzije odražajo to, kar ljudje počnejo, procese. Kljub že 

uvedenim multidimenzionalnim modelom za merjenje sejemske uspešnosti, ki vključujejo 

tako prodajne kot neprodajne dimenzije (Kerin in Cron 1987; Seringhaus in Rooson 1998), 

manjka poenoten teoretični okvir. Brez teoretičnega temelja je malo smernic za izbiro tega, 

katere dimenzije vključiti oziroma izključiti iz modela. Na podlagi pregleda literature, ki 

vključuje tudi sejemske dejavnosti in cilje, ki lahko predstavljajo dodatne dimenzije in merila, 

je bil za merjenje sejemske uspešnosti predlagan model, ki vključuje pet različnih dimenzij. 

Te so: 

− dejavnosti, povezane s prodajo; 

− dejavnosti, povezane z zbiranjem informacij; 

− dejavnosti za krepitev imidža; 

− dejavnosti za krepitev odnosov; 

− dejavnosti za krepitev motivacije. 

Med dejavnosti, povezane s prodajo, spadajo uvedba oziroma predstavitev novega izdelka, 

prodaja na sejmu in testiranje novega izdelka. Na sejmu pridobljene informacije so lahko 

managerjem v pomoč pri strateških odločitvah na področju marketinga, financ, politike 

izdelkov in programov. Dejavnosti zbiranja informacij vključujejo vse dejavnosti v zvezi 

z zbiranjem informacij o konkurenci, kupcih, industrijskih trendih in novih izdelkih. 

Konceptualna domena dimenzije krepitve imidža vključuje vse dejavnosti za krepitev 

korporativnega imidža in ugleda podjetja. Trije največji motivi za krepitev imidža so pritisk 

konkurence (ker tudi konkurenca razstavlja na sejmu), pričakovanja kupcev (če podjetje ne 

razstavlja, kupci dobijo občutek, da je podjetje v težavah) in utrditev položaja na trgu. 

Med dejavnosti za krepitev odnosov prištevamo vse dejavnosti, povezane s krepitvijo in 

razvojem odnosov z obstoječimi kupci, ter vzpostavitev odnosov z novimi oziroma 

potencialnimi kupci. Med dejavnosti za krepitev motivacije spadajo vse dejavnosti, ki so 

povezane s krepitvijo in vzpodbujanjem motivacije zaposlenih in kupcev ter izobraževanjem 

prodajnega osebja.  

Glede na predlog so dejavnosti resnično ločene ena od druge in lahko merijo komponente 

uspešnosti sejemskega nastopa, ki jih s pomočjo tradicionalnega sistema ocenjevanja ni nujno 

mogoče. Rezultat opravljene raziskave je spodnji model, ki je osnova za večino modelov 

za merjenje sejemske uspešnosti. 
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Slika 2: Hansenov model merjenja uspešnosti sejemskega nastopa 

Vir: Hansen 2004, 9. 

Dejavnosti, povezane s prodajo: aktualna prodaja (S2), predstavitev novega izdelka (S6), 

testiranje novega izdelka (S8) in razvoj novega izdelka/tržnega segmenta (S9). 

Dejavnosti, povezane z zbiranjem informacij: zbiranje splošnih informacij (12), zbiranje 

informacij o cenah, izdelkih in strategijah konkurence (15) in informacij o dobaviteljih, 

kupcih (18). 

Dejavnosti za krepitev odnosov: krepitev in razvoj osebnega kontakta z obstoječimi kupci 

(R2), razvoj odnosov managementa s kupci (R9). 

Dejavnosti za krepitev imidža: pridobivanje prednosti pred konkurenti, ki ne razstavljajo (P1), 

prepričevanje kupcev, da je podjetje močno (P2), splošno marketinško komuniciranje (P4), 

krepitev imidža v očeh kupcev, konkurentov in splošne javnosti (P8). 

Dejavnosti za krepitev motivacije: izobraževanje in razvoj prodajnega osebja (M1), krepitev 

motivacije prodajnega osebja (M2) in motiviranje prodajnega osebja, ko se sreča s kupci 

(M3). 
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4 EMPIRIČNI DEL – RAZISKAVA 

V tem poglavju so predstavljeni rezultati opravljene raziskave. 

4.1 Opis vzorca 

V raziskavo smo vključili razstavljavce sejma DOM 2015 v Ljubljani, ki imajo sedež podjetja 

v Sloveniji, kar je pomenilo, da je vzorec predstavljalo 307 enot. Predvidevali smo, da bo 

vrnjenih in ustrezno izpolnjenih vprašalnikov med 20–30 %, kar bi zadostovalo za nadaljnjo 

statistično obdelavo.  

Pri pošiljanju povabila k izpolnjevanju ankete smo ugotovili, da eno podjetje ne obstaja več, 

zato je vzorec dejansko predstavljalo 306 enot. Pravočasno je anketo izpolnilo 

129 respondentov (42,15 %). Izmed teh je bilo 47,3 % anket izpolnjenih le delno, kar je, 

predpostavljamo, posledica elektronskega anketiranja, saj anketiranec lahko kadarkoli prekine 

izpolnjevanje vprašalnika. Izmed teh smo iz analize izločili 23 anket, ki so bile odgovorjene le 

na prvi dve vprašanji, in 5 anket, v katerih respondenti niso odgovorili na dve vsebinsko 

pomembni vprašanji, povezani z ugotavljanjem sejemske uspešnosti. 

Končni vzorec, vključen v analizo, tako šteje 101 izpolnjeno anketo, kar predstavlja 33-

odstotno odzivnost, kar je več kot smo pričakovali, in predstavlja za raziskavo uporaben 

vzorec.  

4.2 Metode zbiranja in obdelave podatkov 

Podatke za obdelavo smo zbrali s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je bil sestavljen iz treh 

delov: cilji sejemskega nastopa na sejmu DOM 2015, uspešnost sejemskega nastopa ter 

stališča do sejma DOM. Vprašalnik je vseboval 16 vprašanj, od tega 3 odprtega tipa, večina 

vprašanj pa je bila zaprtega tipa, kar nam je omogočilo natančno obdelavo. Pri ključnih 

odgovorih smo uporabili 5-stopenjsko Likertovo lestvico, kjer je ocena 1 pomenila povsem 

nepomembno, ocena 5 pa zelo pomembno oceno. Za anketiranje smo uporabili brezplačno 

orodje za izvajanje spletnih anket 1KA. Anketiranje je bilo anonimno. Pred izvedbo raziskave 

je bila opravljena pilotna raziskava (testiranje vprašalnika) na manjšem vzorcu petih, 

naključno izbranih podjetij, ki so sodelovala na sejmu. Ker anketiranci niso imeli težav 

pri razumevanju in odgovarjanju, vprašalnika nismo spreminjali. Vprašalnik se nahaja 

v prilogi 1 pričujočega dela. 

Pridobivanje podatkov je potekalo od 4. 3. do 18. 3. 2016. Slovenskim razstavljavcem sejma 

DOM 2015 smo povabilo k izpolnjevanju ankete poslali po e-pošti. V prvih treh dneh smo 

dobili izpolnjenih 49 anket, na ponovno povabilo se je do 15. 3. 2016 odzvalo še 27 

razstavljavcev, po zadnjem pa še nadaljnjih 53. 
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Za anketiranje razstavljavcev sejma DOM smo se odločili zato, ker je ta sejem največja 

mednarodna sejemska prireditev s področja graditeljstva v Sloveniji. Na sejmu se je 

predstavilo 545 podjetij iz 32 držav, razstavljalna površina pa je merila 22.000 kvadratnih 

metrov. Sejem je v šestih dneh obiskalo dobrih 55.000 ljudi. 

Primarne zbrane podatke smo uredili in statistično obdelali s programom SPSS 21.0. 

Pri obdelavi anketnih vprašalnikov smo uporabili osnovne statistične obdelave. Za vprašanja, 

ki niso bila predmet hipotez, smo pripravili osnovne rezultate. Ti vključujejo pregled 

frekvenčne porazdelitve in odstotkov, v primeru vprašanj, kjer je bila za odgovore 

uporabljena 5-stopenjska Likertova lestvica ali pa so bili odgovori številski, osnovni rezultat 

predstavlja izračun srednjih vrednosti. Za analizo odgovorov na odprta vprašanja smo 

uporabili pregled frekvenc, v primeru večjega števila odgovorov so se ti vsebinsko smiselno 

grupirali v nekaj kategorij. Hipoteze smo preverjali z izračunom korelacij (Pearsonov 

korelacijski koeficient), izračunom srednjih vrednosti in t-testom za neodvisne vzorce. Vsi 

grafi in tabele so oblikovani z orodjem MS Excel 2010. 

4.3 Osnovne statistične analize 

Osnovne rezultate predstavljamo po posameznih vsebinskih sklopih: velikost podjetja, cilji 

sejemskega nastopa, uspešnost sejemskega nastopa, stališča do sejma Dom ter marketinško 

komuniciranje. 

4.3.1 Velikost podjetij razstavljavcev 

Iz Slike 1 je razvidno, da največji delež, tj. dobro polovico vzorca, predstavljajo majhna 

podjetja (51 %), sledi delež mikro podjetij (28 %) in delež srednjih podjetij (18 %). Najmanjši 

delež vzorca predstavljajo velika podjetja (3 %). 

 
Slika 3: Velikost podjetja 

4.3.2 Motivi in cilji sejemskega nastopa 

Na vprašanje, ali si pred sejemskim nastopom razstavljavci zastavijo jasne cilje sejemskega 
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nastopa, je kar 89,1 % anketirancev odgovorilo pritrdilno, kar pomeni, da si večina podjetij, ki 

se odločijo za sejemski nastop, pred tem zastavi jasne cilje. 

 
Slika 4: Zastavljanje ciljev 

Večina razstavljavcev po zaključku sejma tudi izmeri uspešnost sejemskega nastopa (84,2 %). 

 
Slika 5: Razlogi za sejemski nastop 

Rezultati v zgornjem grafu prikazujejo, kako razstavljavci z ocenami med 1 in 5, pri čemer 

ocena 1 pomeni povsem nepomembno, ocena 5 pa zelo pomembno, ocenjujejo razloge, zaradi 

katerih so se odločili za sejemski nastop. Najvišje ocenjen razlog je predstavitev končnim 

kupcem (M = 4,8), med pomembnimi pa najdemo še naslednje razloge: povečanje prodaje, 

povečanje povpraševanja ter krepitev ugleda podjetja oziroma blagovne znamke                   

(vsi M = 4,7). Sledi povečanje prepoznavnosti podjetja (M = 4,6). Kot najmanj pomemben 
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razlog respondenti navajajo iskanje novih sodelavcev.  

Za ocenjevanje zanesljivosti merjenja smo izračunali koeficient Cronbachove alfe, ki znaša 

0,793, kar pomeni dobro zanesljivost merjenja. 

4.3.3 Uspešnost sejemskega nastopa 

 
Slika 6: Ugotavljanje sejemske uspešnosti 

Velika večina razstavljavcev po sejmu ugotavlja, kako uspešen je bil sejemski nastop. 

Na podlagi vprašanja, kdaj (časovno) podjetja zaznajo prve rezultate sejma, lahko ugotovimo, 

da je vidnost prvih rezultatov sejma med podjetji zelo različna. Največji delež, 34,3 %, prve 

rezultate opazi kasneje od treh mesecev, sledi delež tistih, ki jih opazijo tekom prvega meseca 

(26,9 %), in delež tistih, ki jih opazi v času treh mesecev po sejmu, najmanjši delež, 14,9 %, 

pa navaja, da rezultate opazi dva meseca po zaključku sejma. 

 
Slika 7: Rezultati sejma 

Na vprašanje odprtega tipa, na kakšen način razstavljavci ugotavljajo oziroma merijo 

uspešnost sejemskega nastopa, ugotavljamo, da večina (67,8 %) podjetij uspešnost meri 

na osnovi povečanja prodaje, sledi merjenje uspešnosti na osnovi števila pridobljenih 

povpraševanj (28,8 %), ostali navedeni načini pa so uporabljeni v manjši meri (na osnovi 

števila novih kupcev, odzivov kupcev, števila napisanih ponudb, anketiranja, števila 

obiskovalcev stojnice, zaznane prepoznavnosti blagovne znamke in posejemskih obiskov 
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potencialnih strank).  

 
Slika 8: Dejavniki uspešnega sejemskega nastopa 

 
Slika 9: Kazalniki uspešnosti sejemskega nastopa 
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Zgornji graf prikazuje odgovore na vprašanje odprtega tipa, pri katerem so anketiranci navedli 

tri najpomembnejše dejavnike (kazalnike), ki za njihovo podjetje pomenijo uspešen nastop 

na sejmu. Največ respondentov, kar 68,2 %, je med najpomembnejše tri dejavnike vključilo 

prodajo, sledita prepoznavnost podjetja ali blagovne znamke v 50 % in pa z 31,8 % število 

na sejmu pridobljenih povpraševanj. Slaba četrtina (24,2 %) respondentov kot pomembno 

navaja tudi število obiskovalcev stojnice, dobrih 16 % pa navaja kot kazalnik uspešnosti tudi 

uspešno predstavitev novih izdelkov in število pridobljenih kontaktov. Skoraj 10 % vprašanih 

navaja še število novih kupcev in novih poslovnih partnerjev, ostale dejavnike pa je naštevalo 

manjše število vprašanih.  

Anketiranci so ocenili, da so v povprečju uspešno dosegli naslednje cilje: predstavitev 

končnim kupcem – fizičnim osebam (M = 4,2), krepitev imidža podjetja in blagovne znamke 

(M = 3,9), predstavitev končnim kupcem – pravnim osebam (M = 3,7), povečanje prodaje 

(M = 3,4), krepitev oziroma vzdrževanje obstoječih poslovnih odnosov (M = 3,7) ter 

povečanje prepoznavnosti podjetja (M = 3,6). Najmanj uspešno dosežen cilj je iskanje novih 

sodelavcev. 

Za ocenjevanje zanesljivosti merjenja smo izračunali koeficient Cronbachove alfe, ki znaša 

0,926, kar pomeni odlično zanesljivost merjenja. 

 
Slika 10: Ocena uspešnosti doseganja ciljev sejemskega nastopa 
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4.3.4 Stališča do sejma DOM 

Razstavljavce smo vprašali, kakšen bi bil po njihovem mnenju optimalni čas trajanja sejma. 

Za največji delež podjetij bi bilo optimalno trajanje sejma 4 dni, tako meni kar 42 % 

vprašanih. Da je najbolj optimalno trenutno število dni (6), meni skoraj 16 % vprašanih, za 

petdnevni sejem pa se je odločilo 20,3 % vprašanih. Daljše trajanje sejma bi ustrezalo 

manjšemu deležu podjetij. Za 11,6 % razstavljavcev bi trije sejemski dnevi predstavljali 

optimalno trajanje.  

Za kar tri četrtine podjetij (75,7 %) so stroški sejemskega nastopa previsoki. Da so stroški 

visoki, vendar se dolgoročno obrestujejo, meni 21,4 % vprašanih, preostalih 2,9 % pa stroške 

ocenjuje kot sprejemljive. 

 
Slika 11: Ideja o uvedbi poslovnega dneva 

 
Slika 12: Stroški sejemskega nastopa 

Kakšne vrste obiskovalcev so v največji meri zaznali razstavljavci, prikazuje spodnji graf. 

Največ, 57,1 %, je bilo zaznanih takih, ki imajo namen nakupa in kupno moč, vendar želijo 

izpogajati najboljše pogoje in kontaktirajo vse ponudnike. Večji delež preostalih obiskovalcev 

zanimajo tehnične lastnosti izdelkov in podrobnejše informacije o izdelkih oziroma storitvah. 

8,6 % vprašanih je zaznalo največ skupinskih obiskovalcev (šolarjev, dijakov, študentov), 

7,1 % pa takih, ki nimajo namena nakupa in kupne moči, vendar se pretvarjajo, da to imajo. 

Nihče od vprašanih pa ni zaznal takih, ki na sejmu nimajo svojega razstavnega prostora, 

razstavljavcem pa ponujajo svoje izdelke oziroma storitve. 
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Slika 13: Tipi obiskovalcev sejma 

4.3.5 Marketinško komuniciranje 

Spodnji graf prikazuje, kolikšen odstotek sredstev celotnega proračuna za marketinško 

komuniciranje podjetja namenijo predstavitvam na sejmih. Največji delež (28,1 %) za sejme 

porabi do 10 % proračuna, slaba četrtina podjetij (23,4 %) za sejme nameni 51 % sredstev, 

zlato sredino pa predstavljajo podjetja, ki namenijo za sejemske predstavitve od 11 do 50 % 

celotnega proračuna za marketinško komuniciranje. 

 
Slika 14: Delež sejemskega proračuna 

Večina razstavljavcev (95,7 %) se poleg sejmov poslužuje tudi drugih načinov marketinškega 

komuniciranja. Z ocenami od 1 (povsem nepomembno) do 5 (zelo pomembno) so 

razstavljavci kot najpomembnejše orodje marketinškega komuniciranja ocenili lastno spletno 

stran (M = 4,4). Poleg te po pomembnosti izstopajo oziroma so v povprečju pomembna še 

štiri orodja marketinškega komuniciranja: sejmi (M = 4,2), osebna prodaja (M = 4,0), spletno 

oglaševanje (M = 3,9) ter katalogi (M = 3,9). Večina orodij je sicer v povprečju še kar 

pomembna, za najmanj pomembna pa respondenti ocenjujejo telemarketing (M = 2,0) in 

glasilo podjetja (M = 2,0). 

Za ocenjevanje zanesljivosti merjenja smo izračunali koeficient Cronbachove alfe, ki znaša 

0,803, kar pomeni dobro zanesljivost merjenja. 
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Preglednica 2: Pomembnost orodij marketinškega komuniciranja 

Mean Median N Std. Deviation 

Lastna spletna stran 4,4 5,00 61 1,130 

Sejmi 4,2 4,00 62 0,846 

Osebna prodaja 4,0 5,00 62 1,247 

Spletno oglaševanje (AdWords, Bannerji ...) 3,9 4,00 60 1,180 

Katalogi 3,9 4,00 62 1,094 

Družbena (socialna) omrežja (Facebook, 

Twitter, YouTube, Linkedin ...) 
3,4 3,00 60 1,110 

Oglaševanje (tiskani mediji) 3,3 3,00 62 1,170 

Prodajne predstavitve 3,3 3,00 61 1,210 

Letaki 3,2 3,00 61 1,383 

Spletna prodaja 3,0 3,00 61 1,500 

Hišni sejmi 3,0 3,00 60 1,262 

Stiki z javnostmi 2,9 3,00 61 1,087 

Oglaševanje (TV, radio) 2,7 3,00 61 1,333 

Vzorci 2,7 3,00 61 1,191 

Lobiranje 2,7 3,00 61 1,235 

Zunanje oglaševanje (reklamni panoji) 2,6 3,00 60 1,223 

Darila 2,5 2,00 61 1,026 

Neposredna elektronska prodaja 2,4 2,00 61 1,384 

Sponzorstva, donatorstva 2,4 2,00 61 1,017 

Letna poročila 2,2 2,00 61 1,086 

Telemarketing 2,0 2,00 61 0,983 

Glasilo podjetja 2,0 2,00 60 1,096 

Podjetja, ki so spletno oglaševanje ocenila z oceno pomembno ali zelo pomembno, oglašujejo 

v največji meri s pomočjo Google AdWords. 

4.4 Preverjanje hipotez 

Skladno z izhodišči in na podlagi ciljev raziskave smo preverili naslednje hipoteze: 

H1: Obstaja pozitivna povezava med uspešnostjo sejemskega nastopa in postavljenimi cilji 

sejemskega nastopa. 

Uspešnost sejemskega nastopa smo merili z vprašanjem 8, ki vsebuje dejavnike uspešnosti 

sejemskega nastopa. Z Likertovo lestvico odgovorov 1–5 (povsem neuspešno do zelo uspešno 

dosežen cilj) smo merili uspešnost doseganja posameznih ciljev sejemskega nastopa. 

Postavljene cilje sejemskega nastopa smo merili z vprašanjem 3, ki vsebuje različne cilje 

sejemskega nastopa. Z Likertovo lestvico odgovorov 1–5 (povsem nepomembno do zelo 
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pomembno) smo merili pomembnost vsakega cilja/razloga za sejemski nastop oz. njegovo 

uspešnost. Preverili smo, ali obstaja pozitivna povezava med uspešnostjo sejemskega nastopa 

in postavljenimi cilji sejemskega nastopa, torej ali je zastavljanje ciljev povezano z večjo 

uspešnostjo sejemskega nastopa. 

Hipotezo smo preverili s Pearsonovim korelacijskim koeficientom. 

Preglednica 3: Povezanost uspešnosti sejemskega nastopa s cilji, izsek korelacijske 

matrike 

Uspešnost doseženih 

ciljev 
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Povečanje prodaje 0,288* 0,299* 0,291* 0,155 0,333* 0,451** 0,435** 0,354* 0,348* 0,012 –0,007 0,134 –0,027 0,193 0,272 

Povečanje prepoznavnosti 
podjetja 

0,349* 0,483** 0,225 0,100 ,466** 0,466** 0,495** 0,227 0,425** 0,136 0,191 0,049 0,067 0,269 0,131 

Povečanje povpraševanja 0,398** 0,290 0,385** 0,173 ,495** 0,519** 0,451** 0,230 0,359* 0,037 0,060 0,095 0,062 0,181 0,046 

Predstavitev novega 
izdelka/storitve 

0,308* 0,431** 0,297* 0,373** 0,291* 0,394** 0,218 0,046 0,245 0,175 0,136 0,107 0,246 0,226 0,075 

Zbiranje poslovnih informacij 
(konkurenca, kupci, tržišče, 
trendi) 

0,337* 0,570** 0,233 0,177 0,550** 0,583** 0,469** 0,197 0,452** 0,339* 0,284 0,136 0,401** 0,192 0,118 

Krepitev imidža 
podjetja/blagovne znamke 

0,343* 0,599** 0,329* 0,252 0,567** 0,501** 0,423** 0,120 0,469** 0,105 0,180 0,125 0,116 0,338* 0,077 

Krepitev/vzdrževanje obstoječih 
poslovnih odnosov 

0,211 ,342* ,205 0,102 0,413** 0,380** 0,598** 0,233 0,344* 0,299* 0,290* 0,132 0,208 0,157 0,294* 

Vzpostavitev novih poslovnih 
odnosov 

0,392** ,297* ,323* 0,214 0,319* 0,456** 0,463** 0,458** 0,397** 0,229 0,196 0,080 0,245 0,188 0,336* 

Vzdrževanje/spodbujanje 
motivacije med zaposlenimi in 
kupci 

0,194 0,304* 0,461** 0,254 0,259 0,490** 0,357* 0,315* 0,560** 0,246 0,283 0,255 0,423** 0,251 
0,390*

* 

Spodbujanje motivacije 
prodajnega osebja zaradi obiska 
predstavnika glavnega 
poslovnega partnerja 

0,168 0,379** 0,224 0,205 0,332* 0,460** 0,284* 0,324* 0,399** 0,413** 0,252 0,165 0,573** 0,105 0,251 

Izobraževanje prodajnega osebja 0,087 0,152 0,222 0,166 0,060 0,351* 0,129 0,168 0,308* 0,234 0,305* 0,155 0,323* 0,062 0,153 

Iskanje novih sodelavcev 0,055 0,076 0,089 –0,023 0,159 0,294* 0,056 0,072 0,340* 0,256 0,104 0,488** 0,195 –0,005 0,183 

Srečanje s poslovnimi partnerji 
iz tujine 

0,045 0,140 0,157 0,128 0,143 0,184 0,061 0,172 0,106 0,376** 0,009 0,167 0,582** –0,036 0,179 

Predstavitev končnim kupcem 
(fizične osebe) 

0,331* 0,409** 0,348* 0,023 0,385** 0,500** 0,487** 0,228 0,274 –0,027 –0,027 0,025 –0,001 0,308* 0,247 

Predstavitev končnim kupcem 
(pravne osebe) 

0,243 0,362* 0,253 0,039 0,349* 0,359* 0,534** 0,213 0,209 0,139 0,144 –0,074 0,187 0,328* 0,296* 

**. Povezanost je značilna pri stopnji 0,01 (2-stranski). 

*. Povezanost je značilna pri stopnji 0,05 (2- stranski). 

Rezultat korelacijske matrike kaže, da obstaja kar precej statistično značilnih povezanosti 

zastavljenih ciljev sejemskega nastopa z uspešnostjo sejemskega nastopa. Vse povezanosti so 

pozitivne, torej pomembnejši, kot je cilj, večja je uspešnost sejemskega nastopa. 
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Kot najpomembnejši cilj se kaže krepitev ugleda podjetja oziroma blagovne znamke, ki je 

povezan s skoraj vsemi področji uspešnosti (izjema je le srečanje s poslovnimi partnerji 

iz tujine). Srednje močno/najmočneje (r = 0,583) je povezan z uspešnostjo zbiranja poslovnih 

informacij (konkurenca, kupci, tržišče, trendi), z uspešnostjo povečanja povpraševanja (r = 

0,519) in predstavitve končnim kupcem – fizičnim osebam (r = 0,500). 

Izmed vseh povezanosti sta najmočneje povezana cilj povečanja prepoznavnosti podjetja in 

uspešnost pri krepitvi imidža podjetja (r = 0,599). Druga najmočnejša povezanost je 

med ciljem in uspešnostjo krepitve/vzdrževanja uspešnih poslovnih odnosov (r = 0,598). 

Ugotavljamo, da so trije cilji povezani z večino področij uspešnosti sejemskega nastopa: 

povečanje prepoznavnosti podjetja, zbiranje poslovnih informacij ter krepitev oziroma 

vzdrževanje obstoječih poslovnih odnosov. 

Med najmanj pomembne cilje, ki so povezani le z enim do tremi področji uspešnosti, pa lahko 

uvrstimo predstavitev novega izdelka ali storitve, ki je šibko povezana samo z uspešnostjo 

predstavitve novega izdelka ali storitve (r = 0,373), z uspešnostjo drugih pa ne.  

Na osnovi predstavljenih rezultatov lahko H1 potrdimo, saj obstajajo pozitivne povezanosti 

med cilji in uspešnostjo sejemskega nastopa. 

H2: Neprodajno naravnane sejemske dejavnosti so za razstavljavce pomembnejše 

od prodajnih. 

Sejemske dejavnosti smo merili v vprašanju 3, ki vsebuje različne cilje/dejavnosti sejemskega 

nastopa. Z Likertovo lestvico odgovorov 1–5 (povsem nepomembno do zelo pomembno) smo 

merili pomembnost vsakega cilja/razloga za sejemski nastop. Za preverjanje hipoteze smo te 

dejavnosti razdelili na dve skupini – neprodajno in prodajno naravnane. Med prodajno 

naravnane sejemske dejavnosti štejemo: testiranje oziroma predstavitev novega 

izdelka/storitve, povečanje povpraševanja in prodaje ter direktno prodajo na sejmu. Preostali v 

vprašanju našteti cilji so obravnavani kot neprodajno naravnane sejemske dejavnosti. Preverili 

smo, ali so neprodajno naravnane sejemske dejavnosti za razstavljavce v povprečju 

pomembnejše od prodajnih. 

Prvotno smo hipotezo želeli preveriti s faktorsko analizo, ki je vsebovala dve komponenti: 

prodajne aktivnosti in neprodajne aktivnosti. Komponenta za prodajne aktivnosti ni 

kakovostna, za neprodajne aktivnosti pa so se oblikovale tri komponente, ki se glede 

na faktorske uteži niso najbolje razporedila. Posledično faktorska analiza ni podala 

kakovostnega rezultata (pojasnjen premajhen delež variance, trditve se po faktorjih niso 

porazdelile vsebinsko smiselno). Zato smo rezultate pregledali z osnovno statistiko in na tej 

osnovi preverili hipotezo. 

Iz preglednice 15 je razvidno, da je prodajna sejemska dejavnost v povprečju zelo pomembna. 
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Povečanje prodaje (M = 4,7) in povečanje povpraševanja (M = 4,7) sta v povprečju zelo 

pomembni dejavnosti, predstavitev novega izdelka oziroma storitve (M = 4,2) pa pomembna 

dejavnost. Izmed neprodajno naravnanih dejavnosti sta dve v povprečju zelo pomembni. To 

sta krepitev ugleda podjetja oziroma blagovne znamke (M = 4,7) in povečanje prepoznavnosti 

podjetja (M = 4,6). Vzpostavitev novih poslovnih odnosov je v povprečju pomembna 

dejavnost (M = 4,3). Torej so te neprodajne dejavnosti enako pomembne kot prodajne. Tri 

neprodajne dejavnosti so v povprečju pomembne in torej manj pomembne kot prodajne. To so 

krepitev oziroma vzdrževanje obstoječih poslovnih odnosov (M = 4,1), vzdrževanje oziroma 

spodbujanje motivacije med zaposlenimi in kupci (M = 3,9) ter zbiranje poslovnih informacij 

(M = 3,9). Med neprodajne uvrščamo že izobraževanje prodajnega osebja (M = 3,2) ter 

spodbujanje motivacije prodajnega osebja (M = 2,8), ki sta v povprečju še kar pomembni, a 

manj pomembni od prodajnih dejavnosti. 

Izmed vseh analiziranih neprodajnih dejavnosti je od prodajnih dejavnosti manj pomembnih 

pet dejavnosti (62,5 %), medtem ko so tri dejavnosti (37,5 %) enako pomembne. 

Na osnovi predstavljenega rezultata lahko H2 zavrnemo, saj je večina neprodajnih dejavnosti 

manj pomembna od prodajnih dejavnosti. 

 
Slika 15: Pomembnost sejemskih dejavnosti 
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H3: Pomembnost orodij marketinškega komuniciranja se razlikuje med razstavljavci, ki 

merijo uspešnost sejemskega nastopa, in med tistimi, ki te uspešnosti ne merijo. 

Pomembnost orodij marketinškega spleta smo preverjali z vprašanjem 15, kjer so anketiranci 

različna orodja marketinškega komuniciranja ocenjevali z Likertovo lestvico ocen od 1 do 5 

(povsem nepomembno do zelo pomembno). Razstavljavce smo glede na merjenje oz. 

nemerjenje uspešnosti ločili na dve skupini z vprašanjem 4. Preverili smo, ali podjetja, ki 

preverjajo uspešnost sejemskega nastopa, pripisujejo drugim orodjem večjo pomembnost 

marketinškega spleta kot podjetja, ki te uspešnosti ne preverjajo.  

 

Slika 16: Pomembnost orodij marketinškega komuniciranja glede na merjenje 
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Pri vseh orodjih marketinškega komuniciranja lahko opazimo določeno razliko 

v pomembnosti med tistimi razstavljavci, ki merijo uspešnost sejemskega nastopa, in tistimi, 

ki tega ne storijo. Najmanjšo razliko lahko opazimo prav pri sejmih in hišnih sejmih. 

Za razstavljavce, ki merijo sejemsko uspešnost, je v povprečju najpomembnejše oziroma zelo 

pomembno orodje lastna spletna stran (M = 4,5). Na drugi strani pa so za razstavljavce, ki 

sejemskega uspeha ne merijo, prav sejmi (M = 4,3) najpomembnejše oziroma zelo pomembno 

orodje marketinškega komuniciranja. 

V nadaljevanju smo s t-testom preverili, ali so opažene razlike tudi statistično značilne 

pri stopnji 0,05. Ugotavljamo, da so razlike statistično pomembne pri stopnji značilnosti 0,05 

v primeru dveh orodij, in sicer so to letna poročila in spletno oglaševanje. Letna poročila so 

v povprečju še kar pomembna za podjetja, ki ne merijo sejemske uspešnosti (M = 2,9), in so 

v povprečju malo pomembna za podjetja, ki merijo sejemsko uspešnost (M = 2,1). Spletno 

oglaševanje je v povprečju še kar pomembno orodje marketinškega komuniciranja 

za podjetja, ki sejemske uspešnosti ne merijo (M = 3,1). Za podjetja, ki sejemsko uspešnost 

merijo, pa je v povprečju pomembno orodje (M = 4,0). 

Na osnovi predstavljenih rezultatov lahko H3 potrdimo, saj se pomembnost orodij 

marketinškega komuniciranja razlikuje med razstavljavci, ki merijo uspešnost sejemskega 

nastopa, in med tistimi, ki je ne merijo. 

Preglednica 4: Razlike v pomembnosti orodij marketinškega komuniciranja glede 

na merjenje uspešnosti sejemskega nastopa 

  t-test enakosti povprečij 

  
T p (2-stranski) 

Razlika 

povprečij 

Oglaševanje (TV, radio) 0,435 0,665 0,195 

Oglaševanje (tiskani mediji) 0,511 0,611 0,193 

Sejmi –0,255 0,799 –0,070 

Zunanje oglaševanje (reklamni panoji) –0,330 0,743 –0,135 

Katalogi –0,452 0,653 –0,160 

Letaki –0,835 0,407 –0,385 

Osebna prodaja 0,989 0,339 0,473 

Sponzorstva, donatorstva –1,329 0,189 –0,447 

Stiki z javnostmi 0,781 0,438 0,284 

Darila –1,657 0,124 –0,751 

Glasilo podjetja –0,166 0,869 –0,061 

Lobiranje 0,914 0,364 0,376 

Letna poročila –2,379 0,021 –0,829 

Vzorci –1,832 0,072 –0,713 

Prodajne predstavitve –0,579 0,565 –0,235 



 

54 

  t-test enakosti povprečij 

  
T p (2-stranski) 

Razlika 

povprečij 

Telemarketing –1,087 0,298 –0,444 

Spletna prodaja –0,260 0,796 –0,131 

Neposredna elektronska prodaja –0,553 0,582 –0,256 

Lastna spletna stran 0,948 0,362 0,480 

Spletno oglaševanje (AdWords, Bannerji ...) 2,389 0,020 0,940 

Hišni sejmi –0,091 0,928 –0,040 

Družbena (socialna) omrežja (Facebook, Twitter, 

YouTube, Linkedin ...) 
–0,830 0,410 –0,320 

4.5 Ključne ugotovitve 

Sejmi za podjetja predstavljajo visok strošek. Večina razstavljavcev meni, da so stroški 

sejemskega nastopa previsoki, slaba četrtina je takih, ki te stroške ocenjuje za visoke, vendar 

so prepričani, da se dolgoročno obrestujejo. V tem primeru lahko govorimo, da strošek 

pomeni investicijo. Pogosto je med razstavljavci moč zaznati dvom o povrnitvi oziroma 

donosu sejemskih stroškov. Odgovor na to vprašanje vključuje več dejavnikov. Poraja se 

vprašanje, kdaj so pravzaprav vidni rezultati sejemskega nastopa. V kakšnem časovnem 

okvirju? Kateri dejavniki vplivajo na uspešen nastop? Večina razstavljavcev v izvedeni 

raziskavi prve rezultate sejma zazna kasneje od treh mesecev po zaključku sejma. To potrjuje 

dejstvo, da ima (po Klinetu 1998) sodelovanje na sejmu kratkoročne in dolgoročne učinke, saj 

se šele kasneje izkaže, da je bil nastop na sejmu učinkovit in dobro izveden. Šestmesečno 

časovno obdobje po sejmu je tudi rezultat portugalske raziskave (Freitas in Mendonca 2014), 

kjer so ugotovili tudi, da se učinek sejemskega nastopa zmanjša po enem letu. 

Da pa sploh lahko govorimo o uspešnosti sejemskega nastopa, je treba prepoznati oziroma 

določiti dejavnike, na podlagi katerih lahko uspešnost izmerimo. Podjetja si morajo 

za sejemski nastop zastaviti cilje. Ugotovili smo, da si kar 89,1 % razstavljavcev zastavi cilje, 

ki jih s predstavitvijo na sejmu želijo doseči. Cilje podjetja oblikujejo na podlagi motivov. 

Motivi so razlog za sejemski nastop. Analiza rezultatov raziskave kaže, da so najpomembnejši 

motivi predstavitev končnim kupcem (fizičnim in pravnim osebam), krepitev imidža podjetja 

ter blagovne znamke, povečanje povpraševanja in povečanje prodaje. O sejmu DOM ne 

moremo govoriti kot o sejmu B2B ali B2C, kar potrjuje analiza motivov. Razstavljavci se 

namreč predstavljajo tako fizičnim osebam – potrošnikom kot tudi pravnim osebam – 

podjetjem. Tako tudi ne preseneča dejstvo, da imajo razstavljavci glede ideje o uvedbi 

poslovnega dneva deljeno mnenje. Približno enak odstotek je takih, ki se jim ta ideja zdi 

zanimiva oziroma nezanimiva. V tujini je namreč že leta uveljavljena praksa, da je prvi 

sejemski dan namenjen zgolj poslovnim obiskovalcem. Tudi čas trajanja sejmov gradbeništva 
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je v tujini krajši, nekateri sejmi so tudi bienalni. V analizi obravnavan sejem traja šest dni, za 

večino razstavljavcev bi bil optimalen čas sejma štiri dni. Po Wondwesnovi (2014) raziskavi 

trajanje sejma nima značilnega vpliva na odločitev razstavljavcev o udeležbi. Bi pa 

podaljšanje trajanja sejma povečalo število obiskovalcev. Med neformalnimi pogovori in 

lastno udeležbo na sejmu smo zaznali, da razstavljavci pogrešajo obiskovalce, ki bi imeli 

resne namere nakupa in kupno moč ali pa bi bili pomemben udeleženec pri vplivu za nakup. 

Za potrebe opravljene raziskave smo obiskovalce sejma po Blytheu razdelili v pet skupin. 

Rezultati kažejo, da razstavljavci med obiskovalci sejma zaznajo največji delež (57,1 %) 

takih, ki imajo namen nakupa in kupno moč, vendar želijo izpogajati najboljše pogoje in 

vzpostavijo stik z vsemi ponudniki. Zanimivo je tudi, da je zaznan delež skupinskih 

obiskovalcev (8,6 %), to so skupine šolarjev, dijakov, upokojencev, ipd.. Na to skupino lahko 

gledamo z dveh zornih kotov. Za razstavljavce lahko pomenijo prihodnje kupce, sodelavce ali 

poslovne partnerje, za organizatorja sejmov pa te skupine predstavljajo povečanje števila 

obiskovalcev. Veliko ali pa povečano število obiskovalcev pa je tisto, kar organizatorji 

sejmov radi poudarjajo v zaključnih ocenah sejma in vabilih razstavljavcem za prijavo 

udeležbe na prihodnjih sejmih. Zanimivo je, da v primerjavi s tujimi raziskavami, ki 

analizirajo tipe sejemskih obiskovalcev, slovenski razstavljavci ne zaznajo tako imenovanih 

lisic, ki bi ponujale lastne izdelke oziroma storitve, same pa nimajo razstavnega prostora. 

Če želimo govoriti o uspešnem sejemskem nastopu, moramo motive pretvoriti v cilje, postati 

morajo jasni in merljivi. Ni namreč zadosti definicija, da se sejma udeležujemo z namenom 

povečati prodajo, jasno in merljivo je treba definirati za koliko in v kakšnem časovnem 

obdobju. To omogoča tudi kasnejše ugotavljanje sejemske uspešnosti. Med respondenti 

raziskave je kar dobrih 84 % takih, ki ugotavljajo, kako uspešen je bil sejemski nastop. 

Odstotek je primerljiv z v teoretičnem delu navedenimi raziskavami, ki so obravnavale to 

vprašanje. Podjetja uspešnost sejemskega nastopa v veliki meri merijo na osnovi povečanja 

prodaje in na osnovi števila pridobljenih povpraševanj. Med najpomembnejše tri dejavnike 

(kazalnike), s katerimi merijo sejemsko uspešnost, uvrščajo prodajo, prepoznavnost podjetja 

ali blagovne znamke ter število povpraševanj. Med prvimi osmimi dejavniki so vse, z izjemo 

prepoznavnosti podjetja ali blagovne znamke, dejavnosti, povezane s prodajo, prodajno 

naravnane. To pripisujemo dejstvu, da so ti lažje izmerljivi ali ocenjeni, saj jih lahko 

kvantificiramo. Zanimivo je, da razstavljavci visoko postavljajo cilj krepitev imidža podjetja, 

med dejavniki, ki jih naštevajo za merjenje sejemske uspešnosti, pa ni kazalnika, ki bi 

direktno meril ali ocenil, kako uspešno smo z nastopom okrepili imidž. Po ocenah 

razstavljavcev je bil najbolj uspešno dosežen cilj predstaviti se končnim kupcem, 

potrošnikom, sledijo krepitev imidža podjetja ali blagovne znamke, krepitev in vzdrževanje 

obstoječih poslovnih odnosov, predstavitev pravnim osebam ter povečanje povpraševanja. Vsi 

navedeni cilji so bili uspešno doseženi. Med manj uspešnimi najdemo spodbujanje motivacije 

prodajnega osebja na stojnici zaradi obiska predstavnika glavnega poslovnega partnerja, 

srečanje s poslovnimi partnerji iz tujine ter iskanje novih sodelavcev. Možne razloge 

za razlago smo poiskali v neformalnih pogovorih med razstavljavci in lastnimi izkušnjami. 
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Vrhnji management podjetja se le redko udeleži sejma, zato tudi ni moč pričakovati, da bi se 

predstavniki pomembnih poslovnih partnerjev udeležili sejma. Sejem pač ne predstavlja 

primernega mesta za pomembne poslovne dogovore. Kljub dejstvu, da obravnavani sejem 

velja za mednarodnega, ni zaznati pretiranega števila obiskovalcev iz tujine. 

Kako pomembno je, da si podjetje zastavi cilje, smo dokazali s potrditvijo 1. hipoteze. 

Ugotavljamo, da obstaja pozitivna povezanost med uspešnostjo sejemskega nastopa in 

postavljenimi cilji sejemskega nastopa. Izkazalo se je torej, da lahko pritrdimo vsej literaturi, 

ki opozarja, da si je za uspešen sejemski nastop treba zastaviti jasne in merljive cilje. Podjetja, 

ki bodo to upoštevala, bodo lahko po sejmu uspeh tudi izmerila, pripravila analize in 

oblikovala smernice za prihodnje udeležbe na sejmih. Predpostavljali smo, da so neprodajno 

naravnane sejemske dejavnosti za razstavljavce pomembnejše od prodajnih. Izkazalo se je, da 

temu ni tako, saj je večina neprodajnih dejavnosti manj pomembna od prodajnih dejavnosti. 

Ugotavljamo torej, da podjetja sejem uporabljajo predvsem kot orodje za povečanje prodaje. 

V literaturi najdemo različne podatke o deležu marketinškega proračuna, ki ga podjetja 

namenjajo sejemskim predstavitvam. V naši raziskavi smo dobili zanimive rezultate. Največ 

podjetij (28,1 %) sejmom nameni do 10 % celotnega marketinškega proračuna. Velik del 

(23,4 %) vprašanih pa kar 51 % in več. Če pa interval porabljenega proračuna razširimo, 

dobimo podatek, da največji delež (43,8 %) vprašanih predstavitvam na sejmu nameni 

do 25 % celotnega marketinškega proračuna.  

Velika večina (95,7 %) razstavljavcev poleg sejmov uporablja tudi druga orodja 

marketinškega komuniciranja. Kot najpomembnejše orodje razstavljavci navajajo lastno 

spletno stran, sledijo sejmi in osebna prodaja. Pomembnost razvoja in uporabe spleta potrjuje 

tudi visoko uvrščeno spletno oglaševanje, predvsem se podjetja poslužujejo oglaševanja 

s pomočjo Google Adwords. Zanimivo je, da so družbena omrežja, kot so Facebook, Twitter, 

YouTube ipd., po pomembnosti prehitela oglaševanje, bodisi v tiskanih medijih ali 

na televiziji oziroma radiju. Na podlagi raziskave smo potrdili hipotezo, da se pomembnost 

orodij marketinškega komuniciranja razlikuje med razstavljavci, ki merijo uspešnost, in 

med tistimi, ki sejemske uspešnosti ne merijo. Rezultat je pokazal, da je za razstavljavce, ki 

sejemsko uspešnost merijo, lastna spletna stran najpomembnejše orodje marketinškega 

komuniciranja. Zanimivo pa je, da je za tiste, ki sejemskega uspeha ne ovrednotijo, prav 

sejem najpomembnejše orodje marketinškega komuniciranja. 

Poleg ugotovitev na podlagi rezultatov anketnega vprašalnika smatramo, da je treba omeniti 

še nekaj dejstev, ki smo jih zaznali v teku lastne udeležbe na sejmu pri neformalnih pogovorih 

z ostalimi razstavljavci, in zapažanj, ki so nam jih v trajanju anketiranja posredovali 

povabljeni k raziskavi. Žalostno je, da Ljubljana in širša okolica nimata ustreznega 

razstavišča. Obstoječa infrastruktura Gospodarskega razstavišča, kjer se odvija v nalogi 

obravnavan sejem, je v večji meri neustrezna. Že pri prihodu na razstavišče razstavljavci in 

tudi obiskovalci naletijo na problem parkiranja, saj je parkirnih mest premalo. Parkirišče, ki 
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naj bi bilo namenjeno razstavljavcem, je peščeno in neurejeno. Organizator v času sejma 

zaradi prostorske stiske, poleg sejemskih stalnih hal in dvoran, postavi montažne šotore. Ti so 

za veliko razstavljavcev neprimerni zaradi omejitve pri postavitvi stojnice v višino. Problem 

predstavljajo tudi lesena tla, ki zaradi svoje nosilnosti onemogočajo dostop viličarjem in 

montažo težjih eksponatov. Problem z dovozom eksponatov predstavljajo tudi razstavni 

prostori v kleti dvoran, ki so slabo označeni, brez dnevne svetlobe in zraka. Razstavljavci, ki 

niso zadovoljni s pozicijo svoje stojnice, menijo, da bi bilo primerno ceno najema razstavnega 

prostora prilagoditi glede na razvrstitev po halah. Slišati je bilo tudi očitke, da se organizator 

sejma premalo potrudi z oglaševanjem sejemske prireditve in posledično privabi premalo 

obiskovalcev.  
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5 SKLEP 

V zadnjem poglavju povzemamo glavne teoretične in empirične ugotovitve, podamo 

priporočila za prakso, priložnosti za nadaljnje raziskave ter prispevek k znanosti in stroki. 

5.1 Povzetek glavnih teoretičnih in empiričnih ugotovitev 

Navkljub napovedim, da se bo zaradi prihoda novih tehnologij vloga sejmov drastično 

zmanjšala, sejmi še vedno ostajajo pomemben del marketinškega komuniciranja. Zaznati je 

moč celo rast števila sejmov, kar lahko delno pripišemo globalizaciji poslovanja. V prid 

sejmom govori tudi dejstvo, da je s prisotnostjo novih tehnologij osebna komunikacija 

med poslovnimi subjekti dobila še večji poudarek. Z obiskom sejma, tako v vlogi obiskovalca 

kot tudi razstavljavca, lahko pridobimo marsikatero informacijo o novih trendih, razvoju, 

smernicah konkurence in splošni gospodarski sliki regije ali države. Lahko sklenemo posel, si 

ustvarimo ali krepimo imidž ali poiščemo nove poslovne partnerje. Kljub vsem tem dejstvom, 

ki govorijo v prid sejmom, pa je področje merjenja sejemskega uspeha precej slabo raziskano. 

To lahko opravičimo z dejstvom, da je zelo težko izmeriti, ali so sejmi učinkovit način 

marketinškega komuniciranja. Razstavljavci namreč pogosto nimajo predstave o uspešnosti 

sejma. Zato je, predvsem za management, ključnega pomena razvoj orodja, ki omogoča 

vrednotenje sejemskega nastopa.  

Sejmi predstavljajo drugo največjo postavko proračuna marketinškega komuniciranja. Kljub 

visokim stroškom se veliko podjetij na sejem ne pripravi dovolj dobro. Del krivde gre 

pripisati odgovornim za sejme, saj te smatrajo za dodatno delo, ki zahteva celo mesece 

angažiranja. Del krivde nosi tudi management, saj od sejmov ne pričakuje oprijemljivih 

koristi in jih smatra zgolj za nujno vsakoletno zlo. Večina razstavljavcev za osebje stojnice ne 

izvede izobraževanja, še večji delež je takih, ki ne izvajajo predsejemskih aktivnosti 

komuniciranja, največ pa je na žalost takih, ki sejma ne ovrednotijo glede na donosnost. 

Izpostaviti je treba tudi pomembnost treh faz aktivnosti sejemskega nastopa: predsejemske, 

medsejemske in posejemske. Med najpomembnejše predsejemske aktivnosti prištevamo 

osebna vabila na sejem, poslana po elektronski pošti, pošiljanje brezplačnih vstopnic 

(vavčerjev), oglase v specializiranih sejemskih časopisih ter osebno izročena vabila na sejem. 

Medsejemske aktivnosti lahko pripomorejo k večjemu pomnjenju in lahko predstavljajo 

prednost pred konkurenco. Med tovrstne aktivnosti prištevamo poslovna kosila ali večerje 

s pomembnimi poslovnimi partnerji, prostor na stojnici, kjer lahko poslovne partnerje 

gostoljubno postrežemo, in razdeljevanje brezplačnega promocijskega materiala. V kolikor 

proračun dopušča, je organizacija konference ali seminarja na razstavišču ena vidnejših 

medsejemskih aktivnosti. Zelo pomembne pa so tudi aktivnosti po sejmu. Mednje prištevamo: 

pošiljanje katalogov, vzorcev in tehničnih lastnosti izdelkov obiskovalcem, ki so to želeli, 

pošiljanje ponudb na podlagi pridobljenih povpraševanj ter izvedbo na sejmu dogovorjenih 

obiskov in sestankov.  
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Sodelovanje na sejmu je treba strateško načrtovati, kajti le tako lahko govorimo o uspešnem 

sejemskem nastopu. Da pa lahko govorimo o uspešnem sejemskem nastopu, moramo poznati 

motive, na podlagi katerih smo se odločili za nastop na sejmu. Te motive pretvorimo v cilje, 

ki jih želimo s sejemskim nastopom doseči. Cilji morajo biti jasni in merljivi, saj jih le tako 

lahko vrednotimo, ocenimo in izmerimo. Nabor ciljev, ki se pojavljajo v literaturi in ki smo 

jih pridobili na podlagi opravljene raziskave, ločimo v dve skupini. Prvo skupino 

predstavljajo ekonomsko naravnani cilji, drugo pa neekonomsko ali psihografsko naravnani 

cilji. Večina raziskav, vključno z našo, kaže, da se podjetja za nastop na sejmu odločajo 

predvsem zaradi prodajnih motivov. 

Sejmi za podjetja predstavljajo velik strošek, ki ga je treba v večji meri vnaprej sfinancirati. 

Vendar če podjetje želi obdržati svoj imidž, konkurenčno prednost in tržni delež, mora strošek 

sodelovanja na sejmu obravnavati kot investicijo. Kdaj in na kakšen način se ta investicija 

podjetju povrne, pa je vprašanje, katerega odgovor terja sistematičen in celostni pristop. 

Podjetje mora skladno s svojo poslovno politiko in marketinško strategijo osnovati motive, na 

podlagi katerih se odloči za nastop na sejmu. Izbiri ustreznega sejma sledijo operativne 

priprave. Ni dovolj, da imamo privlačen razstavni prostor, glede na ciljno skupino 

obiskovalcev moramo ustrezno predstaviti izdelke ali storitve. Pri tem veliko vlogo igra 

osebje stojnice, ki mora biti motivirano in ustrezno izobraženo. Ne gre zanemariti tudi 

poznavanja bontona dela na sejmu. Na podlagi motivov si podjetje zastavi jasne cilje, ki jih 

s sejemskim nastopom želi doseči. Ti morajo biti v skladu s poslovno politiko podjetja. 

Pomembno je, da management cilje deli z osebjem stojnice. Po končanem sejmu mora slediti 

temeljita analiza na sejmu pridobljenih informacij, zapažanj, trendov itd.. Skupaj z opravljeno 

oceno uspešnosti doseženih ciljev v določenem časovnem obdobju management pridobi 

pomembne usmeritve in odgovore na vprašanje, ali je bil sejem donosen ali bi bilo bolje ta 

sredstva porabiti za druge oblike marketinškega komuniciranja. Pri tem je treba upoštevati, da 

so rezultati sejemskega obdobja vidni šele v daljšem časovnem obdobju. Glede na raziskave 

lahko govorimo tudi o obdobju šestih mesecev po zaključku sejma. 

Če na koncu na kratko povzamemo najvažnejše ugotovitve, lahko govorimo o strategiji 

uspešnega sejemskega nastopa. Ta zajema: izbiro primernega sejma, postavitev jasnih in 

merljivih ciljev, nabor tehnik, ki nam zagotavljajo uresničitev ciljev sejemskega nastopa, 

izbor primernega osebja stojnice glede na pričakovan tip obiskovalcev sejma, dosledno 

izvajanje pred-, med- in posejemskih aktivnosti in na koncu merjenje in ocenjevanje 

uspešnosti sejemskega nastopa. 

5.2 Priporočila za prakso 

Na podlagi pregledane literature in opravljene raziskave podajamo naslednje priporočila. 

Prepogosto se management zanaša na oceno sejema »po občutku«, na podlagi dejstva »ker se 

sejma udeležimo vsako leto« ali »ker razstavlja tudi naša konkurenca«. Spremeniti je treba 
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pristop. Ta naj temelji na dejstvih, da naj bodo sejemske aktivnosti del marketinške in 

promocijske strategije, ki naj bo v skladu s strategijo in vizijo podjetja. Sejme je treba 

združevati z ostalimi orodji marketinškega komuniciranja. Pripraviti velja načrt 

marketinškega komuniciranja, ki naj zajema kombinacije različnih orodij in časovnico. 

Komuniciranje naj se vrši v vseh treh fazah: pred sejmom, med sejmom in po sejmu. Glede 

na motive sejemskega nastopa in vrsto sejma je treba določiti osebje stojnice. Ni pravilo, da se 

na sejem pošlje le prodajnike. Pred pričetkom sejma je treba osebju stojnice natančno 

predstaviti cilje sejemskega nastopa, po potrebi je treba osebje izobraziti tako z vidika 

prodaje, tehničnih lastnosti kot splošnega bontona dela na sejmu. Po sejmu naj osebje stojnice 

pripravi poročilo sejemskega nastopa. Pri pripravah na sejemski nastop je treba prepoznati 

tudi lastnosti predvidenih obiskovalcev sejma. Če podjetje prepozna, s kakšnimi potrebami 

bodo obiskovalci obiskali sejem in stojnico, potem bo naredilo vse, da bodo obiskovalci svoje 

potrebe zadovoljili. Posledično to pomeni koristi za podjetje, saj zadovoljen obiskovalec 

pomeni dosežen razstavljavčev namen. Pred sejemskim nastopom si je treba zastaviti jasne in 

merljive cilje. Ne nazadnje pa je treba oceniti sejemski donos. Vse formalne in neformalne 

informacije, zapažanja, ocene, izračuni in poročila so odlično orodje za pripravo na prihodnje 

sejemske nastope. 

5.3 Priložnosti za nadaljnje raziskovanje 

V naši raziskavi smo se osredotočili na analizo sejma DOM kot orodja marketinškega 

komuniciranja. Raziskali smo, s kakšnimi nameni in cilji se podjetja udeležujejo sejma in ali 

po končanem sejmu ugotavljajo, kako uspešen je bil njihov nastop na sejmu. Raziskava, ki bi 

lahko sledila, je, da se razišče, kako bi razstavljavci izboljšali uspešnost sejemskega nastopa. 

Razišče se lahko tudi uspešnost marketinških aktivnosti pred sejmom in naredi primerjava 

uspešnosti po sejmu. Za globlje razumevanje motivov in ciljev za sejemski nastop bi bila 

dobrodošla dodatna raziskava, osredotočena na kvalitativne podatke, ki bi jih lahko pridobili 

s poglobljenimi intervjuji z osebami, odgovornimi za sejme.  

5.4 Prispevek k znanosti in stroki 

Dejstvo je, da je na temo merjenja uspešnosti sejemskega nastopa napisanega izredno malo. 

Še manj je opravljenih raziskav na to temo. Izdelan model, ki bi omogočal razstavljavcem 

izračun, pa je prava redkost. Namen pričujoče naloge je bil proučiti cilje, zaradi katerih se 

podjetja odločajo za nastop na sejmu, in preveriti, če in na kakšen način izmerijo uspešnost 

nastopa. V teoretičnem delu smo predstavili literaturo s področja sejemskih ciljev in modelov 

za merjenje sejemske uspešnosti. Med zbiranjem in pregledovanjem obstoječe literature smo 

ugotovili, da obstaja relativno malo novejših znanstvenih in strokovnih virov, ki bi se 

ukvarjali s problematiko merjenja sejemske uspešnosti. Literature v slovenskem jeziku je 

zanemarljivo malo. Pregledali in analizirali smo mnoge raziskave obravnavanega področja, 
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zato prispevek k znanosti in stroki vidimo v strnjeni in sistematično podani literaturi.  

Raziskava je zasnova kot študija primera. Prispevek k znanosti predstavljajo nabor in ocena 

pomembnosti posameznih ciljev, ki jih podjetja s predstavitvijo na sejmu želijo doseči, ter 

dejavniki, na podlagi katerih izmerijo uspešnost sejemskega nastopa. Podajamo nova 

spoznanja o pomembnosti zastavljanja ciljev sejemskega nastopa, saj smo na izbrani 

populaciji preverili povezanost med uspešnostjo sejemskega nastopa in postavljenimi cilji 

tega. Prav tako pa je rezultat raziskave, ki je prva te vrste, opravljena med razstavljavci sejma 

DOM, izmerjena pomembnost posameznega orodja marketinškega komuniciranja.  
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Priloga 1 Vprašalnik 

Priloga 2 Rezultati ankete 
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VPRAŠALNIK 

Spoštovani! 

Moje ime je Tanja Rogina in sem izredna študentka podiplomskega študija na Fakulteti 

za management v Kopru (znanstveni magisterij). Pripravljam magistrsko nalogo z naslovom 

Sejem kot orodje marketinškega komuniciranja. K sodelovanju so povabljeni vsi razstavljavci 

sejma DOM 2015 v Ljubljani. Vaše sodelovanje v raziskavi je ključno, saj bodo na podlagi 

rezultatov podani napotki za izboljšanje uspešnosti sejemskega nastopa. 

Anketa je anonimna, zbrani podatki bodo obravnavani strogo zaupno in uporabljeni izključno 

za pripravo tega magistrskega dela. Za izpolnjevanje boste porabili od 5 do 8 minut vašega 

časa. Izredno bom vesela, če anketo izpolnite čim prej, najkasneje pa do 18. marca 2016. 

Najlepše se vam zahvaljujem za vaš čas in sodelovanje ter vas lepo pozdravljam. 

 

Sejem kot orodje marketinškega komuniciranja 

 
 
  
 
 
Kratko ime ankete: Sejmi  
Dolgo ime ankete: Sejem kot orodje 
marketinškega komuniciranja 

 

Število vprašanj: 20  
Anketa je zaključena.  
Aktivna od: 4. 3. 2016 Aktivna do: 18. 3. 2016 
  
  
  
 
Q1 – Velikost podjetja:  
 

 Mikro  
 Majhno  
 Srednje  
 Veliko  

 
Q2 – CILJI SEJEMSKEGA NASTOPA NA SEJMU DOM  
 
 
Q3 – Ali si pred sejemskim nastopom zastavite jasne cilje tega nastopa?  
 

 Da.  
 Ne.  

 
IF (1) Q3 = [1]  
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Q4 – Ocenite pomembnost naslednjih ciljev/razlogov,  zaradi katerih ste se odločili za sejemski nastop.  
 

 1 – povsem 
nepomembno 

2 – malo 
pomembn

o 

3 – še kar 
pomembn

o 

4 –
pomembn

o 

5 – zelo 
pomembn

o 
Povečanje prodaje      
Povečanje prepoznavnosti podjetja      
Povečanje povpraševanja      
Predstavitev novega izdelka/storitve      
Zbiranje poslovnih informacij 
(konkurenca, kupci, tržišče, trendi)      

Krepitev ugleda podjetja/blagovne znamke      
Krepitev/vzdrževanje obstoječih poslovnih 
odnosov      

Vzpostavitev novih poslovnih odnosov      
Vzdrževanje/spodbujanje motivacije med 
zaposlenimi in kupci      

Spodbujanje motivacije prodajnega osebja 
zaradi obiska predstavnika glavnega 
poslovnega partnerja 

     

Izobraževanje prodajnega osebja      
Iskanje novih sodelavcev      
Srečanje s poslovnimi partnerji iz tujine      
Predstavitev končnim kupcem (fizične 
osebe)      

Predstavitev končnim kupcem (pravne 
osebe)      

Drugo:      
 
Q5 – USPEŠNOST SEJEMSKEGA NASTOPA  
 
Q6 – Ali po zaključku sejma ugotavljate/merite uspešnost sejemskega nastopa?  
 

 Da.  
 Ne.  

 
IF (2) Q6 = [1]  
Q7 – Kdaj – časovno – so za vas vidni prvi rezultati sejma?  
 

 Tekom prvega meseca.  
 Dva meseca po sejmu.  
 Tri mesece po sejmu.  
 Kasneje od treh mesecev.  
 Ne moremo določiti.  

 
IF (2) Q6 = [1]  
Q8 – Na kakšen način ugotavljate/merite uspešnost sejemskega nastopa?  
 
  

 Ne vem. 
IF (2) Q6 = [1]  
 
  



Priloga 1 

 

Q9 – Navedite tri najpomembnejše dejavnike (kazalnike), ki za vaše podjetje pomenijo uspešen nastop 
na sejmu?  
 

1. dejavnik – 
najpomembnejši: 

  Ne vem   2. 
dejavnik: 

  

 
 Ne vem. 

 
IF (2) Q6 = [1]  
Q10 – Kako uspešno ste dosegli navedene cilje sejemskega nastopa na sejmu DOM?  
 

 1 – brez 
uspeha/nis

mo 
dosegli 

cilja 

2 –
zadovoljiv 

uspeh 

3 – 
srednje 
dober 
uspeh 

4 – dober 
uspeh 

5 – zelo 
dober 
uspeh 

Povečanje prodaje      
Povečanje prepoznavnosti podjetja      
Povečanje povpraševanja      
Predstavitev novega izdelka/storitve      
Zbiranje poslovnih informacij (konkurenca, 
kupci, tržišče, trendi)      

Krepitev imidža podjetja/blagovne znamke      
Krepitev/vzdrževanje obstoječih poslovnih 
odnosov      

Vzpostavitev novih poslovnih odnosov      
Vzdrževanje/spodbujanje motivacije med 
zaposlenimi in kupci      

Spodbujanje motivacije prodajnega osebja 
zaradi obiska predstavnika glavnega 
poslovnega partnerja 

     

Izobraževanje prodajnega osebja      
Iskanje novih sodelavcev      
Srečanje s poslovnimi partnerji iz tujine      
Predstavitev končnim kupcem (fizične osebe)      
Predstavitev končnim kupcem (pravne osebe)      
 
Q11 – STALIŠČA DO SEJMA DOM  
 
 
Q12 – Kakšen bi bil po vašem mnenju optimalni čas trajanja sejma DOM?  
 

  dni 
 
Q13 – Kako ocenjujete stroške sejemskega nastopa?  
 

 Previsoki.  
 Visoki, vendar se dolgoročno obrestujejo.  
 Sprejemljivi.  

 
Q14 – Kakšnih obiskovalcev sejma ste zaznali največ?  
 

 Takih, ki nimajo namena nakupa in kupne moči, vendar se pretvarjajo, da to imajo.  



Priloga 1 

74 

 Takih, ki imajo namen nakupa in kupno moč, vendar želijo izpogajati najboljše pogoje in kontaktirajo vse 
ponudnike.  

 Takih, ki jih zanimajo tehnične lastnosti izdelka, podrobnejše informacije o izdelku/storitvi.  
 Takih, ki na sejmu nimajo svojega razstavnega prostora in razstavljavcem ponujajo svoje izdelke/storitve.  
 Skupinskih obiskovalcev (šolarjev, dijakov, študentov).  

 
 
Q15 – Kako zanimiva se vam zdi ideja o uvedbi poslovnega dneva (vstop na sejmišče le za pravne osebe)?  
 

 Nezanimiva.  
 Zanimiva.  
 Zelo zanimiva.  

 
 
Q16 – MARKETINŠKO KOMUNICIRANJE  
 
 
Q17 – Kolikšen odstotek sredstev celotnega proračuna za marketinško komuniciranje namenite 
predstavitvam na sejmih?  
 
 

  % 
 
 
Q18 – Ali se poleg sejemskih nastopov poslužujete tudi drugih načinov marketinškega komuniciranja?  
 

 Da.  
 Ne.  

 
 
IF (3) Q18 = [1]  
Q19 – Kako pomembno je za vaše podjetje vsako navedeno orodje marketinškega komuniciranja?  
 

 1 – povsem 
nepomembno 

2 – malo 
pomembno 

3 – še kar 
pomembn

o 

4 – 
pomembn

o 

5 – zelo 
pomembn

o 
Oglaševanje (TV, radio)      
Oglaševanje (tiskani mediji)      
Sejmi      
Zunanje oglaševanje (reklamni panoji)      
Katalogi      
Letaki      
Osebna prodaja      
Sponzorstva, donatorstva      
Stiki z javnostmi      
Darila      
Glasilo podjetja      
Lobiranje      
Letna poročila      
Vzorci      
Prodajne predstavitve      
Telemarketing      
Spletna prodaja      
Neposredna elektronska prodaja      
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 1 – povsem 
nepomembno 

2 – malo 
pomembno 

3 – še kar 
pomembn

o 

4 – 
pomembn

o 

5 – zelo 
pomembn

o 
Lastna spletna stran      
Spletno oglaševanje (AdWords, 
Bannerji ...)      

Hišni sejmi      
Družbena (socialna) omrežja (Facebook, 
Twitter, YouTube, Linkedin ...)      

 
IF (3) Q18 = [1]  
IF (4) Q19t = [4, 5]  
Q20 – Navedite na katerih spletnih straneh oglašujete?  
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REZULTATI ANKETE 

Q1 Velikost podjetja: 
    
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Mikro 28 27,7 28,0 28,0 

  Majhno 51 50,5 51,0 79,0 

  Srednje 18 17,8 18,0 97,0 

  Veliko 3 3,0 3,0 100,0 

  Total 100 99,0 100,0   

Missing Ni odgovoril 1 1,0     

Total   101 100,0     

Q3 Ali si pred sejemskim nastopom zastavite jasne cilje tega nastopa? 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Da 90 89,1 89,1 89,1 

  Ne 11 10,9 10,9 100,0 

  Total 101 100,0 100,0   

 

Report 

Mean Median N Std. Deviation 

Povečanje prodaje 4,7 5,00 89 ,512 

Povečanje prepoznavnosti podjetja 4,6 5,00 86 ,633 

Povečanje povpraševanja 4,7 5,00 86 ,609 

Predstavitev novega izdelka/storitve 4,2 4,00 87 ,809 

Zbiranje poslovnih informacij (konkurenca, kupci, 

tržišče, trendi) 
3,9 4,00 87 ,920 

Krepitev ugleda podjetja/blagovne znamke 4,7 5,00 88 ,541 

Krepitev/vzdrževanje obstoječih poslovnih odnosov 4,1 4,00 88 ,952 

Vzpostavitev novih poslovnih odnosov 4,3 5,00 85 ,881 

Vzdrževanje/spodbujanje motivacije med zaposlenimi in 

kupci 
3,9 4,00 85 ,900 

Spodbujanje motivacije prodajnega osebja zaradi obiska 

predstavnika glavnega poslovnega partnerja 
2,8 3,00 87 1,244 

Izobraževanje prodajnega osebja 3,2 3,00 86 1,124 

Iskanje novih sodelavcev 2,2 2,00 86 1,157 

Srečanje s poslovnimi partnerji iz tujine 2,9 3,00 86 1,233 

Predstavitev končnim kupcem (fizične osebe) 4,8 5,00 88 ,503 

Predstavitev končnim kupcem (pravne osebe) 4,2 4,00 87 ,945 

Drugo 2,2 2,00 23 1,435 
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Q6 Ali po zaključku sejma ugotavljate / merite uspešnost sejemskega nastopa?  

    Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Da 85 84,2 84,2 84,2 

  Ne 16 15,8 15,8 100,0 

  Total 101 100,0 100,0   

Q7 Kdaj – časovno – so za vas vidni prvi rezultati sejma?  

    Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Tekom prvega meseca 18 17,8 26,9 26,9 

  Dva meseca po sejmu 10 9,9 14,9 41,8 

  Tri mesece po sejmu 16 15,8 23,9 65,7 

  Kasneje od treh mesecev 23 22,8 34,3 100,0 

  Total 67 66,3 100,0   

Missing Nič od navedenega 17 16,8     

  Preskok (if) 16 15,8     

  Ni odgovoril 1 1,0     

  Total 34 33,7     

Total   101 100,0     

Q8a Na kakšen način  ugotavljate (Na kakšen način  ugotavljate/merite uspešnost sejemskega 

nastopa?) – KODIRANO 

Responses 

Percent of 

Cases 

N Percent 

Q8a_koda1 na osnovi 

povečanja prodaje 

na osnovi povečanja 

prodaje 
40 55,6 % 67,8 % 67,8 

Q8a_koda2 na osnovi števila 

napisanih ponudb 

na osnovi števila 

napisanih ponudb 
2 2,8 % 3,4 % 3,4 

Q8a_koda3 na osnovi števila 

obiskovalcev stojnice 

na osnovi števila 

obiskovalcev stojnice 
1 1,4 % 1,7 % 1,7 

Q8a_koda4 na osnovi 

anketiranja na osnovi anketiranja  
2 2,8 % 3,4 % 3,4 

Q8a_koda5 na osnovi števila 

dobljenih povpraševanj 

na osnovi števila 

dobljenih povpraševanj 
17 23,6 % 28,8 % 28,8 

Q8a_koda6 na osnovi števila 

novih kupcev 

na osnovi števila novih 

kupcev 
5 6,9 % 8,5 % 8,5 

Q8a_koda7 na osnovi 

odzivov kupcev 

na osnovi odzivov 

kupcev 
3 4,2 % 5,1 % 5,1 

Q8a_koda8 na osnovi 

zaznane prepoznavnosti 

blagovne znamke 

na osnovi zaznane 

prepoznavnosti blagovne 

znamke 

1 1,4 % 1,7 % 1,7 

Q8a_koda9 na osnovi števila na osnovi števila 1 1,4 % 1,7 % 1,7 
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Responses 

Percent of 

Cases 

N Percent 

posejemskih obiskov pri 

potencialnih strankah 

posejemskih obiskov pri 

potencialnih strankah 

Total   72 100,0 % 122,0 % 
 

a. Dichotomy group tabulated at value 1.    

Q8a Na kakšen način  ugotavljate (Na kakšen način  ugotavljate/merite uspešnost sejemskega 

nastopa?) 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  Povpraševanje po produktih 1 1,0 1,0 1,0 

  – 1 1,0 1,0 2,0 

  –1 11 10,9 10,9 12,9 

  –2 16 15,8 15,8 28,7 

  –3 4 4,0 4,0 32,7 

  –99 8 7,9 7,9 40,6 

  / 1 1,0 1,0 41,6 

  Analiza obiska, ponudb in realizacije 1 1,0 1,0 42,6 

  Anketiranje med povpraševalci naših 

storitev. 
1 1,0 1,0 43,6 

  Boljša prodaja 1 1,0 1,0 44,6 

  Evidentiranje povpraševanj in % primerjava s 

prejšnjimi sejemskimi nastopi 
1 1,0 1,0 45,5 

  Glede a to, koliko strank sem pridobil 1 1,0 1,0 46,5 

  Glede na odziv kupcev 1 1,0 1,0 47,5 

  Glede na povpraševanje 1 1,0 1,0 48,5 

  Glede na prodajo 1 1,0 1,0 49,5 

  Glede na prodajo preko zbranih povpraševanj 1 1,0 1,0 50,5 

  Glede na realizacijo dogovorjenega obsega 1 1,0 1,0 51,5 

  GLEDE NA REALIZACIJO IZDELANIH 

PONUDB V ČASU SEJMA. 
1 1,0 1,0 52,5 

  Količina prodanega in finančni efekt, 

prepoznavnost znamke 
1 1,0 1,0 53,5 

  Nova povpraševanja 1 1,0 1,0 54,5 

  obisk, aktivnosti po sejmu 1 1,0 1,0 55,4 

  Obseg naročil 1 1,0 1,0 56,4 

  Odzivnost strank, ki so pustile svoj kontakt 

oz. povpraševanje na sejmu. 
1 1,0 1,0 57,4 

  Po odzivu sejemskih strank 1 1,0 1,0 58,4 

  Po povečanju prodaje 1 1,0 1,0 59,4 

  Po povpraševanjih 1 1,0 1,0 60,4 

  Po prejetem odzivu strank, št. ponudb 1 1,0 1,0 61,4 
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Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

  Po prodaji 1 1,0 1,0 62,4 

  Po realizaciji povpraševanj, ki smo jih prejeli 

direktno na sejmu in do tri mesece po tem 
1 1,0 1,0 63,4 

  Post prodaja 1 1,0 1,0 64,4 

  Povečanje povpraševanja in prometa 1 1,0 1,0 65,3 

  Povečanje prodaje 1 1,0 1,0 66,3 

  Povečanje prodaje, zabeleženi klici 1 1,0 1,0 67,3 

  Povečanje prodaje 1 1,0 1,0 68,3 

  POVEČANJE PRODAJE 1 1,0 1,0 69,3 

  Povečanje števila naročil tekom celega leta 

Stranke omenjajo sejemski popust 
1 1,0 1,0 70,3 

  Povečano št. povpraševanj, direktna prodaja s 

sejma 
1 1,0 1,0 71,3 

  Povpraševanje kontaktov iz sejma 1 1,0 1,0 72,3 

  POVPRAŠEVANJE PO NAŠIH IZDELKIH 1 1,0 1,0 73,3 

  Povpraševanje, prodaja, povečan obseg dela, 

Podaljšanje sezone 
1 1,0 1,0 74,3 

  Pregled realizacije poslanih ponudb 1 1,0 1,0 75,2 

  Prodaja 1 1,0 1,0 76,2 

  Prodaja izdelkov (naročila na sejmu) 1 1,0 1,0 77,2 

  Prodaja, povpraševanje 1 1,0 1,0 78,2 

  Prodajna uspešnost 1 1,0 1,0 79,2 

  Realizacija 1 1,0 1,0 80,2 

  realizacija iz tega naslova 1 1,0 1,0 81,2 

  Realizacija prodaje 1 1,0 1,0 82,2 

  Realizacija storitve – glede na prejeta 

povpraševanja 
1 1,0 1,0 83,2 

  Spremljamo stroške sejma, nova naročila, 

nova povpraševanja, povečanje % prodaje 
1 1,0 1,0 84,2 

  Spremljamo vse pridobljene kontakte in 

njihovo realizacijo, zato se tudi nismo več 

odločili za nastop v 2016 

1 1,0 1,0 85,1 

  Spremljanje realizacije,števila kupcev 1 1,0 1,0 86,1 

  Število in kakovost novih priložnosti (na 

sejmu in po njem), število novih subjektov, 

ki povprašujejo pri nas; realizacija ni dober 

pokazatelj, ker je pot do nje dolga in 

prepletena z drugimi oblikami pojavljanja 

1 1,0 1,0 87,1 

  Število kontaktov na sejmu, število kontaktov 

po sejmu, pregled kontaktov fizične osebe in 

pravne osebe; prodaja blaga ... 

1 1,0 1,0 88,1 

  Število povpraševanj 1 1,0 1,0 89,1 
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Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

  Število povpraševanj in posledično naročil 1 1,0 1,0 90,1 

  Število pridobljenih kontaktov 1 1,0 1,0 91,1 

  Številu konkretnih naročil 1 1,0 1,0 92,1 

  Telefonsko, glede na realizacijo 1 1,0 1,0 93,1 

  Učinek prodaje 1 1,0 1,0 94,1 

  USPEŠNOST SEJMA SE PROJECIRA NA 

VEČJO PRODAJO PO DOLOČENEM 

ČASU, MOGOČE ENEGA LETA 

1 1,0 1,0 95,0 

  Vodimo statistiko zanimanja 1 1,0 1,0 96,0 

  VSAKEGA POVPRAŠAMO, OD KJE MU 

INFORMACIJE O NAS 
1 1,0 1,0 97,0 

  x 1 1,0 1,0 98,0 

  Z naročili 1 1,0 1,0 99,0 

  Že na samem sejmu dobimo občutek glede na 

obiskanost in zanimanje. Kasneje pa to 

vidimo še glede na povpraševanje po e-pošti, 

telefonu, obisk v salonu 

1 1,0 1,0 100,0 

  Total 101 100,0 100,0   

$Q9_multi Frequencies 

Responses 

Percent of 

Cases 

N Percent 

$Q9_multia prodaja 45 26,9 % 68,2 % 68,20 

  prepoznavnost podjetja ali blagovne 

znamke 
33 19,8 % 50,0 % 

50,00 

  število povpraševanj 21 12,6 % 31,8 % 31,80 

  število obiskovalcev stojnice 16 9,6 % 24,2 % 24,20 

  predstavitev izdelkov 11 6,6 % 16,7 % 16,70 

  število kontaktov 9 5,4 % 13,6 % 16,30 

  število novih kupcev 6 3,6 % 9,1 % 9,10 

  število novih poslovnih partnerjev 6 3,6 % 9,1 % 9,10 

  splošen vtis stojnice in osebja 3 1,8 % 4,5 % 4,50 

  kvaliteta 3 1,8 % 4,5 % 4,50 

  povečanje posejemskih aktivnosti 2 1,2 % 3,0 % 3,00 

  odziv obiskovalcev na novosti 2 1,2 % 3,0 % 3,00 

  negovanje odnosov z obstoječimi kupci 2 1,2 % 3,0 % 3,00 

  število končnih kupcev 1 ,6 % 1,5 % 1,50 

  povečan obseg dela 1 ,6 % 1,5 % 1,50 

  število razdeljenih letakov 1 ,6 % 1,5 % 1,50 

  sejemske ugodnosti 1 ,6 % 1,5 % 1,50 

  povečan obisk na lastni spletni strani 1 ,6 % 1,5 % 1,50 
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Responses 

Percent of 

Cases 

N Percent 

  uspešnost 1 ,6 % 1,5 % 1,50 

  vzorci 1 ,6 % 1,5 % 1,50 

  zadovoljstvo zaposlenih 1 ,6 % 1,5 % 1,50 

Total   167 100,0 % 253,0 % 

a. Group     

Q9a_koda 1. dejavnik – najpomembnejši – KODIRANO 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid število obiskovalcev stojnice 12 11,9 18,2 18,2 

  število kontaktov 3 3,0 4,5 22,7 

  prodaja 29 28,7 43,9 66,7 

  število povpraševanj 9 8,9 13,6 80,3 

  število novih kupcev 2 2,0 3,0 83,3 

  število novih poslovnih partnerjev 1 1,0 1,5 84,8 

  število končnih kupcev 1 1,0 1,5 86,4 

  povečan obseg dela 1 1,0 1,5 87,9 

  predstavitev izdelkov 2 2,0 3,0 90,9 

  prepoznavnost podjetja ali blagovne 

znamke 
4 4,0 6,1 97,0 

  splošen vtis stojnice in osebja 1 1,0 1,5 98,5 

  sejemske ugodnosti 1 1,0 1,5 100,0 

  Total 66 65,3 100,0   

Missin

g 

–99,00 
7 6,9     

  –3,00 10 9,9     

  –2,00 16 15,8     

  –1,00 2 2,0     

  Total 35 34,7     

Total   101 100,0     

Q9b_koda 2. dejavnik – KODIRANO 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid število obiskovalcev stojnice 2 2,0 3,6 3,6 

  število kontaktov 4 4,0 7,3 10,9 

  prodaja 7 6,9 12,7 23,6 

  število povpraševanj 9 8,9 16,4 40,0 

  število novih kupcev 2 2,0 3,6 43,6 

  število novih poslovnih partnerjev 2 2,0 3,6 47,3 

  predstavitev izdelkov 6 5,9 10,9 58,2 
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Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

  prepoznavnost podjetja ali blagovne 

znamke 
16 15,8 29,1 87,3 

  povečanje posejemskih aktivnosti 2 2,0 3,6 90,9 

  odziv obiskovalcev na novosti 2 2,0 3,6 94,5 

  negovanje odnosov z obstoječimi kupci 1 1,0 1,8 96,4 

  kvaliteta 2 2,0 3,6 100,0 

  Total 55 54,5 100,0   

Missing –99,00 8 7,9     

  –3,00 10 9,9     

  –2,00 16 15,8     

  –1,00 12 11,9     

  Total 46 45,5     

Total   101 100,0     

  
    

Q9c_koda2 3. dejavnik 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid število obiskovalcev stojnice 2 2,0 4,3 4,3 

  število kontaktov 2 2,0 4,3 8,7 

  prodaja 9 8,9 19,6 28,3 

  število povpraševanj 3 3,0 6,5 34,8 

  število novih kupcev 2 2,0 4,3 39,1 

  število novih poslovnih partnerjev 3 3,0 6,5 45,7 

  predstavitev izdelkov 3 3,0 6,5 52,2 

  prepoznavnost podjetja ali blagovne 

znamke 
13 12,9 28,3 80,4 

  negovanje odnosov z obstoječimi kupci 1 1,0 2,2 82,6 

  število razdeljenih letakov 1 1,0 2,2 84,8 

  splošen vtis stojnice in osebja 2 2,0 4,3 89,1 

  kvaliteta 1 1,0 2,2 91,3 

  povečan obisk na lastni spletni strani 1 1,0 2,2 93,5 

  uspešnost 1 1,0 2,2 95,7 

  vzorci 1 1,0 2,2 97,8 

  zadovoljstvo zaposlenih 1 1,0 2,2 100,0 

  Total 46 45,5 100,0   

Missing –99,00 8 7,9     

  –3,00 10 9,9     

  –2,00 16 15,8     

  –1,00 21 20,8     

  Total 55 54,5     

Total   101 100,0     
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Report 

Mean Median N 

Std. 

Deviation 

Povečanje prodaje 3,4 4,00 52 1,087 

Povečanje prepoznavnosti podjetja 3,6 4,00 52 ,998 

Povečanje povpraševanja 3,7 4,00 53 1,063 

Predstavitev novega izdelka/storitve 3,4 3,00 52 ,957 

Zbiranje poslovnih informacij (konkurenca, kupci, tržišče, 

trendi) 
3,4 3,00 53 ,906 

Krepitev imidža podjetja/blagovne znamke 3,9 4,00 54 ,945 

Krepitev/vzdrževanje obstoječih poslovnih odnosov 3,7 4,00 54 1,130 

Vzpostavitev novih poslovnih odnosov 3,2 3,00 54 ,970 

Vzdrževanje/spodbujanje motivacije med zaposlenimi in 

kupci 
3,3 3,00 53 ,845 

Spodbujanje motivacije prodajnega osebja zaradi obiska 

predstavnika glavnega poslovnega partnerja 
2,8 3,00 52 1,143 

Izobraževanje prodajnega osebja 3,2 3,00 52 ,957 

Iskanje novih sodelavcev 2,3 2,00 52 1,118 

Srečanje s poslovnimi partnerji iz tujine 2,6 2,00 53 1,182 

Predstavitev končnim kupcem (fizične osebe) 4,2 5,00 55 1,085 

Predstavitev končnim kupcem (pravne osebe) 3,7 4,00 54 1,089 

Q12 Kakšen bi bil po vašem mnenju (dni) 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3 dni 8 7,9 11,6 11,6 

  4 dni 29 28,7 42,0 53,6 

  5 dni 14 13,9 20,3 73,9 

  6 dni 11 10,9 15,9 89,9 

  7 dni 5 5,0 7,2 97,1 

  10 dni 1 1,0 1,4 98,6 

  57 dni 1 1,0 1,4 100,0 

  Total 69 68,3 100,0   

Missing Prekinjeno 31 30,7     

  Ni odgovoril 1 1,0     

  Total 32 31,7     

Total   101 100,0     

 

Report 

Q12 Kakšen bi bil po vašem mnenj (dni) 

Mean Median N Std. Deviation 

5,48 4,00 69 6,423 

Q13 Kako ocenjujete stroške sejemskega nastopa? 

Frequency Percent Valid Cumulative 
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Percent Percent 

Valid Previsoki 53 52,5 75,7 75,7 

  Visoki, vendar se dolgoročno 

obrestujejo 
15 14,9 21,4 97,1 

  Sprejemljivi 2 2,0 2,9 100,0 

  Total 70 69,3 100,0   

Missing Prekinjeno 31 30,7     

Total   101 100,0     

Q14 Kakšnih obiskovalcev sejma ste zaznali največ? 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Takih, ki nimajo namena nakupa in 

kupne moči, vendar se pretvarjajo, da 

to imajo. 

5 5,0 7,1 7,1 

  Takih, ki imajo namen nakupa in 

kupno moč, vendar želijo izpogajati 

najboljše pogoje in kontaktirajo vse 

ponudnike. 

40 39,6 57,1 64,3 

  Takih, ki jih zanimajo tehnične 

lastnosti izdelka, podrobnejše 

informacije o izdelku/storitvi. 

19 18,8 27,1 91,4 

  Skupinskih obiskovalcev (šolarjev, 

dijakov, študentov). 
6 5,9 8,6 100,0 

  Total 70 69,3 100,0   

Missing Prekinjeno 31 30,7     

Total   101 100,0     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q15 Kako zanimiva se vam zdi ideja o uvedbi poslovnega dneva (vstop na sejmišče le za pravne 

osebe)?  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Nezanimiva 31 30,7 44,3 44,3 

  Zanimiva 30 29,7 42,9 87,1 

  Zelo zanimiva 9 8,9 12,9 100,0 

  Total 70 69,3 100,0   
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Missing Prekinjeno 31 30,7     

Total   101 100,0     

Q17 Kolikšen odstotek sredstev ce (%) 
    

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 1,0 1,6 1,6 

  2 1 1,0 1,6 3,1 

  3 1 1,0 1,6 4,7 

  5 8 7,9 12,5 17,2 

  10 7 6,9 10,9 28,1 

  15 2 2,0 3,1 31,3 

  20 6 5,9 9,4 40,6 

  25 2 2,0 3,1 43,8 

  30 6 5,9 9,4 53,1 

  35 3 3,0 4,7 57,8 

  40 5 5,0 7,8 65,6 

  50 7 6,9 10,9 76,6 

  60 3 3,0 4,7 81,3 

  70 2 2,0 3,1 84,4 

  75 1 1,0 1,6 85,9 

  80 6 5,9 9,4 95,3 

  90 1 1,0 1,6 96,9 

  100 2 2,0 3,1 100,0 

  Total 64 63,4 100,0   

Missing Prekinjeno 32 31,7     

  Ni odgovoril 5 5,0     

  Total 37 36,6     

Total   101 100,0     

 

Report 

Q17 Kolikšen odstotek sredstev ce (%) 

Mean Median N Std. Deviation 

36,19 30,00 64 27,747 

 

Q17_r Kolikšen odstotek sredstev ce (%) 
    

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid do 25 % 28 27,7 43,8 43,8 

  26 do 50 % 21 20,8 32,8 76,6 

  51 % in več 15 14,9 23,4 100,0 

  Total 64 63,4 100,0   

Missing System 37 36,6     

Total   101 100,0     
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Q17_r2 Kolikšen odstotek sredstev ce (%) 

    Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid do 10 % 18 17,8 28,1 28,1 

  11 do 20 % 8 7,9 12,5 40,6 

  21 do 30 % 8 7,9 12,5 53,1 

  31 do 40 % 8 7,9 12,5 65,6 

  41 do 50 % 7 6,9 10,9 76,6 

  51 % in več 15 14,9 23,4 100,0 

  Total 64 63,4 100,0   

Missing System 37 36,6     

Total   101 100,0     

Report 

Mean Median N Std. Deviation 
Lastna spletna stran 4,4 5,00 61 1,130 
Sejmi 4,2 4,00 62 ,846 
Osebna prodaja 4,0 5,00 62 1,247 
Spletno oglaševanje (AdWords, Bannerji ...) 3,9 4,00 60 1,180 
Katalogi 3,9 4,00 62 1,094 
Družbena (socialna) omrežja (Facebook, 
Twitter, YouTube, Linkedin ...) 

3,4 3,00 60 1,110 

Oglaševanje (tiskani mediji) 3,3 3,00 62 1,170 
Prodajne predstavitve 3,3 3,00 61 1,210 
Letaki 3,2 3,00 61 1,383 
Spletna prodaja 3,0 3,00 61 1,500 
Hišni sejmi 3,0 3,00 60 1,262 
Stiki z javnostmi 2,9 3,00 61 1,087 
Oglaševanje (TV, radio) 2,7 3,00 61 1,333 
Vzorci 2,7 3,00 61 1,191 
Lobiranje 2,7 3,00 61 1,235 
Zunanje oglaševanje (reklamni panoji) 2,6 3,00 60 1,223 
Darila 2,5 2,00 61 1,026 
Neposredna elektronska prodaja 2,4 2,00 61 1,384 
Sponzorstva, donatorstva 2,4 2,00 61 1,017 
Letna poročila 2,2 2,00 61 1,086 
Telemarketing 2,0 2,00 61 ,983 
Glasilo podjetja 2,0 2,00 60 1,096 

Q20 Navedite na katerih spletnih (Navedite, na katerih spletnih straneh oglašujete?) 

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid  mreža 1 1,0 1,0 1,0 

  – 1 1,0 1,0 2,0 

  –1 5 5,0 5,0 6,9 

  –2 29 28,7 28,7 35,6 

  –3 33 32,7 32,7 68,3 
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  / 1 1,0 1,0 69,3 

  1250 1 1,0 1,0 70,3 

  ADWORDS 1 1,0 1,0 71,3 

  bolha.com, vsezastreho.com, najdi.si 1 1,0 1,0 72,3 

  ceneje.si 1 1,0 1,0 73,3 

  domači 1 1,0 1,0 74,3 

  edinomesto, pokukaj si, 

companywall ... 
1 1,0 1,0 75,2 

  Facebook 1 1,0 1,0 76,2 

  google 4 4,0 4,0 80,2 

  Google 1 1,0 1,0 81,2 

  Google Adwords omrežje 1 1,0 1,0 82,2 

  Google ... 1 1,0 1,0 83,2 

  Google.com 1 1,0 1,0 84,2 

  info@kager.si 1 1,0 1,0 85,1 

  Lastna spletna stran, Facebook, 

pozanimaj.se ... 
1 1,0 1,0 86,1 

  lastni spletni strani 1 1,0 1,0 87,1 

  NA ŠTIRIH 1 1,0 1,0 88,1 

  ni 1 1,0 1,0 89,1 

  nidani 1 1,0 1,0 90,1 

  pod svojo streho, delo, finance, 

varčujem z energijo, siol, 24ur 
1 1,0 1,0 91,1 

  različnih – tekstovni oglasi 1 1,0 1,0 92,1 

  samo na lastni strani 1 1,0 1,0 93,1 

  spletnik 1 1,0 1,0 94,1 

  vsaj na vseh tistih, ki so v googlovi 

mreži 
1 1,0 1,0 95,0 

  Www.ekohisastil.si 1 1,0 1,0 96,0 

  www.f3m.si, pozanimaj.se, 

primerjaj.si 
1 1,0 1,0 97,0 

  www.lunos.si 1 1,0 1,0 98,0 

  www.zelenagradnja.si 1 1,0 1,0 99,0 

  xyz 1 1,0 1,0 100,0 

  Total 101 100,0 100,0   



Priloga 2 

 

  

Q
4a

 O
ce

ni
te

 p
om

em
bn

os
t n

as
le

dn
ji

h 
: 

P
ov

eč
an

je
 p

ro
da

je
 

Q
4b

 O
ce

ni
te

 p
om

em
bn

os
t n

as
le

dn
ji

h 
: 

P
ov

eč
an

je
 p

re
po

zn
av

no
st

i p
od

je
tj

a 

Q
4c

 O
ce

ni
te

 p
om

em
bn

os
t n

as
le

dn
ji

h 
: 

P
ov

eč
an

je
 p

ov
pr

aš
ev

an
ja

 

Q
4d

 O
ce

ni
te

 p
om

em
bn

os
t n

as
le

dn
ji

h 
: 

P
re

ds
ta

vi
te

v 
no

ve
ga

 iz
de

lk
a 

/ s
to

ri
tv

e 

Q
4e

 O
ce

ni
te

 p
om

em
bn

os
t n

as
le

dn
ji

h 
: 

Z
bi

ra
nj

e 
po

sl
ov

ni
h 

in
fo

rm
ac

ij
 (

ko
nk

ur
en

ca
, 

ku
pc

i, 
tr

ži
šč

e,
 tr

en
di

) 

Q
4f

 O
ce

ni
te

 p
om

em
bn

os
t n

as
le

dn
ji

h 
: 

K
re

pi
te

v 
ug

le
da

 p
od

je
tj

a/
bl

ag
ov

ne
 z

na
m

ke
 

Q
4g

 O
ce

ni
te

 p
om

em
bn

os
t n

as
le

dn
ji

h 
: 

K
re

pi
te

v/
vz

dr
že

va
nj

e 
ob

st
oj

eč
ih

 p
os

lo
vn

ih
 

od
no

so
v 

Q
4h

 O
ce

ni
te

 p
om

em
bn

os
t n

as
le

dn
ji

h 
: 

V
zp

os
ta

vi
te

v 
no

vi
h 

po
sl

ov
ni

h 
od

no
so

v 

Q
4i

 O
ce

ni
te

 p
om

em
bn

os
t n

as
le

dn
ji

h 
: 

V
zd

rž
ev

an
je

 / 
sp

od
bu

ja
nj

e 
m

ot
iv

ac
ij

e 
m

ed
 

za
po

sl
en

im
i i

n 
ku

pc
i 

S
po

db
uj

an
je

 m
ot

iv
ac

ij
e 

pr
od

aj
ne

ga
 o

se
bj

a 
za

ra
di

 o
bi

sk
a 

pr
ed

st
av

ni
ka

 g
la

vn
eg

a 
po

sl
ov

ne
ga

 p
ar

tn
er

ja
 

Q
4k

 O
ce

ni
te

 p
om

em
bn

os
t n

as
le

dn
ji

h 
: 

Iz
ob

ra
že

va
nj

e 
pr

od
aj

ne
ga

 o
se

bj
a 

Q
4l

 O
ce

ni
te

 p
om

em
bn

os
t n

as
le

dn
ji

h 
: I

sk
an

je
 

no
vi

h 
so

de
la

vc
ev

 

Q
4m

 O
ce

ni
te

 p
om

em
bn

os
t n

as
le

dn
ji

h 
: 

S
re

ča
nj

e 
s 

po
sl

ov
ni

m
i p

ar
tn

er
ji

 iz
 tu

ji
ne

 

Q
4n

 O
ce

ni
te

 p
om

em
bn

os
t n

as
le

dn
ji

h 
: 

P
re

ds
ta

vi
te

v 
ko

nč
ni

m
 k

up
ce

m
 (

fi
zi

čn
e 

os
eb

e)
 

Q
4o

 O
ce

ni
te

 p
om

em
bn

os
t n

as
le

dn
ji

h 
: 

P
re

ds
ta

vi
te

v 
ko

nč
ni

m
 k

up
ce

m
 (

pr
av

ne
 o

se
be

) 

Q10a Kako uspešno ste dosegli 

nave: Povečanje prodaje 
,288* ,299* ,291* ,155 ,333* ,451** ,435** ,354* ,348* ,012 –,007 ,134 –,027 ,193 ,272 

Q10b Kako uspešno ste dosegli 

nave: Povečanje prepoznavnosti 

podjetja 

,349* ,483** ,225 ,100 ,466** ,466** ,495** ,227 ,425** ,136 ,191 ,049 ,067 ,269 ,131 

Q10c Kako uspešno ste dosegli 

nave: Povečanje povpraševanja 
,398** ,290 ,385** ,173 ,495** ,519** ,451** ,230 ,359* ,037 ,060 ,095 ,062 ,181 ,046 

Q10d Kako uspešno ste dosegli 

nave: Predstavitev novega 

izdelka/storitve 

,308* ,431** ,297* ,373** ,291* ,394** ,218 ,046 ,245 ,175 ,136 ,107 ,246 ,226 ,075 

Q10e Kako uspešno ste dosegli 

nave: Zbiranje poslovnih informacij 

(konkurenca, kupci, tržišče, trendi) 

,337* ,570** ,233 ,177 ,550** ,583** ,469** ,197 ,452** ,339* ,284 ,136 ,401** ,192 ,118 

Q10f Kako uspešno ste dosegli nave: 

Krepitev imidža podjetja/blagovne 

znamke 

,343* ,599** ,329* ,252 ,567** ,501** ,423** ,120 ,469** ,105 ,180 ,125 ,116 ,338* ,077 

Q10g Kako uspešno ste dosegli ,211 ,342* ,205 ,102 ,413** ,380** ,598** ,233 ,344* ,299* ,290* ,132 ,208 ,157 ,294* 
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nave: Krepitev/vzdrževanje 

obstoječih poslovnih odnosov 

Q10h Kako uspešno ste dosegli 

nave: Vzpostavitev novih poslovnih 

odnosov 

,392** ,297* ,323* ,214 ,319* ,456** ,463** ,458** ,397** ,229 ,196 ,080 ,245 ,188 ,336* 

Q10i Kako uspešno ste dosegli nave: 

Vzdrževanje/spodbujanje motivacije 

med zaposlenimi in kupci 

,194 ,304* ,461** ,254 ,259 ,490** ,357* ,315* ,560** ,246 ,283 ,255 ,423** ,251 ,390** 

Q10j Kako uspešno ste dosegli nave: 

Spodbujanje motivacije podajnega 

osebja zaradi obiska predstavnika 

glavnega poslovnega partnerja 

,168 ,379** ,224 ,205 ,332* ,460** ,284* ,324* ,399** ,413** ,252 ,165 ,573** ,105 ,251 

Q10k Kako uspešno ste dosegli 

nave: Izobraževanje prodajnega 

osebja 

,087 ,152 ,222 ,166 ,060 ,351* ,129 ,168 ,308* ,234 ,305* ,155 ,323* ,062 ,153 

Q10l Kako uspešno ste dosegli nave: 

Iskanje novih sodelavcev 
,055 ,076 ,089 –,023 ,159 ,294* ,056 ,072 ,340* ,256 ,104 ,488** ,195 –,005 ,183 
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Q10m Kako uspešno ste dosegli 

nave: Srečanje s poslovnimi partnerji 

iz tujine 

,045 ,140 ,157 ,128 ,143 ,184 ,061 ,172 ,106 ,376** ,009 ,167 ,582** –,036 ,179 

Q10n Kako uspešno ste dosegli 

nave: Predstavitev končnim kupcem 

(fizične osebe) 

,331* ,409** ,348* ,023 ,385** ,500** ,487** ,228 ,274 –,027 –,027 ,025 –,001 ,308* ,247 

Q10o Kako uspešno ste dosegli 

nave: Predstavitev končnim kupcem 

(pravne osebe) 

,243 ,362* ,253 ,039 ,349* ,359* ,534** ,213 ,209 ,139 ,144 –,074 ,187 ,328* ,296* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

,793 ,808 15 

Report 

Mean Median N 

Std. 

Deviation 

Predstavitev novega izdelka/storitve 4,2 4,00 87 ,809 prodajna dejavnost 

Povečanje prodaje 4,7 5,00 89 ,512 prodajna dejavnost 

Povečanje povpraševanja 4,7 5,00 86 ,609 prodajna dejavnost 

Predstavitev končnim kupcem (fizične 

osebe) 
4,8 5,00 88 ,503 

neprodajne 

dejavnosti 

Krepitev ugleda podjetja/blagovne 

znamke 
4,7 5,00 88 ,541 

  

Povečanje prepoznavnosti podjetja 4,6 5,00 86 ,633   

Vzpostavitev novih poslovnih odnosov 4,3 5,00 85 ,881   

Predstavitev končnim kupcem (pravne 

osebe) 
4,2 4,00 87 ,945 

  

Krepitev/vzdrževanje obstoječih 

poslovnih odnosov 
4,1 4,00 88 ,952 

  

Vzdrževanje/spodbujanje motivacije 

med zaposlenimi in kupci 
3,9 4,00 85 ,900 

  

Zbiranje poslovnih informacij 

(konkurenca, kupci, tržišče, trendi) 
3,9 4,00 87 ,920 

  

Izobraževanje prodajnega osebja 3,2 3,00 86 1,124   

Srečanje s poslovnimi partnerji iz tujine 2,9 3,00 86 1,233   

Spodbujanje motivacije prodajnega 

osebja zaradi obiska predstavnika 

glavnega poslovnega partnerja 

2,8 3,00 87 1,244 

  

Iskanje novih sodelavcev 2,2 2,00 86 1,157   

Drugo 2,2 2,00 23 1,435 

Total Variance Explained 

Component 

Initial 

Eigenvalues 

Extraction Sums of 

Squared Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 1,564 52,121 52,121 1,564 52,121 52,121 

2 ,902 30,077 82,198       

3 ,534 17,802 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis.   

 

 

Component Matrixa 
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Component 

1 

Q4a Ocenite pomembnost naslednjih : Povečanje prodaje ,807 

Q4c Ocenite pomembnost naslednjih : Povečanje povpraševanja ,823 

Q4d Ocenite pomembnost naslednjih : Predstavitev novega izdelka/storitve ,484 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

a. 1 components extracted.  

 

Total Variance Explained 

Component 

Initial 

Eigenvalues 

Extraction Sums of 

Squared Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 3,802 31,683 31,683 3,802 31,683 31,683 

2 1,839 15,327 47,010 1,839 15,327 47,010 

3 1,191 9,925 56,935 1,191 9,925 56,935 

4 ,938 7,820 64,755       

5 ,774 6,450 71,204       

6 ,754 6,287 77,491       

7 ,684 5,697 83,188       

8 ,563 4,688 87,876       

9 ,419 3,496 91,372       

10 ,388 3,232 94,604       

11 ,366 3,052 97,655       

12 ,281 2,345 100,000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Rotated Component Matrixa 

Component 

1 2 3 

Q4b Ocenite pomembnost naslednjih : Povečanje prepoznavnosti 

podjetja 
,793 ,047 ,228 

Q4e Ocenite pomembnost naslednjih : Zbiranje poslovnih informacij 

(konkurenca, kupci, tržišče, trendi) 
,515 ,274 ,267 

Q4f Ocenite pomembnost naslednjih : Krepitev ugleda 

podjetja/blagovne znamke 
,754 ,018 ,195 

Q4g Ocenite pomembnost naslednjih : Krepitev/vzdrževanje 

obstoječih poslovnih odnosov 
,416 ,353 ,451 

Q4h Ocenite pomembnost naslednjih : Vzpostavitev novih poslovnih 

odnosov 
,148 ,096 ,779 

Q4i Ocenite pomembnost naslednjih : Vzdrževanje/spodbujanje 

motivacije med zaposlenimi in kupci 
,624 ,521 –,190 

Q4j Ocenite pomembnost naslednjih : Spodbujanje motivacije 

prodajnega osebja zaradi obiska predstavnika glavnega poslovnega 
–,020 ,735 ,366 
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Component 

1 2 3 

partnerja 

Q4k Ocenite pomembnost naslednjih : Izobraževanje prodajnega 

osebja 
,265 ,705 –,221 

Q4l Ocenite pomembnost naslednjih : Iskanje novih sodelavcev –,027 ,527 ,168 

Q4m Ocenite pomembnost naslednjih : Srečanje s poslovnimi 

partnerji iz tujine 
–,064 ,663 ,303 

Q4n Ocenite pomembnost naslednjih : Predstavitev končnim kupcem 

(fizične osebe) 
,733 –,229 ,071 

Q4o Ocenite pomembnost naslednjih : Predstavitev končnim kupcem 

(pravne osebe) 
,261 ,187 ,680 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

   

a. Rotation converged in 5 iterations.    

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha Based 

on Standardized Items N of Items 

,926 ,928 15 

Group Statistics 

Q6 Ali po zaključku sejma ugotavljate/merite 

uspešnost sejemskega nastopa?  N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Q19a Kako pomembno je za vaše podj: Oglaševanje 

(TV, radio) 
Da 50 2,74 1,352 ,191 

  Ne 11 2,55 1,293 ,390 

Q19b Kako pomembno je za vaše podj: Oglaševanje 

(tiskani mediji) 
Da 50 3,36 1,174 ,166 

  Ne 12 3,17 1,193 ,345 

Q19c Kako pomembno je za vaše podj: Sejmi Da 50 4,18 ,850 ,120 

  Ne 12 4,25 ,866 ,250 

Q19d Kako pomembno je za vaše podj: Zunanje 

oglaševanje (reklamni panoji) 
Da 49 2,59 1,171 ,167 

  Ne 11 2,73 1,489 ,449 

Q19e Kako pomembno je za vaše podj: Katalogi Da 50 3,84 1,037 ,147 

  Ne 12 4,00 1,348 ,389 

Q19f Kako pomembno je za vaše podj: Letaki Da 50 3,16 1,376 ,195 

  Ne 11 3,55 1,440 ,434 

Q19g Kako pomembno je za vaše podj: Osebna 

prodaja 
Da 50 4,14 1,161 ,164 

  Ne 12 3,67 1,557 ,449 
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Q6 Ali po zaključku sejma ugotavljate/merite 

uspešnost sejemskega nastopa?  N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

Q19h Kako pomembno je za vaše podj: Sponzorstva, 

donatorstva 
Da 50 2,28 ,948 ,134 

  Ne 11 2,73 1,272 ,384 

Q19i Kako pomembno je za vaše podj: Stiki z 

javnostmi 
Da 50 2,92 1,104 ,156 

  Ne 11 2,64 1,027 ,310 

Q19j Kako pomembno je za vaše podj: Darila Da 50 2,34 ,872 ,123 

  Ne 11 3,09 1,446 ,436 

Q19k Kako pomembno je za vaše podj: Glasilo 

podjetja 
Da 49 1,94 1,126 ,161 

  Ne 11 2,00 1,000 ,302 

Q19l Kako pomembno je za vaše podj: Lobiranje Da 50 2,74 1,226 ,173 

  Ne 11 2,36 1,286 ,388 

Q19m Kako pomembno je za vaše podj: Letna poročila Da 50 2,08 ,966 ,137 

  Ne 11 2,91 1,375 ,415 

Q19n Kako pomembno je za vaše podj: Vzorci Da 50 2,56 1,146 ,162 

  Ne 11 3,27 1,272 ,384 

Q19o Kako pomembno je za vaše podj: Prodajne 

predstavitve 
Da 50 3,22 1,217 ,172 

  Ne 11 3,45 1,214 ,366 

Q19p Kako pomembno je za vaše podj: Telemarketing Da 50 1,92 ,900 ,127 

  Ne 11 2,36 1,286 ,388 

Q19q Kako pomembno je za vaše podj: Spletna 

prodaja 
Da 50 2,96 1,525 ,216 

  Ne 11 3,09 1,446 ,436 

Q19r Kako pomembno je za vaše podj: Neposredna 

elektronska prodaja 
Da 50 2,38 1,383 ,196 

  Ne 11 2,64 1,433 ,432 

Q19s Kako pomembno je za vaše podj: Lastna spletna 

stran 
Da 50 4,48 ,995 ,141 

  Ne 11 4,00 1,612 ,486 

Q19t Kako pomembno je za vaše podj: Spletno 

oglaševanje (AdWords, Bannerji ...) 
Da 50 4,04 1,068 ,151 

  Ne 10 3,10 1,449 ,458 

Q19u Kako pomembno je za vaše podj: Hišni sejmi Da 50 2,96 1,293 ,183 

  Ne 10 3,00 1,155 ,365 

Q19v Kako pomembno je za vaše podj: Družbena 

(socialna) omrežja (Facebook, Twitter, YouTube, 

Linkedin ...) 

Da 50 3,38 1,086 ,154 

  Ne 10 3,70 1,252 ,396 
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Independent Samples Test 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for 

Equality of 

Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Q19a Kako pomembno je za 

vaše podj: Oglaševanje (TV, 

radio) 

Equal variances 

assumed ,063 ,803 ,435 59 ,665 ,195 ,447 –,700 1,089 

Q19b Kako pomembno je za 

vaše podj: Oglaševanje (tiskani 

mediji) 

Equal variances 

assumed ,302 ,584 ,511 60 ,611 ,193 ,379 –,564 ,950 

Q19c Kako pomembno je za 

vaše podj: Sejmi 

Equal variances 

assumed 
,334 ,566 –,255 60 ,799 –,070 ,274 –,618 ,478 

Q19d Kako pomembno je za 

vaše podj: Zunanje oglaševanje 

(reklamni panoji) 

Equal variances 

assumed ,943 ,336 –,330 58 ,743 –,135 ,411 –,958 ,687 

Q19e Kako pomembno je za 

vaše podj: Katalogi 

Equal variances 

assumed 
3,124 ,082 –,452 60 ,653 –,160 ,354 –,868 ,548 

Q19f Kako pomembno je za vaše 

podj: Letaki 

Equal variances 

assumed 
,037 ,847 –,835 59 ,407 –,385 ,462 –1,310 ,539 

Q19g Kako pomembno je za 

vaše podj: Osebna prodaja 

Equal variances 

not assumed 
4,655 ,035 ,989 14 ,339 ,473 ,479 –,552 1,499 

Q19h Kako pomembno je za Equal variances 1,577 ,214 –1,329 59 ,189 –,447 ,337 –1,121 ,226 
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Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for 

Equality of 

Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

vaše podj: Sponzorstva, 

donatorstva 

assumed 

Q19i Kako pomembno je za vaše 

podj: Stiki z javnostmi 

Equal variances 

assumed 
,114 ,737 ,781 59 ,438 ,284 ,363 –,443 1,011 

Q19j Kako pomembno je za vaše 

podj: Darila 

Equal variances 

not assumed 
7,804 ,007 –1,657 12 ,124 –,751 ,453 –1,741 ,240 

Q19k Kako pomembno je za 

vaše podj: Glasilo podjetja 

Equal variances 

assumed 
,231 ,632 –,166 58 ,869 –,061 ,369 –,799 ,677 

Q19l Kako pomembno je za vaše 

podj: Lobiranje 

Equal variances 

assumed 
,043 ,836 ,914 59 ,364 ,376 ,412 –,447 1,200 

Q19m Kako pomembno je za 

vaše podj: Letna poročila 

Equal variances 

assumed 
1,372 ,246 –2,379 59 ,021 –,829 ,348 –1,526 –,132 

Q19n Kako pomembno je za 

vaše podj: Vzorci 

Equal variances 

assumed 
,249 ,620 –1,832 59 ,072 –,713 ,389 –1,491 ,066 

Q19o Kako pomembno je za 

vaše podj: Prodajne predstavitve 

Equal variances 

assumed 
,026 ,872 –,579 59 ,565 –,235 ,405 –1,045 ,576 

Q19p Kako pomembno je za 

vaše podj: Telemarketing 

Equal variances 

not assumed 
5,252 ,026 –1,087 12 ,298 –,444 ,408 –1,331 ,444 

Q19q Kako pomembno je za 

vaše podj: Spletna prodaja 

Equal variances 

assumed 
,810 ,372 –,260 59 ,796 –,131 ,503 –1,138 ,876 



Priloga 2 

 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for 

Equality of 

Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Q19r Kako pomembno je za vaše 

podj: Neposredna elektronska 

prodaja 

Equal variances 

assumed ,067 ,797 –,553 59 ,582 –,256 ,464 –1,184 ,671 

Q19s Kako pomembno je za vaše 

podj: Lastna spletna stran 

Equal variances 

not assumed 
5,101 ,028 ,948 12 ,362 ,480 ,506 –,626 1,586 

Q19t Kako pomembno je za vaše 

podj: Spletno oglaševanje 

(AdWords, Bannerji ...) 

Equal variances 

assumed 1,377 ,245 2,389 58 ,020 ,940 ,393 ,152 1,728 

Q19u Kako pomembno je za 

vaše podj: Hišni sejmi 

Equal variances 

assumed 
,912 ,344 –,091 58 ,928 –,040 ,441 –,922 ,842 

Q19v Kako pomembno je za 

vaše podj: Družbena (socialna) 

omrežja (Facebook, Twitter, 

YouTube, Linkedin ...) 

Equal variances 

assumed 
1,137 ,291 –,830 58 ,410 –,320 ,386 –1,092 ,452 
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t-test for Equality 

of Means 

T 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Oglaševanje (TV, radio) ,435 ,665 ,195 

Oglaševanje (tiskani mediji) ,511 ,611 ,193 

Sejmi –,255 ,799 –,070 

Zunanje oglaševanje (reklamni panoji) –,330 ,743 –,135 

Katalogi –,452 ,653 –,160 

Letaki –,835 ,407 –,385 

Osebna prodaja ,989 ,339 ,473 

Sponzorstva, donatorstva –1,329 ,189 –,447 

Stiki z javnostmi ,781 ,438 ,284 

Darila –1,657 ,124 –,751 

Glasilo podjetja –,166 ,869 –,061 

Lobiranje ,914 ,364 ,376 

Letna poročila –2,379 ,021 –,829 

Vzorci –1,832 ,072 –,713 

Prodajne predstavitve –,579 ,565 –,235 

Telemarketing –1,087 ,298 –,444 

Spletna prodaja –,260 ,796 –,131 

Neposredna elektronska prodaja –,553 ,582 –,256 

Lastna spletna stran ,948 ,362 ,480 

Spletno oglaševanje (AdWords, Bannerji ...) 2,389 ,020 ,940 

Hišni sejmi –,091 ,928 –,040 

Družbena (socialna) omrežja (Facebook, Twitter, 

YouTube, Linkedin ...) 
–,830 ,410 –,320 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha Based 

on Standardized Items N of Items 

,803 ,804 22 

 

 

 


