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POVZETEK 

Marketing je kot srce podjetja, znotraj katerega nastaja marketinško komuniciranje in znotraj 
katerega se razvijajo blagovne znamke. Marketing raziskuje in išče vedno nove načine 
komunikacije z uporabniki. Polepitve vozil nas spremljajo povsod, pogosto jih vidimo, a se 
tega ne zavedamo. Gre za marketinško komunikacijo podjetij, o kateri ni veliko zapisanega, a 
nas spremlja že vrsto let. Pri raziskavi o uporabi polepitve vozil kot orodju marketinškega 
komuniciranja je bila uporabljena kvalitativna metoda. Ugotovili smo, da se podjetja odločajo 
za takšen način komuniciranja predvsem zaradi večje vidnosti in ozaveščanja o blagovni 
znamki. Ugotovili smo tudi, da je to marketinško orodje dokaj novo, še ne toliko 
prepoznavno, cenovno ugodno, hitro zamenljivo, izredno opazno in celo preprečuje poškodbe 
na vozilu, kar mu daje bistvene prednosti pred ostalimi orodji marketinškega komuniciranja. 
Polepitve vozil so orodje, s katerim komunicirajo vsa podjetja ne glede na velikost in panogo. 
Na podlagi raziskave smo podali naše predloge za nadaljnje raziskovanje, razvoj in poslovno 
prakso.  

Ključne besede: marketing, marketinško komuniciranje, orodje, uporaba, polepitev vozil 

SUMMARY 

Marketing is the heart of a company within which marketing communication is emerging and 
brands are developing. Marketing explores and searches for new ways to communicate with 
users. Vehicle wrapping has become ubiquitous, we often see it, but are not aware of it. It is a 
marketing communication of companies, about which not a lot has been written so far but has 
been around for many years. A qualitative method was used in the research on the use of 
vehicle wrapping as a tool for marketing communication. It has been found that companies 
opt for such a way of communication, mainly because of increased visibility and awareness of 
the brand. We also found that this marketing tool is fairly new, not so much recognized yet, 
affordable, quickly interchangeable, and even prevents vehicle damage giving it essential 
advantages over other marketing communication tools. Vehicle wrapping is a tool used to 
communicate all companies regardless of their size and industry. Based on the research we 
presented our proposals for further research, development and business practice. 

Key words: marketing, marketing communication, tool, use, vehicle wrapping 
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1 UVOD 

Polepitve vozil so v slovenskem okolju razvojni trend zadnjih let, ki je vedno bolj 
prepoznaven. Tematika pri nas praktično ni raziskana, zato smo želeli z izvedeno raziskavo 
opredeliti nekaj smernic, ki bi osvetlile problem raziskovanja in spodbudile nadaljnje 
raziskovanje na tem področju. Odločitev o raziskovanju na področju marketinga izhaja iz 
osebnega poznavanja ozadja polepitve vozil. V Sloveniji ta tematika še ni bila raziskana, kar 
je zanimivo, saj se polepitve uporabljajo že vrsto let in jih lahko vidimo praktično na vsakem 
koraku. Obstoječi prevodi in teoretična ozadja so pomanjkljivo zapisana, zato smo jih 
poskusili čim bolj smiselno opredeliti. V magistrski nalogi smo raziskali, proučili in opredelili 
postopek polepitve vozil v namen marketinškega komuniciranja in na podlagi rezultatov 
raziskovanja predstavili bistvene prednosti tega orodja, na koncu pa podali priporočila za 
nadaljnji razvoj in poslovno prakso. 

Z raziskavo smo pridobili poglobljen pogled na uporabnost polepitve vozil kot orodje 
marketinškega komuniciranja in s tem naredili prvi korak v raziskovanju izbrane tematike ter 
tako bistveno prispevali k stroki marketinga in marketinškega komuniciranja. Izvedena 
raziskava o polepitvi vozil in njeni rezultati so pomemben prispevek naloge k stroki 
marketinga in marketinškega komuniciranja. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Trženje je po Potočniku (2004, 178) enostavno slovenski prevod angleške besede marketing. 
Snoj in Gabrijan (2015, 56) navajata, da imata izraza marketing in trženje enak koren 
(angleško – market, slovensko – trg), zato predlagata, da se ju uporablja kot sinonima. Za 
potrebe raziskave smo uporabljali izraz marketing. Med prebiranjem literature smo ugotovili, 
da je napisanih ogromno definicij na temo marketinga. Kotler in Keller (2012, 5) navajata, da 
gre za družbeni proces, ki omogoča posameznikom in skupinam dobiti, kar potrebujejo in 
želijo, tako, da z drugimi izmenjujejo, prav tako ustvarijo ali ponudijo izdelke z vrednostjo. 
AMA (2017) je leta 2013 definirala marketing kot dejavnost, sklop institucij in procesov za 
ustvarjanje, komuniciranje, zagotavljanje in izmenjavo ponudb, ki ima neko vrednost za 
kupce, partnerje in širšo družbo. Na akademski ravni pa lahko marketing opredelimo kot 
vedo, ki se ukvarja s proučevanjem menjalnih procesov. Avtorji marketing opredeljujejo kot 
celoto posebnih aktivnosti, usmerjenih v zadovoljevanje potreb na področju menjave izdelkov 
(Iršič, Milfelner in Pisnik 2016, 11). V osnovi vsi avtorji pišejo o procesu, ki se dogaja med 
ponudnikom in uporabnikom, ampak marketing ni tako preprost in se skozi različna obdobja 
razvija in spreminja. 

Ker živimo v dobi informacijsko komunikacijske tehnologije, je pomembno poudariti, da je 
komunikacija bistvena za doseganje ciljev marketinga. Ne moremo niti mimo marketinškega 
guruja Philipa Kotlerja, ki v svoji knjigi Kotler in Keller (2012, 476) razlaga marketinško 
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komuniciranje kot sredstva podjetja, s katerimi skušajo posredno ali neposredno informirati, 
opomniti in prepričati o svojih izdelkih in blagovnih znamkah, ki jih prodajajo. To so 
sredstva, s katerimi podjetje vzpostavi dialog in gradi odnose s potrošniki. Komunicirati 
pomeni izmenjevati, posredovati, sporazumevati se (SSKJ b. l.). Tomše (2014, 19) pravi, da je 
komuniciranje nujna sestavina marketinga, ki posreduje hotene informacije do ciljnih 
uporabnikov z namenom vplivati na njihova stališča. Konečnik Ruzzierjeva (2011, 207) trdi, 
da se danes uspešna podjetja ne sprašujejo, ali komunicirati ali ne, ampak jih zanima, kako 
načrtovati in izvesti komuniciranje, da bo doseglo želeno ciljno skupino. Za učinkovito 
marketinško komuniciranje je bistveno načrtovanje, usklajevanje, natančno izvajanje in 
nadziranje vseh komunikacijskih aktivnosti. Gre za zapleten proces, ki poleg organizacije 
obsega še sredstva, metode in sporočila, s katerimi se prenašajo informacije o izdelku, da bi se 
lahko porabniki hitreje odločili za nakup (Kodrin, Brus in Erjavec 2013, 181).  

Podjetja za komunikacijo s svojimi udeleženci uporabljajo tudi blagovne znamke, ki so prvi 
vizualni stik s potrošnikom. Treba je vedeti, da vizualno podobo podjetja predstavlja logotip, 
ki ni nujno blagovna znamka. Konečnik Ruzzierjeva (2011, 157) pravi, da je blagovna 
znamka kompleksna entiteta, ki zajema logotip, podjetje, pravno sredstvo, identiteto, podobo, 
odnos, osebnost in dodano vrednost. Prav tako blagovno znamko kot entiteto navajata Kozjan 
in Gomezelj (2012, 27), ki sta mnenja, da se morajo potrošniki poistovetiti z blagovno 
znamko in jo vzeti za svojo. Navajata še, da je blagovna znamka lahko dobra konkurenčna 
prednost podjetja in mora predstavljati osrednji del marketinške in poslovne strategije.  

Podjetja se oglašujejo z logotipom in blagovno znamko. Oglašujejo se lahko na različne 
načine. V magistrski nalogi smo raziskali in proučili način, ki je atraktiven, premikajoč se, 
hitro zamenljiv in cenovno ugoden. »Car wrapping«, »car wrap« ali »vehicle wrapping« so 
angleški izrazi, ki še nimajo konkretnega prevoda v slovenščino. Nekateri izvajalci te storitve 
uporabljajo besedno zvezo »oblačenje vozil«, drugi »polepitev vozil« in tretji »foliranje 
vozil«. V namen raziskave smo uporabili izraz polepitev vozil, saj se nam zdi to smiseln 
prevod glede na to, da vozilo delno ali v celoti polepimo.  

Polepitve vozil segajo v začetek 90. let, ko je grafična tehnologija zamenjala klasično 
slikarsko. Ustvarili so vinil, ki ga lahko režemo na poljubne velikosti in je napet na rolo za 
lažje prenašanje. Leta 1993 je ameriško podjetje Super Graphics izvedlo nepredstavljivo 
aktivnost; t. i. pano so zamenjali za polepitev vozila. Celoten avtobus so polepili v oglas za 
pijačo Pepsi. Takšen nov način oglaševanja je hitro pridobival na popularnosti (Hubbard 
2003). Sama polepitev vozila se izvaja s samolepilno vinilno folijo, ki jo lahko dobimo v vseh 
možnih barvah in vzorcih. Na to folijo lahko tudi tiskamo in nato polepimo vozilo (Custom 
Cars World 2016). Pri podjetju Poglej Poglej (b. l.a) lahko vozilo polepijo delno ali 
popolnoma. Na ta način zaščitijo avtomobilsko površino in pridobijo na unikatnosti, kar 
odraža osebnost in določeno podjetje. 
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Po prebiranju literature smo ugotovili, da se polepitve vozil ne pojavljajo v sklopu 
marketinškega komuniciranja. Menimo, da si polepitve vozil kot premikajoči se oglasi 
zaslužijo primerno umestitev v okolje marketinškega komuniciranja. Da bi to dosegli, smo 
najprej opredelili vlogo in pomen marketinga, marketinškega komuniciranja, blagovne 
znamke in same polepitve vozil. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, ali gre za pomembno orodje 
marketinškega komuniciranja, saj opažamo, da praktično vsako podjetje uporablja polepitve 
kot orodje prepoznavanja ali oglaševanja podjetja ne glede na velikost. Glede na vedno nove 
tehnološke prednosti vinilne folije vidimo svetlo prihodnost takšnega načina oglaševanja, ki 
poleg nizkih stroškov in hitre odstranitve zajema še odlično prednost velikega dosega ciljne 
publike.  

1.2 Namen in cilji raziskave 

Namen magistrske naloge je bil raziskati, proučiti in opredeliti uporabnost polepitve vozil kot 
orodje marketinškega komuniciranja. Osredotočili smo se na vzroke, ki vodijo podjetja do 
odločitve za oglaševanje s pomočjo polepitve vozil. Naš namen je bil raziskati, s kakšnim 
razlogom se podjetja odločajo za uporabo takšnega orodja. Na osnovi rezultatov raziskovanja 
smo podali tudi priporočila za nadaljnji razvoj in poslovno prakso. 

Cilji raziskave so bili: 
o proučiti vlogo in pomen marketinga in marketinškega komuniciranja, znotraj katerega 

smo podrobno opredelili najbolj pogosto uporabljena orodja marketinškega 
komuniciranja; 

o proučiti vlogo in pomen blagovne znamke ter predstaviti njene bistvene značilnosti; 
o proučiti in opredeliti aktivnosti in značilnosti polepitve vozil ter njihovo uporabo v 

poslovni praksi; 
o raziskati, proučiti, analizirati in opredeliti uporabnost polepitve vozil kot orodje 

marketinškega komuniciranja; 
o na osnovi rezultatov raziskave podati priporočila za nadaljnje raziskovanje, razvoj in 

poslovno prakso. 

1.3 Raziskovalna vprašanja in metode raziskovanja 

Med proučevanjem izbrane tematike so se pojavila določena raziskovalna vprašanja, na katera 
smo z raziskavo podali odgovore: 
o Kaj vpliva na odločitev podjetij, da se odločijo za uporabo polepitev vozil kot orodje 

marketinškega komuniciranja? 
o Katere so bistvene značilnosti in prednosti uporabe polepitve vozil kot orodja 

marketinškega komuniciranja? 
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o Katera podjetja se odločajo za uporabo polepitve vozil kot orodja marketinškega 
komuniciranja? 

Za doseganje ciljev raziskave smo uporabili naslednje raziskovalne metode: 
o za predstavitev teoretičnih izhodišč smo uporabili deskriptivno metodo, katero smo 

podkrepili z metodo kompilacije in tako med seboj primerjali različne avtorje in njihova 
stališča; 

o metodo analize za opisovanje dejstev v okviru pridobljenih empiričnih podatkov; 
o metodo sinteze končnih ugotovitev; 
o izvedli smo kvalitativno metodo raziskovanja v obliki polstrukturiranega intervjuja, v 

sklopu katere smo izvedli 9 intervjujev – v intervjuje smo vključili direktorje in lastnike 
različnih podjetij, ki se neposredno ukvarjajo s polepitvami vozil. V drugi skupini smo 
zajeli lastnike podjetij, ki uporabljajo polepitve vozil. Prav tako smo v raziskavo vključili 
direktorje in lastnike podjetij, ki se posredno ukvarjajo s polepitvami vozil. Na podlagi 
izvedenih intervjujev smo pridobili rezultate in ugotovitve o bolj poglobljenem 
razumevanju problematike in odgovorili na zastavljena raziskovalna vprašanja; 

o zanesljivost raziskave smo povečali z uporabo triangulacije po skupinah. Prva skupina so 
izvajalci polepitve vozil, druga skupina uporabniki polepitve vozil in tretja skupina 
posredniki med podjetjem in končnim uporabnikom. 

1.4 Predpostavke in omejitve 

Predpostavljali smo, da uporaba polepitve vozil kot orodje marketinškega komuniciranja 
podjetij postaja vedno bolj pomembna pri načrtovanju strategije marketinškega 
komuniciranja. Zaradi cenovne dostopnosti polepitve vozil smo predpostavljali, da se podjetja 
vedno bolj odločajo za uporabo tega orodja marketinškega komuniciranja. Prav tako smo 
predpostavljali, da ima polepitev vozil pozitivne posledice na poslovanje podjetij. 

Omejitve, ki smo jih videli, so vezane predvsem na pomanjkanje literature s področja 
polepitve vozil. Prav tako smo omejitve pričakovali pri izvedbi intervjujev, saj bi lahko bili 
odgovori intervjuvancev pristranski, kar bi vplivalo na izsledke raziskovanja.  
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2 MARKETING  

Kot smo omenili že v uvodnem delu, je trženje slovenski izraz, ki ga Potočnik (2004, 178) 
navaja kot prevod angleške besede marketing. Snoj in Gabrijan (2015, 56) pojasnjujeta, da 
imata izraza marketing in trženje isti koren (angleško-market, slovensko-trg), zato predlagata, 
da se ju uporablja kot sinonima. Za potrebe raziskave smo uporabljali besedo marketing. Med 
prebiranjem literature smo ugotovili, da je napisanih ogromno definicij na temo marketinga. 
Kotler in Keller (2012, 5) navajata, da gre za družbeni proces, ki omogoča posameznikom in 
skupinam dobiti, kar potrebujejo in želijo, tako, da z drugimi izmenjujejo, prav tako ustvarijo 
ali ponudijo izdelke z vrednostjo. American Marketing Association (2017) je leta 2013 
definirala marketing kot dejavnost, sklop institucij in procesov za ustvarjanje, 
komuniciranje, zagotavljanje in izmenjavo ponudb, ki ima neko vrednost za kupce, 
partnerje in širšo družbo. Na akademski ravni pa lahko marketing opredelimo kot vedo, 
znanost, ki se ukvarja s proučevanjem menjalnih procesov. Avtorji marketing opredeljujejo 
kot celoto posebnih aktivnosti usmerjenih v zadovoljevanje potreb na področju menjave 
izdelkov (Iršič, Milfelner in Pisnik 2016, 11). V osnovi vsi avtorji pišejo o procesu, ki se 
dogaja med ponudnikom in uporabnikom, ampak marketing ni tako preprost in se skozi 
različna obdobja razvija in spreminja.  

 

Slika 1: Marketing 

Vir: JLB 2016. 

Na zgornji sliki je napis, ki pravi, da je vse marketing. Wise (2015) pravi, da je marketing vse 
in vse je marketing. Sicer naprej razlaga, da to ni tako preprosto, kot se sliši, a vendar je 
mnenja, da če imamo pravi izdelek, pravo ceno, pravo prodajno mesto in pravo promocijo, 
potem imamo vse. In če imamo vse to, imamo dober marketing. Iz tega izhaja, da je 
marketing vse in vse je marketing. Marketing je izredno obširen pojem, ki ga avtorji razlagajo 
že leta in leta. V prihodnosti bo sigurno pridobival na veljavi v smislu zahtevnosti, saj se 
vsako leto razvija in širi. Wise ima verjetno prav, ko pravi, da je marketing vse, saj danes brez 
njega ne more preživeti nobeno podjetje. 
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2.1 Vloga in pomen marketinga 

Habjanič in Ušaj (2003, 9) trdita, da mnogi pravijo, da je marketing le drug izraz za prodajo in 
oglaševanje, spet drugi pa pojem marketing enačijo z vsemi poslovnimi dejavnostmi podjetja, 
ki so povezane s potjo izdelkov in storitev od proizvajalca do končnega porabnika. Menita, da 
nas lahko tako ozko razmišljanje zavede, da razumemo marketing le kot komercialno 
dejavnost in podjetniški problem. Bistveni predmet proučevanja marketinga so predvsem 
odnosi menjave med ljudmi. Menjavo razumeta kot družbeni pojav in pravita, da je treba 
vključiti spoznanja različnih disciplin, kot so: ekonomija in ostale poslovne vede, sociologija, 
socialna psihologija, antropologija, komunikologija … 

Na spodnji sliki lahko vidimo krogotok marketinga, kot ga navajata Habjanič in Ušaj (2003, 
9–11). Pravita, da potrebe kažejo občutek pomanjkanja, ki ga posameznik zazna, ko je 
prikrajšan za osnovno zadovoljstvo. Želje so povezane s specifičnimi izdelki ali storitvami, ki 
naj bi zadovoljili pomanjkanje po potrebi. Povpraševanje pa se razvije iz posameznikove 
želje, ko dobi podporo v kupni moči, ki jo sestavljajo tekoči prihodki. Izdelek ali storitev je 
vse tisto, kar se ponudi posamezniku ali trgu, da bi izzvalo pozornost in zadovoljevalo 
potrebo. Vrednost ali koristnost pravita, da je porabnikova ocena izdelka o zadovoljitvi izbora 
potreb. Na tem mestu nastopi menjava, ko porabnik dobi želeni izdelek od nekoga, ki ga ima, 
tako, da mu ponudi nekaj v zameno. Na koncu se največ menjav izvrši prav na trgu, ki ga 
ekonomija opredeljuje kot stičišče med ponudniki in povpraševalci. Avtorja trdita, da se vse 
začne na trgu – z natančno opredelitvijo trga, izbiro ciljnih trgov in raziskavo potreb 
porabnikov. Zadovoljstvo porabnikov je središče marketinškega načina razmišljanja, vendar 
končni cilj podjetja zajema preživetje, dobiček, doseganje tržnega deleža. 

 

Slika 2: Krogotok trženja 

Vir: Habjanič in Ušaj 2003. 
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Iršič, Milfelner in Pisnik (2016, 10–12) so zapisali, da je marketing zgodovinski pojav in ga 
opredeljujemo kot aktivnost ali proces in kot miselno naravnanost. Prav tako lahko o 
marketingu govorimo kot o veščini ali spretnosti. Nadaljujejo, da je razen omenjenega 
marketing tudi poslovna funkcija, ki ima prostor v organizacijski strukturi in je povezana z 
drugimi organizacijskimi funkcijami. Marketing opredelijo kot vedo oz. znanost, ki jo 
poučujejo znanstveniki in profesorji na akademskih ravneh, in opredeljuje celoto posebnih 
aktivnosti organizacije na področju menjave izdelkov z usmeritvijo v zadovoljevanje potreb. 
Celotno aktivnost organizacije na področju menjave izdelkov lahko na splošno razdelimo na: 
o aktivnosti ustvarjanja informacij za potrebe marketinga; 
o aktivnosti na področju izdelka, ki ga organizacija ponuja udeležencu v menjalnem 

procesu; 
o aktivnosti na področju cen izdelka; 
o aktivnosti na področju marketinških poti in 
o aktivnosti na področju komuniciranja v marketingu. 

2.2 Temeljni marketinški koncepti 

Marketinške strategije, kot jih opisujejo Iršič, Milfelner in Pisnik (2016, 81–83), so načini 
doseganja temeljnih marketinških ciljev z uporabo razpoložljivih virov organizacije: 
o strategije tržnega obsega; 
o strategije diferenciacije segmentov odjemalcev; 
o strategije geografskih trgov; 
o strategije vedenja na trgu; 
o strategije tržnega stimuliranja; 
o strategije glede na položaj na trgu; 
o strategije usmerjene v doseganje dolgoročnega zadovoljstva in zvestobe odjemalcev; 
o strategije povečanja vrednosti za odjemalce in 
o strategije, usmerjene v dobičkonosno rast organizacije. 

Marketinška strategija je vedno pot do začrtanega cilja (Habjanič in Ušaj 2003, 28). Da je 
naša strategija uspešna, moramo segmentirati trg, izbrati ciljni trg in se pozicionirati.  

Segmentiranje je način izbiranja določene skupine kupcev, katerim bo podjetje prilagodilo 
svojo ponudbo, saj se kupci razlikujejo po svojih zahtevah in ni moč zadovoljiti vseh hkrati. 
Skupino kupcev izdelka iste vrste, znotraj katere so si kupci podobni po nekaterih lastnostih, 
imenujemo tržni segment. Postopek segmentiranja lahko ponazorimo v treh korakih: 
o Opazovanje kupcev (s pomočjo raziskav). 
o Oblikovanje skupin kupcev (tržnih segmentov po izbranih lastnostih). 
o Določanje značilnosti posamezne skupine kupcev (Habjanič in Ušaj 2003, 29). 
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Habjanič in Ušaj (2003, 30–32) navajata, da se izbira ciljnih trgov zgodi po segmentiranju, saj 
nam le to pokaže možne segmente kupcev, ki pa jih mora podjetje oceniti in se odločiti, na 
katere se bo usmerilo. Izbrani segment tako postane ciljni trg podjetja. Od števila in velikosti 
izbranih segmentov pa je odvisno, kolikšen del trga bo podjetje pokrivalo. Ločita tri možne 
strategije za izbiro trgov: 
o Nediferencirano trženje (uporaba enotnega trženjskega spleta, primerno za homogene 

izdelke, kot sta npr. sladkor ali bencin). 
o Diferencirano trženje (za vsak tržni segment se uporabi posebna strategija in trženjski 

splet, proizvajalci avtomobilov se prilagajajo z športnimi, varnimi, družinskimi, 
prestižnimi avtomobili). 

o Koncentrirano trženje (osredotočenost na zgolj en segment; dober primer je Ferrari, ki 
deluje na posebnem segmentu kupcev avtomobilov). 

Pozicioniranje je položaj izdelka ali blagovne znamke v porabnikovi zavesti, ki jih le-ta dobi 
z zaznavo vtisov in občutkov ob nekem izdelku v primerjavi s konkurenčnim (Habjanič in 
Ušaj 2003, 31). Pri izbiri položaja podjetja avtorja menita, da mora podjetje izkoristiti lastne 
sposobnosti in prednosti, da izpolni porabnikove želje bolje kot konkurenti. Zato predlagata 
dve možnosti: 
o pozicionirati se v bližini konkurenta (kar danes najbolje zadovoljuje potrebe ciljnega trga) 

ali 
o iskati svojevrstno pozicijo (takšno, ki je na zapolnjuje še noben proizvajalec). 

Marketing je zelo pomemben element vsake organizacije. Poznavanje trga in potreb kupcev je 
bistveno za doseganje ciljev organizacije. S segmentiranjem si organizacija pripravi podlago 
za izbiro ciljnih trgov. Segmentiranje je izredno pomemben dejavnik v procesu marketinga in 
nanj se moramo dobro pripraviti, da kasneje lažje določimo strategijo za izbiro trga. Ko 
izberemo svoje tržišče, se moramo odločiti, kako bomo izdelek pozicionirali. Glede na 
lastnosti izdelka si organizacija poišče primerno pozicijo na trgu. Če je ta pozicija svojevrstna, 
potem je uspeh praktično zagotovljen. 
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3 MARKETINŠKO KOMUNICIRANJE 

Komunikacija je bistvena za doseganje ciljev marketinga, zato moramo imeti vedno načrt 
komuniciranja z udeleženci našega podjetja. Ne moremo mimo marketinškega guruja Philipa 
Kotlerja, ki v svoji knjigi Kotler in Keller (2012, 476) razlaga marketinško komuniciranje kot 
sredstva podjetja, s katerimi skušajo posredno in neposredno informirati, opomniti in 
prepričati o svojih izdelkih in blagovnih znamkah, ki jih prodajajo. To so sredstva, s katerimi 
podjetje vzpostavi dialog in gradi odnose s potrošniki. Tomše (2014, 19) pravi, da je 
komuniciranje nujna sestavina marketinga, ki posreduje hotene informacije do ciljnih 
uporabnikov z namenom vplivati na njihova stališča.   

3.1 Vloga in pomen marketinškega komuniciranja 

Danes se uspešna podjetja ne sprašujejo, ali komunicirati ali ne, ampak jih zanima, kako 
načrtovati in izvesti komuniciranje, da bo doseglo želeno ciljno skupino (Konečnik Ruzzier 
2011, 207). Za učinkovito marketinško komuniciranje je bistveno načrtovanje, usklajevanje, 
natančno izvajanje in nadziranje vseh komunikacijskih aktivnosti. Gre za zapleten proces, ki 
poleg organizacije obsega še sredstva, metode in sporočila, s katerimi se prenašajo 
informacije o izdelku, da bi se porabniki lahko hitreje odločili za nakup (Kodrin, Brus in 
Erjavec 2013, 181).  

3.2 Orodja marketinškega komuniciranja 

Pri vplivu na naše kupce so nam v pomoč nekatera orodja marketinškega komuniciranja. Na 
spodnji sliki vidimo nekaj orodij, ki jih zajema marketinško-komunikacijski miks. V 
nadaljevanju smo nekatera orodja predstavili tudi bolj podrobno. 

 

Slika 3: Marketinško-komunikacijski miks 

Vir: Cadden in Lueder 2018. 
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3.2.1 Oglaševanje  

Smith in Zook (2011) pravita, da se oglaševanje konstantno spreminja, sploh v zadnjih letih 
doživlja nekatere velike spremembe, ki so povezane z digitalnim svetom, socialnimi mediji in 
prinašajo nove načine komuniciranja. Nadaljujeta, da je oglaševanje plačana oblika 
marketinškega komuniciranja in visoko regulirana dejavnost.  

V Sloveniji imamo oglaševalski kodeks, ki vsebuje nekatera pravila in etične dileme, ki se 
pojavljajo pri oglaševanju. 

Smith in Zook (2011) vidita prihodnost v integriranem oglaševanju, ki zajema: 
o Kontekstualno, vedenjsko, locirano oglaševanje. 
o Uporabniki kreirajo oglas. 
o Daljše oblike oglaševanja, da povečamo dejavnost uporabnikov in ustvarjamo stik z 

blagovno znamko. Krajše oblike oglaševanja, vplivanje na zavest. 
o Aplikacije so novi oglasi (ime ali logo lahko v sekundi doseže množice po celem svetu). 
o Integrirane mobilne aplikacije, TV in socialna TV (dodana vrednost, uporabniku 

podaljšajo izkušnjo, deljenje uporabnikov). 
o Postmoderni oglasi (abstraktni, nekonvencionalni, ampak v ozadju je vedno nekakšna 

povezava, ki jo ljudje začutijo). 
o Kreativni oglasi (optimizem, sreča, veselje, ljubezen, glasba, čustva so osnova za 

kreativne oglase). 

Za načrtovanje oglaševanja Smith in Zook (2011) svetujeta, da na začetku dobro analiziramo 
situacijo, da bomo lahko zapisali strategijo. Cilje določimo po modelu SMART (specifični, 
merljivi, učinkoviti, časovni). Nato lahko razvijemo strategijo kampanje, ki naj vključuje 
položaj, ciljne skupine, ključne prednosti, sekundarne koristi, vrste medijev. Nato običajno v 
igro vstopi agencija, ki pripravi taktiko oglaševanja in jo utemelji stranki. Sedaj prihajajo 
tedni ali meseci izdelovanja oglasa. Na koncu pa je oglas treba testirati, predno ga pošljemo 
naokoli. Po uspešnem testiranju oglas spustimo v javnost. Agencije ga morajo spremljati. V 
preglednici 1 so nekatere prednosti in slabosti oglaševanja. 

Preglednica 1: Prednosti in slabosti oglaševanja 

PREDNOSTI SLABOSTI 
o velik doseg,  
o različni mediji,  
o locirano,  
o krepi ozaveščenost blagovne znamke. 

o manjša verodostojnost,  
o veliki finančni vložki,  
o ne moremo ga hitro prilagoditi. 

 

Vir: Smith in Zook 2011 
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3.2.2 Pospeševanje prodaje 

Pospeševanje prodaje je predvsem kratkoročno orodje marketinškega komuniciranja. Če ga 
integriramo z ostalimi orodji, je zelo učinkovita podpora. Potrošnike spodbudi k hitrejšemu, 
večjemu nakupu, kot navajata Smith in Zook (2011), ki ločujeta tri različne metode za 
pospeševanje prodaje: 
o pospeševanje prodaje končnim porabnikom (degustacije, vzorci, darila, popusti, vračilo 

gotovine, programi zvestobe, nagradne igre ...), 
o pospeševanje prodaje trgovini (na primer popusti pri nabavi, darila, prireditve…) in 
o spodbude za prodajno osebje (bonusi, tekmovanja, izobraževanja, zabave, potovanja ...).  

Pospeševanje prodaja zahteva skrbno načrtovanje, zato Smith in Zook (2011) svetujeta, da se 
ga lotimo po korakih: 
o raziskava trga (kje smo, kdo je naša ciljna publika ...); 
o cilji pospeševanja (kaj želimo doseči, povečanje prodaje, predstaviti nov izdelek, nagraditi 

zveste kupce, porabiti zaloge, blokirati konkurenco, graditi bazo podatkov ...); 
o strategija (kako bomo to dosegli, kaj stranke želijo, identifikacija dolgoročnih strategij, 

smernice za vsak izdelek posebej, določitev proračuna, metode vrednotenja …); 
o taktika (kratkoročni pristop, spodbuda vodstva za hitro ukrepanje, skrajšana življenjska 

doba izdelkov, hiter odziv na težave, pomoč agencije ...); 
o akcija (izbira primernega orodja, ljudje, denar, čas, priprava ukrepov za nepričakovan 

odziv, časovni okvir, logistične poti, zakonodaja, socialni mediji, embalaža, nova navodila 
za uporabo, če je potrebno, testiranja ...). 

o kontrola (nadzor, merjenje, spremljanje pred promocijo, med njo in po njej, analiza stanja 
za nadaljevanje, doseg ciljne publike, ali smo v okviru proračuna, ali smo presegli 
pričakovanja, povečanje zavedanja o blagovni znamki …). 

V preglednici 2 so navedene nekatere prednosti in slabosti pospeševanja prodaje. 

Preglednica 2: Prednosti in slabosti pospeševanja prodaje 

PREDNOSTI SLABOSTI 
o koristno, ko želimo kupca potisniti skozi 

zadnjo fazo nakupa,  
o dokaj enostavno za merjenje,  
o ohranjanje odnosa z obstoječimi kupci, 

podpora blagovni znamki,  
o krepitev odnosov z udeleženci,  
o podpora oglaševanju,  
o zniževanje zalog. 

o pospeševanje potrebuje še druga orodja 
marketinškega komuniciranja,  

o previdnost pri izbiri promocije ni odveč, 
saj lahko nekatere naredijo več škode kot 
koristi,  

o cenovno ni ugodno,  
o kratkoročno orodje,  
o na dolgi rok lahko zmanjša zvestobo 

blagovne znamke. 

Vir: Smith in Zook 2011 
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3.2.3 Odnosi z javnostmi 

Odnosi z javnostmi ali PR (ang. public relation) je razvoj in vzdrževanje dobrih odnosov z 
različnimi javnostmi, je načrtovano in trajno prizadevanje za vzpostavitev in ohranjanje dobre 
volje in medsebojnega razumevanja. Javnosti so skupine udeležencev podjetja, ki jih Smith in 
Zook (2011) ločujeta takole: 
o zaposleni, 
o investitorji, 
o dobavitelji, 
o kupci, 
o distributerji, 
o zakonodajalci, 
o regulatorji, 
o skupnost, v kateri deluje podjetje, 
o mediji in celo konkurenca. 

Smith in Zook (2011) še navajata, da cilji PR-ja niso prodaja in tržni deleži, ampak so širše 
opredeljeni (npr.. pridobiti dobre kadre, dobiti dovoljenje za gradnjo nove tovarne, pritiskati 
na vlade, povečati moč blagovne znamke …). Bistvena orodja, ki se uporabljajo v PR, so: 
o tiskovna sporočila, 
o govori, 
o seminarji, 
o letna poročila, 
o dobrodelnost, 
o lobiranje, 
o dogodki, 
o intervjuji, 
o objave. 

V spodnji preglednici so nekatere prednosti in slabosti odnosov z javnostmi. 

Preglednica 3: Prednosti in slabosti odnosov z javnostmi 

PREDNOSTI SLABOSTI 
o nič stroškov oz. minimalni stroški, 
o PR-sporočilo ima večjo kredibilnost kot 

oglaševanje, saj je potrjen s strani tretje 
osebe, 

o s PR-sporočilom lahko odlično gradimo 
na ugledu blagovne znamke. 

o nadzor nad sporočilom je praktično 
nemogoč, 

o mediji lahko popačijo sporočilo, 
o sporočilo se lahko širi preko ciljnih 

skupin, 
o s PR-sporočili ne raste prodaja. 

Vir: Smith in Zook 2011 
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3.2.4 Neposredni marketing 

Je zelo učinkovito orodje marketinškega komuniciranja, je način komunikacije s potencialno 
stranko, pri čemer je promocijski material dostavljen individualno, obenem pa zahteva 
takojšen odziv. Končni cilj je vzpostavitev trajnejših odnosov s strankami in učinkovito 
ciljanje.  

Smith in Zook (2011) navajata, da gre za celostni, strateški pristop komuniciranja, ki 
uporablja: tiskovine (direktna pošta, razglednica, katalog, brošura ...), telemarketing, klasične 
medije (televizijska prodaja, radio oglasi), uporabo sodobne tehnologije (e-pošta, internet, 
sms). V preglednici 4 so naštete nekatere prednosti in slabosti neposrednega marketinga, ki jih 
opažata Smith in Zook (2011). 

Preglednica 4: Prednosti in slabosti neposrednega marketinga 

PREDNOSTI SLABOSTI 
o možnost merjenja odzivov, 
o ciljno usmerjeno, 
o nizki stroški, 
o ohranjanje dobrih odnosov s kupci, 
o visoka stopnja zadovoljstva, 
o visoka stopnja odziva, 
o več zasebnosti, 
o časovno načrtovano. 

o pogosto ima neposredni marketing 
konotacijo nezaželene pošte, 

o začetni stroški pridobivanja baze 
podatkov so visoki, 

o uporablja se velike količine papirja, 
o vdor v zasebnost kupca, 
o kupec lahko zavrže sporočilo. 

Vir: Smith in Zook 2011 

3.2.5 Digitalno oglaševanje 

Digitalni marketing je skupen izraz za trženje izdelkov ali storitev z uporabo digitalnih 
tehnologij, predvsem na internetu, na mobilnih telefonih, v »dekran« oglaševanju ter vseh 
drugih digitalnih medijih, pravita Smith in Zook (2011) in dodata, da uporabnik na spletu 
pričakuje: 
o kakovostno vsebino (dizajn mora biti privlačen in prilagojen dejavnosti, vodovodno 

podjetje ne bo imelo vsebine o čokoladi); 
o preprosto navigacijo (da takoj najde kontakt, reference …, da je stran prilagojena tako 

računalniku kot tablici in mobilnemu telefonu, naročilo mora biti le par klikov stran, 
drugače uporabnik tega ne kupi, preveč zavihkov ni priporočljivo); 

o hitro nalaganje (če se ne da preprosto naložiti nečesa s spleta, uporabnika to jezi in 
zapusti stran); 

o posodobljenje informacije (če spletna stran ni posodobljena, išče uporabnik drugo z 
novimi informacijami). 
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Danes je digitalni marketing zelo pomemben in poslužujejo se ga podjetja vseh vrst in 
velikosti. Lahko bi rekli, da če nisi na družbenih omrežjih, potem sploh ne obstajaš. 
Pomembno je, da se podjetja zavedajo razpona digitalnega marketinga in ga uporabljajo sebi 
v prid. Kot vsa orodja marketinškega komuniciranja ima tudi digitalni marketing nekatere 
prednosti in slabosti, ki smo jih našteli v preglednici 5. 

Preglednica 5: Prednosti in slabosti digitalnega oglaševanja 

PREDNOSTI SLABOSTI 
o merljivost podatkov, 
o povezanost z uporabniki, 
o cenovno ugodno, 
o boljše segmentiranje, 
o učinkovito ciljno trženje. 

o če ni prometa, stran ni uporabna, 
o zahteva se stalen vir svežih vsebin, 
o ni varnosti pred vdori hekerjev, 
o potrebuje veliko vzdrževanja. 

Vir: Smith in Zook 2011 

3.2.6 Sejmi 

Sejmi so edinstveni v tem, da so edini medij, ki združi celoten trg, tako prodajalce kot kupce 
in konkurenco. So torej močno komunikacijsko orodje, ki pa za seboj potegne temeljito 
načrtovanje in usposabljanje. Razstavna strategija mora vključevati: pravilno izbiro prostora 
in postavitev, dizajn zgodbo, taktike komuniciranja, usposobljeno osebje, dnevni načrt in 
spremljanje po sejemskih učinkov, na koncu pa seveda kontrolo nad celotnim dogajanjem 
(Smith in Zook 2011). 

Smith in Zook (2011) pravita, da ko se odločamo za obisk sejma, moramo imeti jasno 
opredeljene cilje in gledati na to kot na niz dogodkov, kamor bomo integrirali ostala 
komunikacijska orodja, ki bodo skrbno izbrana in planirana vnaprej. Učinkovitost se kaže v 
izbiri sejma, saj moramo izbrati takšnega, ki prinese največ možni pozitivnih učinkov, za lažje 
načrtovanje pa uporabimo kontrolni seznam: 
o vrsta sejma (lokalni, nacionalni, mednarodni); 
o ciljna publika (revizija tipa in števila obiskovalcev); 
o čas (ali bomo imeli dovolj časa za pripravo?); 
o prostor (so kakšne omejitve?); 
o stroški (glede na možne učinke, število obiskovalcev); 
o pretekli učinki (ali so bili pozitivni, ali imamo kakšne reference od drugih); 
o usposabljanje (zaposlenim mora biti jasen namen); 
o kaj želimo doseči (prodaja ali graditi blagovno znamko); 

Sejmi so specifično naravnani dogodki, kjer je izrednega pomena naša predstavitev. Zato se 
moramo na njih res dobro pripraviti, saj gre za enkratni dogodek, ki ga ne moremo ponoviti. 
Vsak vtis ustvari kupcu določeno sliko o podjetju in njegovih izdelkih. Da bi se dobro 
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pripravili na sejem, v preglednici 6 predstavljamo nekaj prednosti in slabosti, ki jih sejmi 
prinašajo. 

Preglednica 6: Prednosti in slabosti sejmov 

PREDNOSTI SLABOSTI 
o celoten trg pod eno streho, 
o privlačno okolje z nadzorovanimi 

sporočili, 
o sprejemamo naročila,  
o pridobivamo nove stranke,  
o predstavljamo blagovno znamko, 
o naredimo poizvedbo o potrebah kupcev, 
o takojšen odziv na izdelek. 

o visoki stroški razstavljanja, 
o veliko predpriprave s promocijo,  
o pripravo osebja, daril, pospeševanja, 
o trdo delo, zato veliko podjetij ne najde 

dovolj motivacije za pripravo na sejme, 
o konkurenca vidi naše delo, 

Vir: Smith in Zook 2011 

3.2.7 Sponzorstvo 

V primeru sponzorstva gre za pogodbeno razmerje, v katerem se ena stranka (sponzor), 
obveže, da izroči določena sredstva (denar, izdelki, storitve) drugi stranki (sponzorirancu), ki 
v zameno opravi določeno storitev, kot je oglaševanje, promocija, PR … Gre torej za 
dvostranski posel, kar sponzorstvo ločuje od donatorstva. Da dosežemo boljše učinke, 
moramo sponzorstvo pomešati z drugimi orodji marketinškega komuniciranja. Izvedemo 
lahko pilotno testiranje, da določimo doseg. Smiselno je meriti učinke, ki jih dosegamo. 
Sponzoriramo lahko perspektivne športnike ali športne klube, razne dogodke, ustanove, 
umetnike … praktično vse, (Smith in Zook 2011). 

Kot za vsako aktivnost moramo tudi za sponzorstvo natančno načrtovati: 
o določitev ciljne skupine; 
o opredelitev ciljev; 
o analizo dosedanjih in preteklih sponzorstev; 
o strategijo (kako sponzorstvo pripomore k marketinški strategiji); 
o taktične podrobnosti; 
o analizo sredstev za najboljše možne učinke (Smith in Zook 2011). 

Bistvo je da si jasno določimo cilje, ki jih želimo s sponzoriranjem doseči: 
o večanje ozaveščenosti; 
o krepitev blagovne znamke; 
o izboljšanje ali ohranjanje dobrih odnosov; 
o povečanje prodaje; 
o odpiranje zaprtih trgov; 
o privabljanje distributerjev; 
o ustvarjanje promocijskega materiala (Smith in Zook 2011). 
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Sponzorstvo ima kar nekaj prednosti, prav tako pa nekatere slabosti, ki jih navajamo v 
preglednici spodaj. 

Preglednica 7: Prednosti in slabosti sponzorstva 

PREDNOSTI SLABOSTI 
o stroškovna učinkovitost, 
o dosega posebne vrste občinstva, 
o povečuje zavedanje o blagovni znamki, 
o izboljšuje odnose z različnimi udeleženci, 
o povečuje prodajo, 
o razvija nove trge, 
o pozitiven odziv zaposlenih. 

o lahko je drago, če smo edini sponzor, 
o težko ločimo učinke od ostalih orodij, 
o lahko prihaja do negativnih asociacij, v 

kolikor sponzoriranec ne dosega dobrih 
rezultatov, 

o če je več sponzorjev, potem nihče ne 
izstopa dovolj. 

Vir: Smith in Zook 2011 

3.2.8 Merchandising 

Merchandising (slo. trgovanje) se začne z razporejanjem izdelkov na prodajne police. Gre za 
pomembno funkcijo vsake razvite trgovske družbe. S tem ko skupinam izdelkov in 
posameznim izdelkom določimo položaj na polici, lahko občutno izboljšamo prodajo 
posameznih proizvodov in zmanjšamo operativne stroške v trgovini. Kupec namreč v 70 % 
primerov sprejme nakupno odločitev znotraj trgovine, pravita Smith in Zook (2011), in 
navajata nekatera orodja, ki se uporabljajo pri merchandisingu: 
o letaki in škatle z vzorčki (vzemi enega), 
o nalepke,  
o posterji, 
o panoji, 
o vzorci, 
o plastični modeli 3D ali drugi materiali, 
o elektronske naprave (reflektorji, video, televizija), 
o položaj na polici, 
o ureditev izložbe. 

Za trgovca je pomemben zunanji in notranji izgled trgovine. Prav tako so za trgovca bistveni 
naslednji dejavniki: 
o Pretok kupcev znotraj trgovine: če nečesa ne vidiš, tega ne boš kupil. Čas v trgovini 

poveča število nakupov. Pretok – z usmerjanjem skozi celo trgovino (IKEA). 
o Nivoji merchandisinga: parfumi pred trgovino, impulzni izdelki na ključne lokacije, križni 

merchandising – skupaj komplementarni izdelki, polne police delujejo za FMCG, lahko pa 
je nasprotni učinek za butične izdelke. Višina oči je nakupna višina (trgovci sicer lahko 
tudi iščejo optimalno razporeditev glede na dimenzije artiklov). Zahodnjaško oko bere z 
leve proti desni – trgovec lastno blagovno znamko postavi levo od izdelčne. 
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o Barvne zapore: kupec s pogledom preleti 1,2 m/s z razdalje 2,5 metra. Barvni displeji 
ustavijo oko – pomen barve (bela in modra za svežino …). 

o POS-displeji so velikokrat prepovedani ali proti plačilu. 
o Razno: zvočni učinki in uporaba dišav znotraj trgovine (Smith in Zook, 2011). 

Tudi to orodje prinaša nekaj prednosti, prav tako pa zajema nekatere slabosti, ki smo jih 
navedli v spodnji preglednici. 

Preglednica 8: Prednosti in slabosti merchandisinga 

PREDNOSTI SLABOSTI 
o POS merjenje prodaje v času pred akcijo, 

med njo in po njej, 
o nakupne odločitve kupec sprejema v 

trgovini, 
o moč nadzorovanja, 
o možnost izpostavljanja določenih ciljev. 

o prostor in izvedba nista cenovno ugodna, 
o zahteva svoj čas, 
o treba je motivirati trgovca. 

Vir: Smith in Zook 2011 

3.2.9 Embalaža 

Embalaža ima več namenov, razlagata Smith in Zook (2011), saj predstavlja konkurenčno 
prednost in prihranek denarja. Deluje kot vizualni element v trgovini, prav tako pa deluje tudi 
po nakupu, zato je zelo učinkovit oglaševalski medij. Pogosto se zgodi, da sprememba 
embalaže omogoči izdelku velik tržni preboj.  

Kreativna embalaža ustvarja konkurenčno prednost in pritegne mimoidoče. Prepričati mora 
opazovalca, da vsebina ustreza obljubljenemu. Z udarno embalažo gradimo osebnost 
blagovne znamke. Poleg marketinškega učinka mora embalaža komunicirati s kupcem kot 
tudi: 
o zaščititi izdelek; 
o prikazovati vse zakonske predpise; 
o imeti primerno velikost; 
o omogočati razdeljevanje izdelka; 
o biti okolju prijazna; 
o biti enostavna za uporabo; 
o biti vizualno privlačna (oblika, velikost, barva, grafika, material, vonj …) in 
o biti drugačna, da jo hitro najdemo (Smith in Zook 2011). 
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Spodaj, na sliki 4, vidimo embalažo jogurta, ki očitno cilja na starše majhnih otrok. Dobra 
marketinška poteza, saj bodo starši z veseljem kupili takšen jogurt svojemu otroku kot pa 
enak jogurt v navadni embalaži brez zabavne kravice. 

 
Slika 4: Embalaža za jogurt kot orodje marketinškega komuniciranja 

Vir: Lin 2015. 

Embalaža naredi ogromen vtis na kupca, zato je smiselno, da o njej razmišljamo. V spodnji 
preglednici lahko razberemo, katere so prednosti spreminjanja embalaže in katere slabosti 
lahko spreminjanje embalaže prinese za sabo. 

Preglednica 9: Prednosti in slabosti embalaže 

PREDNOSTI SLABOSTI 
o pravijo, da je embalaža tihi prodajalec, 

saj jo kupec lovi z očmi, 
o z embalažo kupec odnese domov tudi 

blagovno znamko, 
o deluje še dolgo po nakupu, 
o je konkurenčna prednost. 

o zahteva veliko časa za spremembo, 
o spreminjanje je drago, 
o če ni primerna, praktična, privlačna, je 

kupec sploh ne bo opazil. 

Vir: Smith in Zook 2011 
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4 BLAGOVNA ZNAMKA  

Ko pomislimo na blagovno znamko, pomislimo na kvaliteto, pripadnost, tradicijo. Na svetu so 
blagovne znamke, ki že dolga leta, desetletja ali celo stoletja vztrajajo na trgu. Uporabniki 
blagovnih znamk le-te vzamejo za svoje, z njimi rastejo, se razvijajo. Konečnik Ruzzierjeva 
(2011, 157) pravi, da je blagovna znamka kompleksna entiteta, ki zajema logotip, podjetje, 
pravno sredstvo, identiteto, podobo, odnos, osebnost in dodano vrednost. Prav tako blagovno 
znamko kot entiteto navajata Kozjan in Gomezelj (2012, 27), ki sta mnenja, da se morajo 
potrošniki poistovetiti z blagovno znamko in jo vzeti za svojo. Dodajata, da je blagovna 
znamka lahko dobra konkurenčna prednost podjetja in mora predstavljati osrednji del 
marketinške in poslovne strategije. Na spodnji sliki so logotipi nekaterih svetovno znanih in 
izredno uspešnih blagovnih znamk. 

 

Slika 5: Blagovne znamke 

Vir: Writer 2015. 

4.1 Vloga in pomen blagovne znamke 

Iršič, Milfelner in Pisnik (2016, 102) pravijo, da označevanje izdelkov poznamo že stoletja. 
Prve oblike blagovnih znamk zasledimo že pri starodavnem lončarstvu in podobah izklesanih 
iz kamnov. Pravijo še, da izraz »brand« izhaja iz norveške besede »brandr«, kar pomeni 
zažgati. Zažiganje so uvedli živinorejci, da so lahko živino ločevali med seboj.  
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Iršič, Milfelner in Pisnik (2016, 102, po Chernatony 2001) trdijo, da sama opredelitev 
blagovne znamke govori o kompleksni entiteti, ki ustvarja vez med njenimi ustvarjalci in 
odjemalci. Gre za celovit pristop, ki zajema vidik upravljavca blagovne znamke in vidik 
uporabnika blagovne znamke. Blagovna znamka tvori skupek prepričanj, kulture, vrednot in 
smotrov, ki so pomembni za odjemalca, bistvo blagovne znamke pa je v izdelku in njegovi 
kakovosti, medtem ko so ime, logotip, simbol, barva in slogan le vizualni elementi, ki 
pomagajo pri identifikaciji in razlikovanju. 

Pompe (2017) razlaga, da je gledanje na blagovno znamko kot identitetno sredstvo že 
zastarelo, saj se nanjo veže mnogo več vsebin in nalog. Pravi, da je blagovna znamka 
univerzalen komunikacijski subjekt. Znamka je predstavnik, promotor, pogajalec, agent, 
sogovornik, svetovalec, celo prijatelj. Po njegovem mnenju najboljši upravitelji s pomočjo 
blagovne znamke ustvarijo emocionalen stik ali točko dotika, ko se znamka nekoga čustveno 
dotakne. Na tej stopnji se ustvarja najkakovostnejši odnos, še doda. 

Ko danes govorimo o blagovnih znamkah, imajo le-te seveda različne pomene, ne le 
identifikacijskega. Vedno večjo veljavo ima razmišljanje o zgodbi, ki stoji za določeno 
blagovno znamko. Odjemalci so vedno zahtevnejši, iščejo inovativnost, nekaj, da jih navduši, 
prepriča za nakup blagovne znamke. V pomoč pri doseganju prepoznavnosti blagovne 
znamke so različni vizualni simboli, s katerimi dosežemo razlikovanje istovrstnih izdelkov 
med seboj (Iršič, Milfelner in Pisnik 2016, 102).  

Kot zanimivost smo na spletni strani Valicon (2016) našli podatek o priljubljenosti blagovnih 
znamk v Sloveniji. Leta 2015 smo pri nas najbolj zaupali blagovni znamki Barcaffe, sledili so 
ji Milka, Radenska, Coca-cola, Argeta, Alpsko mleko, Cockta, Fructal, Cedevita in Perutnina 
Ptuj. Kot lahko opazimo prevladujejo domače znamke brezalkoholnih pijač, ki dobro 
konkurirajo globalni Coca-coli. 

Med najmočnejše blagovne znamke na svetu po lestvici Interbrand sodita Coca-Cola in IBM, 
ki sta na trgu že več kot 70 let. Med mlajšimi izstopa Google, ki je prisoten manj kot 20 let. 
Interbrand (2018) je objavil lestvico najmočnejših blagovnih znamk za leto 2017, ki jih 
prikazuje slika 6. Neverjetno rast dosega Facebook, nepredstavljivih 48 % in skupno vrednost 
48.188.000 USD. Če pogledamo lestvico od zgoraj navzdol, že več let na prvem mestu 
kraljuje Apple, katerega vrednost se približuje 200.000.000 USD.  

Seznam zajema vse vrste izdelkov, od alkoholnih pijač, avtomobilov, tehnologije, restavracij, 
oblačil, medijev, logistike, elektronike, financ, izdelkov široke potrošnje … Na prvih treh 
mestih imamo blagovne znamke, ki se ukvarjajo s tehnologijo, kar je na nek način 
pričakovano, saj živimo v dobi informacijsko-komunikacijske tehnologije.  
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Slika 6: Najuspešnejše svetovne blagovne znamke leta 2017 

Vir: Interbrand 2018. 

4.2 Vrste blagovnih znamk 

Na spletni strani Urada Evropske unije za intelektualno lastnino je zapisano, da je znamka 
uporabnikov simbol, po katerem se le-ti ločijo od konkurentov. Z registracijo je moč blagovno 
znamko zaščititi in dalje razvijati. Nekatere države sicer dovolijo zaščito blagovne znamke, 
tudi če ta ni registrirana. Vendar je bolje, da se jo registrira in s tem zaščiti. Edina omejitev pri 
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registraciji znamke je, da mora biti nedvoumno opredeljena, da bo vsem jasno, kaj zajema 
(EUIPO 2018). Pri uradu EUIPO lahko uporabniki registrirajo naslednje vrste znamk: 
o besedno, 
o figurativno, figurativno z besednimi elementi, 
o oblikovno, oblikovno z besednimi elementi, 
o pozicijsko, 
o vzorčno, 
o barvno (enobarvno), 
o barvno (kombinacija barv), 
o zvočno,  
o gibalno,  
o multimedijsko in 
o holografsko (EUIPO 2018). 

Blagovna znamka je torej ogledalo organizacije ne glede na svojo obliko. Nekatere 
organizacije zaščitijo svojo blagovno znamko tako besedno kot figurativno. Na spodnji sliki je 
primer Adidas, ki uporablja tako besedno blagovno znamko kot tudi figurativno oz. 
kombinacijo obeh. 

 

Slika 7: Logotip blagovne znamke Adidas 

Vir: WC 2018. 
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5 POLEPITEV VOZIL 

»Car wrapping«, »car wrap« ali »vehicle wrapping« so angleški izrazi, ki še nimajo 
konkretnega prevoda v slovenščino. Nekateri izvajalci te storitve uporabljajo besedno zvezo 
»oblačenje vozil«, drugi »polepitev vozil« in tretji »foliranje vozil«. V namen raziskave smo 
uporabili izraz polepitev vozil, saj se nam zdi to smiseln prevod glede na to, da vozilo delno 
ali v celoti polepimo. V nadaljevanju smo opredelili polepitve vozil in njihovo uporabo. 

5.1 Opredelitev polepitve vozil 

Polepitve vozil segajo v začetek 90. let, ko je grafična tehnologija zamenjala klasično 
slikarsko. Ustvarili so vinil, ki ga lahko režemo na poljubne velikosti in je napet na rolo za 
lažje prenašanje. Leta 1993 je ameriško podjetje Super Graphics izvedlo nepredstavljivo 
aktivnost, t. i. pano so zamenjali za polepitev vozila. Celoten avtobus so polepili v oglas za 
pijačo Pepsi. Takšen nov način oglaševanja je hitro pridobival na popularnosti (Hubbard 
2003).  

Polepitev vozila se izvaja s samolepilno vinilno folijo, ki jo lahko dobimo v vseh možnih 
barvah in vzorcih. Na to folijo lahko tudi tiskamo in nato polepimo vozilo (Custom Cars 
World 2016). Pri podjetju Poglej Poglej (b. l.b) pravijo, da lahko vozilo polepijo delno ali 
popolnoma. S tem se zaščiti avtomobilsko površino in pridobi na unikatnosti, kar odraža 
osebnost in določeno podjetje. 

Sam postopek polepitve vozila zahteva nekaj izkušenj in mirno roko. Najpomembnejša je 
izbira vinilne folije, saj nimajo vse folije enakih lastnosti. Nekatere so debelejše kot druge, 
nekatere so prožnejše. Treba je vedeti, v kakšne namene bo vozilo uporabljeno. Različne 
folije se različno odzivajo tudi glede na vremenske razmere, zato je pomembno, ali bo vozilo 
večino časa prevozilo v zimskem ali poletnem obdobju (Ivers 2011, 11). 

Campbell (2011, 8–11) pravi, da je neverjetno, kako so se polepitve spreminjale skozi čas. Od 
samih začetkov, ko je bila folija še posebej trda in težko ukrotljiva, do danes, ko so folije 
izredno elastične, obstojne in že vseh možnih barv. Meni, da je za to zaslužen tehnološki 
porast v grafični industriji. Polepitve so trenutno prisotne povsod okoli nas, saj jih vidimo na 
avtobusih, avtomobilih, plovilih, pohištvu, steklenih površinah in še kje. V prihodnosti 
pričakuje še več polepitev, saj gre za storitev z visoko vrednostjo, sploh v oglaševanju. 
Uporaba polepitev je primerna tako za majhna kot tudi velika podjetja. Dodaja še, da se 
podjetja vedno bolj zavedajo pomanjkljivosti standardnih televizijskih oglasov, saj uporabniki 
s pomočjo časovnega zamika preskakujejo oglase med filmi, zato se podjetja vedno bolj 
obračajo proti oglaševanju zunaj doma. 
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5.2 Uporaba polepitve vozil v praksi 

Ko se podjetje odloča za izbrano obliko oglaševanja, je pomembno poznati vse prednosti in 
slabosti posameznih orodij marketinškega komuniciranja. Če vzamemo za primer polepitev 
vozil, lahko hitro ugotovimo, da gre za izredno učinkovito marketinško-komunikacijsko 
orodje. Averill (2017) navaja, kakšne prednosti nam lahko polepitev vozila prinese: 
o več potencialnih kupcev; 
o takšen način oglaševanja doseže 85 % ljudi ne glede na njihov dohodek; 
o ustvari lahko od 20.000 do 70.000 vtisov na dan; 
o izpostavljenost podjetja se poveča za 15 % glede na ostale načine oglaševanja; 
o oglas je izpostavljen na avtocestah, v mestih, na pločnikih, na parkiriščih; 
o več kot 70 % ljudi navaja, da preberejo grafiko polepljenega vozila; 
o povprečen voznik prepotuje več kot 300 km tedensko, kar ustvarja priložnost za večjo 

opaznost; 
o avtomobilska grafika in polepitev vozil sta trenutno najhitreje rastoči obliki oglaševanja v 

ZDA, kar dokazuje, da gre za uspešno strategijo. 

Spodaj prilagamo sliko, ki res pusti velik vtis na gledalcu. Takšne polepitve so izredno opazne 
in se jih poslužujejo predvsem večja podjetja. A tudi manjša podjetja jim hitro sledijo z 
izvirnostjo. 

 

Slika 8: Primer oglaševanja izdelka Mars 

Vir: Wikilinks b. l.. 

Tudi Smith (2011) razlaga o prednostih polepitve vozil. Meni namreč, da so polepitve zelo 
dobro orodje za večanje prodaje in ozaveščanja blagovne znamke. Poleg tega dobra grafika 
izstopa in je definitivno opazna na vsakem koraku. Tudi on navaja, da je vidnost takšnih 
oglasov neverjetna in lahko doseže več 10.000 vtisov na dan. Kot zanimivost izpostavi tudi 
neagresivnost takšnega načina oglaševanja. V primerjavi s televizijo in radiom, ki nas zmotita 
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z oglaševanjem, nas polepitve ne. Potencialni kupci se po njegovem mnenju namreč bolje 
odzivajo na pristop, ki jih ne posiljuje z oglaševanjem. Smith poudarja še stroškovno 
učinkovitost, povrhu vsega pa je s polepitvijo avtomobil dodatno zaščiten. Najboljše od vsega 
pa je, da se lahko s polepitvijo cilja lokalno, še doda. 

 

Slika 9: Primer oglaševanja blagovne znamke Red Bull 

Vir: Avtomenos 2011. 

Ugotavljamo, da polepitve vozil prinašajo občutno več prednosti kot slabosti. Slabosti namreč 
do sedaj še nismo zasledili. Ker so polepitve prisotne na vsakem našem koraku, prilagamo 
dve sliki, na katerih sta oglaševani vsem poznani blagovni znamki. 

 

Slika 10: Primer oglaševanja blagovne znamke Coca-cola 

Vir: Availablecar b. l..
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6 EMPIRIČNI DEL – RAZISKAVA O UPORABNOSTI POLEPITVE VOZIL 
KOT ORODJA MARKETINŠKEGA KOMUNICIRANJA 

V tem poglavju smo na podlagi teoretičnega ozadja raziskovali uporabnost polepitve vozil kot 
orodje marketinškega komuniciranja. Intervjuvali smo različne osebe, s pomočjo katerih smo 
pridobili poglobljen pogled v tematiko. V naslednjih točkah smo opisali raziskovalno metodo 
in sodelujoča podjetja. Posebno pozornost smo namenili intervjujem in njihovi analizi. Za 
konec pa smo pripravili še nekatera priporočila za poslovno prakso in predloge za 
nadaljevanje raziskovanja dotične tematike. 

6.1 Opis metodologije raziskovanja 

Kvalitativno raziskovanje išče intenziven ali dolgotrajen kontakt s situacijami, ki so običajne, 
normalne in odražajo življenje oseb, skupin, družb, organizacij (Kordeš in Smrdu 2015, 15). 
Avtorja pravita, da gre za razumevanje in reagiranje na situacije in dogodke, raziskovalca 
namreč zanima celoten vpogled v kontekst, ki ga preučuje. Nadaljujeta, da je bistvena analiza, 
ki je narejena v besedah, ki jih združujemo in razbijamo, raziskovalec jih primerja, analizira 
in išče vzorce. 

Izvedli smo kvalitativno metodo raziskovanja v obliki polstrukturiranega intervjuja, v sklopu 
katere smo izvedli 9 intervjujev. Zanesljivost raziskave smo povečali z uporabo triangulacije 
po skupinah, kar pomeni, da smo intervjuvali tri različne skupine, ki smo jih spraševali o isti 
tematiki. Udeležence smo razdelili na posrednike, izdelovalce in uporabnike. V prvo skupino 
intervjujev smo vključili direktorje in lastnike različnih podjetij, ki se posredno ukvarjajo s 
polepitvami vozil. Prav tako smo v raziskavo vključili direktorje in lastnike podjetij, ki se 
neposredno ukvarjajo s polepitvami vozil. V tretji skupini pa smo zajeli lastnike podjetij, ki 
uporabljajo polepitve vozil. 

Za potrebe raziskave smo, kot navajamo zgoraj, izbrali polstrukturiran intervju, ki je po  
Kordeš in Smrdu (2015, 40) najpogostejša oblika pridobivanja kvalitativnih podatkov. 
Navajata še, da so vprašanja odprtega tipa in so lahko predhodno zastavljena. Raziskovalce 
zanima predvsem, kje so problemi, kako ljudje gledajo nanje in kakšno terminologijo 
uporabljajo glede na razumevanje pojava. Pri takšnih intervjujih je pomembna fleksibilnost, 
saj se bolj približamo afektivni in vrednostni ravni, odgovori so bolj spontani in korektni.  

Ker smo želeli povečati zanesljivost in veljavnost raziskave, smo se odločili za uporabo 
triangulacije, za katero Kordeš in Smrdu (2015, 73) navajata, da je dobra izbira za povečanje 
veljavnosti, saj uporabimo več metod zbiranja podatkov, več vrst podatkov, več virov 
podatkov, več raziskovalcev, kar nam omogoča ustrezno omejitev zaključkov. 
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6.2 Predstavitev udeležencev raziskave 

V naši raziskavi smo zajeli tri različne skupine intervjuvancev. Za boljšo predstavo smo v 
spodnjih poglavjih opisali vsakega intervjuvanca posebej, njegovo podjetje in storitve, ki jih 
opravlja. Vsa podjetja, ki smo jih zajeli v raziskavi, so vpletena v proces polepitve vozil. 
Predstavljamo tri podjetja, ki se s polepitvijo vozil ukvarjajo posredno, tri podjetja, ki se s 
polepitvijo ukvarjajo neposredno in tri podjetja, ki uporabljajo polepitev vozil v oglaševalske 
namene. To so: 
o Coolio, 
o Taksi Rondo, 
o Alpetour, 
o Poglej Poglej, 
o Kompare, 
o Mediafol grafika, 
o Mdance, 
o Janus Trade, 
o A2S. 

6.2.1 Coolio  

Coolio pravzaprav ni podjetje, ampak platforma, ki deluje v sklopu podjetja LVMG, d. o. o., 
ki se ukvarja s posredovanjem oglaševalskega prostora. Platformo sta ustvarila mlada 
podjetnika, ki sta razmišljala, kako bi z vožnjo lahko zaslužila. Prišla sta na idejo, da združita 
podjetja in posameznike in tako ustvarila Coolio. Coolio podjetjem omogoča učinkovito 
zunanje oglaševanje, po drugi strani pa voznikom vir zaslužka. Pri podjetju pravijo, da gre za 
nov interaktiven način oglaševanja, s katerim podjetja segmentirano dosežejo svojo ciljno 
publiko, povečajo lojalnost blagovni znamki in pospešijo prodajo (Coolio 2016a).  

 

Slika 11: Logotip Coolio 

Vir: Coolio 2016a. 

Naročnikom torej ponujajo izbor določene regije in časa kampanje, pa tudi segmentacijo 
voznikov in vozil, s čimer zagotavljajo povečanje prodaje, doseganje ciljne publike, 
prepoznavnost in lojalnost blagovne znamke, viralnost oglasov in statistiko posamezne 
kampanje (Coolio 2016b). Voznikom omogočajo vir zaslužka med vsakdanjimi opravili. To 
pomeni, da se posamezni voznik registrira na njihovi spletni strani, si izbere kampanjo, ki mu 
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ustreza, in nato čaka na klic. Ko voznika izberejo, mu strokovno polepijo avtomobil in tako z 
vožnjo prične služiti (Coolio 2016c). Spodaj prilagamo sliko, kjer lahko vidimo primer 
pretekle kampanje voznikov Coolio. 

 

Slika 12: Primer oglaševalske akcije podjetja Beeping 

Vir: Coolio 2017. 

6.2.2 Taksi Rondo 

Podjetje Taksi Rondo, d. o. o., prevozi in oglaševanje, se že 18 let ukvarja s prevozom oseb. 
Pravijo, da jih odlikuje sodoben in kvaliteten vozni park srednjega in višjega cenovnega 
razreda. Prav tako so ponosni na svoj odzivni čas, nizke cene ter zanesljivo in prijazno osebje. 
Poleg prevozov nudijo tudi kurirske storitve in možnost oglaševanja na različnih površinah 
avtomobila (Taksi Rondo b. l.b). 

 

Slika 13: Logotip Taksi Rondo  

Vir: Taksi Rondo b. l.a. 

Njihov vozni park je aktiven 24 ur na dan po vsej Ljubljani z okolico. Opaznost in vidnost sta 
zagotovljeni z visoko frekvenco voženj po ulicah in mestu. Vozila na dan naredijo povprečno 
400 km. Oglašuje se lahko na prednjem in zadnjem blatniku, na steklih, na vratih, na pokrovu 
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motorja in celotnem vozilu (Taksi Rondo b. l.c). Na sliki spodaj lahko vidimo primer 
oglaševanja podjetja Taksi Rondo. 

 

Slika 14: Primer oglaševanja na taksiju – Tic 

Vir: Taksi Rondo b. l.c. 

6.2.3 Alpetour  

Alpetour, d. o. o., potovalna agencija, je družba z močnim razvojnim potencialom ter 
inovativnim opravljanjem storitev. Alpetour je največji ponudnik medkrajevnega in cestnega 
prometa na območju Gorenjske. Opravljajo tudi občasne prevoze in turistično dejavnost. 
Ponašajo se z dvema certifikatoma kakovosti SIST ISO 9001 in SIST EN ISO/IEC 17020 tip 
C (Alpetour 2016b). 

 

Slika 15: Logotip Alpetour  

Vir: Alpetour 2016a. 

Družba Alpetour se prav tako ukvarja z oglaševanjem na avtobusih. Ker so največji prevoznik 
na Gorenjskem, so njihovi avtobusi konstantno na poti in zato so opazni. Pravijo, da je 
prednost v dolgoročni prisotnosti reklamnega sporočila. Prav tako menijo, da sam strošek na 
dan ni velik in je zato to mikaven način oglaševanja. Ponujajo oglaševanje na zadnji steni s 



 

30 

stekli ali brez njih, levi ali desni steni s stekli ali brez njih in na celotni površini avtobusa s 
stekli ali brez njih (Alpetour 2016c). Na spodnji sliki lahko vidimo delno polepitev avtobusa. 

 

Slika 16: Primer oglaševanja na avtobusu – Coldrex 

Vir: Alpetour 2016c. 

6.2.4 Poglej Poglej  

Podjetje Poglej Poglej se primarno ukvarja s polepitvami vozil. Na tem področju so prisotni 
praktično od samih začetkov, kar jim omogoča kvalitetno izvedbo storitev. Podjetje se prav 
tako ukvarja z grafičnimi storitvami, profesionalno nego vozil, polepitvijo vozil in plovil. 
Največjo tržno nišo podjetja predstavljajo polepitve vozil (Poglej Poglej b. l.a).

 

Slika 17: Logotip Poglej Poglej  

Vir: Poglej Poglej b. l.a. 
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Podjetje lahko polepi avtomobil delno ali v celoti. Pravijo, da polepitev doda avtomobilu 
unikatnost. Prav tako lahko s polepitvijo zamenjajo barvo vozila in ga zaščitijo pred 
mehanskimi vplivi. Rabljenemu vozilu lahko osvežijo izgled (Poglej Poglej b. l.b). Na sliki 
spodaj lahko vidimo polepitev vozila v oglaševalske namene. 

 

Slika 18: Primer celotne polepitve vozila – Gorex 

Vir: Poglej Poglej b. l.b.

6.2.5 Kompare  

Podjetje Kompare, d. o. o., ima v svoji ponudbi digitalni tisk, folije za temnenje stekel, folije 
za polepitve vozil, fototapete, reklamne table, transparente, stenske nalepke, kuhinjske grafike 
in še več vrst folij. Njihove storitve zajemajo polepitve vozil, temnenje stekel, grafično 
oblikovanje, montažo reklamnih napisov in pripravo za tisk (Kompare 2016a). 

 

Slika 19: Logotip Kompare  

Vir: Kompare 2016a. 

Pri podjetju Kompare (Kompare 2016b) pravijo, da je polepitev vozila učinkovit in 
ekonomičen način za oglaševanje in predstavitev podjetja, izdelka ali storitve. Zaradi 
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povečanja prepoznavnosti in kroga potencialnih kupcev menijo, da je to lahko ena najboljših 
oblik marketinškega komuniciranja blagovne znamke. Vozilo lahko polepijo delno ali v 
celoti. Na sliki spodaj vidimo primer celotne polepitve vozila v oglaševalske namene.  

 

Slika 20: Primer celotne polepitve vozila - Manner 

Vir: Kompare 2016a. 

6.2.6 Mediafol grafika 

Pri podjetju Mediafol grafika, s. p. (Mediafol 2014b) menijo, da je prepoznavnost podjetja 
izredno pomembna. Glede na konkurenco, ki nas obkroža, menijo, da je treba oglaševanje 
narediti dostopno širši javnosti. Pri podjetju sledijo doseganju vrhunske kakovosti v 
dogovorjenih rokih. Njihove storitve zajemajo grafično oblikovanje in pripravo na tisk, 
izdelavo nalepk vseh vrst, izdelavo tiskovin, izdelavo reklamnih tabel, polepitev vseh vrst 
vozil, montažo zaščitni in dekorativnih folij ter stensko dekoracijo. 

 

Slika 21: Logotip Mediafol 

Vir: Mediafol 2014a. 
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Avto nalepke so najboljša reklama. Gre za poceni in učinkovito oglaševanje. Pri podjetju 
(Mediafol 2014c) pravijo, da si polepite svoj avtomobil in se oglašujte, kjerkoli se vozite. 
Trdijo, da imajo njihove nalepke dolgo življenjsko dobo in obenem ščitijo avtomobil pred 
vremenskimi vplivi. Pri njih lahko stranke polepijo avtomobil delno ali v celoti. Na sliki 
spodaj je primer polepitve kombija za prevoz potnikov. 

 

Slika 22: Primer celotne polepitve vozila – GoOpti 

Vir: Mediafol 2014c. 

6.2.7 Mdance 

Mdance je plesno-rekreativni studio, v okviru katerega deluje plesna šola, skupinske vadbe in 
blog o aktivnem in zdravem življenju. Poučujejo različne vrste plesov, kot so hip hop, street 
dance, breakdance, cheer dance in otroški plesi. Prav tako ponujajo skupinske vadbe za 
zumbo, body move, body build, power move in jogo. Poleg vseh aktivnosti nudijo tudi 
športno plesni tabor in praznovanje rojstnih dni za najmlajše (Mdance 2018). 

 

Slika 23: Logotip Mdance 

Vir: Mdance 2018. 
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Pri podjetju Mdance so želeli biti vidni, zato so se odločili za promocijsko vozilo. Trenutno 
imajo eno polepljeno vozilo, v prihodnosti imajo načrte za več svojih vozil. Na sliki spodaj 
lahko vidimo njihovo opazno grafiko. 

 

Slika 24: Primer polepitve vozila - Mdance  

Vir: Mdance 2018. 

6.2.8 Janus Trade 

Podjetje Janus Trade, d. o. o. je zastopnik za prodajo izdelkov Samsung. Prodajajo izdelke, 
kot so telefoni, tablice, pametne ure, zaščitna stekla in ostali dodatki. Prav tako nudijo 
tehnično pomoč uporabnikom in so pooblaščeni serviser naprav Samsung v Sloveniji. Pri njih 
lahko menjate staro napravo za novo in tako ne zavržete morda še popolnoma uporabnega 
mobilnega telefona (Janus Trade 2015a).  

 

Slika 25: Logotip Janus Trade  

Vir: Janus Trade 2015a. 
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Pod njihovim okriljem deluje tudi blagovna znamka iHEALTH, katere poslanstvo temelji na 
ozaveščenem upravljanju našega zdravja, kjerkoli že smo. Pod dotično blagovno znamko so 
zasnovani izdelki posebej za uporabnikov življenjski stil (Janus Trade 2015b). Na sliki spodaj 
je primer promocijske polepitve vozila za nov model telefona. 

 

Slika 26: Primer oglaševanja blagovne znamke Samsung 

Vir: Samsung 2018. 

6.2.9 A2S 

Podjetje A2S, d. o. o. je pooblaščeni prodajalec in serviser za motorna vozila blagovnih 
znamk Volkswagen, Volkswagen GV in Audi. Ponudbo so razširili na področju razvoja, 
proizvodnje in prodaje energetsko varčnih in okolju prijaznih LED-svetil. Pravijo, da imajo 
izredno ugodno lokacijo za poslovanje in dosegajo prodajne cilje (A2S 2016).  

 

Slika 27: Logotip A2S 

Vir: A2S b. l.a. 
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Pri podjetju je moč kupiti rabljeno ali novo vozilo, prav tako ga servisirajo in nudijo vso 
dodatno opremo. Pri njih lahko stranke avtomobil zavarujejo, polakirajo in nadgradijo. Poleg 
omenjenih storitev imajo tudi kavni kotiček, otroško igralnico, taksi službo in avtopralnico 
(A2S b. l.b). Na spodnji sliki lahko vidimo primer polepitve njihovega vozila v promocijske 
namene. 

 

Slika 28: Primer oglaševanja avtomobila GTE 

Vir: A2S b. l.b. 

6.3 Raziskava o uporabnosti polepitve vozil kot orodja marketinškega komuniciranja 

V tem poglavju predstavljamo intervjuje udeležencev raziskovanja. Intervjuvali smo 9 oseb, 
ki imajo izkušnje s polepitvijo vozil. Udeležence smo razvrstili v tri skupine: posredniki, 
izdelovalci in uporabniki. V vsaki skupini so sodelovale po tri osebe, ki smo jim zastavili 10 
vprašanj. 

6.3.1 Posredniki 

Izvedli smo intervju z direktorjem podjetja LVMG, d. o. o., z vodjo marketinga podjetja Taxi 
Rondo, d. o. o. in z usklajevalcem linijskih prevozov podjetja Alpetour, d. o. o.. 
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Luka Vončina 

Intervju z direktorjem podjetja LVMG, d. o. o., izveden 22. novembra 2017. 

1. Kakšna je po vaši oceni prednost in slabost polepitve vozila v kontekstu marketinškega 
komuniciranja (oglaševanja)? 

Prednost polepitve vozila z oglaševalskega stališča zagotovo ponuja veliko prednosti. Kot 
prvo gre omeniti, da lahko z oblepitvijo vozil poleg inovativnega oglasnega sporočila, ki 
prejme več pozornosti, kot npr. obcestni jumbo plakati, oglaševalec dobi tudi osebo za 
volanom vozila. Gre torej za glasnike oglaševane blagovne znamke oz. ambasadorja, ki se 
med kampanjo poistoveti z oglasnim sporočilom, ki ga vozi naokoli. 

Slabost je visoka cena oblepitve vozila (v kolikor je to storjeno kvalitetno), ki pa se jo z 
daljšimi oglaševalskimi kampanjami uspešno porazdeli med stroške kampanje. Skupen 
strošek kampanje je torej kljub vsemu bolj racionalen kot ob oblepitvi drugih zunanjih 
oglasnih površin. 

2. Kaj lahko naročnik doseže s polepitvijo vozila v primerjavi z drugimi izbranimi elementi 
marketinškega komuniciranja? 

Kot sem že omenil, gre za drugačen način oglaševanja kot pri ostalih OOHA. V kolikor je 
kreativa oglasa dobro premišljena, ima takšna kampanja veliko nadaljnjih iztočnic, ki so v 
veliko pomoč pri širjenju dobrih besed o naročniku tudi med ambasadorji.  

3. Kakšen je po vaši oceni bodoči razvoj polepitve vozil kot orodja marketinškega 
komuniciranja v svetu in v Sloveniji? Menite, da se razvija? 

Da, v kolikor bodo podjetja zaznala, da oglaševanje na avtomobilih ne predstavlja le 
oglasnega panoja, temveč je za tem še ambasador, ki svojim ožjim in širšim socialnim 
krogom z zanosom razlaga o trenutnem naročniku, kakšne produkte/storitve ponuja. 

Segmentacija oglasnih mest (kje in kdaj se oglasno sporočilo pojavlja) in voznikov (ciljne 
skupine oglaševalcev) ponujajo nove priložnosti v zunanjem oglaševanju. Menim, da se 
takšna vrsta oglaševanja počasi razvija, vendar podjetja veliko več sredstev namenijo 
digitalnemu oglaševanju, saj je za razliko od zunanjega oglaševanja dostopnih veliko več 
podatkov in s tem povratnih informacij o uspešnosti kampanje. Ko tudi sami naredimo korak 
naprej in bodo zunanji oglasi ponujali z večjo merljivostjo, bo tudi zunanje oglaševanje 
ponovno zaživelo. Ko bomo naročniku omogočili kampanjo na zunanjih oglasnih mestih s 
podpornimi podatki, analizami in konkretnimi informacijami, bo OOHA znova postal 
atraktiven kanal oglaševanja. 

4. Kateri elementi in vzroki vplivajo na odločitev za izbiro polepitve vozil kot orodja 
marketinškega komuniciranja?  

V primerih naših naročnikov se je za izjemno pomembno izkazalo dejstvo, da podjetja iščejo 
ambasadorje svoje blagovne znamke. Pri izbiri primernih oglasnih sporočil je tudi nekaj 
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omejitev (predvsem prostorskih), ki pa jih z vsako uspešno kampanjo izboljšujemo in prakso 
prenašamo novim naročnikom. 

5. Kaj se zgodi, ko želite nalepke zamenjati, odstraniti? 

V našem primeru uporabljamo kakovostno folijo in vsa lepitvena in odlepitvena dela 
izvajamo pri poslovnih partnerjih, ki tudi jamčijo za kvaliteto opravljenih storitev. Nekateri 
vozniki pridejo na odlepitev, cilj pa nam je, da jih večina pride na prelepitev. To pomeni, da 
hkrati zaključijo eno in začnejo drugo kampanjo. Na ta način najboljše voznike ambasadorje 
obdržimo v akciji in s tem naročnikom omogočimo sodelovanje z najbolj aktivnimi 
ambasadorji. 

6. Ali imate mehanizme, s katerimi lahko izmerite doseg oglaševanja? 

V vsako izmed Coolio! vozil je nameščen sledilec, ki na našo platformo vsakih nekaj sekund 
sporoča lokacijo vozila. S pomočjo lokacije in časa lahko nato ocenimo doseg oglaševanja 
fizičnega oglasa. Coolio! kampanje imajo tudi digitalno razsežnost, torej podporo fizičnim 
oglasom preko spleta in socialnih omrežij, kjer je sledljivost še lažja. Tukaj je tudi word-of-
mouth marketing, ki se ga ne da izmeriti, se pa v velikih primerih izkaže kot zelo močno, saj 
ljudje zaupajo mnenjem in izkušnjam znancev – »dober glas seže v deveto vas«. Zopet se 
vrnemo na pomembnost ambasadorstva voznikov. 

7. Menite, da bi polepitve vozil lahko opredelili kot orodje marketinškega komuniciranja? 
Kot enakovredno orodje panoju, letaku? Menite, da ima tolikšen doseg publike? 

Vsekakor. Avtomobili se pojavljajo na različnih lokacijah, kar pomeni, da je oglasno mesto 
videno na različnih območjih. Menim, da ima eno oblepljeno vozilo večji doseg kot eno 
oglasno mesto, npr. na panoju.  

8. Ali se polepitve uporabljajo tudi v kratkotrajnih promocijskih akcijah?  

Kot sem omenil v prvi točki, je časovna komponenta oglaševanja na vozilih definitivno 
slabost in s stroškovne plati ni primerno izpeljati takšne kampanje, saj je enkratni strošek 
polepitve vozil enak za tedensko ali trimesečno oglaševalsko kampanjo. V kolikor dodamo 
razsežnost ambasadorstva, kjer voznike ambasadorje primerno motiviramo za sodelovanje v 
kampanji, pa so primerne tudi krajše kampanje. 

9. Kako poteka postopek polepitve vozila? 

Ko je kreativa pripravljena in potrjena s strani naročnika, jo pošljemo našim poslovnim 
partnerjem v pripravo, medtem pa vse voznike, vključene v kampanjo (primerna vozila, 
primerna lokacija, primerne demografske lastnosti), povabimo, da si izberejo termin oblepitve 
njihovega vozila. 

10. Kaj opažate kot bistvene prednosti polepitve vozila? Kaj pa slabosti?  

Prednosti so novi načini oblikovanja oglaševalskih kampanj. Oglasi na vozilih so izjemno 
primerni za t. i. “brand awareness”, medtem ko so vozniki oz. ambasadorji primerni za “sales 
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channel”, pospeševanje prodaje. Tako naročnik z eno obliko oglaševanja zajame oba kanala. 
Glavna slabost je, ponovno, dejstvo, da so veliko bolj optimalne daljše kampanje – od 2 do 3 
mesece. Seveda je lahko tudi daljša, vendar v tem primeru tudi upade učinkovitost. 

Mirjan Miladić 

Intervju z vodjo marketinga podjetja Taxi Rondo, d. o. o., izveden 27. decembra 2017. 

1. Kakšna je po vaši oceni prednost in slabost polepitve vozila v kontekstu marketinškega 
komuniciranja (oglaševanja)? 

Prednost je predvsem marketinška prepoznavnost. Slabost pri polepitvi vozila bi bila v 
kontekstu marketinškega komuniciranja le v primeru, da bi za volanom sedel objesten voznik.  

2. Kaj lahko naročnik doseže s polepitvijo vozila v primerjavi z drugimi izbranimi elementi 
marketinškega komuniciranja? 

Naročnik s tem doseže odlično razmerje med kakovostjo in ceno reklame. Cena je nizka, 
oglasi pa vidni širši publiki, sploh v našem primeru, ko v taksiju zamenjamo nešteto ljudi. 

3. Kakšen je po vaši oceni bodoči razvoj polepitve vozil kot orodja marketinškega 
komuniciranja v svetu in v Sloveniji? Menite, da se razvija? 

Mislim, da se razvija in vedno bolj uporablja, ampak je še kar nekaj omejitev na tem 
področju.   

4. Kateri elementi in vzroki vplivajo na odločitev za izbiro polepitve vozil kot orodja 
marketinškega komuniciranja?  

Cena, dobra vidnost in prepoznavnost reklame, inovativnost polepitve (da pritegne 
pozornost).  

5. Kaj se zgodi, ko želite nalepke zamenjati, odstraniti? 

Nalepke po odstranitvi ne puščajo nobenih sledi, obstajajo pa tudi magneti, zato to ne 
predstavlja nikakršne težave.  

6. Ali imate mehanizme, s katerimi lahko izmerite doseg oglaševanja?   

Žal še nimamo števcev, ki bi merili doseg.  

7. Menite, da bi polepitve vozil lahko opredelili kot orodje marketinškega komuniciranja? 
Kot enakovredno orodje panoju, letaku? Menite, da ima tolikšen doseg publike? 

Nalepke na vozilih so enakovredne panoju, letakom ipd. Učinkovitost je ista, menim, da je 
celo boljša, saj se avtomobil konstantno premika in spreminja lokacijo. V enem dnevu lahko 
prevozimo ogromno kilometrov, kar pomeni, da smo res vidni. 
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8. Ali se polepitve uporabljajo tudi v kratkotrajnih promocijskih akcijah? 

Da, seveda, ker so hitro nadomestljive. 

9. Kako poteka postopek polepitve vozila?  

Vozilo se odpelje k »tiskarju«, ki izdeluje tako vrsto nalepk, in ta ista oseba avto tudi polepi. 
Postopek je hiter, če gre pa za cel avtomobil, pa traja malo dlje. 

10.  Kaj opažate kot bistvene prednosti polepitve vozila? Kaj pa slabosti? 

 Prednost je večja opaznost na cesti, slabosti pa v tem ne vidim.  

Tilen Pečnik 

Intervju z usklajevalcem linijskih prevozov podjetja Alpetour, d. o. o., izveden 6. decembra 
2017. 

1. Kakšna je po vaši oceni prednost in slabost polepitve vozila v kontekstu marketinškega 
komuniciranja (oglaševanja)?  

Prednosti: Velik format oglasne površine, velika frekvenca, dokaj poceni polepitev, poseg v 
okolje je majhen, prepoznavnost oglasov.  

Slabosti: V primeru okvare vozila je frekvenca oglasa 0. 

2. Kaj lahko naročnik doseže s polepitvijo vozila v primerjavi z drugimi izbranimi elementi 
marketinškega komuniciranja?   

Naročnik s polepitvijo vozila lahko doseže večje število ljudi zaradi stalne gibljivosti in 
premika oglasa.  

3. Kakšen je po vaši oceni bodoči razvoj polepitve vozil kot orodja marketinškega 
komuniciranja v svetu in v Sloveniji? Menite, da se razvija?  

Menimo, da se še vedno razvija. V množici oglasov pa oglaševalci/naročniki poskušajo biti 
pri tem čim bolj inovativni. Razvoj polepitev vozil je gotovo odvisen od gospodarskih razmer 
posamezne države. 

4. Kateri elementi in vzroki vplivajo na odločitev za izbiro polepitve vozil kot orodja 
marketinškega komuniciranja?  

To je verjetno bolj vprašanje za naročnika. Večino naročnikov zanima, koliko časa na dan 
vozilo obratuje in na katerih linijah (mestni promet) oziroma med katerimi kraji (medkrajevni 
promet) se največ giblje.  

5. Kaj se zgodi, ko želite nalepke zamenjati, odstraniti?  
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Nalepke so narejene tako, da ob odstranjevanju ne pride do poškodb barve in laka vozila. 
Zamenjava ali odstranitev nalepke ne predstavljata večje težave. Predpogoj pa je seveda 
uporaba ustreznih materialov. 

6. Ali imate mehanizme, s katerimi lahko izmerite doseg oglaševanja? 

Žal takšnega mehanizma nimamo, razen v primeru oglaševanja v notranjosti vozila. 
Naročnikom lahko posredujemo podatek o število prepeljanih potnikov.  

7. Menite, da bi polepitve vozil lahko opredelili kot orodje marketinškega komuniciranja? 
Kot enakovredno orodje panoju, letaku? Menite, da ima tolikšen doseg publike? 

Da. Polepitev vozila bi lahko opredelili kot orodje marketinškega komuniciranja in ga 
postavili ob bok obcestnim panojem, ki imajo po našem mnenju večji doseg publike kot 
letaki. 

8. Ali se polepitve uporabljajo tudi v kratkotrajnih promocijskih akcijah?  

Podjetja se za polepitve, krajše od 1 meseca, v večini ne odločajo. V kratkotrajnih akcijah se 
raje poslužujejo polepitve notranjosti vozil z navadnimi plakati. 

9. Kako poteka postopek polepitve vozila?  

V naših primerih naročniki preko ponudnika za tisk in namestitev nalepk ter prevoznika 
pridobijo ponudbo. Prevoznik posreduje podatke o vozilu in ostale podatke (vprašanje 4) 
izdelovalcu nalepk. V primeru, da pride do sklenitve pogodbe o namestitvi nalepk, se izdela 
nalepka, namesti na vozilo in homologira (v primeru polepitve preko stekel). Po poteku 
pogodbe se nalepka odstrani. 

10. Kaj opažate kot bistvene prednosti polepitve vozila? Kaj pa slabosti?  

Prednosti: Velik format oglasne površine, velika frekvenca, dokaj poceni polepitev.  

Slabosti: V primeru celotne polepitve je potrebna homologacija vozila (dodani stroški in čas), 
negativno počutje/občutje potnikov v primeru polepitve oken.  

6.3.2 Izdelovalci 

Opravili smo intervju z direktorji podjetij Poglej Poglej, Kompare, d. o. o. in Mediafol 
grafika. 

Klemen Štepec 

Intervju z direktorjem podjetja Poglej Poglej, izveden 5. decembra 2017.  

1. Kako bi opredelili polepitev vozil? Kaj to sploh je? 
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Polepitev je lepljenje samolepilne PVC-folije s pomočjo aplikatorja – gladilke, lahko v 
kombinaciji s pištolo na vroči zrak in tekočino. Polepitev vozil je lahko v reklamne namene – 
branding, sprememba barve ali personalizacija vozila, kjer si fizične stranke izberejo ali 
grafike ali dele vozila, katere se prelepi v njim ljubo kombinacijo. 

2. Katere so bistvene razlike med polepitvijo vozil za različne namene? Družinski avto, 
dirkalni, avtobus, kombi … 

Bistvene razlike so v obsegu polepitve in v tehnični zahtevnosti polepitve, temu prilagodimo 
tudi kvaliteto folije. 

3. Koliko časa so polepitve vozil prisotne v slovenskem prostoru? 

Polepitev vozil je v Sloveniji prisotna nekje 20 let, medtem se je pa tehnika in tehnologija 
močno razvila. 

4. Kaj naredi dobro polepitev? Takšno, da izstopa, da jo ljudje opazijo? 

Dobro polepitev naredi vsekakor oblikovna rešitev – dizajn, seveda s primerno kvaliteto folije 
in izvedbe.  

5. Kako poteka postopek polepitve vozila in koliko časa potrebujete za polepitev 
promocijskega vozila? 

Sama polepitev vsebuje predpripravo vozila, pranje, razmaščevanje, pripravo vozila – 
demontaža kljuk, ogledal, svetlobnih teles, seveda če je potrebno in če se lepi komplet vozilo. 

Aplikacija poteka na suho, saj imajo boljše folije zračne kanale, kateri omogočajo izhod 
odvečnega zraka in preprečujejo nastanke mehurčkov. S pomočjo gladilke in pištole na vroč 
zrak zalepimo folijo na površino, pazimo, da se grafika ujame. Na koncu po potrebi odvečno 
folijo odrežemo s posebnimi ostrimi rezili. 

6. Kaj se zgodi, ko stranka želi nalepke zamenjati, odstraniti? 

Nalepke se s pomočjo vročine odstranijo z lakiranih površin, v kolikor je folija kvalitetna in 
odstranjena v garancijskem roku, ne pride do puščanja lepila in dodatnega dela – čiščenja. 

7. Kakšna je po vaši oceni prednost in slabost polepitve vozila v kontekstu marketinškega 
komuniciranja (oglaševanja)? 

Prednost je hitra realizacija, najcenejše oglaševanje v smislu dometa, dodajanje in 
odstranjevanje oglasov brez posledic, možno trženje oglasnih površin ... Slabosti v tej smeri 
ne vidim, morda z vidika varnosti v prometu in reklamnega onesnaževanja. 

8. Ali se polepitve uporabljajo tudi v kratkotrajnih promocijskih akcijah (npr. samo nekaj 
dni)?  
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Seveda, zadnje čase izredno popularna polepitev. 

9. Opažate večje povpraševanje po polepitvah za lastno uporabo ali za podjetja? 

Povpraševanje je večje za podjetja. 

10. Kakšni so trendi za prihodnost v tej panogi? Sploh so? 

Trendi se razvijajo z razvijanjem folij, primer – noviteta je prozorna zaščitna gumirana folija, 
namenjena zaščiti vozila pred mehanskimi poškodbami; sedaj je možno polepiti komplet 
vozilo, na vozilu pa se ne sploh ne vidi, da je polepljeno. Verjetno bo kmalu na tržišču tudi 
folija s tekočimi kristali, katera bo priklopljena na multimedijski vir in oddajala video in razne 
dinamične multimedijske vsebine. 

Matej Kompare 

Intervju z direktorjem podjetja Kompare, d. o. o., izveden 15. januarja 2018.  

1.  Kako bi opredelili polepitev vozil? Kaj to sploh je? 

Polepitev vozil označuje uporabo PVC folij za celotno ali delno polepitev vozil. Tu gre lahko 
za reklamne namene ali pa zgolj za izražanje lastnega stila. S polepitvijo vozil lahko 
dosežemo mnoge efekte. 

2. Katere so bistvene razlike med polepitvijo vozil za različne namene? Družinski avto, 
dirkalni, avtobus, kombi … 

Bistvene razlike se odražajo pri uporabi različnih materialov, ki so prilagojeni namembnosti. 
Predvsem je tukaj pomembna trajnost polepitve (za kratkotrajno polepitev, recimo avtobusov, 
se lahko uporabljajo folije nižjih cenovnih razredov, pri polepitvi družinskega vozila pa se 
uporabljajo folije najvišjega cenovnega razreda zaradi pričakovane dolgotrajnosti aplikacije). 
Drugih razlik, razen izbire barv in/ali motivov ni. 

3. Koliko časa so polepitve vozil prisotne v slovenskem prostoru? 

Komercialne, reklamne polepitve vozil so prisotne od osamosvojitve naprej. Seveda je bila 
uporaba zelo omejena, materiali težko dostopni. Nekomercialne polepitve vozil so se na naših 
tleh pričele razvijati pred približno 20 leti, ko se je začel ameriški trend “car tattoojev”.  

4. Kaj naredi dobro polepitev? Takšno, da izstopa, da jo ljudje opazijo? 

Dobra polepitev seveda pomeni kvalitetno aplikacijo folije na površino. Če delo ni izvedeno 
kvalitetno, se hitro začnejo kazati napake zaradi močnih kemičnih in mehanskih zunanjih 
dejavnikov. Da pa polepitev izstopa, mora pa seveda biti oblikovno in barvno dobro 
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zasnovana. Inovativnost je seveda dobrodošla. Ker pa je tipov vozil veliko, je vsaka polepitev 
seveda prilagojena individualno. 

5. Kako poteka postopek polepitve vozila in koliko časa potrebujete za polepitev 
promocijskega vozila? 

Vozilo je treba pripraviti na polepitev, in sicer ga najprej temeljito operemo in razmastimo. 
Če gre za delno polepitev, je po navadi to dovolj. Če pa avtomobil polepimo v celoti, je 
potrebna še demontaža nekaterih delov avtomobila, kot so ogledala, kljuke … Aplikacija je 
odvisna od tipa folije. Folije višjega cenovnega razreda se lepijo “na suho”, folije nižjih 
cenovnih razredov pa z uporabo posebne emulzijo, ki omogoča repozicioniranje. Nujni 
pripomočki pri apliciranju so še gladilka, toplotna pištola in nož za lepenko. Časovni razpon 
pa je precej velik, pogojen z obsegom polepitve, kompleksnosti dizajna in seveda tipa vozila. 
Od treh ur pa vse do 36 ur. 

6. Kaj se zgodi, ko stranka želi nalepke zamenjati, odstraniti? 

Nalepke so v garancijskem času odstranljive brez posledic na površini. Po odstranitvi je folija 
neuporabna in je treba za kakršnokoli ponovno namestitev uporabiti novo.  

7. Kakšna je po vaši oceni prednost in slabost polepitve vozila v kontekstu marketinškega 
komuniciranja (oglaševanja)? 

Prednost nudi seveda hitra realizacija in velik doseg. Vozila, takšna ali drugačna, so v uporabi 
dnevno, na različnih lokacijah. Potencialni doseg je s tem absolutno večji kot pa pri statičnih 
oglasih. Glede na potencialni doseg je seveda ugodna tudi cena. Polepitev nudi tudi dobro 
zaščito lakiranih površin, razne manjše praske od uporabe (nohti za kljuko vrat, popraskani 
odbijači) se tako ne prenesejo na lak, kar lahko poveča vrednost vozila ob morebitni prodaji. 
Slabosti? Z vidika oglaševanja jih ne vidim, morda je tu le vprašanje ekologije in varnosti v 
prometu. 

8. Ali se polepitve uporabljajo tudi v kratkotrajnih promocijskih akcijah (npr. samo nekaj 
dni)?  

Da, v zadnjem času se opaža porast takih povpraševanj. Izvajajo se tudi polepitve le za en 
dan. 

9. Opažate večje povpraševanje po polepitvah za lastno uporabo ali za podjetja? 

Povpraševanje je večje za podjetja, večinoma z reklamnimi nameni. Polepitve za lastno 
uporabo so še vedno tretirane kot nekaj “eksotičnega”, pa čeprav to niso. Sčasoma se bodo 
prednosti polepitve celotnega vozila razširile med ljudi. 
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10. Kakšni so trendi za prihodnost v tej panogi? Sploh so? 

Razvoj materialov, ki bodo imeli še boljše lastnosti z vidika vzdržljivosti in enostavnosti 
aplikacije. Vzporedno s tem pa razvoj novih motivov, vzorcev in morda celo tehnologij. Sedaj 
je možno že polepiti celo vozilo v efekt brušenega aluminija, lesa ali pa v izgled živalske 
kože. Morda pa nas v prihodnosti čaka celo multimedijska nalepka. 

Martin Adrinek 

Intervju z direktorjem podjetja Mediafol grafika, izveden 14. januarja 2018.  

1. Kako bi opredelili polepitve vozil? Kaj to sploh je? 

Gre za lepljenje samolepilne folije s pomočjo aplikatorja. Polepitev vozil se danes uporablja 
predvsem v oglaševalske namene, s čimer podjetja predstavljajo svoje izdelke ali celotno 
blagovno znamko. Ko pa govorimo o privatnih uporabnikih, pa jim je bistvena sprememba 
barve vozila in seveda zaščita. Polepimo lahko namreč celo vozilo ali pa le del vozila, odvisno 
od želje stranke in namena polepitve. 

2. Katere so bistvene razlike med polepitvijo vozil za različne namene? Družinski avto, 
dirkalni, avtobus, kombi … 

Bistvene razlike se kažejo glede na zahtevnost neke polepitve. Ko govorimo o polepitvi z 
namenom brandinga, je to drugačen postopek, kot če oblepimo avto v enobarvno folijo. Že 
sama grafična priprava je zahtevnejša. Spet odvisno, za kaj bomo uporabili polepitev, glede 
na uporabo namreč prilagajamo kvaliteto folije.  

3. Koliko časa so polepitve vozil prisotne v slovenskem prostoru? 

Polepitve vozil so v Sloveniji prisotne cca. 15–20 let. Sicer se zdi, da že kar dolgo, vendar se 
je v teh letih tehnika lepljenja avtomobilov precej dodelala. Med drugim je iz manjših 
»logotip« napisov zadeva prerasla v konkretne, grafično dodelane storitve. 

4. Kaj naredi dobro polepitev? Takšno, da izstopa, da jo ljudje opazijo? 

Predvsem grafična storitev. Brez dobre grafične priprave ne moremo doseči zadovoljivih 
rezultatov. Če želi podjetje s polepitvijo ozaveščati o svoji blagovni znamki, moramo temu 
primerno prilagoditi grafiko polepitve.  

5. Kako poteka postopek polepitve vozila in koliko časa potrebujete za polepitev 
promocijskega vozila? 

Odvisno od obsega polepitve. Če govoriva o celotni polepitvi, je kar nekaj priprav pred 
aplikacijo folije. Vozilo je treba dobro očistiti, prav tako je včasih potrebna ostranitev 
določenih elementov avtomobila, včasih celo vrat vozila. Ko je vozilo pripravljeno, 



 

46 

uporabljamo gladilko in pištolo na vroč zrak, s katero si pomagamo pri raztezanju folije. Na 
koncu porežemo odvečno folijo in sestavimo avtomobil, če smo ga pred tem razstavili. 
Okvirno so zahtevnejše polepitve končane v dveh dneh. 

6. Kaj se zgodi, ko stranka želi nalepke zamenjati, odstraniti? 

To ne predstavlja nobene težave, saj se folijo zlahka odstrani. Postopek je podoben kot pri 
polepitvi, prav tako se poslužujemo pištole na vroč zrak, s katero folijo segrejemo in tako 
odstranimo v celoti. 

7. Kakšna je po vaši oceni prednost in slabost polepitve vozila v kontekstu marketinškega 
komuniciranja (oglaševanja)? 

Prednost je sigurno v hitrosti in ceni polepitve. Prav tako pa je bistvena prednost v samem 
dometu oglaševanja. Če se vaš oglas vozi po cesti, ga bo sigurno opazilo več ljudi. Če 
parkirate na prometni ulici, bo vozilo na očem mimoidočim. Slabosti ne opažam. 

8. Ali se polepitve uporabljajo tudi v kratkotrajnih promocijskih akcijah (npr. samo nekaj 
dni)?  

Da. Takšne polepitve so vedno bolj aktualne.  

9. Opažate večje povpraševanje po polepitvah za lastno uporabo ali za podjetja? 

Definitivno za podjetja, saj so ugotovili, da gre za cenovno ugodno rešitev oglaševanja. 

10. Kakšni so trendi za prihodnost v tej panogi? Sploh so? 

Menim, da se to področje izredno hitro razvija. Že same folije so v teh letih postale veliko bolj 
prožne. Kaj bo sledilo, se ne ve. Definitivno pa je v takšnem oglaševanju prihodnost. Sploh 
pri nas, ko imamo pri vsaki hiši vsaj dva avtomobila. 

6.3.3 Uporabniki 

Opravili smo intervju z direktorico podjetja Mdance, svetovalcem v IT-oddelku podjetja 
Janus rade, d. o. o. in s svetovalcem podjetja A2S, d. o. o.. 

Mojca Marko 

Intervju z direktorico podjetja Mdance, s. p., izveden 18. oktobra 2017.  

1. Kaj opažate kot bistvene prednosti polepitve vozila? Kaj pa slabosti?  

Prednosti so dobra opaženost na poti. Ko parkiramo, smo vidni, ko se vozimo, smo vidni. 
Reklama povsod, kamor gremo. Marsikdo nas pozna prav zaradi avtomobila, saj nalepke ves 
čas opominjajo ljudi, da smo tukaj in da smo prisotni v njihovem mestu. Slabosti zaenkrat ni. 
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2. Zakaj polepiti avtomobil, če imamo v mislih službena vozila? 

Polepite jih zaradi prepoznavnosti, vsak te opazi, kjerkoli si, in za prepoznavnost podjetja je 
to zelo pomembno, sploh na začetku. Cenovno je ugodnejše kot reklama na radiu, televiziji in 
podobno. Plus tega baje zaščitimo avto proti praskam. Če želimo spremembo, je tudi hitro 
zamenljivo. 

3. Zakaj izbrati polepitev vozila v primerjavi s klasičnim barvanjem? 

Sicer klasičnega barvanja ne poznam, vendar se mi zdijo nalepke lažja in hitrejša rešitev, 
najverjetneje tudi ugodnejša. Ko avtomobil enkrat prebarvamo, je to to. Nalepke pa lahko 
zamenjamo vsake par mesecev, če želimo. 

4. Kako poteka postopek polepitve vozila? Je dolgotrajen? 

Kako poteka postopek, ne vem, kajti meni je to uredil moj izjemni oblikovalec in nisem bila 
prisotna pri tem procesu. Je pa trajalo en dan, da je polepil cel avto, kar pomeni, da postopek 
definitivno ni dolgotrajen. 

5. Kateri elementi in vzroki vplivajo na odločitev za izbiro polepitve vozil kot orodja 
marketinškega komuniciranja (oglaševanja)? 

Jaz sem avtomobil polepila, ker sem ravno odprla novo podjetje in se mi je marketinško to 
zdelo bolj učinkovito, ker sem bila veliko na cesti, kot pa pošiljanje letakov v vsako 
gospodinjstvo, da so opazili, da se v mestu dogaja nekaj novega. Kot sem že omenila, nas vsi 
prepoznajo po avtomobilu, in mislim, da je bila dobra odločitev. 

6. Kaj se zgodi, ko želite nalepke zamenjati, odstraniti? 

Izkušenj z menjavo ali odstranitvijo nalepk žal nimam. Nisem še razmišljala o odstranitvi.  

7. Ali polepitev vozila uporabljate kot del oglaševalske akcije? 

Ne, ne uporabljam polepitve za določene oglaševalske akcije. Polepitev sem izbrala, ker želim 
predstaviti svoje podjetje. Želim, da ko pridemo na plesno produkcijo, takoj vsi vidijo, da smo 
iz Mdance. 

8. Ali se zgolj predstavljate na takšen način? V smislu logotipa na avtomobilu?  

S tem se ves čas predstavljam in posledično lahko rečem, da tako tudi oglašujem svojo plesno 
šolo. 

9. Kakšna je po vaši oceni prednost in slabost polepitve vozila v kontekstu marketinškega 
komuniciranja (oglaševanja)? 
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Po mojem mnenju slabosti nima, saj vložiš sredstva enkrat in se lahko oglašuješ ves čas ne 
glede na to, kje si. Če je polepitev dobro oblikovana, te opazi vsak, ne samo ciljna publika. 
Lahko rečem, da opažam le prednosti.  

10. Menite, da bi polepitve vozil lahko opredelili kot orodje marketinškega komuniciranja? 
Kot enakovredno orodje panoju, letaku? Menite, da ima tolikšen doseg publike? 

Po mojem mnenju je polepitev avtomobila še boljše marketinško orodje kot pano in letaki. 
Res pa je, da mora biti dobro zasnovano in oblikovano, kar moje je. 

Robert Petelinšek Bratun 

Intervju s svetovalcem v IT-oddelku podjetja Janus Trade, d. o. o., izveden 19. oktobra 2017.  

1. Kaj opažate kot bistvene prednosti polepitve vozila? Kaj pa slabosti?  

Prednosti: boljša prepoznavnost podjetja, lažji dostop do določenih lokacij, večja toleranca 
mestnega redarstva v primeru dostave. Slabosti: v našem primeru smo se izognili polepitvi 
glavnega dostavnega vozila zaradi prevoza večjih vrednosti (ostali vozila so polepljena) – 
varnost. 

2. Zakaj polepiti avtomobil, če imamo v mislih službena vozila? 

Pri prvem vprašanju sva govorila o prednostih in te so bistvene, da smo se odločili za 
polepitev dostavnih vozil. Ker imamo veliko službenih vozil, ki so dnevno na terenu, je bila to 
logična odločitev, saj smo opazni po vseh mestih v Sloveniji. 

3. Zakaj izbrati polepitev vozila v primerjavi s klasičnim barvanjem? 

V našem primeru, ker smo distributer za izdelke Samsung, se naše grafike na vozilih 
spreminjajo na cca. enoletni dobi. Te menjave so vezane na naše »hero produkte« (najbolj 
aktualen model telefona v letu). Če pomislimo na barvanje, za nas to ne bi bilo profitno. 
Imamo seveda nekatera vozila, kjer pa se grafike ne spreminjajo tako pogosto oz. se sploh ne.  

4. Kako poteka postopek polepitve vozila? Je dolgotrajen? 

Naš marketinški oddelek pripravi grafike in jih posreduje podjetju, ki nam ureja polepitev. To 
podjetje nam pripravi 2 do 3 predloge. Ko se odločimo za določeno predlogo, pripravijo vse 
potrebno za polepitev. Vozilo jim dostavimo in ga običajno prevzamemo v roku 24–48 ur. Bi 
rekel, da je postopek izredno hiter, saj imamo avtomobil naslednji dan že na cesti. 

5. Kateri elementi in vzroki vplivajo na odločitev za izbiro polepitve vozil kot orodja 
marketinškega komuniciranja (oglaševanja)?  
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Brand marketing – naš principal blagovne znamke je v tem kar močan in želi čim večjo 
prepoznavnost. Ozaveščenost o blagovni znamki je zelo pomembna, predvsem našemu 
podjetju, ker delamo za Samsung, ki je globalna blagovna znamka in odraža kvaliteto. 

6. Kaj se zgodi, ko želite nalepke zamenjati, odstraniti? 

Postopek je preprost. Vozilo se dostaviti podjetju, ki je urejalo polepitev, in tam uredijo vse 
potrebno, da je avtomobil zopet v prvotnem stanju. Sicer mi se tega ne poslužujemo, saj po 
odstranitvi takoj zamenjamo novo grafiko. 

7. Ali polepitev vozila uporabljate kot del oglaševalske akcije? 

Polepitev uporabljamo bolj v namene ozaveščanja blagovne znamke. Lahko bi rekli, da tudi 
kot del oglaševalske akcije, v našem primeru najnovejšega mobilnega telefona na tržišču. 

8. Ali se zgolj predstavljate na takšen način? V smislu logotipa na avtomobilu?  

Na vozilu so po navadi grafike s produkti podjetja Samsung, prav tako pa dodamo naš logotip. 

9. Kakšna je po vaši oceni prednost in slabost polepitve vozila v kontekstu marketinškega 
komuniciranja (oglaševanja)? 

Prednost je sigurno v hitri izvedbi in tudi hitri menjavi. Je pa res, da je na cesti tega vse več in 
enostavno mnogi tega ne opazijo, razen če polepitev zares 'bode' v oči, za kar pa potrebuješ 
dobrega oblikovalca. 

10. Menite, da bi polepitve vozil lahko opredelili kot orodje marketinškega komuniciranja? 
Kot enakovredno orodje panoju, letaku? Menite, da ima tolikšen doseg publike? 

Polepitve vozil bi opredelil kot orodje marketinškega komuniciranja, vendar ne prav na vrhu 
lestvice. Menim, da gre bolj za podporno orodje kakšnemu drugemu, na primer oglasu na 
televiziji. 

Klemen Žagar 

Intervju s svetovalcem podjetja A2S, d. o. o., izveden 21. oktobra 2017.  

1. Kaj opažate kot bistvene prednosti polepitve vozila? Kaj pa slabosti?  

Kot bistvene prednosti opažam vsekakor marketing podjetja, ki ima vozilo polepljeno. 
Vsekakor pa to tudi prikazuje urejeno podjetje. Slabosti v tem ne vidim. 

2. Zakaj polepiti avtomobil, če imamo v mislih službena vozila? 

Vsekakor bi jaz polepil službena vozila za namen marketinga. Podjetja menjajo svoje grafične 
podobe in zato s polepitvijo hitro in ugodno naredimo menjavo. Vemo, da so službena vozila 
veliko na poti, kar s tem pomeni veliko promocije. 
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3. Zakaj izbrati polepitev vozila v primerjavi s klasičnim barvanjem? 

Klasično barvanje je trajno in seveda dosti dražje od polepitve. Sodobna podjetja pa redno 
menjajo svoj CGP (celostno grafično podobo). S polepitvijo je dosti lažje. 

4. Kako poteka postopek polepitve vozila? Je dolgotrajen? 

Popolnoma odvisno od zahtevnosti same polepitve. Najprej je treba pridobiti vse dimenzije 
vozila. Nato na podlagi skice določiti končno podobo vozila. Nato se zadeva natisne. Vozilo 
je treba temeljito očistiti, nato pa se nalepke po kosih lepi na vozila po postopku, ki ga določi 
vsak strokovnjak posebej. 

5. Kateri elementi in vzroki vplivajo na odločitev za izbiro polepitve vozil kot orodja 
marketinškega komuniciranja (oglaševanja)?  

Večina uspešnih podjetji ima določen CGP, na podlagi katerega se odločajo o vsebini 
polepitve. Pri nas uporabljamo polepitve z našim logotipom in osnovnimi podatki. 

6. Kaj se zgodi, ko želite nalepke zamenjati, odstraniti? 

Nalepke mora odstraniti strokovnjak. Načeloma se poslužujejo načina z grelnikom. Postopek 
ni dolgotrajen. 

7. Ali polepitev vozila uporabljate kot del oglaševalske akcije? 

Seveda. Pri nas oglašujemo posamezne modele avtomobilov in temu primerno tudi polepimo 
vozila. Prav tako polepimo testna vozila. 

8. Ali se zgolj predstavljate na takšen način? V smislu logotipa na avtomobilu?  

V smislu logotipa in osnovnih informacij (telefon, e-mail, naslov, storitve). 

9. Kakšna je po vaši oceni prednost in slabost polepitve vozila v kontekstu marketinškega 
komuniciranja (oglaševanja)? 

Vozila so ogromno časa na cesti, kjer pa jih zaznajo potencialni kupci naših storitev ali 
produktov. Torej imajo dober doseg. Slabosti ne opažam. 

10. Menite, da bi polepitve vozil lahko opredelili kot orodje marketinškega komuniciranja? 
Kot enakovredno orodje panoju, letaku? Menite, da ima tolikšen doseg publike? 

Seveda. Vsekakor polepitev spada v marketinško komuniciranje in celostno podobo podjetja. 
Po mojem mnenju je to eno izmed najučinkovitejših marketinških prijemov. Seveda je vse 
odvisno od vsebine in samega grafičnega oblikovalca. Kot primer bi rad izpostavil polepitev 
Pivovarne Laško, ki je po mojem mnenju ena izmed boljših. Potencialni kupec storitev in 
produktov mora v prvih 5 sekundah ugotoviti vse pomembne informacije; kdo si, kaj počneš 
in kontakt. Pravilo trojnega K. 
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6.4 Analiza in interpretacija rezultatov raziskave 

Za namen naše raziskave smo intervjuvali 9 oseb. Ker smo intervjuje razdelili v tri različne 
skupine udeležencev, smo temu primerno priredili vprašanja. Po analizi posameznih vprašanj 
smo prišli do naslednjih ugotovitev. 

Ko smo se spraševali, kako opredeliti polepitve vozil, so se intervjuvanci med seboj 
dopolnjevali, da gre za uporabo PVC-folije, ki jo z različnimi pripomočki apliciramo na 
površino. Polepitve so lahko celotne ali delne. Uporaba polepitev je v zadnjih letih 
osredotočena bolj v oglaševalske namene, s čimer podjetja predstavljajo svoje izdelke ali 
celotno blagovno znamko.  

Polepitve vozil opažamo že leta, zato smo naše intervjuvance povprašali, kako dolgo so 
dejansko prisotne v slovenskem prostoru. Odgovori so bili enotni. Polepitve se pojavljajo že 
od osamosvojitve naprej. Tehnika in materiali so bili takrat omejeni. Danes lahko rečemo, da 
sta se tehnika in uporaba močno razvili in se razvija še naprej. Ko govorimo o prisotnosti 
polepitev v našem prostoru, se lahko omejimo na približno 20 let.  

Ker se polepitve uporabljajo tako na osebnih avtomobilih kot tudi na avtobusih in dostavnih 
vozilih, nas je zanimala razlika med takšnimi polepitvami. Intervjuvanci se strinjajo, da se 
obseg in tehnična izvedba razlikujeta glede na vrsto vozila in namen polepitve. Kvaliteta 
folije se razlikuje in zato je za dolgotrajnejšo promocijo treba izbrati kvalitetnejšo folijo, da ne 
pride do odstopanj. V kolikor je polepitev namenjena oglaševanju in predstavitvi blagovne 
znamke, potem je tehnično zahtevnejša, saj zahteva boljšo grafično podporo. 

Sama polepitev ni dovolj, zato smo udeležence raziskave povprašali o dobri polepitvi, takšni, 
ki izstopa. Ponovno so bili enotni, menijo, da se vse prične z dobro grafično pripravo. Če 
grafična zasnova ni kvalitetna, potem tudi polepitev ne more izražati kvalitete. Seveda je 
pomembna izvedba polepitve in podlaga, ki jo lepimo, ampak osnova za nadaljevanje je 
grafična priprava. 

Ko je grafična zasnova potrjena, se lotimo polepitve. O poteku postopka polepitve so 
intervjuvanci navedli, da je potrebna predpriprava, kjer avtomobil temeljito operejo in 
razmastijo. Če gre za delno polepitev, je to po navadi dovolj, če pa je polepitev obsežnejša, 
potem je potrebna tudi demontaža nekaterih delov avtomobila. Ko je avtomobil pripravljen, se 
lotijo polepitve, kjer uporabijo gladilko, pištolo na vroč zrak in nož za lepenko. Na koncu 
sestavijo avtomobil v prvotno stanje. Celoten postopek je zaključen v dveh dneh. 

Kadar govorimo o oglaševalski akciji, se zavedamo, da polepitev ne bo večna. Iz tega razloga 
nas je zanimalo, kaj to predstavlja za stranko, ko želi nalepke odstraniti s svojega avtomobila. 
Naši intervjuvanci so pojasnili, da je odstranitev preprosta in ne pušča nikakršnih posledic na 
avtomobilski površini. Postopek poteka podobno kot pri polepitvi, le da začnemo od zadaj 
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naprej. Nekatera stranke polepitev odstranijo dolgoročno, v večini primerov pa se polepitev 
zgolj zamenja za naslednjo oglaševalsko akcijo. 

Polepitve vozil nas zanimajo predvsem z vidika marketinškega komuniciranja, zato smo naše 
intervjuvance povprašali po prednostih in slabostih takšnega načina oglaševanja. V odgovorih 
smo zajeli ogromno prednosti, vendar tudi nekatere slabosti. Bistvene prednosti se kažejo v 
hitri realizaciji in možnosti menjave oglasnega prostora. Prav tako je cena nizka v primerjavi 
z ostalimi oglaševalskimi orodij. Ker gre za premikajoče oglase, je prednost v dometu 
publike, saj je takšen avtomobil viden povsod, tudi če je parkiran v mestu. Ko govorimo o 
slabostih, so bila mnenja nekoliko deljena, saj nekateri intervjuvanci ne vidijo slabosti v 
takšnem načinu oglaševanja, ostali pa kot slabosti navajajo varnost v prometu, onesnaževanje, 
okvaro vozila in vedno večjo razsežnost polepitev. 

Naši intervjuvanci menijo, da s polepitvijo vozila naročnik doseže dobro razmerje med 
kvaliteto in ceno oglaševanja. Prav tako s takšno akcijo širi ozaveščanje o svoji blagovni 
znamki. Prepoznavnost je torej na prvem mestu, kar je izredno pomembno na začetku, ko 
podjetje začne s poslovanjem. S polepitvijo vozila torej pridobimo predvsem na 
prepoznavnosti podjetja, blagovne znamke, izdelka ali storitve. Omeniti je treba tudi menjavo, 
ki je izvedena v dveh dneh, kar je v današnjem tempu izrednega pomena. Vzroki za polepitev 
se skrivajo torej predvsem v prepoznavnosti in dobri vidnosti. 

Postopek polepitve je dokaj hitro izveden, zato nas je zanimalo, če se podjetja odločajo za 
kratkotrajne (mesečne) promocije s pomočjo polepitev vozila. Večina intervjuvancev meni, da 
so kratkotrajne promocijske akcije izredno popularne in se podjetja odločajo za njih. Nekatere 
polepitve se izvajajo samo za en dan. Polepitve so seveda skladne z oglaševalskimi akcijami 
podjetja, zato na primer Samsung istočasno z oglaševalsko akcijo ob izidu novega mobilnega 
telefona polepi službena vozila.  

Zanimalo nas je, če se pri oglaševanju s polepitvijo vozila lahko meri doseg ciljne publike in 
kakšni mehanizmi so temu namenjeni. Žal intervjuvanci teh podatkov nimajo, kajti dosega ne 
merijo, razen Coolio!, ki ima v avtomobilih sledilce, ki sporočajo lokacijo vozila in nato na 
podlagi lokacije in časa ocenijo doseg oglaševanja.  

Dosega sicer še ne moremo popolnoma izmeriti, a vseeno nas je zanimalo, če lahko polepitve 
vozil postavimo ob bok panoju kot že dobro poznanem orodju marketinškega komuniciranja. 
V večini odgovorov so se naši intervjuvanci strinjali, da je polepitev vozila enakovredno 
orodje panoju oziroma drugemu oglasnemu mestu. Nekateri menijo, da celo presega pano v 
določenih pogledih, na primer v dosegu, ki pa ga žal ne moremo izmeriti. Seveda je odvisno 
od grafične zasnove; če je ta dobro izpeljana, potem oglas pritegne in nam poda vse 
pomembne informacije v prvih sekundah. 



 

53 

Ker so polepitve relativno nov trend oglaševanja na slovenskih tleh, smo udeležence raziskave 
povprašali po prihodnosti v tej panogi. Vsi udeleženci so mnenja, da se polepitve razvijajo in 
se bodo razvijale še naprej. V prihodnosti lahko pričakujemo novejše materiale, bolj dodelane 
folije in morda celo multimedijske nalepke. Obstajajo seveda omejitve, predvsem iz vidika 
analize učinkov oglaševanja, saj trenutno ni najboljših podatkov o dosegu, sploh v primerjavi 
z digitalnim oglaševanje. 

6.5 Ugotovitve raziskave 

Med proučevanjem izbrane tematike so se pojavila določena raziskovalna vprašanja, na katera 
smo z raziskavo podali odgovore: 

o Kaj vpliva na odločitev podjetij, da se odločijo za uporabo polepitev vozil kot orodja 
marketinškega komuniciranja? 

Ko podjetje razmišlja o načinu komuniciranja, se vedno sprašuje o dosegu ciljne publike in 
seveda stroških projekta. V raziskavi smo ugotovili, da se podjetja odločijo za polepitve vozil 
predvsem iz razloga vidnosti. Podjetja rada ozaveščajo o svoji blagovni znamki, kar s 
polepitvijo tudi lahko dosegajo. Žal dosega še ne moremo meriti, vendar se vsi strinjamo, da 
polepljeno vozilo doseže veliko število ljudi, na kar uporabniki tudi računajo. Poleg 
prepoznavnosti, vidnosti pa na odločitev vpliva tudi cena. Cena polepitve vozila je še vedno 
nižja od izbire klasičnih komunikacijskih kanalov, kar podjetja prepriča v takšno odločitev.  

o Katere so bistvene značilnosti in prednosti uporabe polepitve vozil kot orodja 
marketinškega komuniciranja? 

Kot bistveno značilnost bi izpostavili hitrost končanega projekta. Polepitve vozil so lahko 
končane v enem dnevu. Seveda je odvisno od zahtevnosti projekta, ampak ko govorimo o 
manjših polepitvah na boku vozila, ki zajemajo osnovne podatke podjetja, je takšna polepitev 
končana v nekaj urah. To je izjemna prednost pred ostalimi načini marketinškega 
komuniciranja. Prav tako je prednost v zamenljivosti nalepk. Tako hitro kot je avtomobil 
polepljen, tako hitro je tudi odlepljen in kar je še pomembnejše, na njem ni vidnih sledi 
oglaševanja. Podjetje lahko tako v enem dnevu zamenja svoj oglas, kar je izredno primerno v 
kratkotrajnih akcijah.  

o Katera podjetja se odločajo za uporabo polepitve vozil kot orodja marketinškega 
komuniciranja? 

Za takšen način marketinškega komuniciranja se odločajo praktično vsa podjetja ne glede na 
prepoznavnost ali velikost. Zgoraj smo si lahko ogledali nekaj slik, ki prikazujejo polepitve 
globalnih podjetij, prav tako smo videli polepitve manjših podjetij. Manjša podjetja izberejo 
takšen način zaradi vidnosti, predstavitve, kontaktov. Večja podjetja pa predvsem zaradi 
ozaveščanja o svojih blagovnih znamkah. Seveda se za takšno komuniciranje odločajo tako 
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proizvodna kot tudi storitvena podjetja, predvsem vsa tista, ki imajo v svojem voznem parku 
saj eno vozilo. Na cesti redko vidimo dostavno vozilo, ki ne bi bilo polepljeno. 

6.6 Prispevek k stroki 

Z izvedeno raziskavo smo odkrivali vsebinske značilnosti o polepitvah vozil. Verjetno bo 
koga zanimalo, zakaj kombinacija marketinga in polepitve vozil, saj gre za dve nepovezani 
zadevi. Vendar iz naših izkušenj temu ni tako in zato smo želeli narediti prvi korak pri 
raziskovanju, povezovanju marketinga in polepitev vozil. V strokovni literaturi lahko 
zasledimo različne načine marketinškega komuniciranja, ampak med njimi nismo zasledili 
polepitve vozil. Morda lahko polepitve primerjamo s panojem, vendar si zaslužijo ustreznejšo 
umestitev v strokovni literaturi. Zato menimo, da smo z raziskavo naredili korak naprej. 
Predstavili smo teoretična ozadja marketinga, marketinškega komuniciranja, blagovne 
znamke in polepitve vozil, ki so tesno povezane z vsemi naštetimi pojmi. Z vidika 
marketinškega komuniciranja smo pojasnili vse prednosti in značilnosti oglaševanja s 
polepitvijo vozila, kar je lahko v pomoč podjetjem pri sprejemanju odločitev o vrsti 
oglaševanja. 

Z raziskavo smo tako pridobili poglobljen pogled na uporabnost polepitve vozil kot orodje 
marketinškega komuniciranja in s tem naredili prvi korak v raziskovanju izbrane tematike ter 
bistveno prispevali k stroki marketinga in marketinškega komuniciranja. Izvedena raziskava o 
polepitvi vozil in njeni rezultati so pomemben prispevek naloge k stroki marketinga in 
marketinškega komuniciranja. 

6.7 Predlogi za nadaljnje raziskovanje, razvoj in poslovno prakso 

Menimo, da mora stroka bolj podrobno proučiti polepitve vozil kot orodje marketinškega 
komuniciranja, saj vidimo neverjeten potencial za raziskovanje na tem področju. Nadaljevanje 
raziskovanja vidimo v poglobljenem raziskovanju morda večjih, globalnih, uspešnih podjetij, 
ki uporabljajo polepitve vozil kot del oglaševalskih akcij. Zanimivo bi bilo raziskati področje 
dosega takšnega oglaševanja, saj smo z našo raziskavo ugotovili, da doseg težko izmerimo, 
vendar že obstajajo nekateri mehanizmi, ki so vedno bliže temu podatku. Vsem podjetjem, 
majhnim in velikim, predlagamo, da se odločijo za polepitev vozil kot orodje marketinškega 
komuniciranja, saj prinaša veliko prednosti pred ostalimi orodji.  

 



 

55 

7 SKLEP 

Namen magistrske naloge je bil raziskati, proučiti in opredeliti uporabnost polepitve vozil kot 
orodja marketinškega komuniciranja. V raziskovalnem procesu smo sledili zastavljenim 
ciljem in tako opredelili pomen marketinga in marketinškega komuniciranja ter podrobneje 
opisali bistvena orodja marketinškega komuniciranja. Ker komunikacija podjetij pogosto 
poteka s pomočjo blagovne znamke, smo predstavili njeno vlogo in pomen ter opisali vrste 
blagovnih znamk. Ker nas je v sklopu marketinškega komuniciranja zanimala predvsem 
uporabnost polepitve vozil, smo proučili in opredelili aktivnosti in značilnosti polepitev. 
Raziskovalni del magistrske naloge smo izvedli s pomočjo devetih intervjujev, kjer smo za 
boljšo zanesljivost uporabili triangulacijo po skupinah.  

Marketing je veda, znanost, proces, ki povezuje podjetja z njihovimi kupci. V osnovi lahko 
opredelimo marketing kot izmenjavo; podjetje nekaj ponudi v zameno za plačilo. Seveda ni 
tako preprosto, saj se za marketingom skriva ogromno raziskav trga, ki seveda terjajo sredstva 
in čas. V sklopu marketinga deluje marketinško komuniciranje, brez katerega podjetja danes 
ne morejo preživeti. Oglaševanje od ust do ust je bilo aktualno v prejšnjih stoletjih, danes pa 
je oglaševanje del vsakdana, srečamo ga povsod, v medijih, na nepremičninah in premičninah. 
Podjetja želijo in stremijo k temu, da se z njimi poistovetimo, da sprejmemo njihovo filozofijo 
in si zapomnimo njihovo blagovno znamko.  

Načini, s katerimi podjetja marketinško komunicirajo, so različni, nas so zanimale predvsem 
polepitve vozil. Same polepitve segajo že v leto 1990, ko je grafična tehnologija dosegala 
preboje. Do danes se bistvo polepitev ni spremenilo, se je pa seveda izboljšalo, tako s 
tehnikami kot z materiali. Polepitve so izdelane iz visokokakovostne folije, ki odstranljiva in 
ne pušča nikakršnih posledic na vozilih. Prav iz teh razlogov se podjetja vedno pogosteje 
zatekajo k temu orodju marketinškega komuniciranja.  

Naša raziskava je obsegala izvedbo intervjujev z 9 osebami, ki so posredno in neposredno 
povezane s polepitvami vozil. Ker smo uporabili triangulacijo po skupinah, je bilo še bolj 
zanimivo primerjati odgovore intervjuvancev, saj smo z raziskavo ugotovili, da kljub temu, da 
je ena oseba uporabnik, druga posrednik in tretja izdelovalec, se njihovi odgovori skoraj 
popolnoma ujemajo.  

Z izvedeno raziskavo smo prišli do zaključka, da se podjetja odločajo za takšen način 
marketinškega komuniciranja predvsem zaradi vidnosti in ozaveščanja o blagovni znamki. 
Bistvene značilnosti, ki podjetje prepričajo v takšno oglaševanje, so poleg cene tudi hitrost 
izvedene polepitve in hitra menjava ali odstranitev nalepk. Oglas lahko spremenimo iz danes 
na jutri. Polepitev vozil kot orodje marketinškega komuniciranja uporabljajo podjetja 
različnih velikosti in panog, saj ima prednosti tako za manjša kot tudi večja podjetja.  
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Če povzamemo, imajo polepitve vozil izjemne prednosti pred drugimi orodji marketinškega 
komuniciranja, in sicer; cena, hitra izdelava, hitra zamenjava, ni poškodb vozila, vidljivost in 
ozaveščanje o blagovni znamki. Vse naštete prednosti prepričajo podjetja, da se odločijo za 
takšen način komuniciranja.  

Menimo, da smo z raziskavo naredili korak naprej na področju polepitev vozil kot orodja 
marketinškega komuniciranja, saj smo predstavili teoretična izhodišča in praktično utemeljili 
uporabnost polepitev. Polepitve kažejo potencial v marketinškem komuniciranju podjetij, zato 
bi bilo smiselno nadaljevati raziskovanja na tem področju in poiskati ter opredeliti način za 
meritev dosega takšnega načina marketinškega komuniciranja. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Vprašanja za intervjuje z izdelovalci 

Priloga 2 Vprašanja za intervjuje s posredniki 

Priloga 3 Vprašanja za intervjuje z uporabniki 

 



 

 



Priloga 1 

 

IZDELOVALCI 

1. Kako bi opredelili polepitve vozil? Kaj to sploh je? 
2. Katere so bistvene razlike med polepitvijo vozil za različne namene? Družinski avto, 

dirkalni, avtobus, kombi… 
3. Koliko časa so polepitve vozil prisotne v slovenskem prostoru? 
4. Kaj naredi dobro polepitev? Takšno, da izstopa, da jo ljudje opazijo? 
5. Kako poteka postopek polepitve vozila in koliko časa potrebujete za polepitev 

promocijskega vozila? 
6. Kaj se zgodi, ko stranka želi nalepke zamenjati, odstraniti? 
7. Kakšna je po vaši oceni prednost in slabost polepitve vozila v kontekstu marketinškega 

komuniciranja (oglaševanja)? 
8. Ali se polepitve uporabljajo tudi v kratkotrajnih promocijskih akcijah (npr. samo nekaj 

dni)?  
9. Opažate večje povpraševanje po polepitvah za lastno uporabo ali za podjetja? 
10. Kakšni so trendi za prihodnost v tej panogi? Sploh so? 

 



 

 



Priloga 2 

 

POSREDNIKI 

1. Kakšna je po vaši oceni prednost in slabost polepitve vozila v kontekstu marketinškega 
komuniciranja (oglaševanja)? 

2. Kaj lahko naročnik doseže s polepitvijo vozila v primerjavi z drugimi izbranimi elementi 
marketinškega komuniciranja? 

3. Kakšen je po vaši oceni bodoči razvoj polepitve vozil kot orodja marketinškega 
komuniciranja v svetu in v Sloveniji? Menite, da se razvija? 

4. Kateri elementi in vzroki vplivajo na odločitev za izbiro polepitve vozil kot orodja 
marketinškega komuniciranja?  

5. Kaj se zgodi, ko želite nalepke zamenjati, odstraniti? 
6. Ali imate mehanizme, s katerimi lahko izmerite doseg oglaševanja? 
7. Menite, da bi polepitve vozil lahko opredelili kot orodje marketinškega komuniciranja? 

Kot enakovredno orodje panoju, letaku? Menite, da ima tolikšen doseg publike? 
8. Ali se polepitve uporabljajo tudi v kratkotrajnih promocijskih akcijah?  
9. Kako poteka postopek polepitve vozila?  
10. Kaj opažate kot bistvene prednosti polepitve vozila? Kaj pa slabosti?  

 



 

 



Priloga 3 

 

UPORABNIKI 

1. Kaj opažate kot bistvene prednosti polepitve vozila? Kaj pa slabosti?  
2. Zakaj polepiti avtomobil, če imamo v mislih službena vozila? 
3. Zakaj izbrati polepitev vozila v primerjavi s klasičnim barvanjem? 
4. Kako poteka postopek polepitve vozila? Je dolgotrajen? 
5. Kateri elementi in vzroki vplivajo na odločitev za izbiro polepitve vozil kot orodja 

marketinškega komuniciranja (oglaševanja)?  
6. Kaj se zgodi, ko želite nalepke zamenjati, odstraniti? 
7. Ali polepitev vozila uporabljate kot del oglaševalske akcije? 
8. Ali se zgolj predstavljate na takšen način? V smislu logotipa na avtomobilu?  
9. Kakšna je po vaši oceni prednost in slabost polepitve vozila v kontekstu marketinškega 

komuniciranja (oglaševanja)? 
10. Menite, da bi polepitve vozil lahko opredelili kot orodje marketinškega komuniciranja? 

Kot enakovredno orodje panoju, letaku? Menite, da ima tolikšen doseg publike? 
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