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POVZETEK 

Na trgu se srečujemo z vedno večjo konkurenco, ravno zaradi tega je zadovoljevanje potreb 

potrošnikov za podjetja ključnega pomena. Da bi lahko uspešno dosegli cilje zadovoljevanja 

potreb potrošnikov, morajo podjetja načrtovati strategijo marketinškega komuniciranja. V 

zaključni projektni nalogi smo raziskali, proučili in opredelili strategijo marketinškega 

komuniciranja podjetja MASS, d. o. o., ki deluje in posluje v trgovski dejavnosti z obutvijo. Na 

podlagi rezultatov raziskave smo ugotovili, da podjetje posluje zelo uspešno, saj ima jasno 

načrtovano in izvajano strategijo marketinškega komuniciranja.  

Ključne besede: marketinško komuniciranje, strategija, trgovska dejavnost, blagovna znamka, 

podjetje MASS, d. o. o. 

SUMMARY 

On the market we meet with more competition, it is precisely because of satisfying the needs 

of consumers for businesses in crucial. In order to successfully meet the goals of meeting 

consumer needs, businesses need to plan a marketing communication strategy. In the final 

project assignment, we investigate, studied and defined the marketing strategy of MASS, 

d. o. o., who works in commercial activities with footwear. Based on the result of the research 

we have prepared, the company is very successful, as it is clearly defined in the marketing 

communication strategy.  

Keywords: marketing communication, strategy, trading, brand, company MASS, d. o. o. 
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1 UVOD 

Konkurenca na trgu je vedno večja, zato se morajo podjetja zavedati pomembnosti 

zadovoljevanja potreb potrošnikov. Da bi podjetje na trgu doseglo želeno mesto, se mora 

prilagoditi potrebam kupcev in najti način, s katerim bi nove kupce seznanilo z izdelki in 

storitvami, ki jih ponuja, ter jih prepričalo k zaupanju in nakupu. Uspešno dosežen zadani cilj 

lahko uspešno dosežemo s pomočjo aktivnosti marketinškega komuniciranja.  

1.1 Opredelitev teoretičnih okvirov in problema 

Marketing je vrsta procesov in aktivnosti, ki olajšujejo menjavo dobrin ali storitev znotraj in 

izven profitnih, neprofitnih ter vladnih organizacij. Vsako podjetje mora obvladovati 

marketinške procese za uspešno doseganje ciljev in premagovanje konkurence za doseganje 

ustrezne prodaje na določenem trgu. Izhaja iz družbenih ved, kot so psihologija, sociologija, 

komunikologija in ekonomija ter ima primarno nalogo zadovoljevati potrebe trga in želje 

potrošnikov.  

Kotler (2004, 3-4) opredeljuje marketing kot znanost in umetnost raziskovanja, ustvarjanja in 

zagotavljanja vrednosti, ki zadovoljuje potrebe ciljnega trga z dobičkom. Z marketingom 

opredeljujemo še neizpolnjene potrebe in želje, ki jih zahteva trg. Marketing določa, meri in 

kvantificira velikost opredeljenega trga in potencial za dobiček. Poudarja, s katerimi segmenti 

je podjetje sposobno najboljše zaslužiti in oblikovati ter promovirati izdelke in storitve.  

V današnjem času je za podjetja največji izziv imeti dobro marketinško strategijo. Podjetja se 

zavedajo, da bodo na konkurenčnem trgu lahko uspešna le, v kolikor jim bo uspelo zadovoljiti 

potrebe kupcev in hkrati doseči čim boljše poslovne rezultate. Izdelke in storitve je potrebno 

približati potrošnikom in v njih doseči zaupanje v kvaliteto in korist izdelka ali storitve na trgu 

ter posledično spodbuditi k nakupu.  

Instrumenti marketinškega komuniciranja so (Kotler 2004, 564):  

 oglaševanje,  

 pospeševanje prodaje, 

 odnosi z javnostmi,  

 osebna prodaja in  

 neposredno trženje. 

Za organizacije, ki dobro obravnavajo vse te procese, lahko pričakujemo, da bodo dosegle 

uspeh. V kolikor organizacija pri nobenem od teh procesov ne uspe, tudi na trgu ne bo preživela 

(Furjan 2014). 

Marketinško komuniciranje predstavlja velik pomen za vsako podjetje, saj si s komuniciranjem 

pridobimo potrošnikovo zaupanje in zvestobo. Obravnavamo ga kot obliko, s katero 
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nagovorimo in prepričamo kupca ter s tem zmanjšamo njegovo negotovost in povzročimo 

pospeševanje prodaje.  

Pickton in Broderick (2001, 3) definirata marketinško komuniciranje kot vse promocijske 

elemente marketinga, ki vključujejo komunikacijo med organizacijo in ciljno skupino, 

Marketinško komuniciranje se nanaša na sredstva, ki so jih podjetja določila za posredovanje 

sporočil o izdelkih in blagovnih znamkah, ki jih prodajajo neposredno ali posredno strankam z 

namenom, da jih prepričajo v nakup.  

Ker je okolje vedno bolj konkurenčno in imamo potrošniki vedno večjo možnost izbire, je 

marketing za obstoj in uspešno poslovanje podjetij vedno bolj pomemben. Glede na to, da 

postaja marketinško komuniciranje vedno pomembnejše zaradi velike ponudbe na trgu, mora 

podjetje znati tudi zelo dobro marketinško komunicirati. Prav zaradi tega smo se odločili, da v 

zaključni projektni nalogi raziščemo, proučimo in opredelimo strategijo marketinškega 

komuniciranja izbranega podjetja MASS, d. o. o., ki posluje na področju trgovske dejavnosti z 

obutvijo.  

V zaključni projektni nalogi smo načrtovali raziskati, proučiti in opredeliti strategijo 

marketinškega komuniciranja, ki jih za uspešno poslovanje uporablja podjetje MASS, d. o. o. 

V zaključni projektni nalogi smo v teoretičnem delu predstavili osnovne pojme marketinga, 

marketinškega komuniciranja in blagovne znamke. V empiričnem delu naloge pa smo se 

osredotočili na vlogo in pomen marketinškega komuniciranja v izbranem podjetju MASS,      d. 

o. o., ter na osnovi rezultatov raziskave podali tudi priporočila za nadaljnji razvoj in poslovno 

prakso proučevanega podjetja.  

1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Namen zaključne projektne naloge je bil raziskati, proučiti in opredeliti strategijo 

marketinškega komuniciranje izbranega podjetja MASS, d. o. o., ki deluje in posluje v 

trgovinski dejavnosti z obutvijo. Na osnovi rezultatov raziskovanja smo podali priporočila za 

nadaljnji razvoj in poslovno prakso proučevanega podjetja. 

Cilji zaključne projektne naloge so bili:  

 predstaviti pomembnost marketinga in marketinškega komuniciranja za delovanje in 

poslovanje podjetja, 

 opredeliti pojem in pomen marketinškega komuniciranja, 

 predstaviti vlogo in pomen blagovne znamke v poslovanju podjejta, 

 raziskati, proučiti in opredeliti strategijo marketinškega komuniciranja podjetja MASS,  

d. o. o., 

 na osnovi rezultatov raziskovanja podati priporočila za nadaljnji razvoj in poslovno prakso 
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proučevanega podjetja. 

1.3 Metode raziskovanja 

Zaključno projektno delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu 

smo poudarili proučevanje in predstavitev marketinga, marketinškega komuniciranja in 

blagovne znamke glede na izbrano literaturo in vire. V empiričnem delu naloge pa smo 

uporabili potrebno kvalitativno metodo raziskovanja glede na zastavljeno raziskovalno 

vprašanje.  

Pri izdelavi zaključne projektne naloge smo uporabili naslednje raziskovalne metode:  

 metodo opisovanja ali deskripcije, s katero smo opredelili in opisali osnovne pojme, 

 metodo povzemanja ali kompilacije, kjer smo povzeli že znane ugotovitve različnih 

avtorjev,  

 metodo analize, 

 metodo študije primera, 

 metodo sinteze končnih ugotovitev.  

Zastavili smo si naslednje raziskovalno vprašanje, na katerega smo odgovorili z raziskavo:  

Kakšno strategijo marketinškega komuniciranja izvaja izbrano podjetje MASS, d. o. o.?  

Izvedli smo kvalitativno metodo raziskovanja v obliki izvedenega polstrukturiranega intervjuja 

s predstavnico podjetja MASS, d. o. o., s pomočjo katerega smo odgovorili na zastavljeno 

raziskovalno vprašanje.  

1.4 Predpostavke in omejitve 

V zaključni projektni nalogi smo se srečali z različnimi predpostavkami in omejitvami. Pri 

proučevanju zadanega problema smo predpostavljali: 

 da je marketing izredno pomemben za uspešno poslovanje vsake organizacije, prav tako 

pa tudi strategija marketinškega komuniciranja, s katero se predstavljajo podjetja na trgu, 

 da izbrano podjetje MASS, d. o. o., posluje uspešno, 

 da je panoga, v kateri posluje izbrano podjetje, zelo konkurenčna.  

Pri proučevanju zadanega problema smo se prav tako srečali z naslednjima omejitvama:  

 dostop do vseh potrebnih podatkov o poslovanju podjetja, 

 iskrenost odgovorov intervjuvane osebe v podjetju.  
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2 MARKETING 

Podjetja so lahko uspešna le ob upoštevanju zastavljenih ciljev ter natančno opredeljene 

strategije, ki na vsakem koraku vključuje pomembnost marketinga. Marketing je v današnjem 

času vedno bolj pomemben za uspešno poslovanje podjetja. V podjetjih, kjer se zavedajo 

pomembnosti uspešnega marketinga, je le-ta že dobil strateško vlogo in pomen. Kot pomembno 

strateško funkcijo marketinga pa lahko opredelimo raziskovanje trga, kjer poslujemo, in 

poznavanje potrošnika ter njegovih želja in potreb, ki jih s svojimi prednostmi moramo 

zadovoljevati.  

2.1 Opredelitev marketinga  

Začetki marketinga segajo sprva v industrijsko razvit svet, zlasti Združene države Amerike. 

Prva fakulteta, ki je uvedla marketing kot študij pa je bila Ekonomska fakulteta v Zagrebu še v 

nekdanji Jugoslaviji. Leta 1973 je Centralni komite Zveze komunistov Jugoslavije izrazil, da bi 

morali uporabljati primeren slovenski izraz. Prav zaradi tega so nekatere fakultete mednarodno 

uveljavljen izraz marketing prevedle v trženje, ki se v Sloveniji uporablja bolj kot prizvok 

prodajanja (Devetak 2007, 15). 

Definicije marketinga 

Trženje oziroma marketing je v enciklopediji Slovenije (1987) obrazloženo kot pridobivanje in 

zadovoljevanje potreb novih ter hkrati ohranjanje obstoječih potrošnikov v procesu menjave, ki 

jo opravlja podjetje v svojem okolju. Je poslovna funkcija vsakega poslovnega subjekta. 

Kotler in Armstrong (2001, 6) marketing definirata kot zadovoljevanje potrošnikov z 

ustvarjanjem dobička. Ključnega pomena je prepoznavanje, razumevanje, zadovoljevanje in 

ustvarjanje potreb potrošnika. 

Kotler (2004, 9) je koncept marketinga opredelil tako: Trženje je proces načrtovanja in izvedbe 

koncepta, cen, trženjskega komuniciranja in distribucije v zvezi z idejami, izdelki in storitvami, 

da pride do menjave, ki zadovolji cilje posameznikov in organizacij. 

Razni teoretiki opredeljujejo definicije marketinga kot ekonomski proces povezovanja 

proizvodnje in potrošnje v podjetju, ki prispeva k temu, da pridejo izdelki ali storitve od 

proizvajalca do končnega porabnika ob določenem času, na določeno mesto s konkurenčno 

ceno (Ahačič 2017).  

Marketing je vsestranska dejavnost, ki jo mora za uspešno poslovanje izvajati vsako podjetje. 

V kolikor z marketingom upravljamo na pravilen način, je to lahko tudi prednost, saj bodo 

sredstva bistveno bolj izkoriščena in s tem povečan dobiček (Ahačič 2017). 
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Trženje oziroma marketing proučuje in opredeljuje odnose menjave med ljudmi. Ker je 

menjava družbeni pojav, moramo jasno poznati vede ekonomije, sociologije, socialne 

psihologije, antropologije, komunikologije … Kotler (2004, po Habjanič in Ušaj Hvalič 2003, 

9) je pojasnil trženje kot način razmišljanja in poslovne filozofije, in sicer pravi: »Trženje je 

družbeni in vodstveni proces ustvarjanja in menjave izdelkov ali njihovih vrednoti, v katerem 

posamezniki ali skupine dobijo to, kar potrebujejo ali želijo«. 

2.2 Vloga in pomen marketinga za poslovanje podjetja 

Marketing je naravno multidisciplinaren in obsega vrsto procesov, ki olajšujejo menjavo dobrin 

ali storitev znotraj in izven profitnih, neprofitnih ter vladnih organizacij. Potrebni marketinški 

procesi so: marketinška analiza, s katero pridobivamo uporabne informacije za načrtovanje, 

implementacijo in kontrolo poslov, marketinško načrtovanje, strategije in taktike, marketinško 

izvajanje (implementacija) in kontrola marketinškega delovanja (Devetak 2007, 16).  

Teorija in praksa marketinga je v tem, da podjetja proučujejo potrebe oziroma plačilno 

sposobnost povpraševanja na trgu. Na osnovi tega podjetja razvijejo in proizvedejo izdelke in 

storitve, ki jih lahko ponudijo na trgu, da zadovoljijo želje in potrebe potrošnikov. Kot je dejal 

Devetak (2007, 16), moramo v sklopu marketinških aktivnosti pravočasno, kakovostno in 

konkurenčno oblikovati marketinški splet. 

 

Slika 1: Krogotok trženja 

Vir: Habjanič in Ušaj Hvalič 2003, 9. 

Marketing v organizacijah predstavlja sredstvo načrtovanja in upravljanja odnosov in izmenjav 

med različnimi javnostmi. To nam ponazarja, kako pomembno vlogo ima marketing ter njegovo 

analiziranje, načrtovanje, izvrševanje in nadziranje programov, ki so načrtovani za spodbujanje 

izmenjav vrednosti s ciljnimi trgi z namenom doseganja zadovoljstva končnih potrošnikov 

(Devetak 2007, 24). 
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Za obvladovanje tehnološkega napredka, ki je glavni vir povečevanja produktivnosti in 

nacionalne konkurenčnosti na domačem in tujem trgu so potrebna nova znanja in specializacije. 

Najbolj uspešni so prav tisti, ki se pravočasno odzivajo na priložnosti v okolju. Za uspešno 

poslovanje podjetja pa moramo oblikovati učinkovito strategijo marketinga, ki je hkrati sestavni 

del strategije podjetja. Njen glavni cilj je ustvarjanje dolgoročnih prednosti in - s konkurenčno 

proizvodnjo izdelkov in storitev - pridobivanje novih kupcev in novih trgov. Ko dosežemo, da 

sta strategija marketinga in podjetja povezani s strategijo države, nam ravno to zagotavlja 

trajnostni gospodarski, socialni in okoljski razvoj, aktivno in enakopravno vključenost v 

Evropsko unijo, razvoj kulturne in prostorske identitete ter prepoznavnost v svetu (Devetak 

2007, 389). 

Marketinški pristop zajema ekonomske procese, poslovno dejavnost, poslovno usmeritev in 

znanstveno disciplino. Je proces, ki povezuje proizvodnjo in potrošnjo ter podjetjem omogoča, 

da pravočasno predstavijo izdelek na pravem mestu ob konkurenčni ceni. Za dosego le-tega so 

pomembne tržne raziskave, razvoj novih izdelkov in storitev, s konkurenčnimi cenami in 

učinkovito promocijo, ki pripomore h konkurenčni prednosti podjetja (Devetak 2007, 16–17). 

Za poslovanje podjetja so pomembne temeljne marketinške funkcije (Devetak 2007, 18): 

 tržno-informacijska funkcija,  

 razvojno-poslovna funkcija,  

 tržno-pripravljalna funkcija, 

 marketinško-izvršilna funkcija,  

 tržno-izvajalna funkcija,  

 funkcija spremljanja in nadzora tržnega nastopanja in 

 tržno-koordinacijska funkcija.  

Marketing je proces, ki je odgovoren za kreiranje in uspešno upravljanje kupčevega 

zadovoljstva. V zameno nas to privede do zvestobe kupcev, kar je ključnega pomena za 

dolgoročno uspešno delovanje podjetja in je hkrati osnova za ustvarjanje uspešne in močne 

blagovne znamke. Se pravi, da marketing ustvarja koristi skozi proces menjave. Korist pa je 

moč izdelka ali storitve, ki zadovolji željo odjemalca. (Kesič 2019) 
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3 MARKETINŠKO KOMUNICIRANJE 

Komuniciranje je dejavnost, ki posamezniku in organizaciji omogoča obstoj in razvoj, prav tako 

pa spremlja človeka skozi celo življenje. Je neke vrste izmenjavanje informacij in proces, v 

katerem se posreduje informacija od oddajnika do prejemnika (Devetak 2007, 23).  

Marketinško komuniciranje predstavlja način prepričevanja, nagovarjanja in informiranja 

kupcev, s katerim zmanjšamo negotovost in pridobimo zaupanje ter nakup (Devetak 2007, 23).  

3.1 Opredelitev marketinškega komuniciranja 

Dandanes je pritisk s strani konkurence vedno večji. Da bi podjetja lahko uspešno poslovala na 

trgih, morajo pravočasno ugotoviti potrebe obstoječih in potencialnih kupcev ter jim nuditi 

izdelke in storitve, ki zadovoljujejo njihove potrebe dovolj hitro ter po konkurenčnih cenah 

(Potočnik 2002, 303).  

Marketinško komuniciranje obsega vse komunikacijske aktivnosti, s katerimi podjetje obvešča 

kupce in ciljni trg o svojih izdelkih in storitvah. Pošiljatelj sporočila je praviloma organizacija, 

sporočilo pa je namenjeno kupcu (Potočnik 2002, 303).  

Celovito marketinško komuniciranje zajema koncept, pod katerim podjetje pazljivo integrira 

ter koordinira različne kanale, da bi sporočala jasno, dosledno in privlačno sporočilnost o 

podjetju, njegovih izdelkih in storitvah. Ima odločilen pomen pri oblikovanju pozitivne podobe 

o blagovni znamki in podjetju, pri ustvarjanju zavesti o obstoju izdelka ali storitve in pri 

pospeševanju prodaje (Potočnik 2002, 303).  

Proces marketinškega komuniciranja sestavljajo štirje elementi: pošiljatelj tržnega sporočila 

(komunikator), sporočilo (informacija), komunikacijska pot (komunikacijski kanal) in 

prejemnik sporočila (oseba, ki ji je sporočilo namenjeno) (Potočnik 2002, 303). 

V procesu učinkovitega marketinškega komuniciranja se moramo držati določenih točk. V prvi 

vrsti se moramo odločiti o ciljnem občinstvu, kar vpliva na odločitve, povezane s tem kako, 

kaj, kdaj in kje ter komu bo sporočevalec sporočal. Nato opredelimo cilje komuniciranja in 

oblikujemo sporočila. Nadaljujemo z izbiro komunikacijskih kanalov, ki so lahko osebni ali 

neosebni. Zatem izberemo vir sporočanja in čakamo na povratni učinek sporočanja (Potočnik 

2002, 303). 

Kotler (2004, 566–567) je opredelil osem korakov za oblikovanje uspešnega komuniciranja: 

 določitev ciljnega občinstva, 

 opredelitev ciljev, 

 oblikovanje sporočila, 

 izbira komunikacijskih poti, 
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 določitev proračuna, 

 izbira spleta orodij za marketinško komuniciranje, 

 merjenje rezultatov, 

 ravnanje v zvezi s tržnim komuniciranjem.  

Uspešna komunikacija je za podjetje velikega pomena, saj podjetju zagotovi obstoj in ugled ter 

zagotovi zvestobo in podporo odjemalcev.  

Ko podjetja obravnavajo marketinške koncepte, naloge in pravila poslovanja, je zelo 

pomemben marketinški ali trženjski splet, ki ga predstavljajo 7P. Sestavljajo ga marketinške 

spremenljivke, ki jih podjetje mora nadzorovati, v kolikor želi doseči ustrezno prodajo na 

ciljnem trgu (Devetak 2007, 27). 

 

Slika 2: Sestavine marketinškega spleta 7P 

Vir: Devetak 2007, 28. 

Pomembno je, da vsak P v najvišji meri učinkovitosti prilagodimo dejavnosti podjetja in želeni 

poziciji na trgu. Vsak P posebej predstavlja podjetju izhodišče za načrtovanje kvalitetne 

marketinške strategije, s tem olajša izvedbo operativnega načrta marketinga in je orodje, s 

katerim lahko dosežemo boljšo konkurenčnost na trgu.  

Sistem sedmih P sestavlja (Koncept poslovanje 2018):  

 Product – proizvod ali storitev. Ugotoviti moramo potrebo po proizvodu ali storitvi na trgu 

in zagotoviti njegovo edinstvenost. 

 Place – prostor, kjer bo podjetje prodajalo proizvod ali storitev ter potrebne distribucijske 

in prodajne poti.  

 Price – cena proizvoda ali storitve, ki jo oblikujemo na podlagi stroškov proizvoda ali 

storite ter njegovi vrednosti za kupce.  

 Promotion – promocija. S promocijskimi sredstvi vzpostavimo zavedanje o prisotnosti 

proizvoda ali storitve na trgu in ga predstavimo ciljni javnosti.  
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 People -- ljudje (zaposleni, zastopniki podjetja, lastniki ...), ki prispevajo k ustvarjanju 

lojalnosti kupcev. 

 Process – postopek, ki prikazuje, kako in na kakšen način posredujemo proizvod ali 

storitev (informiranje, sprejemanje naročil, dostava ...), kar vpliva na oblikovanje blagovne 

znamke.  

 Physical environment – okolje (delovno okolje, prodajni prostor), ki odraža vrednote in 

značaj podjetja.  

Pristop strateškega marketinga zagotavlja usmerjenost, premišljenost in optimalno marketinško 

delovanje. Omogoča analiziranje obstoječega stanja na trgu in predpostavljanje primarnih ciljev 

ter kako jih doseči. Glavna prednost strateškega marketinga je iskati najboljše možnosti in 

rešitve ter maksimalen izkoristek virov ter priložnosti z namenom rasti in dobička (Korelc 2010, 

12). 

Omenjen strateški marketing zahteva celostno in natančno upravljanje z vključenim celotnim 

marketinškim spletom. Če podjetja želijo doseči najvišjo učinkovitost, ne smejo zapostavljati 

nobenega od elementov marketinškega spleta (Korelc 2010, 13). 

3.2 Instrumenti marketinško-komunikacijskega spleta 

Praviloma izdelek ali storitev določata vrsto orodja marketinškega komunikacijskega spleta, ki 

je lahko samo eno ali pa v povezavi z vsemi orodji. To je odvisno od tega, kaj in kje 

predstavljamo ter komu je namenjeno (Devetak 2000, 161). 

Pomembno je, da so elementi marketinško-komunikacijskega spleta medsebojno usklajeni in 

usmerjeni v točno določeno želeno posredovano sporočilo (Korelc 2010, 15). 

Instrumenti marketinškega komunikacijskega spleta so (Kotler 2004, 564):  

 oglaševanje,  

 pospeševanje prodaje, 

 odnosi z javnostmi,  

 osebna prodaja in  

 neposredno trženje. 
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Slika 3: Sestavine marketinško-komunikacijskega spleta 

Vir: Korelc 2010, 15. 

Oglaševanje stremi k celovitemu informiranju možnih kupcev o izdelkih in storitvah, ki jih 

podjetje ponuja na trgu. K oglaševanju sodijo tiskani oglasi, oglasi, objavljeni po radiu, zunanja 

in notranja embalaža, brošure in knjižice, lepljenke, zgibanke, imeniki in oglasne deske, 

televizijski oglasi, simboli, logotipi, filmi, panoji in podobno. V širšem kontekstu razlikujemo 

oglaševanje za investicijsko in potrošno blago (Hrabar 2004).  

Z oglaševanjem dosežemo široko zemljepisno razpršeno javnost. Skupni stroški so dokaj visoki 

za neosebno in enosmerno komuniciranje. Kupce želimo prepričati in motivirati, da se obnašajo 

tako, kot želimo mi. Cilji, ki so zastavljeni pri oglaševanju, so obveščanje kupcev o obstoju, 

lastnostih in koristih, ki jih ponuja naš izdelek ali storitev, prepričevanje kupcev o boljših 

lastnostih in koristih glede na ponudbo konkurence ter opominjanje kupcev o že uveljavljenem 

izdelku ali storitvi (Hrabar 2004).  

Učinkovit oglas najlažje napravimo tako, da upoštevamo model AIDA, s čimer so rezultati 

dokazano bolj predvidljivi in uspešnejši (Hrabar 2004): 

 A – Attention – Pozornost: V prvi vrsti moramo pridobiti pozornost potrošnikov, kar lahko 

napravimo s kreativno zasnovo oglasnega sporočila.  

 I – Interest – Zanimanje: Potem ko smo pridobili pozornost potrošnikov, moramo v njih 

zbuditi zanimanje. Zanimanje najlažje ohranimo s predstavitvijo prednosti in koristi, ki jih 

ponuja naš izdelek ali storitev.  

 D – Desire – Želja: S prepričanjem, da bosta naš izdelek ali storitev rešila njegov problem 

in zadovoljila potrebo, preide potrošnikovo zanimanje v željo po nakupnem dejanju.  

 A – Action – Aktivnost: Ko dosežemo, da si potrošnik želi naš izdelek, ga moramo 

spodbuditi k nakupu. 
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Cilji oglaševanja so obvestiti, prepričati ter spomniti. Iz omenjenih ciljev pa lahko oblikujemo 

različne vrste oglaševanja, kot so (Habjanič in Ušaj Hvalič 2003, 104): 

 obveščevalno oglaševanje, s katerim ob začetku uveljavitve novega izdelka na trg 

spodbudimo osnovno povpraševanje,  

 prepričevalno oglaševanje, ki ima najpomembnejšo vlogo v primerjavah s konkurenco in 

uporabnike prepričuje o prednostih ponujenega izdelka ali storitve,  

 primerjalno oglaševanje je uporabljeno, kadar neposredno primerjamo lastnosti svojih 

izdelkov in storitev v primerjavi s konkurenčnimi,  

 opominjevalno oglaševanje uporabimo v fazi zrelosti izdelka in z njim uporabnike 

spodbudimo k ponovnemu nakupu ter  

 okrepitveno oglaševanje, s katerim uporabnikom potrjujemo, da so dobro izbrali.  

Pospeševanje prodaje je v praksi zelo pogosta marketinška aktivnost, ki zajema nagradne 

natečaje, tekmovanja, nagradne igre in žrebanja, tombole, darila, vzorce, sejme in prodajne 

razstave, prodajne akcije in popuste, javne prireditve, nizko obrestne kredite, zabave, na katerih 

proizvajalec predstavlja svoje izdelke ter posledično zaradi tega porabnik dobi občutek, da je 

pridobil dodatno vrednot (Habjanič in Ušaj Hvalič 2003).  

Pospeševanje prodaje spodbuja hitrejši in močnejši odziv odjemalcev, zato ga lahko ciljno 

uporabimo za končne potrošnike, trgovino ali lastno prodajno osebje (Habjanič in Ušaj Hvalič 

2003).  

Preglednica 1: Osnove pospeševanja prodaje in cilji 

Pospeševanje prodaje vključuje Cilji 

Orodja za pospeševanje prodaje porabnikom: 

vzorci, kuponi, vračilo gotovine, nižje cene, 

nagrade, darila, brezplačni poskusi, 

demonstracije, tekmovanja. 

Spodbujanje k nakupu večjih količin in  

pogostejših nakupov, spodbuda k prvemu 

nakupu izdelka ali storitev. 

Pospeševanje prodaje v trgovini: 

popusti pri nabavi, brezplačno blago, popusti za 

določeno blago, dodatki za oglaševanje in 

razstavljanje, skupne oglaševalske akcije, 

tekmovanja v prodaji med trgovci. 

Spodbujanje trgovcev na drobno,  

da vključijo nov izdelek v prodajni program, 

da vzdržujejo višjo raven zalog,  

da kupujejo izven sezone.  

Spodbude za prodajno osebje: 

ugodnosti, tekmovanja, denarne in druge 

nagrade. 

Spodbujanje podpore novim izdelkom,  

spodbujanje iskanja novih kupcev.  

Vir: Habjanič in Ušaj Hvalič 2003, 110. 

Odnosi z javnostmi je instrument, pri katerem so aktivnosti komunikacijskega spleta povezane 

s finančnimi vlaganji. Področja, na katerih so tovrstna sporočila najbolj učinkovita, so: mediji 

(radio, televizija, revije), finančne institucije (banke, borze), državni organi (vladne in lokalne 

upravne institucije), javnost, zunanje poslovne skupine (dobavitelji, končni kupci) ter notranje 
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skupine (zaposleni, sindikati, vodstvo). Oblike odnosov z javnostmi, ki jih poznamo, pa so: 

tiskovna poročila, letna poročila in letna srečanja, dobrodelna darila, dnevi odprtih vrat, 

sponzorstvo, izdajanje internih glasil (Devetak 2000, 165–167)… 

Aktivnosti odnosov z javnostmi imajo pomembno vlogo tudi pri uvajanju novih izdelkov na 

trg, kot podpora oglaševanju, pozicioniranju in ustvarjanju zanimanja za določene izdelke ali 

storitve. Z odnosi z javnostmi si podjetja ustvarjajo podobo, ki pripomore k prodaji njihovih 

izdelkov ali storitev. Pomembna orodja za odnose z javnostmi so (Devetak 2000, 165–167):  

 publikacije, s katerimi podjetja informirajo morebitne uporabnike o izdelku, njegovem 

delovanju ter uporabnosti, 

 posebni dogodki podjetja, s katerimi pritegnejo pozornost javnosti in s tem obudijo svoje 

ime ter izdelke in storitve,  

 sponzorstva, s katerimi podjetja utrjujejo poznavanje imena podjetja ali blagovne znamke,  

 donatorstvo – dejavnost za javno dobro, s katerimi si podjetja gradijo svoj lokalni ugled, 

 vesti, publiciteta, govorimo predvsem o oddelku za odnose z javnostmi v podjetju, ki 

poskušajo oblikovati ugodne novice o podjetju, izdelkih in zaposlenih ter  

 govori, predvsem vodilnih v podjetju.  

Osebna prodaja je ena izmed dražjih instrumentov marketinškega komuniciranja, vendar 

izredno učinkovita, v kolikor je vodena na pravilen način. Zajema prodajne predstavitve, 

prodajna srečanja, spodbujevalne programe in prodajne vzorce (Devetak 2000, 165–167).  

Glavne faze uspešne prodaje so: podrobnejše iskanje potencialnih kupcev, uvodni pristop k 

stranki, predstavitev izdelka ali storitve, sprejemanje in obdelovanje pripomb stranke, 

sprejemanje naročil ter povabilo k ponovnemu obisku (Devetak 2000, 165–167).  

Osebni stik omogoča takojšnje prilagajanje glede na odziv in je najučinkovitejše orodje pri 

spodbujanju naklonjenosti do izdelka, saj kupca prepriča v odločitev za nakup (Devetak 2000, 

165–167).  

Neposredno trženje dosežemo s katalogi in prospekti, poslanimi kupcem, ki želijo neposredno 

povezavo s proizvajalcem ali z elektronsko prodajo. Tako so hitro in celovito informirani o 

novih izdelkih in ostalih informacijah, ki se tičejo marketinškega spleta (Devetak 2000, 165–

167). Primerno je za visoko ciljne marketinške dejavnosti: neposredna pošta, trženje po 

telefonu, elektronsko trženje.  

3.3 Strategija marketinškega komuniciranja 

Podjetja morajo učinkovito komunicirati z vsemi udeleženci, ki so tako ali drugače vpleteni v 

proces. Marketing in komuniciranje sta med seboj povezani dejavnosti, brez katerih v današnjih 

časih poslovanje podjetja ni več mogoče (Kesič 2019).  
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Celovito marketinško komuniciranje je koncept, v okviru katerega podjetje pazljivo integrira 

ter koordinira mnoge kanale, skozi katere oblikuje jasno, dosledno ter privlačno sporočilnost o 

podjetju in njegovih izdelkih in storitvah. Za oblikovanje celovite strategije marketinškega 

komuniciranja mora sporočevalec najprej ugotoviti, kdo je ciljno občinstvo podjetja, kakšne so 

njegove značilnosti, kakšna je podoba izdelka v njihovih očeh in kaj pričakujejo. Nato mora 

opredeliti cilje komuniciranja in zatem oblikovati ustrezna sporočila. Ko je sporočilo že 

ustrezno oblikovano, moramo izbrati primeren komunikacijski kanal (osebni, neosebni) in 

izbrati vir sporočanja (Korelc 2010, 30–35). 

Podjetja uporabljajo marketinško komunikacijski splet v svojih marketinških strategijah tako, 

da izvajajo naslednje aktivnosti (Korelc 2010, 30–35): 

 segmentacijo trga, kjer v prvi vrsti določijo temelje za segmentacijo in nato oblikujejo 

profile glede na ugotovljene segmente,  

 izbiranje ciljnih segmentov, kjer se najprej poskrbi za oceno privlačnosti vsakega segmenta 

in nato izbiro ciljnega segmenta,  

 tržno pozicioniranje je zadnja najpomembnejša aktivnost, pri kateri poskrbimo za razvoj 

izbranega koncepta pozicioniranja.  

Najboljše investicije podjetij so usmerjene v marketing. Na trgu zmagujejo podjetja, ki so 

zaznana kot najboljša. Pri podjetjih, zasnovanih z vrhunskim marketingom, lahko zasledimo 

(Korelc 2010, 30–35): 

 da je marketing pomembnejši od proizvodnje in razvoja,  

 da je pomembna inovacija, 

 da je dizajn pomembnejši od vsebine,  

 da je pomembna intenzivna komunikacija s ciljnimi skupinami,  

 da je konkurenca dobrodošla, saj potrebuješ močnega tekmeca, če želiš uspeti. 
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Slika 4: Nakupni proces 

Vir: Habjanič in Ušaj Hvalič 2003, 37. 
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4 BLAGOVNA ZNAMKA 

Blagovna znamka je za uveljavitev imena podjetja izrednega pomena. Ker se podjetja zavedajo 

pomembnosti blagovne znamke, vložijo veliko sredstev v marketing in razvoj, da lahko 

potrošniki blagovno znamko podjetja povežejo z določenimi produkti, ki so kasnejši sinonim 

za uspeh podjetja.  

Uvrstitev blagovne znamke glede na kombinacije elementov prodaje, dobička, tržnega deleža 

podjetja in kvalitativnih kriterijev dajejo poudarek pomenu močne blagovne znamke. Močna 

blagovna znamka pomeni za podjetje eno izmed vodilnih tržnih pozicij, trajno in vzdržno 

konkurenčno prednost, internacionalni doseg, dolgoročno dobičkonosnost ter osnovo za širitev 

aktivnosti (Kesič 2019). 

4.1 Pojem in vsebina blagovne znamke 

Uspešne oglaševalske kampanje se začnejo z velikimi idejami, na podlagi katerih se opredelijo 

sporočila, ki jih moramo posredovati trgu. Skrivnost uspeha je v dobri ideji, ustvarjenem 

močnem sporočilu ter odlični izvedbi (Korelc 2010, 55). 

Blagovna znamka pomeni ime, pojem, obliko, simbol ali katerokoli kombinacijo med njimi, ki 

opredeljuje razliko med izdelki ali storitvami različnih podjetij (Devetak 2007, 100). 

Podoba blagovne znamke pomeni za podjetja kakovost, ki jo kupci pripisujejo določeni 

blagovni znamki. Obsega ceno, želje, razpoloženje in ugled, ki je povezan z izdelkom ali 

storitvijo. Vodilna blagovna znamka predstavlja najbolj priljubljeno in splošno uveljavljeno 

blagovno znamko (Potočnik in Umek 2004, 41–43). 

Ugled blagovne znamke temelji na marketinškem komuniciranju oziroma promociji, ki je 

najpomembnejše orodje za krepitev blagovne znamke. S promocijskimi sredstvi vzpostavimo 

zavedanje o prisotnosti proizvoda ali storitve na trgu ter ga predstavimo javnosti. Element, ki 

lahko škoduje blagovni znamki je cena, ki jo oblikujemo na podlagi stroškov ter njegovi 

vrednosti za kupce. Kot primer lahko izpostavimo, da lahko podjetje, ki upravlja blagovno 

znamko, za enako kakovosten izdelek kot konkurent postavi višjo ceno, kar mu zagotavlja 

dobiček in povečuje njegovo vrednost (Kesič 2019). 

Vrednote blagovne znamke so močno sredstvo, ki se navezuje na funkcionalne in čustvene 

vrednote. Funkcionalne vrednote so presojane razumsko, kot so kakovost, učinkovitost in 

prepoznavnost. Čustvene vrednote pa so presojane s čustvenimi merili, kot so poštenost, 

vednost in ambicioznost (Kesič 2019). 

Blagovna znamka je pravica podjetja, s katero se zavaruje. Lahko vsebuje znak ali kombinacijo 

znakov, ki jih je mogoče grafično prikazati in v gospodarstvu omogočajo razlikovanje enakega 
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ali podobnega blaga ali storitve podjetja od drugih podjetij (Zavod mladi podjetnik 2018). 

Korelc v svoji knjigi opredeljuje blagovno znamko kot živi organizem, ki se razvija, raste in 

zori ter vseskozi ohranja svoje bistvo (Korelc 2010, 67). 

Blagovna znamka v svoji filozofiji zahteva psihološko orožje, ki podjetju omogoča postavljanje 

in vzdrževanje visokih cen, kar podjetju pripomore k višjemu dobičku, spodbuja povpraševanje 

in je vir pogajalske moči ter hkrati omogoča lažje širjenje asortimana. S tem omogoča uvajanje 

novih izdelkov na trg ter posledično osvojitev novih trgov in novih kupcev (Korelc 2010, 67). 

Sodobne blagovne znamke so več kot le razlikovanje od konkurentov. Predstavljajo osebnosti, 

vključene v kulturo, kot so filmske zvezde, športni heroji ali izmišljeni karakterji. Blagovne 

znamke so prepoznane in razumljene na emocionalnem oziroma čustvenem nivoju na način, ki 

bi presenetil tudi njihove ustvarjalce in lastnike. Podjetja, ki upravljajo z uspešnimi blagovnimi 

znamkami, imajo večja sredstva. Ta sredstva so sicer neoprijemljiva, vendar jih lahko 

imenujemo dobrobit podjetja, lojalnost, ugled in prednost. Blagovna znamka je dejansko 

premoženje, kapital podjetja, ki se kaže v finančni vrednosti blagovne znamke (Kesič 2019). 

4.2 Upravljanje blagovne znamke 

Začeti moramo vsekakor z registracijo blagovne znamke. Registracija blagovne znamke je 

določen postopek, s katerim podjetje zaščiti svoje podjetje pred konkurenco.  

Opravi se v naslednjih korakih (Zavod mladi podjetnik 2018):  

 preverba, ali je znamko mogoče registrirati, saj ne sme vsebovati podobnih znamk od že 

obstoječih podjetij, 

 sprejem odločitve, v katerih državah želimo registrirati blagovno znamko,  

 sprejem odločitve, katero blago oziroma storitve bo znamka varovala, 

 priprava in vložitev prijave za registracijo znamke.  

Registracija blagovne znamke pomeni za podjetje določen strošek, vendar se v večini primerov 

izkaže za smiselno odločitev. Zaščita blagovne znamke je zaščita intelektualne lastnine podjetja 

pred konkurenco na trgu. Le imetnik registrirane znamke ima pravico do upravljanja in uporabe 

znamke za označevanje svojih izdelkov ali storitev (Zavod mladi podjetnik 2018). 

Prepoznavnost blagovne znamke dosežemo s procesom, v katerem kupec blagovno znamko 

najprej prepozna oziroma ima ohranjeno v spominu. Zato je bistvenega pomena in cilj 

oglaševalskih kampanj za nove izdelke oziroma blagovne znamke, da ciljni kupci zaznajo, da 

obstajajo na trgu (Devetak 2007, 100). 
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Proces oblikovanja in vrednotenja blagovne znamke: 

 Vizija blagovne znamke. O opredelitvi vizije v procesu oblikovanja in vzdrževanja 

blagovne znamke ugotavljamo, da vizija pomembno vpliva na izhodiščno usmeritev. 

Dobro zasnovana vizija blagovne znamke obravnava predstave o prihodnjem okolju ter 

omogoča preudarek o okolju, kakršnega si podjetje želi v prihodnosti (De Chernatony 

2002, 131). Vizijo blagovne znamke sestavljajo vrednote, smisel in zaželeno okolje. 

Opredeljevanje le-te pa je timska dejavnost, v kateri se povezujejo analitično razmišljanje 

in sanje, ki tvorijo razumljivo izjavo, s katero ni težko seznaniti ljudi (Kesič 2019). 

 Organizacijska kultura. Organizacijska kultura je nadvse pomembna, saj preučujemo, kako 

lahko blagovna znamka pridobi konkurenčno prednost s pomočjo ustreznega vedenja 

zaposlenih. Zaposlenim omogoča, da se poistovetijo z vrednotami svojega podjetja, in jim 

daje smernice za njihovo vedenje. Blagovna znamka ima mnogo večje možnosti in 

prednosti pred konkurenco, v kolikor je organizacijska kultura skladna z vizijo blagovne 

znamke (De Chernatony 2002, 167). 

 Cilji blagovne znamke. V skladu z vizijo blagovne znamke morajo v podjetju določiti cilje, 

s katerimi bodo dosegli želeno prihodnost in oblikovali ustrezno strategijo za razvoj 

blagovne znamke (De Chernatony 2002, 184). 

 Pregled okolja. Poznamo pet ključnih dejavnikov v okolju blagovne znamke, ki so 

pomembni za sistematično analizo delovanja okolja. Ti dejavniki so: podjetje, distributerji, 

makrookolje, odjemalci in konkurenca, ki lahko bodisi spodbujajo ali zavirajo rast 

blagovne znamke. S kvalitetno analizo okolja lahko izkoristimo morebitno priložnost ali 

lažje in na hitrejši način najdemo pot, kako bi blagovno znamko zaščitili pred morebitnimi 

težavami (De Chernatony 2002, 189). 

 Bistvo blagovne znamke. Bistvo blagovne znamke v procesu njenega oblikovanja in 

vzdrževanja je v tem, da morajo managerji, ko se odločijo za novo blagovno znamko, 

najprej poiskati še neizkoriščene vrzeli na trgih in nato svoje znanje ob podpori novih 

tehnologij nadgraditi z znamko, ki ima posebne in nove lastnosti. Poleg lastnosti porabnike 

zanimajo uporabne koristnosti, ki jim jih nudi izdelek ali storitev. Na podlagi pridobljenih 

izkušenj iz uporabnih koristnosti, se le-te pretvorijo v čustveno korist. Kadar je čustvena 

korist res učinkovita, vodi k vrednotam, ki jih porabniki iskreno cenijo, saj le-te 

dopolnjujejo njihovo osebnost (De Chernatony 2002, 229–230). 

 Notranja izvedba procesa ter opredelitev virov. Vsaka sprememba v notranjih sistemih 

udejanjanja blagovne znamke vpliva tako na funkcionalne kot na čustvene vrednote 

znamke. Porterjeva vrednostna veriga pri sistemu udejanjanja blagovne znamke in 

preverjanju povezav spodbuja uporabo bolj celostnega funkcionalnega pristopa, s katerimi 

okrepi prednosti blagovne znamke. K rasti čustvenih vrednot bistveno pripomorejo 

človeški dejavniki, kot so vrednote in pooblaščanje zaposlenih in odnosi (De Chernatony 

2002, 298–299). 
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Slika 5: Vrednotenje blagovne znamke 

Vir: De Chernatony 2002, 227. 

Blagovna znamka ima opredeljene tri statuse (Korelc 2010, 77–78):  

 Status priporočila, ki se že v sami osnovi sklicuje na razločevanje od drugih blagovnih 

znamk na trgu, kjer prioritetno poudarja svojo kakovost.  

 Status osebnosti se gradi predvsem na psihološkem učinku, ki vpliva na ciljne potrošnike.  

 Status svetinje je najvišji status. Blagovna znamka ga doseže, ko so uporabniki z njo 

povezani in izražajo svojo osebnost, slog, prepričanja in vrednote. Potrošniki namreč 

kupujejo blagovne znamke, ki jih povežejo s svojo fantazijo oziroma s svojimi sanjami.  
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Slika 6: Vizija blagovne znamke 

Vir: Korelc 2010, 18. 

Blagovne znamke tvorijo velik pomen tako za organizacije kot za odjemalce. Kolikšen prihodek 

bodo ustvarjale v korist podjetja, je odvisno predvsem od načina, kako organizacije oziroma 

podjetja dodajajo vrednote življenju odjemalcev. Že pri samem upravljanju z blagovno znamko 

mora organizacija določiti načrt, kako bodo pristopili in omogočili povezavo s pričakovanji 

odjemalcev. Učinkovito upravljanje organizacija doseže, ko izrabi vrednote in sposobnosti na 

način, ki zagotavlja trajno posebno ponudbo, ki je za odjemalce želena tako z razumskega kot 

s psihološkega in sociološkega vidika (De Chernatony 2002, 28–29). 
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5 EMPIRIČNI DEL – RAZISKAVA O STRATEGIJI MARKETINŠKEGA 

KOMUNICIRANJA PODJETJA MASS, D. O. O.  

V empiričnem delu smo raziskali, proučili in opredelili aktivnosti marketinškega komuniciranja 

v podjetju MASS, d. o. o. Podjetje je na trgu uspešno, saj ponuja raznovrstno in kvalitetno 

ponudbo obutve za vse starostne skupine potrošnikov ter pestro ponudbo modnih torbic in 

pasov.  

 

Slika 7: Logotip podjetja 

Vir: MASS 2019. 

5.1 Predstavitev podjetja 

Osnovni podatki o podjetju (MASS 2019): 

 Ime podjetja: MASS, d. o. o. 

 Sedež podjetja: Virska cesta 1, 1230 Domžale 

 Dejavnost podjetja: proizvodnja, trženje, storitve d. o. o. 

 Ustanovitev podjetja: 27. 6. 1990 

 Matična številka: 5386438 

 Davčna številka: SI66510210 

 Osnovni kapital: 1.260.336,67 EUR 

 Sodišče: Okrožno sodišče v Ljubljani, reg. št. 1/7562/00 

Struktura lastništva je naslednja (MASS 2019): 

 PONDS, svetovanje, d. o. o. (85 %),  

 KERN MASS, trgovina z obutvijo, d. o. o. (5 %),  

 OBER TRADE, trgovina, proizvodnja in storitve, d. o. o. (5 %),  

 RESOURCE, poslovno svetovanje, d. o. o. (5 %) 

Predstavitev podjetja 

Podjetje MASS, d. o. o., je evropska blagovna znamka modne in kakovostne obutve. Deluje na 

dveh trgih, in sicer v Sloveniji in na Hrvaškem. V Sloveniji ima trenutno 23 trgovin, na 

Hrvaškem pa 26. Med drugim prav tako večkrat na sezono odprejo tako imenovane »outlet« 

prodajalne v različnih krajih po Sloveniji in na Hrvaškem, kjer ponujajo blago minulih kolekcij 

po bistveno nižjih cenah od aktualnega blaga v redni maloprodajni mreži podjetja (MASS 

2019). 
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Družba MASS je uvrščena med velika podjetja in ima 166 zaposlenih v Sloveniji. Že skoraj 30 

let uspešno zastopajo lastne blagovne znamke in blagovne znamke svetovno znanih 

proizvajalcev. Postali so pojem za kakovost obutve in pestrost ponudbe za vse okuse (MASS 

2019). 

Pri oblikovanju ponudbe upoštevajo najnovejše modne zapovedi, vendar vsako leto svoj izbor 

dopolnijo z novimi, priznanimi modnimi znamkami obutve ter tako poskrbijo za zadovoljstvo 

kupcev, ki je ključnega pomena za poslovanje podjetja. Svojo ponudbo redno dopolnjujejo s 

pestro ponudbo dodatkov za čevlje, galanterijo in torbicami (MASS 2019).  

Vrednote: Zaupajo v poštenost, delavnost in gospodarnost. Sodelujejo in prilagajajo se z 

namenom, da se razvijajo. Spoštujejo (MASS 2019).  

Vizija: Mass bo tako z vidika ponudbe kot storitve najbolj trendovski trgovec z obutvijo v 

Sloveniji in na Hrvaškem za čim širši segment kupcev (MASS 2019).  

Poslanstvo: V Massu imajo najširšo ponudbo priznanih blagovnih znamk na enem mestu, 

visoko raven zadovoljstva kupcev, ki temelji na osebnem stiku ter visoki kakovosti storitve na 

prodajnih mestih. Izdelki so cenovno dostopni, ponudba pa na visokem nivoju kakovosti 

(MASS 2019). 

5.2 Marketinško-komunikacijske aktivnosti podjetja 

Podjetje v prvi vrsti natančno identificira ciljne skupine in si jasno zastavi cilje, ki jih želi 

doseči. Natančna identifikacija je odvisna predvsem od ciljnega potrošnika in od tega, kaj 

natančno mu želijo sporočiti. 

Podjetje se ob sestavi marketinškega komunikacijskega načrta zaveda resnosti ovir, ki jih bo 

morebiti deležno in jih pravočasno rešuje. Ocenjujemo, da so marketinško-komunikacijske 

aktivnosti podjetja natančno strukturirane in usmerjene predvsem v ustvarjanje pozitivne 

podobe svoje blagovne znamke (MASS 2019). 

Naša opažanja so, da podjetje pri strategiji in aktivnosti marketinškega komuniciranja uporablja 

v prvi vrsti pospeševanje prodaje z raznimi akcijami, prodajnimi letaki na gospodinjstvih, 

pospeševanje prodaje s pomočjo družbenih medijev ... Najpomembnejša in najdonosnejša pa je 

po našem mnenju osebna prodaja v trgovinskih poslovalnicah, saj s to metodo prodajalec 

prisluhne kupcu, zna opredeliti njegove potrebe ter mu na pravi način, brez vsiljevanja predstavi 

rešitev za njegov problem.  

5.3 Raziskava o strategiji marketinškega komuniciranja podjetja MASS, d. o. o. 

Izvedli smo kvalitativno raziskavo v obliki izvedenega polstrukturiranega intervjuja s 
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pomočnico direktorice marketinga v podjetju MASS, d. o. o., s pomočjo katerega smo 

odgovorili na zastavljeno raziskovalno vprašanje.  

Gospo Tjašo Tršar (intervju, 21. maj 2019) smo najprej vprašali, kakšno vlogo in pomen ima 

marketing v poslovanju podjetja MASS, d. o. o. Odgovorila nam je, da ima marketing zelo 

pomembno vlogo, saj v mnogih primerih opravlja povezovalno vlogo med nabavo ter 

maloprodajo in obenem sporoča najpomembnejše informacije potrošniku. Pomen marketinga 

je izluščiti najpomembnejša sporočila z vidika potreb potrošnikov, obenem pa ustvarjati 

pozitivno podobo blagovne znamke Mass na trgih delovanja. Vloga marketinga je upravljanje 

in koordiniranje celotnega procesa komuniciranja do končnega potrošnika.  

Nadaljevali smo z vprašanjem, na kakšne ovire morajo biti pozorni, ko sestavljajo načrt 

marketinškega komuniciranja. Odgovor se je glasil, da morajo biti v prvi vrsti pozorni predvsem 

na (Tjaša Tršar, intervju, 21. maj 2019):  

 spremenjene nakupne navade potrošnikov,  

 aktivnosti konkurence,  

 spremembe v asortimanu in ponudbi na prodajnem mestu,  

 spremenjene trende v medijski konzultaciji, kjer se osredotočimo predvsem na spremembo 

v deležih uporabnikov, ki spremljajo dotične medije.  

Ostati morajo v okvirih finančnih sredstev, ki so jim na voljo, in  jasno predvideti situacije o 

splošnih gospodarskih situacijah in pričakovani potrošnji.  

Zanimalo nas je, katere elemente marketinškega komuniciranja uporabljajo v svoji strategiji 

marketinškega komuniciranja in zakaj se osredotočajo nanje. Ga. Tršar (intervju, 21. maj 2019) 

je na vprašanje o elementih marketinškega komuniciranja odgovorila:  

V komunikacijski strategiji uporabljamo različne elemente, ki so odvisni od tega, komu nekaj 

sporočamo (odvisno od ciljnega potrošnika), kaj sporočamo (ali ustvarjamo pozitivno percepcijo 

blagovne znamke ali skrbimo za pospeševanje prodaje) in kdaj sporočamo (odvisno od sezonskih 

specifik, ki determinirajo nakupne navade potrošnikov). V marketingu natančno identificiramo 

ciljne skupine, določamo cilje, ki jih želimo doseči, izbiramo najprimernejše medijske kanale za 

sporočanje dotičnih aktivnosti, določamo finančna sredstva za posamezne aktivnosti ter 

spremljamo in analiziramo rezultate kampanj, ki jih evalviramo skupaj s poslovnimi rezultati (cilji), 

ki smo jih želeli doseči.« 

Vprašali smo tudi, kako bi ocenili aktivnosti marketinškega komuniciranja podjetja MASS v 

primerjavi s prisotno konkurenco na trgu. Ocenili so, da so marketinške aktivnosti podjetja 

MASS veliko bolj strukturirane in osredotočene tudi na ustvarjanje pozitivne podobe o blagovni 

znamki in ne samo na aktivnosti pospeševanja prodaje. Širina marketinškega spleta podjetja je 

v primerjavi s konkurenco bistveno večja (Tjaša Tršar, intervju, 21. maj 2019).  

Glede na prejšnje vprašanje o aktivnostih marketinškega komuniciranja, nas je zanimalo, katere 

aktivnosti marketinškega komuniciranja prinašajo podjetju največ poslovnega učinka – 
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dobička. Ga. Tršar (intervju, 21. maj 2019) nam je odgovorila, da največje vplive na poslovanje 

prinašajo predvsem aktivnosti pospeševanja prodaje (na primer nenaslovljena pošta – 

pospeševalno prodajni letaki na gospodinjstvih ter akcije, ki jih komuniciramo na različnih 

kanalih – družbeni mediji, radijske postaje, televizijsko oglaševanje, digitalno oglaševanje. 

Zanimalo nas je tudi, če aktivnosti marketinškega komuniciranja načrtujejo in izvajajo sami ali 

pri tem sodelujejo s kakšno zunanjo agencijo. Ga. Tršar nam je podala jasen odgovor: »Večina 

marketinških aktivnosti, ki jih izvajamo, nastaja v sodelovanju z zunanjimi marketinškimi 

agencijami (tako z vidika kreativnih rešitev kot z vidika medijskega zakupa).« 

Kot smo že ugotovili, je kvalitetno zastavljena strategija pri marketingu izrednega pomena. Ga. 

Tršar nam je na vprašanje, kako imajo zastavljeno strategijo pri marketingu in marketinškem 

komuniciranju in kakšen je njihov marketinški cilj, odgovorila: »V marketinških aktivnostih 

sledimo zastavljeni strategiji, da ima MASS najširšo ponudbo priznanih blagovnih znamk na 

enem mestu, visoko raven zadovoljstva kupcev, ki temelji na osebnem stiku ter visoki kakovosti 

storitve na naših prodajnih mestih. Naši izdelki so cenovno dostopni, ponudba pa kakovostna. 

Obenem skušamo ustvarjati percepcijo, da je MASS tako z vidika ponudbe kot storitve najbolj 

trendovski trgovec z obutvijo v Sloveniji in na Hrvaškem za čim širši segment kupcev.« 

Ker so povratne informacije strank zelo pomembne, smo nadaljevali z vprašanjem, kakšne 

povratne informacije dobivajo od svojih strank in kako bi ocenili svojo uspešnost pri 

marketinškem komuniciranju. Dobili smo korekten odgovor s strani pomočnice direktorice 

marketinga, da uspešnost marketinškega komuniciranja za zdaj še ne merijo sistematično. 

Cenijo predvsem vse vrste odzivov (tako pozitivno kot negativno naravnane) s strani 

uporabnikov družbenih medijev (Facebook in Instagram), ki jih tudi natančno evalvirajo ter na 

podlagi le-teh uvajajo izboljšave s področja komunikacije do potrošnikov. Sistem njihove 

marketinške komunikacije je vedno zaokrožen, kar pomeni, da se vsa sporočila vedno pojavijo 

tudi na družbenih medijih (Tjaša Tršar, intervju, 21. maj 2019).  

Za konec smo postavili vprašanje o načrtih za prihodnost, kakšne strategije imajo zastavljene 

glede marketinškega komuniciranja za še večjo uspešnost poslovanja podjetja. Ga. Tršar je 

odgovorila, da so njihovi načrti in strategije povezane z osredotočenostjo na kupca ter 

natančnim prepoznavanjem njegovih potreb in nakupnih navad (segmentacija in program 

zvestobe). Investirali bodo v tehnološki - digitalni napredek z namenom povečanja 

inovativnosti ter fleksibilnosti poslovanja. Sledilo bo pomlajevanje kupca, kar pomeni, da želijo 

doseči tudi mlajšo generacijo kupcev, ter ohranjanje primata med trgovci s povečevanjem 

števila prodajaln. Ustvarjali bodo percepcijo, da ima podjetje MASS na področju priznanih 

blagovnih znamk najširšo ponudbo. Ohranili bodo percepcijo visokega nivoja trendovske 

ponudbe, predvsem pa se bodo osredotočili na uvedbo nove medijske strategije z 

osredotočanjem na digitalno področje (Tjaša Tršar, intervju, 21. maj 2019).  



 

24 

5.4 Analiza rezultatov raziskovanja 

Izvedli smo kvalitativno raziskavo z izvedbo polstrukturiranega intervjuja s predstavnico 

podjetja MASS, d. o. o., gospo Tjašo Tršar. Z raziskavo smo ugotovili, da ima podjetje jasno 

in dobro zastavljeno strategijo marketinškega komuniciranja. V podjetju se zavedajo 

pomembnosti vloge marketinga ter upravljanja in koordiniranja celotnega procesa 

marketinškega komuniciranja do končnega potrošnika. Prav tako si prizadevajo, da z vidika 

potreb potrošnikov izluščijo najpomembnejša sporočila ter hkrati ustvarjajo pozitivno podobo 

blagovne znamke na trgih delovanja.  

Rezultati raziskave kažejo, da podjetje posluje uspešno in da uspešno izvaja načrtovano 

strategijo marketinškega komuniciranja, ki mu omogoča konkurenčno prednost in s tem visok 

tržni delež. K uspešnemu poslovanju podjetja bistveno pripomore tudi zadovoljstvo in 

ohranjanje rednih strank ter pridobivanje novih ne glede na leta in želje, saj s svojo ponudbo 

zajemajo široko ponudbo za vsak okus. 

5.5 Ugotovitve raziskovanja 

V teoretičnem delu zaključne projektne naloge smo poudarili proučevanje in predstavitev 

marketinga, marketinškega komuniciranja in blagovne znamke glede na izbrano literaturo in 

vire. V empiričnem delu pa smo z izvedbo kvalitativne raziskave in polstrukturiranega 

intervjuja s predstavnico podjetja MASS, d. o. o., želeli odgovoriti na zastavljeno raziskovalno 

vprašanje.  

Ugotovili smo, da se podjetje zaveda pomembnosti marketinga za poslovanje samega podjetja. 

V proučevanem podjetju se zavedajo, da ima marketing pomembno vlogo, saj v prvi vrsti 

opravlja povezovalno vlogo med samo nabavo in maloprodajo ter hkrati potrošnikom sporoča 

informacije, pomembne za zadovoljitev potreb. Sam pomen marketinga v podjetju je 

najpomembnejša sporočila z vidika zadovoljevanja potreb posredovati potrošniku, hkrati pa 

ustvariti pozitivno podobo blagovne znamke na trgu.  

Podjetje se zaveda kompleksnosti marketinga in ovir, ki lahko sledijo pri načrtovanju 

marketinškega komuniciranja. Pozorni so predvsem na: spremenjene nakupne navade 

potrošnikov, aktivnosti konkurence, spremembe v asortimanu in ponudbi na prodajnem mestu, 

spremembe trendov v medijski konzumaciji, ostati v okvirih finančnih sredstev, ki so jim na 

voljo in predvidevanja o splošni gospodarski situaciji in pričakovani potrošnji. Stremijo 

predvsem k ustvarjanju čim bolj strukturiranih marketinških aktivnosti in osredotočenosti na 

ustvarjanje pozitivne podobe blagovne znamke MASS.  

Podjetje MASS, d. o. o., ima v marketinških aktivnostih jasno zastavljeno marketinško 

komunikacijsko strategijo. Izvaja jo tako, da stremi k temu, da ima najširšo ponudbo priznanih 

blagovnih znamk na enem mestu. Tvorijo visoko raven zadovoljstva kupcev, ki temelji 
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predvsem na osebnem stiku ter visoki kakovosti storitev na samih prodajnih mestih. Izdelki so 

kakovostni in potrošnikom cenovno dostopni. Hkrati pa ustvarjajo percepcijo, da so s strani 

ponudbe kot tudi storitev najbolj trendovski trgovec z obutvijo za čim širši segment kupcev.  

5.6 Priporočila za nadaljnji razvoj in poslovno prakso  

Z izvedeno raziskavo smo ugotovili, da se v podjetju MASS, d. o. o., dobro zavedajo 

pomembnosti kvalitetno zasnovanega marketinško komunikacijskega spleta in dajo velik 

poudarek raziskovalnemu delu glede zadovoljevanja potreb potrošnikov ter delu, ki vse 

marketinško-komunikacijske učinke ter aktivnosti povezuje v celoto, s katero dosegajo 

uspešnost.  

Podjetju bi priporočili, da glede na razvoj inovacij in človekovih potreb, ki se spreminjajo skozi 

čas, upoštevajo želje in potrebe uporabnikov ter le-te prilagodijo svojim izdelkom. Prav tako bi 

z večjim številom partnerstev in učinkovitimi povezovanji lažje prepričali potrošnike o svoji 

odličnosti in zaupanju v blagovno znamko. Menimo, da je osebna prodaja metoda, s katero 

dosežemo največji prodajni učinek in tudi dobiček, prav zato je vredno stremeti k orodjem, s 

katerimi bi izpopolnili osebne prodajne aktivnosti in tudi prodajno osebje. Zaradi nenehnih 

sprememb, s katerimi se soočamo na trgu, bi podjetje moralo izobraževati prodajno osebje. Z 

raznimi izobraževanji bi hitreje in učinkoviteje dosegli še večji obseg prodaje in pravilno 

usmerjenost ter uspešnost prodajnega osebja. 

Menimo, da je osredotočenost na sledenje trendom prav gotovo pravilna odločitev, vendar nam 

še vedno ostane nekaj segmentov uporabnikov, ki jih s tem ne zadovoljimo. Podjetju bi 

svetovali, da se še aktivneje usmeri v druge izbrane tržne segmente, kot na primer obutev za 

razne vrste poklicev: obutev za fizične delavce, obutev za gostince, obutev za medicinske sestre, 

ortopedsko oblikovana obutev; saj bi s tem izkoristili novo priložnost na trgu. Ob usmeritvi na 

še ne dosežene tržne segmente, jih je potrebno podpreti z aktivnostmi marketinškega 

komuniciranja. Osredotočenost mora zajemati koncepte, s katerimi bo podjetje integriralo ter 

koordiniralo različne kanale, da bo v očeh potrošnikov doseglo jasno, dosledno ter privlačno 

sporočilnost o podjetju, njegovih izdelkih in storitvah. V prvi vrsti morajo dosledno izbrati 

ciljno občinstvo ter oblikovati cilje marketinškega komuniciranja. Nadaljevati je potrebno z 

oblikovanjem sporočila, izbiro komunikacijskih poti ter določiti namenjeni proračun. Po izbiri 

spleta orodij za marketinško komuniciranje mora podjetje pazljivo meriti rezultate in odpraviti 

morebitne nepravilnosti. Z aktivnostmi uspešne marketinške komunikacije si bo podjetje 

zagotovilo nadaljnji uspešni razvoj in ugled ter zvestobo in podporo s strani potrošnikov.  



 

26 

6 SKLEP 

V današnjem času je na trgu občutno večje število konkurentov in prav zaradi konkurenčnosti 

je zadovoljevanje potreb potrošnikov ključnega pomena. Brez uspešno oblikovane strategije 

marketinškega komuniciranja podjetje ne bi moglo doseči ciljnega zadovoljevanja potreb 

potrošnikov. S svojimi izdelki in storitvami moramo v očeh potrošnika doseči zaupanje v 

kvaliteto, koristnost izdelka ter ga spodbuditi k nakupu.  

Marketing sestavlja vrsta procesov in aktivnosti, ki olajšujejo menjavo dobrin in storitev znotraj 

in izven profitnih, neprofitnih ter vladnih organizacij. Podjetja z uspešno zastavljenim 

marketinškim procesom lažje premagajo morebitne težave s konkurenco in dosežejo ustrezno 

prodajo na določenem trgu. Za učinkovitejše doseganje ciljev marketinga morajo podjetja tudi 

dobro marketinško komunicirati. Marketinško komuniciranje opredeljuje sredstva, ki jih 

podjetja določijo za posredovanje sporočil o izdelkih, storitvah in blagovnih znamkah ter 

posredno ali neposredno potrošnike prepričajo v nakup.  

S proučevanjem in raziskovanjem smo opredelili strategijo marketinškega komuniciranja, ki jih 

za uspešno poslovanje izvaja podjetja MASS, d. o. o. V podjetju se zavedajo pomembnosti 

kvalitetno zasnovane marketinško-komunikacijske strategije. Podjetje daje velik poudarek  

predvsem raziskovalnemu delu glede potreb potrošnikov ter delu, ki vse marketinške učinke ter 

aktivnosti nato poveže v celoto, s katero lahko dosežejo uspešnost. Ugotovili smo, da je pomen 

marketinškega komuniciranja v podjetju izluščiti najpomembnejša sporočila z vidika potreb 

potrošnikov in hkrati ustvarjati pozitivno podobo blagovne znamke MASS na trgih delovanja. 

Podjetje v svoji strategiji marketinškega komuniciranja uporablja elemente, ki so odvisni od 

tega, komu, kaj in kdaj sporočajo. Po natančnem identificiranju ciljnih skupin določijo cilje, ki 

jih želijo doseči, in na podlagi tega izberejo najprimernejše medijske kanale za komunikacijo 

dotičnih aktivnosti. S strani aktivnosti marketinškega komuniciranja podjetju največ 

poslovnega učinka prinašajo aktivnosti pospeševanja prodaje, kot so nenaslovljena pošta in 

akcije, oglaševane na različnih kanalih.  

Ugotovili smo, da podjetje MASS, d. o. o., posluje uspešno in ima jasno zastavljene 

marketinško-komunikacijske aktivnosti, s katerimi sledijo marketinško-komunikacijski 

strategiji, da ima podjetje najširšo ponudbo priznanih blagovnih znamk na enem mestu, visoko 

raven zadovoljstva kupcev, ki temelji na osebnem stiku, ter visoko kakovost storitev na 

prodajnih mestih. Njihovi izdelki so kakovostni in cenovno dostopni. Glede na izbiro lahko 

rečemo, da z vidika ponudbe in storitev sledi trendom in zajema zelo širok segment kupcev.  

Podjetje MASS, d. o. o., z marketinškimi aktivnostmi sledi strategiji, da ponujajo najširšo 

ponudbo priznanih blagovnih znamk na enem mestu in na podlagi tega dosegajo visoko raven 

zadovoljstva kupcev, ki temelji predvsem na osebnem stiku ter visoki kakovosti storitve na 

prodajnih mestih. Izdelki, ki jih ponuja podjetje so cenovno dostopni in kakovostni, hkrati pa 

ustvarjajo percepcijo z vidika potrošnikov, da so z vidika ponudbe najbolj trendovski trgovec z 



 

27 

obutvijo v Sloveniji in na Hrvaškem za čim širši segment kupcev. Na osnovi rezultatov 

izvedene raziskave lahko ugotavljamo, da ima proučevano podjetje MASS, d. o. o., dobro 

načrtovano in izvajano strategijo marketinškega komuniciranja, kar se kaže tudi v uspešnem 

poslovanju, razvoju in rasti poslovanja podjetja.  

Podjetju svetujemo, da glede na razvoj inovacij in človekovih potreb, ki se spreminjajo skozi 

čas nenehno upoštevajo želje in potrebe uporabnikov ter jih prilagodijo svojim izdelkom. 

Menimo, da bi z večjim številom partnerstev in učinkovitimi povezovanji okrepili zaupanje v 

svojo blagovno znamko ter potrdili prepričanost potrošnikov o svoji odličnosti. Menimo, da je 

osebna prodaja tisti element marketinškega komuniciranja, s katero se lahko doseže največji 

obseg prodaje in tudi dobiček ter zaupanje potrošnikov, zato bi moralo podjetje stremeti k 

aktivnostim, s katerimi bi nenehno izpopolnjevali, izobraževali in motivirali prodajno osebje.  
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PRILOGA 

Priloga 1 Vprašanja za intervju s pomočnico direktorice marketinga in odnosov z javnosti v 

podjetju MASS, d. o. o., gospo Tjašo Tršar. 

 

 





Priloga 1 

 

VPRAŠANJA ZA INTERVJU S POMOČNICO DIREKTORICE MARKETINGA IN 

ODNOSOV Z JAVNOSTI V PODJETJU MASS,  D. O. O., GOSPO TJAŠO TRŠAR. 

1. Kakšno vlogo in pomen ima marketing v poslovanju vašega podjetja?  

2. Na kakšne ovire morate biti pozorni, ko sestavljate plan marketinškega komuniciranja? 

3. Katere elemente marketinškega komuniciranja uporabljate v svoji strategiji marketinškega 

komuniciranja in zakaj se osredotočate nanje?  

4. Kako bi, glede na prisotno konkurenco na trgu, ocenili aktivnosti marketinškega 

komuniciranja vašega podjetja v primerjavi s konkurenčnimi?  

5. Katere aktivnosti marketinškega komuniciranja prinašajo podjetju največ poslovnega 

učinka – dobička?  

6. Ali aktivnosti marketinškega komuniciranja načrtujete in izvajate sami ali pri tem 

sodelujete s kakšno zunanjo agencijo?  

7. Kako imate zastavljeno strategijo pri marketingu in marketinškem komuniciranju, kakšen 

je vaš marketinški cilj?  

8. Kakšne povratne informacije dobivate od svojih strank, kako bi ocenili svojo uspešnost pri 

marketinškem komuniciranju?  

9. Kakšni so vaši načrti za prihodnost, kakšne strategije imate zastavljene glede 

marketinškega komuniciranja za še večjo uspešnost poslovanja podjetja?  

 


