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POVZETEK 

Magistrska naloga obravnava strategijo marketinškega komuniciranja v slovenskem 

zdraviliškem turizmu, ki ima za zdravilišča ter predstavnike države in združenj s tega 

področja vse večji pomen. Prvi del naloge predstavljajo teoretična izhodišča o stanju in 

razvojnih trendih s področja marketinga in marketinškega komuniciranja ter značilnosti, 

potencial in neizkoriščene priložnosti pri oblikovanju in izvedbi strategije marketinškega 

komuniciranja v zdraviliškem turizmu. V drugem delu naloge je bila s kvalitativno raziskavo, 

s pomočjo poglobljenih pol strukturiranih intervjujev raziskana in preučevana strategija 

marketinškega komuniciranja v slovenskem zdraviliškem turizmu. Ugotovili smo, da 

preučevana zdravilišča stalno spremljajo trende razvoja in dobro načrtujejo in izvajajo 

strategijo marketinškega komuniciranja. Hitro se prilagajajo družbenim spremembam in 

uporabljajo različna orodja marketinškega komuniciranja za pozicioniranje njihove ponudbe 

na trgu. Strategija marketinškega komuniciranja tako pomembno vpliva na uspešno 

poslovanje preučevanih slovenskih zdravilišč. 

Ključne besede: marketing, marketinško komuniciranje, strategija marketinškega 

komuniciranja, zdraviliški turizem, Slovenija.  

SUMMARY 

The master diploma work discusses the strategy of marketing communicating within the 

Slovene spa tourism, which has to spa and its state presentatives and associations within this 

field an even greater impact. The first part of the work represents the theoretical issues on 

state and development trends of marketing field and marketing communicating and its 

characteristics, the potential and unexploited opportunities by forming and startegy marketing 

communicating realization in spa tourism. In the second part is by the qualitative research and 

with help with deep halfstructured interviews the strategy of marketing communicating in 

Slovene spa tourism researched and studied. We established that the studied spas permanently 

follow the development trends and well-planned and executed the communicating marketing 

strategy. They adjust to social modifications quickly and use different tools of marketing 

communicating for positioning of their offer on the market. The strategy of marketing 

communication is so important impact on successful managing of the studied Slovenian spas. 

Key words: marketing, marketing communication, strategy of marketing communication, spa 

tourism, Slovenia. 
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1 UVOD  

Trženje se ukvarja z izbiro ciljnih trgov, pridobitvijo in rastjo števila kupcev z ustvarjanjem, 

posredovanjem in komuniciranjem večje vrednosti za kupca (Kotler 2004, 9).  

Svetovno znani in mnogokrat citirani tržnik Kotler (1996, 6) je opredelil marketing kot 

»Družbeni in managerski proces, ki omogoča posameznikom in organizacijam, da dobijo, kar 

potrebujejo in želijo, in sicer tako, da ustvarijo, ponudijo in medsebojno zamenjujejo izdelke, 

ki imajo vrednost.« Po njegovem mnenju je ključ za doseganje organizacijskih ciljev v 

določitvi potreb in želja ciljnih tržišč ter v uspešnejšem in učinkovitejšem zadovoljevanju 

potreb od konkurence.  

Dubrovski (2004, 234) razmišlja, da je marketing način razmišljanja, način vedenja in 

delovanja oseb in organizacij, v središču katerega je odjemalec s svojimi zahtevami, 

potrebami in željami, ki jih je, da bi lahko uresničevali lastne smotre in cilje, treba s pomočjo 

oblikovanega marketinškega spleta čim bolj popolno zadovoljevati. 

Marketinška strategija odgovarja na vprašanje, katere so prave stvari, ki jih podjetje mora 

početi, da bo doseglo zaželeni cilj, taktika pa odgovarja na vprašanje, kateri je pravi način za 

dosego želenega cilja. Marketinška strategija temelji na dveh gradnikih: na kupcu in kupčevi 

percepciji (Brezigar 2010, 34–35). 

Trženjsko komuniciranje kot eden izmed dejavnikov trženjskega spleta ima pomemben vpliv 

na delovanje poslovnih subjektov, kot tudi na njegov obstoj. Zanje predstavlja bistveno 

sestavino strateškega pozicioniranja, odločilno vpliva na informiranje in prepričevanje 

porabnikov, da kupijo njihov izdelek ali storitev, in ustvarja zveste kupce v primeru, da je bila 

njihova izkušnja z izbranim izdelkom ali storitvijo pozitivna. Vsebuje komunikacijske 

aktivnosti, s katerimi poslovni subjekti obveščajo porabnike na ciljnem trgu o svojih izdelkih 

ali storitvah ter s tem olajšujejo menjavo dobrin (Potočnik 2005, 301–302). 

Marketinški splet zajema vrsto orodij marketinškega komuniciranja, s katerimi podjetje izvaja 

marketinški proces in jih uporablja za neposredno komuniciranje s ciljnim trgom (Semenik 

2002, 8). Marketinško komuniciranje ne moremo obravnavati samo kot celoto, temveč 

moramo opredeliti tudi posamezne instrumente marketinškega komuniciranja (Pickton in 

Broderick 2001, 7). Ločimo pet instrumentov marketinškega komuniciranja: oglaševanje, 

odnosi z javnostmi, osebna prodaja, pospeševanje prodaje in neposredno trženje. 

Strategija oz. načrt marketinškega komuniciranja je ključen za uspeh podjetja. Zajema: 

določitev ciljne skupine marketinškega komuniciranja, določitev ciljev marketinškega 

komuniciranja, določanje strategije blagovne znamke, izbiranje komunikacijskih kanalov, 

določanje proračuna za marketinško komuniciranje, izbiranje marketinškega 
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komunikacijskega spleta, merjenje učinkovitosti marketinškega komuniciranja, organiziranje 

in upravljanje povezane marketinške komunikacije. 

Vse te prvine in elementi se pojavljajo tudi v zdraviliškem turizmu, seveda v specifični obliki. 

Zdraviliški turizem je ena izmed najstabilnejših pojavnih oblik turizma, saj je zdravljenje 

nujna potreba. Definirajo ga kot skupnost odnosov in pojavov, ki s spremembo kraja bivanja 

spodbujajo, stabilizirajo, in po potrebi vzpostavljajo telesno, duševno in socialno dobro 

počutje z uporabo zdravstvenih storitev (Gojčič 2005, 76). Zdraviliški turizem je razdeljen na 

področja: kurativni zdraviliški turizem, rehabilitacijski zdraviliški turizem, preventivni 

zdraviliški turizem, zdraviliški turizem kot del drugih oblik turizma (počitniški, potovalni, 

seminarski, igralniški turizem) in medicinski wellness. 

V praksi poznamo tudi mednarodne povezave. Ena takih je na primer blagovna znamka 

European Spa World (ESW), ki je nastala v okviru evropsko-turističnega razvojno-

trženjskega projekta med Avstrijo, Slovenijo in Madžarsko (European Spa, 2015). K tej 

povezavi je z namenom oblikovanja evropske regije zdravja in dobrega počutja brez meja do 

zdaj pristopilo že več kot osemdeset ponudnikov, predvsem spa storitev. Med njimi so tudi 

nekatera slovenska naravna zdravilišča in hotelski ponudniki, ki se na tovrsten način 

vključujejo v mednarodne povezave.  

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča  

V magistrski nalogi smo raziskali, preučili in analizirali, kakšen pomen slovenska zdravilišča 

pripisujejo strategiji marketinškega komuniciranja v cilju večje poslovne uspešnosti in 

povečevanja tržnega deleža. Analizirali smo tudi, kako slovenska zdravilišča komunicirajo 

svoje primerjalne prednosti, na kakšen način krepijo svojo blagovno znamko in kako 

strategijo marketinškega komuniciranja prilagajajo različnim ciljnim tržnim skupinam, tako iz 

Slovenije kot iz tujine.  

Pri strategiji marketinškega komuniciranja smo posebno pozornost namenili analizi in 

raziskavi marketinško-komunikacijskega spleta. Na osnovi izvedene raziskave smo analizirali 

in ugotovili, kakšno podporo in pomoč imajo slovenska naravna zdravilišča s  strani državnih 

institucij in ostalih združenj pri pripravi oz. izvedbi strategije marketinškega komuniciranja.  

Na osnovi teoretične in empirične raziskave smo predstavili možne strateške pristope 

zdravilišč in neizkoriščene možnosti strateškega marketinškega komuniciranja v slovenskih 

naravnih zdraviliščih za njihov nadaljnji, še uspešnejši razvoj. V zaključku magistrske naloge 

smo podali tudi predloge in priporočila za nadaljnji razvoj in raziskovanje.  
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1.1.1 Namen in cilji magistrske naloge 

Namen magistrske naloge je bil raziskati, preučiti, analizirati in opredeliti pomen in vlogo 

strategije marketinškega komuniciranja v slovenskem zdraviliškem turizmu.  

Cilji magistrske naloge so bili: 

- preučiti znanstveno in strokovno literaturo s področja marketinga in marketinškega 

komuniciranja s poudarkom na zdraviliškem turizmu, 

- predstaviti vlogo in pomen marketinga za delovanje in poslovanje organizacij,  

- predstaviti vlogo in pomen marketinškega komuniciranja za poslovanje in delovanje 

organizacij, 

- preučiti delovanje, značilnosti in specifičnosti panoge zdraviliškega turizma v Sloveniji, 

- raziskati, preučiti, analizirati in opredeliti strategijo marketinškega komuniciranja v 

slovenskem zdraviliškem turizmu, 

- na osnovi izsledkov raziskave podati predloge in priporočila za nadaljnji razvoj in 

raziskovanje.  

1.1.2 Raziskovalna vprašanja in metodologija 

Oblikovali smo pet raziskovalnih vprašanj, ki smo jih z raziskavo preverili: 

Kako slovenska zdravilišča marketinško komunicirajo svoje aktivnosti, ponudbe in 

primerjalne prednosti? 

Kako slovenska zdravilišča prilagajajo strategijo marketinškega komuniciranja različnim 

ciljnim skupinam iz Slovenije in tujine? 

Ali imajo slovenska zdravilišča pri pripravi in izvedbi strategije marketinškega komuniciranja 

zadostno podporo in pomoč državnih institucij in združenj? 

Katere so glavne značilnosti uspešne strategije marketinškega komuniciranja v slovenskem 

zdraviliškem turizmu in v katerih prvinah marketinškega komuniciranja so še neizkoriščene 

možnosti? 

Ali se slovenska zdravilišča zavedajo pomena strategije marketinškega komuniciranja za 

doseganje večje poslovne uspešnosti in tržnega deleža? 

1.1.3 Predpostavke in omejitve 

Raziskava strategije marketinškega komuniciranja v slovenskih zdraviliščih je temeljila na 

naslednjih predpostavkah: 
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- dobro načrtovana in izvajana strategija marketinškega komuniciranja je ključnega 

pomena za dolgoročni obstoj in uspešnost zdravilišč v Sloveniji; 

- povezanost in vplivi različnih instrumentov marketinškega komuniciranja so pomembni 

dejavniki za večjo uspešnost slovenskih zdravilišč; 

- podatki, pridobljeni s poglobljenim intervjujem, bodo resnični in na osnovi tega smo 

lahko oblikovali odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja. 

Omejitve v magistrski nalogi so bile:  

- primarna omejitev raziskave je bila njena osredotočenost samo na izbrana zdravilišča v 

Sloveniji; 

- nekateri podatki posameznih zdravilišč glede strategije marketinškega komuniciranja v 

intervjujih niso bili razkriti; 

- glede na omejenost udeležencev v raziskavi iz rezultatov raziskave nismo mogli 

posploševati ugotovitev na celotno strukturo slovenskih zdravilišč. 
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2 MARKETING 

Velikega pomena je zavzeta marketinška usmerjenost, miselnost in pristop. Različnim 

opredelitvam marketinga je skupno, da je marketing aktivnost, ki zagotavlja posameznikom in 

podjetjem izdelke in storitve, ki jih želijo ali potrebujejo.  

2.1 Opredelitev vloge in pomena marketinga 

Svetovno znani in mnogokrat citirani tržnik Kotler (1996, 6) je opredelil marketing kot: 

»Družbeni in managerski proces, ki omogoča posameznikom in organizacijam, da dobijo, kar 

potrebujejo in želijo, in sicer tako, da ustvarijo, ponudijo in medsebojno zamenjujejo izdelke, 

ki imajo vrednost.« Po njegovem mnenju je ključ za doseganje organizacijskih ciljev v 

določitvi potreb in želja ciljnih tržišč ter v uspešnejšem in učinkovitejšem zadovoljevanju 

potreb od konkurence.  

Marketing je predvsem sodobna poslovna filozofija, ki povezuje ponudbo izdelkov in storitev 

s povpraševanjem po teh izdelkih in storitvah. Pri tem mora podjetje, ki sestavlja svojo 

ponudbo izdelkov in storitev, izhajati iz potreb in želja potencialnih kupcev, tako da bo 

doseglo želeno povpraševanje po njegovih izdelkih in storitvah (Kotler 1996, 719). Eden 

izmed ciljev marketinga je, da se ponudba čim bolj približa potencialnim kupcem. Marketing 

vpliva na povečanje koristnosti izdelkov oziroma storitev, ki jih podjetje trži ali ponuja. Da je 

v podjetju marketing uspešen, mora vsak izmed udeležencev podjetja prispevati svoj delež. 

Predvsem je treba ustvarjati dobro vzdušje, ki naj bo sproščeno in lagodno. K temu naj bi 

prispevali vsi delavci podjetja, tako zaposleni kot strokovni delavci in njegovo najvišje 

vodstvo. S pravilnim vodenjem podjetja je pri vseh zaposlenih v njem mogoče ustvariti 

občutek varnosti in koristnosti od posameznikovega dela v okviru uspešnosti podjetja (Kotler 

1996, 719).  

Dubrovski (2004, 234) razmišlja, da je marketing način razmišljanja, način vedenja in 

delovanja oseb in organizacij, v središču katerega je odjemalec s svojimi zahtevami, 

potrebami in željami, ki jih je, da bi lahko uresničevali lastne smotre in cilje, treba s pomočjo 

oblikovanega marketinškega spleta čim bolj popolno zadovoljevati. 

Po definiciji Ameriškega združenja za marketing pojem marketing zajema vse aktivnosti in 

procese, ki kreirajo, komunicirajo, dostavijo in menjajo ponudbo, ki predstavlja vrednost za 

uporabnike, stranke, partnerje in družbo na splošno (AMA 2016). Marketing management pa 

je po definiciji istega združenja »proces načrtovanja in snovanja izdelkov in idej, določanja 

cene, odločitev v zvezi z marketinškim komuniciranjem in distribucijo, z namenom, da se s 

ciljnimi skupinami ustvari taka menjava, ki zadovolji pričakovanja uporabnika in podjetja.« 

»Pot do uspešnega marketinga je enostavna. Izberite pravo sporočilo, uporabite prave medije 

in ciljajte na pravi trg,« je izrekel Dan Kennedy (Rolih 2005, 7). S tem je poudaril, da je 
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bistvo tržnega uspeha v ustrezni in učinkoviti uporabi elementov trženjskega komuniciranja, 

in sicer v sporočilu, poti, mediju in naslovniku. 

American Marketing Association raziskavo marketinga opredeljuje kot funkcijo, ki podjetje 

povezuje s trgom s pomočjo informacije. Te se uporabljajo za identifikacijo in opredeljevanje 

tržnih priložnosti in težav. Je funkcija, ki proizvaja, prečiščuje in vrednoti marketinške 

aktivnosti ter nadzira marketinško izvrševanje in izboljšuje razumevanje marketinga kot 

procesa (Aaker, Kumar in Day 2001, 5). 

Za organizacijo so pomembne zlasti naslednje temeljne marketinške funkcije (Devetak 2000, 

29):  

- marketinško-informacijska funkcija, 

- marketinško-pripravljalna funkcija (planiranje, programiranje, strategija in taktika, 

razvijanje novih izdelkov, trženjsko komuniciranje, pospeševanje prodaje ...), 

- marketinško-izvršilna funkcija, 

- funkcija spremljanja in kontrola uspešnosti, 

- koordinacijska funkcija marketinškega sistema. 

Marketinška kultura in marketinška naravnanost sta povezana koncepta, saj se oba nanašata 

na poseben način razmišljanja in ravnanja. Lahko rečemo, da je marketinška kultura 

organizacijska kultura, za katero je značilna marketinška naravnanost, oz. da je marketinška 

kultura organizacijska kultura, v kateri se je marketinška naravnanost uresničila v vrednotah 

zaposlenih in postala notranja zavest, ki usmerja njihovo delovanje v organizaciji (Vrčon 

Tratar in Snoj 2002, 206). Marketinška naravnanost predstavlja vedenjski, izvorni vidik 

marketinške kulture.  

Trženjska naravnanost sama po sebi ni sposobnost, niti ne izkazuje visoke stopnje otipljivosti. 

Če jo želimo uspešno uporabljati v podjetju, pa sama po sebi zahteva veliko sposobnost. 

Marketinški vir postane takrat, ko organizaciji omogoča, da ustvari takšno ponudbo, ki kar 

najbolje zajema specifični okus in preference odjemalcev. Za uspešen marketing je potrebno 

tudi preučevanje konkurence. Pri tem je potrebno stalno spremljanje ponudbe, povpraševanja, 

konkurence, tehnologije, plačilne sposobnosti trgov, trendov razvoja in družbenih sprememb 

(Devetak in Vukovič 2002, 35). 

Grönroos (2000, 373) poudarja, da je v storitveni organizaciji potrebna marketinško-

orientirana (naravnana) strategija; to pomeni, da je potreben ne le zunanji marketing (odnosi 

med organizacijo in odjemalci), temveč tudi interni marketing (odnosi med organizacijo in 

zaposlenimi) in interaktivni – odzivni marketing (odnosi med zaposlenimi in odjemalci). Za 

interaktivni marketing je značilno »uresničevanje obljub« – gre za sposobnost vseh 

zaposlenih, da zadovoljujejo potrebe porabnikov. 
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Koncept marketinga se po Lambinu odraža v treh dimenzijah (Lambin 2000, 4–5) – akcijski, 

analitični in kulturni: 

- akcijska dimenzija: marketing je nabor prodajnih instrumentov (promocija, oglaševanje 

ipd.), katerih namen je osvojitev čim večjega dela tržišča; 

- analitična dimenzija: marketing je nabor analitičnih orodij za raziskavo tržišč (raziskave 

tržišč, simulacije, napovedi ipd.), katerih namen je ugotovitev želja, potreb in zahtev 

potencialnih kupcev oziroma z drugimi besedami – ustvarjanje boljšega razumevanja 

trga; 

- kulturna dimenzija: marketing je poslovna filozofija, ki prežema celotno podjetje. 

Akcijska in analitična dimenzija se odražata v ločitvi marketinga na operativni in strateški 

marketing. 

Meffert (1995, 304) navaja naslednje značilnosti storitve in z njo povezanega marketinga. 

Preglednica 1: Značilnosti storitve in marketinga 

Značilnosti storitev Značilnosti pogojev v trženju storitev 

Nesnovnost (ni skladiščenja, ni 

pošiljanja storitev). 

- Cena je indikator kakovosti. 

- Težavno dokazovanje razmerja cena: koristi storitve. 

Odvisnost od zmožnosti storitvene 

firme. 

- Težavno kalkuliranje stroškov pri snovanju cene. 

- Politika pogojev je instrument za krmiljenje zasedenosti, 

zmogljivosti. 

- Cene paketov. 

Sodelovanje uporabnikov v izvajanju 

storitev. 

- Heterogenost znotraj določenih storitev. 

- Oblikovanje cen z upoštevanjem sodelovanja uporabnika        

pri izvajanju storitev. 

- Individualno oblikovanje cen pri osebnih storitvah. 

- Kakovost uporabnikov je pomemben dejavnik pri 

oblikovanju cen. 

Vir: Meffert in Manfred 1995, 304. 

2.2 Marketinški splet 

Marketinški splet zajema vrsto orodij marketinškega komuniciranja, s katerimi podjetje izvaja 

marketinški proces in jih uporablja za neposredno komuniciranje s ciljnim trgom (Semenik 

2002, 8). 

Trženjski splet (McCarthy 1964 v Kotler 2004, 15–16) je skupek trženjskih orodij, ki jih 

podjetje uporablja, da doseže svoje trženjske cilje na ciljnem trgu. McCarthy je ta orodja 
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razvrstil v štiri široke skupine, ki jih je poimenoval štirje P-ji trženja: izdelek (angl. product), 

cena (angl. price), tržne poti (angl. place) in trženjsko komuniciranje (angl. promotion).  

Model marketinškega spleta lahko pomaga pri odločitvi, kako prenesti novo ponudbo na trg. 

2.2.1 Marketinški splet 4P, 7P  

Izdelek, kot najpomembnejši element trženjskega spleta, lahko definiramo kot vse predmete 

in stvari, ki jih lahko ponudimo kupcem za vzbujanje pozornosti, uporabo ter zadovoljevanje 

želj in potreb odjemalcev (Kotler 1996, 432). 

Vsak P predstavlja izhodišče za načrtovanje marketinške strategije.  

Avtor navaja: »Cena je edina prvina marketinškega spleta, ki prinese dohodek, medtem ko 

ostale prvine ustvarjajo stroške. Cena je obenem tudi najbolj prožna prvina marketinškega 

spleta glede na to, kako jo je moč hitro spremeniti, za razliko od lastnosti izdelka ali tržnih 

poti.« (Kotler 1996, 489). 

Pri snovanju politike cen mora podjetje oceniti številne dejavnike (Kotler 1996, 491): 

1. izbor cenovnih ciljev, 

2. ocene stroškov, 

3. opredelitev povpraševanja, 

4. izbiro metod za določanje prodajne cene, 

5. določanje končnih cen proizvodov, 

6. analizo ponudbe in cene konkurenčnih proizvajalcev. 

Marketinški splet je pomemben za konkurenčno pozicioniranje storitve. 

Po Kotlerju je tržna pot skupek medsebojno odvisnih organizacij, ki so povezane v postopku 

dajanja izdelka ali storitve v uporabo (Kotler 1996, 526). 

Neposredna tržna pot poteka od proizvajalca neposredno do končnega potrošnika, v sodobnih 

gospodarstvih pa jo zasledimo bolj poredko. Med glavne oblike takih poti spadajo prodaja od 

vrat do vrat (akviziterstvo), prodaja v lastnih prodajalnah proizvajalca in prodaja na osnovi 

naročil kupcev po pošti in preko elektronskih posrednikov, zlasti televizije in medomrežja. 

Taka pot predstavlja ničelno raven poti, saj na njej sodelujeta le proizvajalec in končni 

potrošnik. 

Posredne tržne poti pa potekajo od proizvajalca preko enega ali več posrednikov na debelo in 

drobno do končnih porabnikov. Vsak izmed posrednikov na tržni poti, ki približa izdelek 

končnemu porabniku, predstavlja eno raven na tržni poti (Potočnik 2002, 255). 
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V novejšem času pa se je marketinški splet razširil na 7P, dodali so torej še dodatne tri prvine, 

saj 4P za storitve ni več zadostoval. 7P predstavlja model, kjer podrobneje analiziramo 

dejavnike, ki pomembno vplivajo na uspešnost marketinga izdelkov in storitev na trgu.  

7P predstavlja model, kjer podrobneje analiziramo dejavnike, ki pomembno vplivajo na 

uspešnost marketinga izdelkov in storitev na trgu. 

Posamezne prvine imajo v angleščini začetno črko P, in sicer (Devetak 2001, 30): 

- Product (izdelek), 

- Price (cena), 

- Place (marketinške poti), 

- Promotion (marketinško komuniciranje), 

- People (ljudje), 

- Processing (proces, izvajanje), 

- Physical evidences (fizični dokazi). 

Z razvojem znanosti se razvijajo tudi marketinške veščine, teorija in praksa na področju 

trženjskega spleta. Tako so na primer številni teoretiki in praktiki marketinga prišli od 4P na 

celo 15P (Devetak 2001, 30). 

Značilnosti storitev, ki te bistveno ločujejo od oprijemljivih izdelkov oziroma proizvodov in v 

veliki meri vplivajo na oblikovanje trženjskih programov, so: neopredmetenost, neločljivost, 

spremenljivost in minljivost (Kotler, Hayes in Bloom 2002, 12–14).  

(1) Neopredmetenost: V nasprotju s fizičnimi izdelki storitev ne moremo videti, okusiti, 

potipati, slišati ali povonjati, preden jih kupimo. Na primer, ko nekdo sklepa pogodbo z 

arhitektom, še nima čisto jasne predstave o celotnem projektu oziroma izdelku. Kupci so pri 

naročanju storitev v precejšnji negotovosti, zato intenzivno iščejo dokaze o kakovosti storitve. 

Največkrat se orientirajo po poslovnih prostorih izvajalca, njegovih ljudeh, opremi, oglasnem 

gradivu, simbolih, ceni in podobno. Naloga ponudnika storitev je torej, da neoprijemljivo 

»spremenijo« v oprijemljivo, ki kar najbolje izraža obliko in kakovost storitev, ki jih 

ponujajo. 

(2) Neločljivost: Storitve ne moremo ločiti od izvajalca storitve, zato se je treba zavedati, da 

profesionalizem, predstavitev, nastop in obnašanje ponudnika storitev bistveno vplivajo na 

odločitve naročnikov o nakupu. Oseba, ki ponuja storitev, je kot izvajalec del te storitve, in 

ker je porabnik prisoten, ko se storitev proizvaja, je interakcija med izvajalcem in porabnikom 

posebnost trženja storitev. Neločljivost je posebno izrazita v primerih, ko v storitvenih 

podjetjih, kjer se potencialni naročniki najprej srečajo s ponudnikovim osebjem po telefonu 

ali v sprejemnih pisarnah. Ti dejansko dajo prvi vtis oziroma občutek o storitvah, ki jih 

podjetje ponuja. 
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(3) Spremenljivost: Ker so storitve neločljive od izvajalcev in torej v veliki meri odvisne od 

tega, kdo, kdaj in kje jih izvaja, so zelo spremenljive. Tudi najboljši odvetnik lahko naredi 

napako, najboljši računovodja spregleda dokument in tudi najboljši zdravnik ima lahko slab 

dan. Kupci se zavedajo te spremenljivosti in se pogosto, preden izberejo ponudnika, 

posvetujejo s prijatelji. Ker vemo, da se napake lahko zgodijo, morajo storitvena podjetja 

poskrbeti za to, da take dogodke minimizirajo ter zagotavljajo čim boljšo kakovost. Načini so 

lahko različni in odvisni od vrste storitev. V prvi vrsti je smiselno vlaganje v dobre postopke 

zaposlovanja in usposabljanja. Zaposlovanje ustreznega osebja in odlično usposabljanje sta 

ključnega pomena ne glede na to ali gre za visoko usposobljene strokovnjake ali za manj 

strokovno osebje. Tudi standardiziranje procesov izvajanja storitev znotraj podjetja lahko 

vpliva na zagotavljanje stalne kakovosti opravljanja storitev (Kotler 2004, 448).  

(4) Minljivost: Storitev ne moremo shranjevati, da bi jih lahko porabili kasneje. Dejstvo je, da 

se prodaja izvedba storitev. Kljub temu, da je na primer zdravnik že velikokrat operiral, nas 

zanima predvsem to, kako bo operiral nas. Minljivost storitev pa ni težava, dokler je 

povpraševanje stalno. Če povpraševanje niha, je težje zagotavljati ustrezno doslednost, npr. v 

primeru zdravnika zagotavljati vsem pacientom enako pozornost.  

Nesnovnost (neopredmetenost) pomeni, da storitve pred nakupom ni možno zaznati s čutili. 

Da bi potrošniki zmanjšali to negotovost, iščejo dokaze o kakovosti storitve (gledajo tisto, kar 

storitev spremlja, to so ljudje, oprema, oglasno gradivo idr.). Ponudnik mora za svoj uspeh 

postreči z dokazi o kakovosti, da postane nepredmetno predmetno. Največji izziv tržnika 

storitev je, da dodajo storitvi fizične dokaze in prispodobe konkretne koristi. V ta namen 

morajo vedeti, kako potrošnik doživlja storitev (Kotler 2004, 446). 

Glede na svojo dejavnost se morajo storitvene organizacije strateško osredotočiti na naslednje 

naloge: 

- Povečanje svoje konkurenčne diferenciacije v primerjavi z drugimi ponudniki. Ker je 

večino novosti že možno posnemati, je to kar težka naloga. Storitvene organizacije lahko 

to dosegajo skozi razlikovanje instrumentov marketinškega spleta, kot so ljudje, fizično 

okolje in fizični procesi. 

- Povečanje storilnosti. To lahko stori s povečanim obsegom dela na zaposlenega, bolj 

kakovostnim delom, povečanim obsegom storitev, zamenjavo delovnih s strojnimi 

operacijami, kjer je to mogoče, zmanjšanjem potreb po storitvah zaradi izboljšanja 

kakovosti izdelkov itd. Pri vseh teh opcijah je treba paziti, da se zaradi pehanja za 

storilnostjo ne zmanjša kakovost storitev. 

- Izboljšanje kakovosti storitev. Kakovost je razlika med pričakovano in dejansko prejeto 

storitvijo, kot jo zazna uporabnik. Zato si storitvene organizacije prizadevajo odgovoriti 

na vprašanje, kateri dejavniki vplivajo na porabnikovo zaznavanje kakovosti storitev 

(Potočnik 2002, 438). 
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Trženjsko komuniciranje, kot del marketinškega spleta, zavzema posebno mesto, saj 

predstavlja nekakšen splet v spletu. 

2.2.2 Pomen učinkovitega marketinškega spleta 

Marketinške metode, ki so jih podjetja uporabljala pri svojih aktivnostih trženja v 80. letih 20. 

stoletja (usmeritev na proizvodnjo novih izdelkov, generične konkurenčne strategije, 

promocijske cenovne taktike ipd.), so se kmalu izkazale za neuspešne v modernem 

ekonomskem okolju, ki se izredno hitro spreminja, raste in tehnološko razvija. Danes lahko 

govorimo o dobi hiperkonkurence, kjer vlada na trgu veliko število ponudnikov, med katerimi 

vlada izredno močna konkurenca (Yeshin 2003, 67). 

V marketingu zmagujejo bolj prodorni, učinkoviti, drznejši, bolj inovativni in bolj 

usposobljeni. 

Komuniciranje v marketingu je ob kakovostnem proizvodu pogoj, da se izpostavijo in tržijo 

konkurenčne prednosti. 

2.2.3 Marketinški splet in kupci 

V komunikacijski bitki se ponudniki izdelkov in storitev borijo za slehernega porabnika in pri 

tem uporabljajo najrazličnejša komunikacijska orodja. 

Musek Lešnik (2008) opisuje soodvisnost podjetja in potrošnikov v sedmih točkah: 

1. Potrošniki so temeljni cilj vsega, kar počne podjetje in podjetje je življenjsko odvisno od 

njih. 

2. Potrošniki niso odvisni od podjetja, podjetje je odvisno od njih. 

3. Potrošniki niso vir težav, težava podjetja je kvečjemu njegova nezmožnost, da bi 

zadostilo njihovim zahtevam, pričakovanjem in željam. 

4. Potrošniki so pomemben partner podjetja. 

5. Potrošniki niso ljudje, ki naključno pridejo z ulice, ampak ljudje, ki zaupajo podjetju, 

blagovni znamki, storitvi ali izdelku. 

6. Vedenje potrošnikov je psihološki pojav. 

7. Kakršno koli omejeno razumevanje ali razlaganje vedenja potrošnikov, ki ne upošteva 

psiholoških pojavov (motivov, čustev, stališč, vrednot, pričakovanj itd.), vodi v omejene 

modele z omejeno močjo pojasnjevanja in napovedovanja njihovega vedenja. 

V tako imenovani e-dobi oz. elektronski dobi so podjetja in njihovi kupci spoznali, da lahko 

preko svetovnega spleta določene naloge opravijo hitreje, udobneje, bolj kakovostno in 

predvsem ceneje. Svetovni splet jim ponuja tudi neskončen vir informacij in preprost dostop 

do velikega števila novih strank ter novih trgov (Potočnik 2005, 362).  
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Za velik preobrat v digitalnem svetu so poskrbele tudi številne mreže in družabna omrežja, 

kot so WordPress, LinkedIn, Skype, Gmail, Youtube in seveda Facebook, ki omogočajo 

uporabnikom, da se povežejo med seboj. 

Trženjski koncept je ključ za doseganje ciljev in je izražen na različne slikovite načine 

(Kotler 2004, 19): 

- »Dobičkonosno zadovoljevati potrebe.« 

- »Spoznajmo želje in jih izpolnimo.« 

- »Imejmo radi kupca, ne izdelka.« 

- »Naj bo po vaše.« 

- »Postavite ljudi na prvo mesto.«  

Zadovoljstvo odjemalcev vedno vodi k lojalnosti odjemalcev do izdelkov, blagovne znamke 

ali podjetja. To v nadaljevanju za podjetje pomeni nastanek dolgoročnih konkurenčnih 

prednosti ter najcenejši in najučinkovitejši vir pozitivnega tržnega komuniciranja (Dubrovski 

2000, 415). 

Kakovost in zadovoljstvo porabnika sta med seboj v tesni povezavi, moramo pa ju vendarle 

razlikovati. Kakovost storitve porabnik dojema racionalno, medtem ko je njegovo 

zadovoljstvo emocionalno.  

Turistična podjetja običajno komunicirajo z izbranimi ciljnimi skupinami z namenom 

pozicioniranja podjetja ali storitve, vplivanja na image in stališča, seznanjanja z novostmi, 

prepričevanja k obisku ipd. Od ciljev komuniciranja je odvisno, kako bo sporočevalec 

oblikoval svoje sporočilo. V skladu z modelom AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) 

mora biti sporočilo oblikovano tako, da bo v čim večji meri pritegnilo pozornost, vzbudilo 

zanimanje, ustvarilo željo in povzročilo obisk oziroma nakup storitve ali proizvoda. V skladu 

s tem se mora oglaševalec pri načrtovanju sporočil odločiti predvsem o ustrezni vsebini, 

zgradbi in obliki ter viru sporočila, da bo dosegel pričakovani odziv pri ciljnem občinstvu 

(Kotler 1996, 605). 

Pred vsemi temi drastičnimi spremembami je desetletja za gonilno silo marketinga veljal 

koncept lijaka. Ta koncept nas je naučil, da odjemalec svojo nakupno pot začne pri veliki 

izbiri blagovnih znamk, s prizadevanji marketinga svojo izbiro postopoma oži, izbere 

najljubšo in se odloči za nakup. Ideja v ozadju tega koncepta je bila, da večje kot je bilo 

število ljudi na vrhu lijaka, več jih bo na koncu dejansko postalo odjemalcev. Podjetja so tako 

odjemalce pravzaprav »potiskala« proti svojim blagovnim znamkam, pri tem pa uporabljala 

množično oglaševanje, predvsem kampanje po televiziji (Court idr. 2009, 96).  
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2.3 Pomen marketinškega komuniciranja znotraj spleta 

Marketinško komuniciranje je povezava med organizacijo in zunanjim svetom, še posebej s 

kupci izdelkov oziroma storitev, in vključuje vse marketinške aktivnosti. 

Komuniciranje v organizaciji zajema komuniciranje znotraj organizacije in komuniciranje 

navzven. V sodobnih organizacijah se komuniciranje z notranjimi in zunanjimi javnostmi 

največkrat dinamično prepletata. 

Kotler (2004, 564) trdi, da danes obstaja nov pogled na komuniciranje kot interaktivni dialog 

med podjetjem in njegovimi kupci, ki poteka na stopnjah predprodaje, prodaje, porabe in po 

porabi. Podjetja si morajo poleg vprašanja »Kako naj dosežemo naše kupce?« zastaviti tudi 

vprašanje »Kako nas lahko naši kupci dosežejo?«. 

Da bo marketinško komuniciranje s kupci in javnimi skupinami učinkovito, mora podjetje ali 

organizacija načrtovati, usklajevati, natančno izvajati in nadzirati vse komunikacijske 

aktivnosti. Zbirati in uporabljati mora informacije iz tržnega in ostalega okolja, ker je prav od 

kakovosti in količine informacij odvisno, kako bo podjetje izkoristilo priložnosti, ki jih nudi 

marketinško komuniciranje. Za učinkovito prepričevanje kupcev ali uporabnikov, da kupijo 

izdelek ali uporabijo določeno storitev, mora podjetje ali organizacija zbrati podatke o tem, 

katere informacije uporabljajo ti pri svojih nakupnih odločitvah. Zato sta zbiranje (z 

marketinško raziskavo) in uporaba marketinških podatkov odločilna za uspešno marketinško 

komuniciranje. Le povezane in usklajene sestavine marketinškega spleta bodo prinesle 

rezultate, doseganje zastavljenih ciljev, prodajo in dobiček (Fill 1999, 12). 

Model komunikacijskega procesa, ki je prikazan na sliki 1, se je razvijal čez leta v skladu z 

novimi teorijami s področja tržnih komunikacij. Glavni elementi so komunikator oziroma 

pošiljatelj in ciljna skupina oziroma sprejemnik, sporočilo, izbrana komunikacijska pot in 

uporabljena komunikacijska orodja. Pri tem imajo pomembno vlogo tudi kodiranje in 

dekodiranje sporočila ter odziv in povratna informacija. Upoštevati je žal treba tudi element 

motenj, kjer gre za vse zunanje dejavnike, ki lahko s svojim delovanjem onemogočijo 

pravilen prenos sporočila (Belch in Belch 2001, 139). 
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Slika 1: Model komunikacijskega procesa 

Vir: Povz. po Belch in Belch 2001, 139. 

Po mnenju Kotlerja (1996, 598) so za to, da sporočilo ni prispelo do ciljnega občinstva, možni 

naslednji vzroki: 

- selektivna pozornost; sprejemnik ne zazna vseh sporočil, 

- selektivno izkrivljanje; sprejemnik sliši tisto, kar želi slišati; ima izoblikovana 

pričakovanja o tem, kaj bo slišal in videl, in bo zaznal le tisto, kar ustreza njegovim 

pričakovanjem, 

- selektivna ohranitev; sprejemnik v spominu ohrani le del prejetih sporočil, sporočevalec 

pa skuša svoje sporočilo vtisniti v sprejemnikov dolgotrajni spomin (tako bo lahko 

vplival na njegova prepričanja in vedenje). 

Zato je naloga podjetij, da olajšajo integracijo na potrošnikovi ravni s pomočjo integriranega 

sporočila (De Pelsmacker, Geuens in Van den Bergh 2005, 7). Preglednica 2 prikazuje razliko 

med klasično in integrirano trženjsko komunikacijo. 
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Preglednica 2: Razlika med elementi klasične in integrirane tržne komunikacije 

Klasična tržna komunikacija Integrirana tržna komunikacija 

Cilj usmerjen k pridobivanju Cilj usmerjen k ohranitvi trajnih odnosov 

Masovna komunikacija Selektivna komunikacija 

Monolog Dialog 

Informacije se pošiljajo Samopostrežba informacij 

Pošiljatelj daje iniciativo Potrošnik daje iniciativo 

Prepričevalni zastoj informacij Nemoten dostop do informacij 

Učinek s pomočjo ponovitve sporočil Učinek s pomočjo ustreznosti sporočil 

Ofenziven pristop Defenziven pristop 

Trda prodaja Mehka prodaja 

Poudarjanje blagovnih znamk Gradnja zaupanja do blagovnih znamk 

Usmerjenost v transakcije Usmerjenost v odnos 

Sprememba odnosa potrošnikov Zadovoljstvo potrošnikov 

Moderna: linearna in masivna Postmoderna: ciklična in fragmentirana 

Vir: De Pelsmacker, Geuens in Van den Bergh 2005, 9. 

2.4 Strateški marketing 

Marketing lahko delimo na dva dela, in sicer na strateški in operativni marketing. Operativni 

marketing razumemo kot v akcijo usmerjen proces, ki se razteza v kratko in srednjeročno 

načrtovanje in ciljanje na obstoječe trge in segmente. Gre za klasičen prodajni proces, s 

katerim želimo doseči tržni delež s pomočjo orodij, kot so določanje cen, distribucijo in 

oglaševanje. Glavni namen operativnega marketinga je ustvarjanje prodaje, ki jo skuša doseči 

z najbolj učinkovitimi prodajnimi orodji ter z minimiziranjem stroškov teh metod. Operativni 

marketing je ključni element za določanje kratkoročne dobičkovnosti podjetja (Lambin 

2000, 8). 

Uspešnost komuniciranja je neposredno odvisna od dobro zastavljene strategije 

komuniciranja. 

Strateški marketing se začne z analizo potreb posameznikov ali organizacije. S stališča trga 

potrošnik ne išče produkta samega, ampak išče rešitev težave, ki mu ga lahko ponudi določen 

izdelek ali storitev. Naloga strateškega marketinga je slediti razvoju referenčnega trga in 

identificirati različne obstoječe ali potencialne trge ali segmente na osnovi analize potreb. 

Proces strateškega marketinga ima srednje do dolgoročni horizont, njegov namen pa je 

določiti cilj podjetja, definirati, kaj je za podjetje pomembno, snovati dolgoročno strategijo in 
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omogočiti ravnovesno količino produktov in storitev, ki jih podjetje ponuja (Lambin 

2000, 10). 

Procesa se med seboj ne izključujeta. Operativni in strateški marketing delujeta drug ob 

drugem. 

Marketinška strategija odgovarja na vprašanje, katere so prave stvari, ki jih podjetje mora 

početi, da bo dosegla zaželeni cilj, taktika pa odgovarja na vprašanje, kateri je pravi način za 

dosego želenega cilja. Marketinška strategija temelji na dveh gradnikih: na kupcu in kupčevi 

percepciji (Brezigar 2010, 34–35). 

Vsaka uspešna in prodorna marketinška strategija je sestavljena iz racionalnega razumevanja 

strategije, emocionalnega navdušenja nad strategijo ter ustreznim vedenjem, ki podpira in 

omogoča udejanjanje strategije. Originalna in prodorna marketinška strategija, ki ostane zgolj 

na papirju, je povsem brez vrednosti, zato je treba mobilizirati vse človeške vire znotraj 

podjetja oziroma organizacije v smeri zastavljene strategije. V ta namen je treba ljudi 

popeljati na pot popolne predanosti ter odločne akcije, ki pelje do racionalnega razumevanja 

strategije skozi čustveno vpletenost do usklajenega vedenja (Korelc 2010, 16). 

Ključno vlogo odigrajo dobro pozicioniranje izdelka, diferenciacija od konkurence in uspešno 

izpostavljanje konkurenčne prednosti. Struktura večine trgov je izredno dinamična, zato se ji 

mora podjetje stalno prilagajati, to pomeni, da se lahko kmalu potem, ko najdemo svojo 

pozicijo na trgu, že pojavlja potreba po repozicioniranju izdelka. 

Med procesom načrtovanja mora podjetje dobiti odgovore na vprašanja: 

1. Kje je podjetje danes? 

2. Kakšni so cilji podjetja? Kaj želi podjetje doseči? 

3. Kako bo podjetje doseglo cilje? 

4. Kako bomo vedeli, kdaj je podjetje na pravi poti oziroma ali je doseglo cilje? (Vidic 

2002, 11). 

Proces strateškega načrtovanja je prikazan na sliki 2. 
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Slika 2: Proces poslovnega strateškega načrtovanja 

Vir: Vidic 2002, 13. 

Ko podjetje prepozna svoje tekmece in definira njihove strategije, mora opredeliti še njihovo 

vlogo na trgu. Na to vplivajo številni dejavniki: velikost organizacije, zgodovina, finančni 

položaj, trenutno vodstvo itd. Cilj vsake organizacije je maksimirati dobiček. Organizacijo pa 

mora zanimati, ali so cilji konkurence kratkoročni donosi, dolgoročni donosi, večanje tržišča, 

vodstvo v tehnologiji, finančni tok, vodstvo v storitvah itd. Strategija organizacije se določi 

glede na položaj podjetja, ki je lahko (Kotler 2004, 249–250): 

- prevladujoč (vodilno podjetje, ki obvladuje vedenje tekmecev, ima na voljo številne 

strategije); 

- močan (ne glede na poteze tekmecev lahko podjetje sprejema samostojne odločitve o 

prihodnjih akcijah); 

- ugoden (podjetje, ki je v ugodnem položaju in lahko svoj položaj še izboljša); 

- ubranljiv (uspešno podjetje, ki preživi zaradi tihe privolitve vodilnega podjetja); 

- šibak (neuspešno podjetje, ki še ima možnosti za izboljšave – potrebne so konkretne 

spremembe); 

- nevzdržen (podjetje brez možnosti preživetja). 
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3 MARKETINŠKO KOMUNICIRANJE 

Marketinško komuniciranje je za vsako podjetje ključnega pomena, saj je to edini način, s 

katerim si pridobi kupčevo lojalnost ter zaupanje. 

Da bi bilo komuniciranje mogoče, mora biti poslano sporočilo sestavljeno iz simbolov 

(kodirano). Simboli morajo izpolnjevati naslednje pogoje (Florjančič in Ferjan 2000, 16): 

- oddajnik jih mora biti sposoben oddati, 

- sprejemnik jih mora biti sposoben sprejeti, 

- za oddajnika in sprejemnika morajo imeti enak pomen in 

- komunikacijski kanal mora biti sposoben prenesti v natanko takšni obliki, kot so bili 

oddani. 

3.1 Opredelitev in pomen marketinškega komuniciranja  

Marketinško komuniciranje je sistematičen odnos med podjetjem in njegovim trgom. V 

primerjavi z osebnim komuniciranjem je bolj kompleksno, z večjo potrebo po povratnih 

informacijah. Marketinško komuniciranje je del celotnega marketinškega procesa in je 

odvisno od strategij in politike podjetij. Proces se začne pri oddajniku, generira ideje na 

osnovi informacij, oblikuje primerno sporočilo in ga preko prenosnika pošlje do sprejemnika, 

ki mora sporočilo razumeti. Vmes se lahko pojavijo motnje. Po procesu pa mora oddajnik 

dobiti čim več relativnih povratnih informacij, na osnovi katerih se komunikacijski proces 

znova začne (Smith, Berry in Pulford 1997, 38). 

Zmotno je torej trditi, da je trženjsko komuniciranje usmerjeno le v povečanje prodaje, saj 

odzivi porabnikov niso takojšnji. Če želimo doseči najboljše rezultate, morajo biti 

komunikacijski cilji najprej usmerjeni na spoznavno raven in s tem v doseg zavedanja obstoja 

in poznavanje posameznega izdelka, storitve ali poslovnega subjekta. Kasneje, ko želimo 

doseči naklonjenost in preferiranje izdelka ali storitve, pa so komunikacijski cilji usmerjeni na 

čustveno raven. Zadnja raven je dejavnostna raven porabnika, kjer želimo doseči, da porabnik 

izdelek ali storitev poskusi in ga uporablja (Belch in Belch 2001, 208). 

Trženjsko komuniciranje kot eden izmed dejavnikov trženjskega spleta ima pomemben vpliv 

na delovanje poslovnih subjektov, kot tudi na njegov obstoj. Zanje predstavlja bistveno 

sestavino strateškega pozicioniranja, odločilno vpliva na informiranje in prepričevanje 

porabnikov, da kupijo njihov izdelek ali storitev, in ustvarja zveste kupce v primeru, da je bila 

njihova izkušnja z izbranim izdelkom ali storitvijo pozitivna. Vsebuje komunikacijske 

aktivnosti, s katerimi poslovni subjekti obveščajo porabnike na ciljnem trgu o svojih izdelkih 

ali storitvah ter s tem olajšujejo menjavo dobrin (Potočnik 2005, 301–302). 

V zadnjih letih je moč opaziti predvsem na razvitih, še posebej pa na zasičenih trgih, kjer je 

prisotna izredno močna konkurenca in kjer je ponudba bistveno večja od povpraševanja, da so 
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postale metode in aktivnosti marketinškega komuniciranja, še posebej oglaševanja, zelo 

prefinjene, učinkovite, včasih celo agresivne do posameznih ciljnih skupin, kar se kaže v 

oblikah psihičnega pritiska (Zupančič 2005, 140). 

Negativne posledice agresivnega marketinškega komuniciranja so lahko (Zupančič 2005, 

140): 

- Ekonomske – z neustreznim marketinškim komuniciranjem odvrnemo kupce od nakupa. 

- Družbene – ustvarjanje lažnih vrednot, razlikovanje in neželene potrošniške miselnosti. 

- Etično-estetske – nekakovostna oblika marketinškega komuniciranja je nedomiselna, 

neestetska in spodbuja vprašljive etične vrednote. 

- Moralne – zavajajoča, celo lažniva sporočila lahko negativno vplivajo na kupčev občutek 

za pravilno in primerno. 

Ponudniki morajo najprej začeti z jasno sliko o nalogah, ki jih zahteva oblikovanje ustreznega 

trženjskega komuniciranja. Najbolj tipične so naslednje (Kotler, Hayes in Bloom 2002, 321): 

- Vzdrževanje oz. povečevanje dobre podobe oz. imidža podjetja. 

- Doseganje zvestobe in podpore naročnikov. 

- Pridobivanje novih naročnikov. 

- Zagotavljanje informacij o ponudbi podjetja. 

- Privabljanje perspektivnih posameznikov, da se pridružijo podjetju. 

- Sprotno popravljanje napačnih ali nepopolnih informacij o podjetju. 

- Zagotavljanje vseh potrebnih informacij svojim zaposlenim in javnosti. 

3.2 Orodja marketinškega komuniciranja 

Marketinškega komuniciranja ne moremo obravnavati samo kot celoto, temveč moramo 

opredeliti tudi posamezne instrumente marketinškega komuniciranja (Pickton in Broderick 

2001, 7). Ločimo pet instrumentov marketinškega komuniciranja: oglaševanje, odnosi z 

javnostmi, osebna prodaja, pospeševanje prodaje in neposredno trženje. 

Na izbiro instrumentov marketinškega komuniciranja vplivajo dejavniki notranjega in 

zunanjega okolja. Med njimi so zlasti pomembni: 

- sestava ciljne skupine; 

- sredstva, namenjena marketinškemu komuniciranju (Koliko sredstev podjetje nameni za 

komuniciranje ter na kakšen način določa sredstva); 

- promocijsko sporočilo (je tisto, s katerim želimo s komunikacijskim spletom doseči čim 

večji učinek. Izbiramo ga glede na sestavo komunikacijskega spleta); 

- sporočilo na oglasu, plakatu, v osebni prodaji mora biti prilagojeno danim razmeram; 

- sestava izdelčnega spleta in storitev; 
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- velikost trga in geografska področja (sta dejavnika, ki vplivata na velikost investicije, kot 

tudi na izbiro medijev in sporočil); 

- prodajne poti (ključni element marketinškega komuniciranja so prodajne in nabavne poti. 

Glede na njihovo sestavo prilagodimo komunikacijski splet); 

- življenjski cikel izdelka (sporočilo mora biti prilagojeno razvojni fazi podjetja); 

- pristopi v fazi uvajanja na trg se razlikujejo od pristopov v fazi zrelosti; 

- konkurenca (bitka za tržni delež s konkurenco je ena ključnih postavk pri oblikovanju 

komunikacijskega spleta. Če podjetje nima dovolj sredstev za vodenje konkurenčne 

strategije komuniciranja, glede na konkurenco, mora poiskati druge načine 

komuniciranja) (Vidic 2000, 163). 

Da se doseže sinergija, morajo zaposleni v marketinškem komuniciranju zelo dobro razumeti, 

kako orodja marketinškega komuniciranja delujejo. 

V preglednici 3 so prikazana najpomembnejša orodja trženjskega  komunikacijskega spleta. 
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Preglednica 3: Najpogostejša orodja trženjskega komuniciranja 

Oglaševanje Pospeševanje 

prodaje 

Odnosi z 

javnostmi 

Osebna 

prodaja 

Neposredno 

trženje 

Tiskani, radijski in 

TV oglasi 

Nagradna 

tekmovanja, igre, 

žrebanja 

Tiskovna 

poročila 

Prodajne 

predstavitve 

Katalogi 

Zunanja stran 

embalaže 

Darila Govori Prodajna 

srečanja 

Neposredna 

pošta 

Priloge v embalaži Vzorci Seminarji Spodbujevalni 

programi 

Trženje po 

telefonu 

Filmi Sejmi in razstave Dobrodelna 

darila 

Vzorci Elektronska 

prodaja 

Brošure in knjižice Predstavitve Sponzorstvo Sejmi in 

razstave 

Televizijska 

prodaja 

Lepaki in 

zgibanke 

Kuponi Objave   

Imeniki Znižanja Odnosi z 

lokalnimi 

oblastmi 

  

Oglasne deske Nizkoobrestni 

krediti 

Lobiranje   

Znaki na 

prikazovalnikih 

Zabave Predstavitvena 

občila 

  

Prikazovalniki na 

prodajnih mestih 

Prodaja staro za 

novo 

Revije 

podjetij 

  

Avdiovizualno 

gradivo 

Prodajne znamke Dogodki   

Simboli in logotipi Vezana prodaja    

Vir: Devetak in Vukovič 2002, 160. 
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3.2.1 Oglaševanje  

Opredelitev oglaševanja, nekateri avtorji govorijo tudi o ekonomski propagandi ali reklami, 

pri tem pa mislijo na oglaševanje (angl. advertising), kot jo je podala American Marketing 

Association, je naslednja (Starman 1996, 17): «Oglaševanje je vsaka plačana oblika neosebne 

predstavitve ali promocije idej, proizvodov ali storitev za znanega naročnika.« Običajno pa 

avtorji omenjeni opredelitvi dodajo še ugotovitev, da oglaševanje poteka preko množičnih 

medijev. 

Tržnik mora dobro poznati ciljni trg in njegove nakupne motive. Preden bo postavil cilje, 

mora analizirati trenutni položaj blagovne znamke in dosedanjo prodajo. Pri določanju ciljev 

mora upoštevati konkurenco, njeno strategijo in moč oglaševanja. Oglasna sporočila bodo 

odvisna od želene pozicije izdelka na trgu in samega izdelka (lastnosti, uporabnost, življenjski 

cikel itn.) (Habjanič in Snoj 2003, 104). 

Posebna oblika oglaševanja je sponzoriranje. Sponzorstvo je oblika oglaševalskega 

sporočanja, pri kateri sponzor najame del pozornosti, ki naj bi jo pri njegovih ciljnih skupinah 

dosegel sponzoriranec (Florjančič in Ferjan 2000, 168). 

Prednosti spletnega oglaševanja v primerjavi s klasičnimi oblikami so, kot že omenjeno, poleg 

natančnega doseganja ciljnih skupin tudi fleksibilnost in možnost dvosmerne komunikacije ter 

možnost merjenja učinkov oglaševalske akcije v realnem času. Spletno oglaševanje omogoča 

podjetju, da oglase prikazuje samo na tistih spletnih mestih, ki zanimajo specifično ciljno 

skupino (npr. tiste, ki se zanimajo za nakup jaht). Poleg tega lahko podjetje v realnem času 

meri učinek akcije na posameznih spletnih mestih z različnimi oglasnimi pasicami in po 

potrebi sproti prilagaja akcijo, da bi dosegel želeni učinek (Coupey 2001, 188). 

Oglaševanje ima tudi nekaj pomanjkljivosti. Čeprav je strošek, preračunan na ciljnega 

posameznika, nizek, pa je lahko znesek za oglaševanje izjemno visok, kar omejuje obseg in 

trajanje oglaševanja ter zmanjšuje njegov pomen v komunikacijskem spletu. Povratne 

informacije so lahko počasne, če jih podjetje sploh ugotavlja, pa tudi merjenje učinka 

oglaševanja je zelo težavno. In ne nazadnje ima oglaševanje manj prepričljiv vpliv na kupce, 

kot podjetje meni in pričakuje (Potočnik 2002, 304). 

Oglaševanje ima veliko oblik in načinov uporabe, zato je težko posplošeno opisati njegove 

značilnosti. Vendar pa lahko naštejemo njegove naslednje lastnosti (Kotler 2004, 580): 

- Javna predstavitev: javna narava oglaševanja da izdelku nekakšno legitimnost in kaže na 

standardizacijo ponudbe. 

- Prodornost: Oglaševanje omogoča ponudniku, da sporočilo večkrat ponovi. Prav tako 

omogoča kupcu, da sprejema in primerja sporočila raznih konkurenčnih ponudnikov. 

Obsežno oglaševanje pove nekaj pozitivnega o ponudnikovi velikosti, moči in uspehu. 
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- Okrepljena izraznost: Oglaševanje ponuja priložnost za dramatizirano 

predstavitev podjetja in njegovih izdelkov skozi spretno uporabo tiska, zvoka in barv. 

- Neosebnost: Občinstvo ne čuti obveznosti, da bi namenjalo pozornost oglaševanju ali se 

odzivalo nanj. Oglaševanje je le samogovor pred občinstvom in ne dogovor z njim. 

Prednost medomrežja je neposreden in takojšnji dostop do informacij 24 ur na dan in 365 dni 

na leto. Vse informacije so interaktivne. Reklamiranje preko medomrežja omogoča 

neposreden stik med porabnikom in proizvajalcem. Oglaševalec lahko testira oglase in 

preverja učinek. Medomrežje omogoča tudi, da porabniki sodelujejo pri procesu razvoja 

izdelka. Pri reklamiranju je dosežena optimalna frekvenca (treh predvajanj). Seveda pa se 

pojavljajo tudi določene omejitve, saj je uporaba medomrežja odvisna od računalnikov, ki so 

po navadi dragi. Zaradi velikega in vsiljivega oglaševanja (pop up-i) se uporabniki na razne 

načine branijo pred poizkusi komuniciranja in postajajo nezaupljivi do oglaševalcev. Zaradi 

velike vsebine je medomrežje zelo nepregledno (Damjan 2001, 36). 

Pri oblikovanju programa morajo tržniki najprej določiti ciljni trg in nakupne motive. Nato se 

lahko začnejo ukvarjati s petimi poglavitnimi odločitvami pri oblikovanju programa 

oglaševanja. 
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Slika 3: »PET M« odločitev pri oblikovanju programa oglaševanja 

Vir: Kotler 2004, 591. 

Oglaševalske akcije so si med seboj različne v tem, da so nekatere bolj, nekatere pa manj 

ustvarjalne. Pri oglaševalski akciji je ustvarjalnost lahko pomembnejši dejavnik kot porabljeni 

denar. 

3.2.2 Odnosi z javnostmi 

Odnose z javnostjo so pogosto obravnavali kot manj pomembno sestavino trženjsko-

komunikacijskega spleta, vendar pametna podjetja storijo vse, kar je pomembno za uspešne 

odnose s ključnimi javnostmi (Kotler 2004, 616). 

Odnose z javnostmi lahko poslovni subjekti skrbno načrtujejo ali prepustijo naključju. Da bi 

se temu izognili, uporabijo naslednje aktivnosti (Potočnik 2005, 334–335): 
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- lobiranje vodij vplivnih javnih skupin, 

- sklicevanje tiskovnih konferenc s predstavitvijo pomembnih dosežkov, 

- plačane in neplačane reportaže v sredstvih javnega obveščanja, 

- priprava zanimivih poslovnih poročil, 

- organiziranje dneva poslovnega subjekta ter 

- podpiranje in pospeševanje znanstvenih, kulturnih, športnih in drugih projektov, 

mentorstvo mladih in nadarjenih, sponzoriranje društev in športnih tekmovanj, donacije 

ustanovam. 

Naloge oddelka za odnose z javnostmi v podjetju so vzdrževanje stika z mediji, sodelovanje z 

zakonodajalci in vlado pri sprejemanju zakonodaje in predpisov notranje (med zaposlenimi v 

organizaciji) in zunanje komunikacije za ustvarjanje prave podobe o podjetju in svetovanje 

vodstvu pri javnih nastopih (Habjanič in Snoj 2003, 113). 

Odnosi z javnostmi in publiciteta so zelo primerno orodje zaradi treh posebnih značilnosti 

(Kotler 2004, 580): 

- Visoka verodostojnost: novičarske zgodbe in članki uglednih avtorjev se bralcem zdijo 

bolj pristni in verodostojni kot oglasi. 

- Sposobnost ujeti kupce nepripravljene: z odnosi z javnostmi lahko dosežemo morebitne 

kupce, ki se sicer raje izognejo prodajnemu osebju in oglaševanju. 

- Dramatizacija: odnosi z javnostmi imajo veliko izrazno moč za predstavljanje podjetja in 

izdelka. 

Belch G. E. in Belch M. A. (2001, 589–590) opredeljujeta slabosti in prednosti odnosov z 

javnostmi. Prednosti, ki jih opredeljujeta, so: 

- prepričljivost in verodostojnost; 

- nizki stroški, s katerimi lahko dosežemo posamezne javnosti; 

- zmotnost za dosego zelo specifične javnosti; 

- s sporočili odnosov z javnostmi se izognemo zmedi, ki vlada pri oglasih; s temi sporočili, 

če so dobro sestavljena, lahko dosežemo pozornost javnosti; 

- povpraševanje lahko pri javnosti sprožimo z dajanjem zanimivih informacij, ki lahko 

podjetje ali organizacijo popelje med vodilne; 

- gradnja javne podobe – ugleda podjetja ali organizacije. 

Seveda pa uporaba odnosov z javnostmi vsebuje tudi nekaj pomanjkljivosti. Te so: 

- pomanjkanje kontrole pri medijih; 

- medijski čas in prostor nista zagotovljena; 

- učinkovitost odnosov z javnostmi je težko meriti; 

- lahko se zgodi, da se komunikacijski proces ne konča, kar pomeni, da se lahko zgodi, da 

sprejemnik sporočila ne poveže z oddajnikom; 
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- obstaja nevarnost, da pride do neskladnosti v komuniciranju, v kolikor oddelek za odnose 

z javnostmi in oddelek za marketing delujeta neodvisno drug od drugega. 

Poznamo več načinov določanja proračuna za odnose z javnostmi (Mumel 2004, 19): 

- intuitivna metoda (metoda na osnovi izkušenj); 

- metoda »od zgoraj navzdol« (koliko si lahko privoščimo); 

- metoda uporabe izkustvenega odstotka od vrednosti načrtovane prodaje oziroma naročil; 

- metoda primerjave s konkurenco; 

- metoda izpolnjevanja ciljev; 

- metoda nalog. 

Kvalitativne metode pa temeljijo na socioloških znanjih in opazovanju. Sem lahko vključimo 

raziskavo javnega mnenja, raziskave znanja in zaznav ciljnih javnosti, ugotavljanje odnosa 

ostalih organizacij in konkurentov do organizacije, pojavljanje člankov v ključnih 

publikacijah in oddaj na TV-postajah, vsebinska analiza objav ključnih sporočil organizacije 

(Mumel 2004, 19). 

3.2.3  Osebna prodaja 

Medtem ko oglaševanje sloni na prepričevanju množic, se osebna prodaja ukvarja bolj s 

prepričevanjem posameznikov in manjših skupin kupcev. Avtor navaja: »Osebna prodaja je 

stroškovno najučinkovitejše orodje na kasnejših stopnjah nakupnega procesa, še posebej pri 

spodbujanju naklonjenosti do izdelka, pri prepričevanju kupca in pri odločitvi za nakup« 

(Kotler 1998, 616). 

Osebna prodaja ima tri posebne lastnosti (Kotler 2004, 580): 

- Osebni stik: pri osebni prodaji pride do takojšnega in vzajemnega odnosa med dvema ali 

več osebami. Vsaka stran lahko opazuje reakcije druge strani. 

- Poglabljanje razmerja: osebna prodaja omogoča vse vrste odnosov, od površinskega 

razmerja prodajalec kupec do globljega prijateljstva. 

- Odziv: pri osebni prodaji kupec čuti nekakšno obveznost, ker je poslušal prodajalca. 

Upravljanje osebne prodaje in njeno integriranje z ostalimi instrumenti marketinškega spleta 

omogoča podjetjem, da izboljšajo uspešnost in učinkovitost poslovanja. Kot odziv na 

današnje vse bolj konkurenčno okolje je osebna prodaja razvila nove prijeme in tehnologije. 

Preglednica 4 prikazuje spremenjeno funkcijo osebne prodaje (Hutt in Speh 1998 v Jerman in 

Završnik 2007, 58). 
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Preglednica 4: Novi prijemi in tehnologije osebne prodaje kot odziv na razvojne trende 

Sprememba Odziv v upravljanju osebne prodaje 

Intenzivnejša konkurenca Večji poudarek na oblikovanju in 

vzdrževanju dolgoročnejših odnosov s kupci 

Razdrobljenost tradicionalne kupčeve 

osnove 

Povečana uporaba informacijske tehnologije 

Kombinirani prodajni pristopi (ključni 
kupci, telemarketing, geografsko usmerjena 

osebna prodaja) 

Globalizacija prodajnega osebja 

Kupci narekujejo kakovost in prodajne 

pogoje 

Skupinska prodaja 

Zadovoljstvo kupcev 

Nakupne odločitve zahtevajo specifična 

znanja 

Skupinska prodaja 

Večji poudarek na izobraževanju prodajnega 

osebja 

Vir: Hutt in Speh 1998 v Jerman in Završnik 2007, 59.  

V primerjavi z ostalimi sestavinami trženjsko-komunikacijskega spleta ima osebna prodaja tri 

glavne prednosti: ustvarja osebni stik in možnost hitrega prilagajanja, omogoča različna 

razmerja med sodelujočimi in od nasprotne strani zahteva pozitivni ali negativni odziv med 

samim prodajnim procesom (Potočnik 2002, 378). 

3.2.4 Pospeševanje prodaje 

Medtem ko oglaševanje ponudi razlog za nakup, pospeševanje prodaje ponudi spodbudo za 

nakup (Kotler 2004, 609). K pospeševanju prodaje prištevamo vse ukrepe, ki kratkoročno 

spodbujajo potrošnike k nakupu, motiviranje trgovine na drobno ter prodajnega osebja. Sem 

sodijo nagradne igre in natečaji, vzorci, kuponi, določeni zavitki po posebni ceni, sejmi, 

demonstracije proizvodov, ugodnosti pri prodaji staro za novo itd. (Starman 1996, 20). 

Orodja pospeševanja prodaje – kuponi, tekmovanja, darila in podobno imajo tri značilne 

koristi (Kotler 2004, 580): 

- Komuniciranje: vzbudijo pozornost in lahko vodijo porabnika k izdelku. 

- Spodbuda: vsebujejo olajšavo, spodbudo ali prispevek, ki pomeni vrednost za porabnika. 

- Vabilo: vsebujejo razločno vabilo porabniku, naj se takoj odloči za nakup. 
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Še pred desetimi leti je bilo razmerje med oglaševanjem in pospeševanjem prodaje okrog 

60:40, zdaj pa v številnih podjetjih, ki proizvajajo embalirane izdelke za porabnike, pomeni 

pospeševanje prodaje od 65 do 75 odstotkov skupnega proračuna (Kotler 2004, 609). 

Semenik (2002, 383) opredeljuje, da se pri pospeševanju prodaje uporabljajo spodbujevalne 

tehnike, ki povečujejo vrednost zaznavanja blagovne znamke med potrošniki, prodajo in 

poslovnimi kupci. Namen teh tehnik je, da se doseže kratkoročno povečanje prodaje s 

poizkusno prodajo in spodbujanjem h količinsko večjim ali ponovnim nakupom. 

Za motiviranje in usmerjanje zaposlenih k pospeševanju prodaje so na voljo finančne in druge 

spodbude, nagrade za uspešnost ali tekmovanja v uspešnosti. Orodja, usmerjena h končnim 

kupcem, pa so informativne brošure o poslovnih subjektih in novih storitvah, brezplačnih 

storitvah, možnostih dogovora o plačilu na več obrokov, popustih za stalne stranke (Potočnik 

2005, 342–344). 

3.2.5 Neposredno trženje 

Neposredno trženje pomeni uporabo neposrednih poti za dosego porabnika in dostavo 

izdelkov in storitev porabniku brez uporabe posrednikov. Te poti vključujejo neposredno 

pošto, kataloge, telefonsko trženje, interaktivno televizijo, kioske, spletna mesta in mobilne 

naprave. Neposredno trženje je eden najhitreje rastočih načinov za oskrbo kupcev (Kotler 

2004, 620). 

Neposredno trženje ima različne oblike, kot so neposredna pošta, trženje po telefonu, trženje 

po medomrežju, vsem pa so skupne štiri značilnosti. Za neposredno trženje je značilno (Kotler 

2004, 580): 

- Ni javno: sporočilo je po navadi naslovljeno na eno osebo. 

- Je prilagojeno: sporočilo je lahko oblikovano tako, da pritegne izbranega naslovnika. 

- Je sveže: sporočilo lahko oblikujejo v zelo kratkem času. 

- Je interaktivno: sporočilo lahko spreminjamo glede na odziv določene osebe. 

3.3 Marketinško komuniciranje in blagovna znamka 

V današnjem času je učinkovit način komuniciranja ključnega pomena pri uvajanju in 

prepoznavnosti blagovne znamke izdelka in podjetja na trgu. 

Premoženje blagovne znamke se odraža v porabnikovem dajanju prednosti enemu izdelku 

pred drugim, čeprav sta v temelju identična. Ravno zato je treba blagovno znamko skrbno 

upravljati, da se njeno premoženje ne zmanjša. Ohranjanje ali povečevanje zavedanja 

blagovne znamke dosežemo z nenehnimi naložbami v raziskave in razvoj ter oglaševanje. 

Vsaka močna blagovna znamka pomeni niz zvestih kupcev (Kotler 2004). 
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Beerli, Martin in Quintanta (2004, 254) pravijo, da lojalnost blagovne znamke sloni na 

obnašanju in odzivu (nakupovanju). Je dolgotrajni proces, ki je rezultat sklenjene odločitve 

ene osebe ali družine ali organizacije, ki pozna tudi druge blagovne znamke v panogi. 

Ndubisi (2007, 99) zagovarja tezo, da je za podjetja smiselno in učinkovito investiranje v 

grajenje dolgotrajnega odnosa z zvestimi oziroma vsaj potencialno zvestimi uporabniki. 

Zvestobo uporabnikov neposredno povezuje s štirimi stebri marketinga povezav, s pomočjo 

katerih lahko podjetja napovedujejo stopnjo zvestobe znamki. 

Poslovni procesi se v 21. stoletju spreminjajo. Blagovne znamke podjetij postajajo del njihove 

poslovne strategije. Jasna je pomembnost odnosov med potrošnikom in blagovno znamko. 

Strategije podjetij temeljijo na viziji blagovne znamke in strategiji odnosa s potrošniki 

(Temporal 2010, 6). Izgradnja medsebojnega čustvenega procesa med blagovno znamko in 

potrošnikom je proces, ki je sestavljen iz: zavesti zavedanja, informiranja, upoštevanja, 

čustvovanja in zvestobe (Temporal 2010, 29). Blagovni znamki podjetje pravzaprav izgradi 

osebnost z vrednotami, kot so prijateljstvo, inovativnost, zaupanje, razumevanje in sodobnost 

(Temporal 2010, 36). 

Pomemben cilj podjetij je lahko vzpostavitev in utrjevanje korporativne identitete (ugleda, 

imidža) ali gradnja izdelčnih oziroma storitvenih blagovnih znamk. Za učinkovito oglaševanje 

blagovnih znamk je v splošnem pomembno ime, ki si ga je lahko zapomniti, izrazen in všečen 

logotip ter ustrezen slogan. Izrednega pomena je estetska in funkcionalna dovršenost spletnih 

strani, smiselno umeščena v celostno grafično podobo in vzporedna promocija gradiva v 

ostalih medijih (primer: Http://www.simobil.si, Http://www.mobitel.si). Izkušnje in številne 

raziskave kažejo, da je gradnja blagovnih znamk na spletu lahko ob ustreznih strategijah 

stroškovno učinkovito vlaganje, pri čemer je primerno kombiniranje integriranega on- in off-

line oglaševanja (Kogovšek 2001, 29). 

Blagovna znamka je zgodba in ljudje zaupamo dobrim zgodbam. Zgodbe uporabljamo, da 

bolje razumemo svet, se usmerjamo, motiviramo zaposlene, komuniciramo o vrednotah 

znamke. Potrošniki verjamemo v blagovne znamke zaradi zgodb o njih (Mathews in Wacker 

2008, 136). V primeru dobrih znamk smo pripravljeni zaupati tistim, za katerimi stoji dobra 

zgodba. 

S pomočjo zgodbe lahko z uporabnikom vzpostavimo odnos, ki temelji na skupnih vrednotah. 

Zgodba izdelku povečuje vrednost in jo ločuje od drugih konkurentov. Razmerje med 

kakovostjo in ceno izdelka že nekaj časa ni več dovolj za zvestobo. 

S pomočjo blogov podjetje lahko gradi pozitivno podobo podjetja in blagovne znamke v 

javnosti ter dolgoročne odnose s kupci. S pomočjo blogov lahko podobno kot s forumi zgradi 

virtualno skupnost obiskovalcev z določenimi interesi. Informacije o podjetju, njegovih 

izdelkih in blagovnih znamkah v mnenjih neodvisnih blogerjev so pomemben vir informacij o 
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poziciji, stopnji ugleda, zaupanja in prepoznavnosti podjetja ter njegovih izdelkov v javnosti. 

Analiza teh informacij je lahko pomemben vir za nadaljnje poslovne odločitve. 
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4 STRATEGIJA MARKETINŠKEGA KOMUNICIRANJA 

Uspešna in prodorna podjetja vse bolj prepoznavajo strateški pomen marketinškega 

komuniciranja v procesu trženja svojih izdelkov in storitev. 

Glavni in končni cilj trženjskega komuniciranja je seveda nakup storitev ali blaga, vendar se 

je treba zavedati, da je ta posledica kompleksnega vedenja kupca v nakupnem procesu. S 

področja vedenja potrošnikov obstaja več modelov, ki razlagajo vedenje potrošnika v 

nakupnem procesu. Najbolj znani modeli so štirifazni model AIDA, model DAGMAR 

(Defining Advertising Goals for Measuring) in model sprejemanja novosti (Potočnik 2002, 

306).  

Preglednica 5: Modeli s področja vedenja potrošnikov 

Vir: Potočnik 2002, 306. 

Strategija oz. načrt marketinškega komuniciranja je ključen za uspeh podjetja. Zajema: 

določitev ciljne skupine marketinškega komuniciranja, določitev ciljev marketinškega 

komuniciranja, določanje strategije blagovne znamke, izbiranje komunikacijskih kanalov, 

določanje proračuna za marketinško komuniciranje, izbiranje marketinškega 

komunikacijskega spleta, merjenje učinkovitosti marketinškega komuniciranja, organiziranje 

in upravljanje povezane marketinške komunikacije. 

Prednosti strategij marketinškega komuniciranja so: 

- Oblikuje natančnejše prodajno sporočilo, usmerjeno ciljni publiki v različnih obdobjih 

prodajnega procesa. 

- Olajša izdelavo taktičnega načrta za vsako posamezno orodje marketinškega 

komuniciranja. 

- Omogoča sinergijski učinek taktičnih ukrepov na komuniciranje. 

- Dobra strategija marketinškega komuniciranja izboljšuje zunanje in notranje 

komuniciranje. 

- Spodbuja nastanek hibridnih marketinških sistemov. Povezave med novimi in 

obstoječimi orodji komuniciranja lahko ustvarijo hibridni marketinški sistem. 
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- Je podlaga za integrirano marketinško komuniciranje, ki podjetju prihrani čas in denar 

(Smith, Berry in Pulford 1997, 88). 

Marketinške strategije vključujejo: izdelek, tržišče, kupce, konkurenčne prednosti, obseg, 

cilje, resurse in timing. Ker je strategija marketinškega komuniciranja bolj specifična od 

marketinške strategije, vključuje še nekaj dodatnih elementov (Barry, Smith in Pulford 

1997, 88). 

Strategije marketinškega komuniciranja se razlikujejo glede na namembnost strategije. 

Strategija je lahko namenjena dobaviteljem, kupcem, oblikovalcem javnega mnenja, 

delničarjem itd. Preden se odločimo za končno strategijo, moramo oblikovati več različnih 

strategij. Malo verjetno je, da bo prva predlagana strategija marketinškega komuniciranja 

ravno najboljša. 
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Preglednica 6: Ključni elementi strategije marketinškega komuniciranja 

Ključni elementi strategije marketinškega komuniciranja 

Pozicioniranje Strategija mora konsolidirati pozicioniranja 

Koristi Koristi morajo odsevati koristi za kupca (ki jih konkurenti ne 

pokrivajo) 

Prednosti Prednosti, ki so konkurenčne  

Konkurenca Strategija mora vsebovati konkurenčno dimenzijo 

Kupci Strategija mora segmentirati tržišče, najti ciljno tržišče, 
upoštevati mora vse faze nakupnega procesa od ustvarjanja, 

zanimanja do ohranjanja ponovne prodaje 

Smer Strategija mora dati jasno smer (pozicioniranja, prednosti itd.) 

Orodja Strategija mora definirati razpon orodij komuniciranja 

Integracija Orodja komuniciranja morajo biti integrirana 

Zaporedje orodij Orodja morajo biti kombinirana v optimalnem zaporedju 

Časovni razpored Časovni razpored izvedbe strategije je daljši kot za taktične 

prijeme 

Resursi V strategiji moramo opredeliti, koliko sredstev bomo namenili 

za posamezna orodja komuniciranja 

Cilji Cilji strategije morajo odražati skupne cilje podjetja 

Marketinške strategije Marketinške strategije se morajo skladati s celotno strategijo 

podjetja 

Vir: Smith, Berry in Pulford 1997, 89. 

4.1 Določitev ciljne skupine marketinškega komuniciranja 

Praviloma so uspešna podjetja, ki procese na trgu dobro razumejo in so se sposobna trgu 

prilagajati. 

Postopek določitve ciljne skupine se mora začeti z jasno oblikovano podobo o ciljnem 

občinstvu. To so lahko možni kupci izdelkov podjetja, obstoječi uporabniki, tisti, ki odločajo, 

ali vplivneži. Občinstvo lahko sestavljajo posamezniki, skupine, posebne javnosti ali pa 
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splošna javnost. Ciljno občinstvo bistveno vpliva na odločitve sporočevalca o tem, kaj, kako, 

kdaj, kje in komu bo sporočal (Kotler 2004, 566). 

Pomemben del analize občinstva je ocena trenutne podobe, ki jo imajo ljudje o podjetju, 

njegovih izdelkih in konkurentih. Podoba (angl. image) je niz prepričanj, idej in vtisov, ki jih 

ima človek o nekem predmetu. Podoba močno vpliva na odnos ljudi do nekega predmeta in na 

odzivanje nanj (Kotler 2004, 566). 

Razen tega je treba še ugotoviti, kako dobro pozna ciljna skupina obravnavani predmet. To 

ugotovimo z lestvico poznavanja: 

Nikoli slišal Nekaj slišal Nekoliko pozna Kar dobro 

pozna 

Zelo dobro 

pozna 

Ljudi, ki obravnavani predmet poznajo, se lahko vpraša, kaj menijo o njem; to storijo z 

lestvico naklonjenosti: 

Zelo 

nenaklonjen 

Nekoliko 

nenaklonjen 

Neopredeljen Nekoliko 

naklonjen 

Zelo naklonjen 

Rezultati obeh lestvic se lahko združijo in tako je dobljena celotna slika poznavanja in 

naklonjenosti do obravnavanega predmeta (Kotler 2004, 567). 

Prava segmentacija trga je danes bolj umetnost kot znanost, saj je možnosti za segmentiranje 

ogromno. Pri segmentaciji trga gre za vprašanje, kaj vzeti za osnovo za razdelitev celotne 

populacije porabnikov na posamezne segmente (Bull 1993, 12).  

Po mnenju večine avtorjev trg segmentiranja vključuje pet različnih stopenj: 

1. Razvrstiti potrošnike glede na njihove potrebe. 

2. Opredeliti marketinške aktivnosti, ki so podjetju na razpolago. 

3. Narediti trg – izdelek – mrežo, h kateri povežemo tržne segmente z izdelki podjetja. 

4. Izbrati segmente. 

5. Izvajati marketinške aktivnosti, da osvojimo te segmente (Belch in Belch 2001, 45). 

4.2 Določitev ciljev marketinškega komuniciranja 

Podjetje je brez ciljev marketinškega komuniciranja kot ladja brez krmarja. 

Smith, Berry in Pulford (1997, 123) dodajajo, da se morajo cilji marketinškega komuniciranja 

zastaviti po načelu SMART: 

S – Specific (točno določeni, po možnosti s številkami), 

M – Measurable (merljivi, tako da vemo, ali smo cilje dosegli), 

A – Actionable (dosegljivi), 
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R – Reasonable (realni in ne previsoki), 

T – Timescale (časovno določeni). 

Sodobni marketing zahteva od podjetja več kot le dober izdelek, privlačno ceno in dostopnost 

izdelka za ciljne odjemalce. Podjetje mora znati uspešno komunicirati tako z obstoječimi kot s 

potencialnimi odjemalci. Aktivnost vsakega izmed instrumentov komuniciranja temelji na 

komunikacijskih ciljih, strategijah in taktikah, ki tvorijo tako imenovani marketinški 

komunikacijski splet. 

To pomeni, da bo tržnik poskušal nekaj spraviti v porabnikovo zavest, spremeniti porabnikov 

odnos ali ga pripraviti do dejavnosti (Kotler 2004, 568). 

Na strukturo marketinškega komunikacijskega spleta vpliva uporabljena strategija, ki jo 

podjetje izbere za doseganje ciljev komuniciranja v marketingu. Poznamo dve vrsti strategij: 

- strategijo potiska in 

- strategijo potega, ki sta predstavljeni na sliki 4. 

 

Slika 4: Strategija potiska in strategija potega 

Vir: Završnik in Mumel 2003, 27. 

Strategija potiska: zanjo so značilne ponudnikove marketinške dejavnosti, usmerjene k 

posrednikom, ki naj bi spodbudile, da naročijo izdelek ter ga ponudijo končnim potrošnikom. 

Podjetje namreč potiska izdelek skozi distribucijske kanale do končnega potrošnika ter 

intenzivno komunicira le s posredniki, le ti pa s potrošniki. Za to strategijo je značilno, da gre 

za pretežno uporabo osebne prodaje in pospeševanja prodaje. 

Strategija potega: vključuje marketinške oziroma komunikacijske dejavnosti, ki so usmerjene 

neposredno h končnim potrošnikom, pri katerih naj bi povzročile, da bodo povpraševali po 

izdelku pri posrednikih in jih tako spodbudili k naročilu. Tako komuniciranje vleče izdelek 
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skozi kanale distribucije. Za to strategijo je značilno, da je oglaševanje s posredovanjem 

množičnih medijev prevladujoča sestavina komunikacijskega spleta, podprta z raznimi 

elementi pospeševanja prodaje (Završnik in Mumel 2003, 27). 

4.3 Elementi strategije blagovne znamke 

Med najbolj uveljavljenimi opredelitvami blagovne znamke je opredelitev ameriškega 

združenja za trženje American Marketing Association (Kotler 2004, 418), ki blagovno 

znamko opredeljujejo kot: »Ime, izraz, znak, simbol, obliko ali njihovo kombinacijo, 

namenjeno prepoznavanju izdelkov ali storitev enega ali skupine prodajalcev ter razlikovanju 

njihovih izdelkov ali storitev od konkurenčnih.« 

Pfajfar in Konečnik (2007, 645–647) trdita, da ustvarjanje znamke poteka vzporedno znotraj 

in zunaj podjetja, kar skupno tvori korporativno vrednost znamke. Pri tem navajata naslednje 

tri korake, ki so nujni za učinkovito ustvarjanje in kasnejše upravljanje znamk: 

- ustvarjanje organizacije, ki živi za znamko in pooseblja njene vrednote; 

- soočenje z razvijanjem strategije ključne znamke v podjetju, ki vključuje izgradnjo 

identitete znamke in njeno pozicioniranje; 

- postavitev načrta za izgradnjo znamke, ki pomaga pri lansiranju znamke v praksi in jo 

tudi določi. 

Pri oblikovanju strategije blagovne znamke je zato treba določiti še dolgoročne in kratkoročne 

cilje blagovne znamke. Dolgoročni cilji morajo biti predvsem razumljivi, vsi zaposleni pa 

morajo občutiti željo, da bi sodelovali v procesu oblikovanja blagovne znamke. Razumeti 

morajo, na kaj naj osredotočijo svoja prizadevanja, zastavljeni cilji pa morajo delovati tudi kot 

nekakšni dolgoročni izzivi, ki si jih organizacija prizadeva uresničiti. Ko organizacija postavi 

dolgoročne cilje blagovne znamke, si mora prizadevati, da se ti cilji »zasidrajo« v zavest 

zaposlenih tako, da jim spodbudijo zavzetost za blagovno znamko. Lahko bi rekli, da si 

morajo danes podjetja pri izgradnji močne blagovne znamke prizadevati, da poleg v zavesti 

porabnikov blagovno znamko dobro pozicionirajo tudi v zavesti zaposlenih. Pri 

pozicioniranju oziroma umestitvi blagovne znamke moramo definirati, kaj lahko blagovna 

znamka za porabnika naredi. De Chernatony pravi, da je »pozicioniranje blagovne znamke 

pravzaprav proces, s katerim naj bi si blagovna znamka zagotovila razviden, pomenljiv in 

cenjen položaj v očeh ciljnih odjemalcev« (De Chernatony 2002, 244). 

4.4 Izbiranje komunikacijskih kanalov 

Komunikacijski kanal je pot, po kateri prenesemo sporočilo od sporočevalca do sprejemnika. 

Orodje ali instrument, ki ga pri tem uporabimo, imenujemo medij. To so lahko telefonske 

linije, pisma, neposredni stiki, časopis, radio, televizija, plakati … Ko se oddajnik zaveda 

pravil komuniciranja, izbere način, kako bo komuniciral. Torej ali bo komuniciral ustno, 
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pisno, lahko pa tudi kombinirano – ustno in pisno ali kako drugače. Izbrati mora tisto obliko, 

ki bo ustrezala sprejemniku in stroškom komuniciranja, porabljenemu času komuniciranja in 

učinkovitosti posameznih vrst komuniciranja (Mumel 2008, 36–40). 

4.5 Določanje proračuna za marketinško komuniciranje 

Podjetja morajo celotni proračun za komuniciranje v grobem razdeliti na pet marketinških 

komunikacijskih orodij: oglaševanje, pospeševanje prodaje, neposredno trženje, odnose z 

javnostmi in osebno prodajo. 

Oblikovanje proračuna za komunikacijo je odvisno od ciljev, ki si jih postavlja organizacija. 

Metode za določanje proračuna so (Zupančič 2005, 143): 

- metoda razpoložljivih sredstev 

Podjetja določijo proračun za oglaševanje na ravni, za katero menijo, da si jo lahko podjetje 

privošči. Manjša podjetja običajno uporabijo to metodo in jo utemeljijo s tem, da podjetje več 

preprosto ne more potrošiti. Obseg sredstev določijo tako, da od skupnih prihodkov odštejejo 

stroške poslovanja in financiranja, nakar namenijo en del preostalih sredstev za oglaševanje. 

- metoda deleža od vrednosti prodaje 

Druga podjetja določajo proračun za promocijo v določenem odstotku od tekoče ali 

napovedane prodaje; tudi v odstotku od vrednosti enote prodanega izdelka. Metoda deleža od 

vrednosti prodaje ima tudi prednosti. Je preprosta in omogoča vodstvu razmislek med izdatki 

za promocijo, prodajno ceno in dobičkom na enoto izdelka. 

- metoda primerjave s konkurenti 

Podjetja spremljajo oglaševanje konkurentov ali pa iz poslovnih revij dobijo ocene vrednosti 

oglaševanja po panogah, nakar določijo proračun na osnovi povprečja v panogi. 

- metoda ciljev in nalog 

Je najbolj logična metoda določanja promocijskega proračuna. Pri njej podjetje določi 

proračun za oglaševanje na osnovi določitve ciljev, nalog za doseganje ciljev in ocene 

stroškov za izvedbo nalog. 

V podjetjih na območju Slovenije o velikosti proračuna za marketinško komuniciranje 

običajno odloča direktor oz. predsednik uprave, direktor marketinga ter v velikih podjetjih 

tudi direktor prodaje. Direktor marketinga v velikih podjetjih večinoma odloča o razvijanju 

strategije marketinškega komuniciranja, izbiri komunikacijske agencije, razporejanju 

proračuna po orodjih marketinškega komuniciranja in izbranih medijih ter izvajajo nadzor nad 

učinkovito porabo sredstev za marketinško komuniciranje (Žabkar 2006, 51–52). 

Porazdelitev proračuna za marketinško komuniciranje na slovenskem trgu kaže na velik 

pomen oglaševanja, prospektov in katalogov ter spletnih portalov. Sponzorstva imajo 

pomemben delež zlasti v velikih in srednjih podjetjih, v majhnih pa je pomembnejše 

neposredno trženje in spletni portal. Storitvena podjetja imajo v primerjavi s proizvodnimi 
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večji delež proračuna za aktivnosti oglaševanja, neposrednega trženja, odnose z javnostmi in 

letna poročila (Žabkar 2006, 52). 

4.6 Izbiranje marketinškega komunikacijskega spleta 

Poleg narave komunikacijskih orodij so za oblikovanje spleta pomembni še 

naslednji dejavniki (Rojšek in Starman 1994, 28–30):  

- Vrsta izdelkov in trga; groba delitev izdelkov je delitev v skupino za široko porabo ter v 

skupino za proizvodnjo in poslovno uporabo. 

- Strategija komuniciranja s potrošniki; izbira strategije močno vpliva na oblikovanje 

komunikacijskega spleta. Poznamo dve strategiji: »push« (strategija potiska) ter »pull« 

(strategija potega). V primeru, ko v celoti uporabimo »push« strategijo, je dejavnost 

podjetja usmerjena na vse člene (proizvajalec, grosisti, detajlisti, potrošniki); izvaja 

pritisk na svojega naslednika na prodajni poti. Pri »pull« strategiji so vsa komunikacijska 

sredstva usmerjena na končne porabnike. Uporaba le ene strategije je v praksi praktično 

nemogoča, zato se uporabljajo kombinacije, ki imajo poudarek na eni od strategij. 

- Stopnja nakupne pripravljenosti; učinkovitost komuniciranja je odvisna tudi od stopnje 

nakupne pripravljenosti, ki jo ima kupec. Te stopnje so: stopnja zavedanja, razumevanja, 

prepričanosti in stopnja nakupa. Na stopnji zavedanja izdelka sta najbolj učinkovita 

oglaševanje in publiciteta, manj osebna prodaja in pospeševanje prodaje. Na stopnji 

razumevanja sta učinkovita oglaševanje in osebna prodaja. Na stopnji prepričanosti je 

najbolj primerna osebna prodaja, manj oglaševanje in pospeševanje prodaje. Na stopnji 

nakupa uporabljamo osebno prodajo in pospeševanje prodaje, ki sta primerni tudi pri 

odločitvah za ponovni nakup. 

- Stopnja v življenjskem ciklu izdelka. Te stopnje so: uvajanje, rast, zrelost, upadanje. Na 

stopnji uvajanja so stroškovno najbolj učinkoviti oglaševanje, odnosi z javnostmi in 

publiciteta. Sledijo pospeševanje prodaje in osebna prodaja. Stopnja rasti je glede 

uporabe komunikacijskih instrumentov manj intenzivna, poudarek je predvsem na 

oglaševanju. Na stopnji zrelosti se poveča uporaba naslednjih instrumentov: pospeševanje 

prodaje, oglaševanje in osebna prodaja. Na stopnji upadanja se znesek sredstev, ki je 

namenjen uporabi komunikacijskih instrumentov, zmanjšuje. Uporablja se predvsem 

pospeševanje prodaje, manj oglaševanje in publiciteta. Uporaba osebne prodaje je precej 

redkejša. 

- Tržni položaj podjetja; če je tržni položaj visok, se bolj uporablja oglaševanje, manj 

pospeševanje prodaje. 

Pri trženju destinacije, ki je opredeljena kot geografski prostor, ki ga turist izbere za potovalni 

cilj, mora turistično podjetje, poleg elementov izdelčnega in storitvenega trženjskega spleta, v 

načrtovanje trženjskih aktivnosti vključiti še dve značilnosti. Prvi dodatni element je politika, 

ki se nanaša na upoštevanje želja in zahteve posameznih interesnih skupin. Sem prištevamo 
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posamezna turistična in ostala podjetja ter tudi javni sektor in vlado. Drugi dodatni element pa 

se nanaša na majhno količino sredstev, ki je namenjena trženjskim aktivnostim turistične 

destinacije. Zaradi težave premajhnega proračuna je še posebej pomembno, da načrtovalci 

trženjskih akcij poiščejo optimalno kombinacijo orodij trženjskega komuniciranja (Konečnik 

2007, 120). 

4.7 Merjenje učinkovitosti marketinškega komuniciranja 

Merjenje učinkovitosti marketinškega komuniciranja je izrednega pomena, saj se le tako ve, 

kateri instrumenti in v kolikšni meri so pripomogli k doseganju postavljenih ciljev 

komuniciranja. 

Podjetje kot sporočevalec mora izmeriti učinek trženjsko-komunikacijskega načrta. Glavna 

vprašanja pri merjenju učinka na ciljno občinstvo so: Koliko ljudi sporočilo prepozna oziroma 

se ga spominja? Katerih delov se najbolj spominjajo? Kakšne občutke jim vzbuja? Kolikokrat 

so ga videli? Kakšna so njihova sedanja in prejšnja stališča do izdelka in podjetja? V kolikšni 

meri je sporočilo vplivalo na odločitev o nakupu izdelka? 

Z odgovori na ta vprašanja dobi podjetje sliko o učinkovitosti marketinškega komuniciranja. 

Če je le to slabo, mora narediti podrobno analizo in čim hitreje oblikovati boljše sporočilo ali 

uporabiti drugo komunikacijsko pot (Kotler 1996, 621).  

Komunikacija znotraj organizacije ali zunaj nje je uspešna, če so jo prejemniki razumeli. 

Včasih je kakšna informacija upravičeno neugodno sprejeta, vendar je mogoče, da sporočilo 

ni bilo popolnoma razumljivo ali dopadljivo. V obeh primerih je treba ustrezno ukrepati in 

analizirati vzroke, da bo v prihodnje komunikacija učinkovitejša. Za učinkovito komunikacijo 

je bistveno, kako se prenašajo povratne komunikacije in kaj se dogaja pri odzivanju nanje. 

Povratne informacije dobimo v razgovorih, iz vprašalnikov, z metodo fokusnih skupin, iz 

pritožb in pohval ipd. (Možina idr. 2004, 28). 

Pri merjenju učinkovitosti akcijske kampanje je velikega pomena evalvacija uporabljenih 

medijev, to je doseg medijev, pogostost medijev in vpliv medijev. Celotni učinki akcijske 

kampanje se lahko merijo s pomočjo uporabe naslednjih kriterijev: 

- pomembnost (relevance) – ali je sporočilo ustrezno, obsega bistvo namena sporočilnosti, 

- jasnost (clarity) – ali je sporočilo jasno razumljivo vsem, ki jim je namenjeno, 

- verodostojnost (credibility) – ali lahko ciljno občinstvo temu sporočilu verjame, 

- odzivnost (response) – kakšnem vpliv ima sporočilo na ciljno občinstvo, 

- zadovoljstvo (satisfaction) – ali je občinstvo zadovoljno s komunikacijo (Masterman in 

Wood 2006, 285). 
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Poleg preprostih meritev zadovoljstva strank, ki so jih uvedla mnoga podjetja, so za ocenitev 

stanja pred začetkom procesa izboljševanja storitev ali za ugotavljanje napredka in rezultatov 

potrebne tudi druge meritve in sicer: 

- Meritve in analiza izgubljenih gostov. Poznavanje njihovega profila in vzroka njihovega 

nezadovoljstva ter odvrnitve od nas nam v mnogih primerih omogoča ugotoviti in 

napovedati, koliko in kateri izmed sedanjih gostov nas bodo v prihodnosti zapustili, saj so 

vzroki njihovega nezadovoljstva podobni kot pri kupcih, ki smo jih že izgubili. 

- Ocena koristi, ki bi jih pridobili z izboljšanjem storitev. 

- Ocena relativnega pomena različnih dejavnikov, ki vplivajo na zadovoljstvo gostov, kot 

tudi pomen ključnih dejavnikov za kakovost storitev. Podlaga takšne analize so pritožbe 

strank, ki povedo, s čim niso zadovoljne (Horovitz in Panak 1992, 97). 

Po udejstvovanju promocijskega spleta mora sporočevalec izmeriti njegov učinek na ciljno 

občinstvo. Predstavnikom ciljnega občinstva zastavi vprašanja, ali prepoznajo sporočilo 

oziroma ali se ga spomnijo, kolikokrat so ga videli, katerih delov se spomnijo, kakšne občutke 

jim vzbuja ter kakšna so njihova prejšnja in sedanja stališča do izdelka in podjetja. 

Sporočevalec bo tudi zbral vedenjske podatke, povezane z odzivom, na primer, koliko ljudi je 

kupilo izdelek, kolikim je bil všeč in koliko jih je o njem poročalo naprej (Kotler 2004, 583). 

4.8 Organiziranje in upravljanje povezane marketinške komunikacije 

Nekatera podjetja se odločajo za koncept povezane marketinške komunikacije. Takšno 

marketinško komuniciranje omogoča večjo doslednost pri oblikovanju sporočil in večji 

prodajni učinek. Omenjen koncept je opredeljen kot koncept načrtovanja marketinškega 

komuniciranja, ki upošteva dodano vrednost izčrpnega načrta, ki oceni strateško vlogo 

različnih komunikacijskih pristopov ter povezuje te pristope tako, da z zaključeno celoto 

posameznih sporočil omogoča razviden, skladen in čim močnejši komunikacijski učinek 

(Kotler 2004, 583–584). 

Management prisili, da razmisli o vseh načinih, preko katerih pride stranka v stik s podjetjem, 

o tem, kako podjetje komunicira o svojem pozicioniranju, o sorazmerni pomembnosti vsakega 

sredstva in o zadevah časovne narave. S pomočjo tega koncepta ima ena oseba (ki prej ni 

obstajala) odgovornost, da poenoti podobe blagovnih znamk podjetja ter sporočil, ki izvirajo 

iz tisočerih dejavnosti podjetja. S povezanim trženjskim komuniciranjem se izboljša 

sposobnost podjetja, da doseže prave stranke s pravimi sporočili ob pravem času in na pravem 

mestu (Kotler 2004, 584). 
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5 ZDRAVILIŠKI TURIZEM  

Ljudje se vedno bolj zavedajo pomena zdravja in dobrega počutja, zato povpraševanje po 

zdraviliškem turizmu vedno bolj narašča. Zdraviliški turizem v okviru slovenskega turizma 

dosega najboljše poslovne rezultate. 

5.1 Turistična storitev 

V zadnjih nekaj desetletjih je turizem, kljub manjšim pretresom, dosegal trajnostno rast in 

postajal vedno bolj raznovrsten. S tem se je razvil v enega največjih gospodarskih sektorjev 

na svetu. Posredno turizem ustvari za več kot 9 % svetovnega BDP-ja. V letu 1950 so 

zabeležili zgolj 50 milijonov turističnih prihodov, 62 let kasneje, v letu 2012, pa že 1.035 

milijonov. Turistični prihodki so v letu 2012 znašali že 1,36 bilijona evrov, trendi pa 

nakazujejo, da bo turističnih prihodov že v letu 2030 približno 1,8 milijarde (UNWTO 2013). 

Preglednica 7: Število prihodov turistov v svetu 

 
Prihodi turistov v milijonih Delež         Povprečna 

(%)        letna rast (%) 

 
1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2012 2005–

2012 

Svet 436,0 529,0 677,0 807,0 949,0 995,0 1.035,0 100,0 3,6 

Razvite 

države 

297,0 336,0 420,0 459,0 506,0 530,0 551,0 53,2 2,6 

Države v 
razvoju 

139,0 193,0 256,0 347,0 443,0 465,0 484,0 46,8 4,8 

Evropa 262,7 305,9 388,0 448,9 485,5 516,4 534,2 51,6 2,5 

Azija in 

Oceanija 

55,8 82,0 110,1 153,6 205,1 218,2 233,6 22,6 6,2 

Severna 

in Južna 
Amerika 

92,8 109,0 128,2 133,3 150,4 156,0 163,1 15,8 2,9 

Afrika 14,8 18,8 26,2 34,8 49,9 49,4 52,4 5,1 6,0 

Bližnji 
Vzhod 

9,6 13,7 24,1 36,3 58,2 54,9 52,0 5,0 5,2 

Vir: UNWTO Tourism Highlights 2013, 15. 

Turistična destinacija in njeno upravljanje sta postali osrednji vprašanji v turizmu. 

Planina in Mihalič (2002, 170) navajata tudi privlačnosti, ki prepričajo turiste za točno 

določeno destinacijo, in sicer: 

- naravne privlačnosti, kot je npr. lepa pokrajina, plaže, ugodno podnebje; 
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- izgrajene privlačnosti, h katerim štejemo npr. turistične in druge zgradbe, spomenike, 

sprehajališča, parke, marine, smučišča, golf igrišča; 

- kulturne značilnosti, in sicer zgodovinske značilnosti, folklora, religija, 

umetnost, gledališča, muzeji, festivali, srečanja; 

- socialne značilnosti, to je zaradi posebnega načina življenja lokalnega prebivalstva, jezika 

in možnosti druženja z njimi. 

Zaradi vse večje konkurence med ponudniki turističnih storitev zadnja raziskovalna dognanja 

vse bolj vpeljujejo in enačijo pojem destinacije s pojmom blagovne znamke. Vzrok temu je 

predvsem dejstvo, da postaja turistična destinacija konkurenčna enota, ki mora za svoj obstoj 

uporabljati podobne prijeme, ki so značilni tako za izdelke, storitve, kakor tudi za podjetja. 

Znamko turistične destinacije moramo opazovati tako z notranjega kakor zunanjega vidika. 

Notranji pogled je predstavljen predvsem s konceptom identitete turistične destinacije. Za 

postavitev močne znamke turistične destinacije je v prvi vrsti pomembna uskladitev interesov 

in ciljev notranjih interesnih skupin: turistične organizacije, prebivalci, turistična podjetja, 

vladne organizacije ter ostale povezane skupine. Osnovno razmišljanje se mora navezovati 

predvsem na opredelitev bistva, ki opredeljuje turistično destinacijo kot edinstveno ponudnico 

turističnih doživetij, primerjalno z ostalimi mnogoštevilnimi destinacijami. »Kdo sem?« je 

ključno vprašanje, na katerega bi morala vsaka turistična destinacija najti odgovor. Slika 5 

prikazuje koncept identitete znamke turistične destinacije, ki bi ga morala vsaka turistična 

destinacija zelo dobro razviti (Konečnik 2005, 4–5). 

 

Predhodne strateške analize znamke turistične 

destinacije 

analiza turistov 

            analiza konkurentov 

lastne analize 

 

IDENTITETA TURISTIČNE DESTINACIJE 

znamka kot proizvod/storitev/doživetje 

znamka kot simbol 

znamka kot organizacija 

znamka kot ljudje 

koristi znamke 

odnos znamka – ljudje (turisti) 

 

Posredovanje identitete turistične destinacije 
ciljnim skupinam 

Slika 5: Koncept identitete znamke turistične destinacije 

Vir: Konečnik 2005, 5. 
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Iz slike 5 je razvidno, da moramo najprej poleg analize turistov dobro preučiti konkurenčne 

destinacije. V naslednjem koraku pričnemo z oblikovanjem identitete turistične destinacije, ki 

naj vključuje značilnosti znamke kot proizvoda/storitve/doživetja, simbola, organizacije ali 

ljudi (predvsem turistov), kakor tudi koristi, ki jih znamka destinacije zadovoljuje bolje v 

primerjavi z njenimi konkurenčnimi destinacijami. V zadnjem koraku pa posredujemo 

oblikovanje identitete našim ciljnim skupinam turistov (Konečnik 2005, 4–5). 

Zunanji pogled na znamko turistične destinacije pa vključuje ovrednotenje slednje v očeh 

turistov. Tako govorimo o konceptu premoženja znamke turistične destinacije v očeh turistov, 

v katerega moramo poleg podobe turistične destinacije, ki je v številnih delih predstavljena 

kot ključni dejavnik v procesu izbire turistove destinacije, vključiti še element zavedanja o 

turistični destinaciji, element zvestobe turistične destinacije in turistovo zaznavanje kakovosti 

(Konečnik 2005, 4–5). 

Slovenija je obkrožena z neposredno konkurenco turističnih držav. Italija in Avstrija sodita 

med najbolj razviti evropski turistični državi. Madžarska in Hrvaška sta državi, ki turizem 

uvrščata kot dolgoročno strateško usmeritev gospodarskega razvoja in se ponašata z visoko 

stopnjo turistične rasti.  

Pojav koncepta trajnostnega turizma je posledica razvoja koncepta trajnostnega razvoja, ki je 

nastal na splošno z zavedanjem globalnih ekoloških težav in prenesen tudi na področje 

turizma. Komisija za okolje in razvoj pri Združenih narodih je opredelila koncept trajnostnega 

razvoja kot proces, ki naj zagotovi zadovoljevanje potreb sedanjih generacij in s tem ne 

onemogoči prihodnjim generacijam, da zadovoljijo svoje lastne potrebe. Trajnostni razvoj v 

turizmu je razvoj, ki bo zagotavljal trajni ali ekološko uravnoteženi turistični razvoj, 

omogočal enakopravnost v razvoju, izboljševal kakovost življenja v receptivni državi, 

zagotavljal visoko zadovoljstvo turistov in vzdrževal kakovost okolja v najširšem pomenu 

(Mihalič 2006). 

Načrtovanje in vpeljava turističnih storitev v prakso sta v veliki meri odvisna od miselnosti in 

strokovne izobrazbe vodilnega kadra. Od vodilnih kadrov je odvisen končni uspeh. Vendar se 

pogosto srečujemo s težavo pri turističnih organizacijah, kjer se vodilni kadri menjajo 

razmeroma pogosto zaradi zunanjih vplivov na organizacijo. Managerji imajo le malo časa, da 

se izkažejo (Devetak in Vukovič 2002, 101).  

Republika Slovenija se na turističnem področju trenutno trži pod sloganom I Feel Slovenia 

(Slovenijo čutim). Porast števila gostov se odraža tudi na gospodarski ravni. Turistična 

panoga tako posredno zaposluje že vsakega desetega; predstavlja več kot 12 % bruto 

domačega proizvoda in 40 % celotnega izvoza na področju storitev. K porastu, predvsem v 

zadnjih desetih letih, so vplivali predvsem sistematični pristop k iskanju rešitev na področju 

trženja, obnova turistične infrastrukture, oblikovanje ter spodbujanje novih oblik turizma ter 

sledenje oziroma prilagajanje svetovnim turističnim trendom (Brezovec in Pak 2011). 
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Planina in Mihalič (2002, 160–162) opredeljujeta turistične storitve na tri načine: 

- z vidika proizvajalca, 

- z vidika prodajalca, 

- z vidika potrošnika. 

Turistična storitev z vidika proizvajalca 

Ko govorimo o turističnih storitvah z vidika proizvajalca, govorimo o množici dobrin, fizičnih 

proizvodih in storitvah, ki jih nudijo in proizvajajo vsa turistična podjetja ter druge 

organizacije. 

Za boljše razumevanje turistične storitve z vidika proizvajalca lahko rečemo, da ustreza 

začetni razvojni stopnji turističnega gospodarstva, času, ko je bilo povpraševanje večje od 

ponudbe in so se soočali s težavo proizvodnje, ne prodaje. 

Turistična storitev z vidika prodajalca 

Med turistične storitve z vidika proizvajalca štejemo vse dobrine, ki jih turistična podjetja 

prodajajo. Ni pomembno, kdo jih proizvaja, ampak kdo jih prodaja. Do izraza pridejo 

predvsem podjetja, ki se pojavljajo na trgu kot zastopniki ali agenti proizvajalcev turističnih 

dobrin. Govorimo o turističnih agencijah, ki se na trgu pojavljajo kot zastopniki gostinskih, 

prometnih, trgovinskih in drugih podjetjih, ter o velikih organizatorjih potovanj (tour 

operator), ki iz večjega števila tujih proizvodov sestavijo nov proizvod in ga kot lastnega, v 

svojem imenu ter na svoj račun prodajajo dalje potrošniku. 

Takšna celotna razlaga turistične storitve z vidika prodajalca spada v drugo razvojno fazo 

turizma, ko je s trga proizvajalca nastal trg kupca, to je bil čas, ko je bila ponudba večja od 

povpraševanja in ni bilo več vprašanje, kako proizvesti, temveč, kako prodati. 

Turistična storitev z vidika potrošnika 

V primeru turističnih storitev z vidika potrošnika pa govorimo o vseh turističnih storitvah, ki 

jih prodajajo turistična podjetja in jih trošijo turisti (načrtovanje potovanja, prevoz v izbrani 

kraj, bivanje v izbranem kraju, izleti, vrnitev iz izbranega kraja). 

Vrste turizma delimo na več načinov (Mihalič 2008, 10–16): 

- glede na smer gibanja; 

- emotivni turizem se nanaša na odpošiljanje, to je na potovanje turistov iz kraja stalnega 

bivanja; 

- receptivni turizem pomeni sprejemanje gostov v turističnem kraju; 

- glede na državljanstvo oz. prestop meje; 
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- domači turizem je turizem, povezan s potovanji prebivalcev domače države znotraj 

njenih meja; 

- meddržavni ali mednarodni turizem se nanaša na potovanja, pri katerih pride do 

prestopa državne meje v kateri koli smeri; 

- glede na saldo v turistični bilanci; 

- aktivni turizem pomeni, da je priliv deviznih sredstev iz naslova turizma v državo 

večji od odliva; 

- pasivni turizem pomeni, da je odtok plačilnih sredstev zaradi potovanj državljanov v 

tujino večji od prihodkov tujih obiskovalcev; 

- glede na čas bivanja; 

- stacionarni turizem pomeni, da turist biva v določenem kraju daljši čas; 

- vikend turizem sodi v kategorijo krajših potovanj, saj gre navadno za potovanja z 

dvema nočitvama; 

- enodnevni turizem je izraz, ki se uporablja za krajša potovanja, ki ne vključujejo 

prenočevanja; 

- tranzitni turizem pomeni, da so potniki na poti v izbrano ciljno destinacijo in se pri 

tem ustavijo še na nekaterih točkah, ki veljajo za tranzitne točke; 

- glede na sezono; 

- sezonski turizem, za katerega velja, da je turistično povpraševanje praviloma večje, 

cene so višje in uspešnost poslovanja turističnih podjetij je boljša; 

- izven sezonski turizem pa pomeni, da se zaradi manjše privlačnosti naravnih 

dejavnikov turistično povpraševanje zmanjša, kar vpliva na znižanje cen in uspešnost 

poslovanja; 

- glede na motiv; 

- poslovni turizem; 

- verski turizem; 

- študijski turizem; 

- turizem, katerega motiv je preživljanje prostega časa in rekreacija; 

- glede na organizacijo potovanj; 

- organizirani ali pavšalni turizem, o katerem govorimo, kadar kupec pri organizatorju 

potovanj zakupi t. i. pavšalni proizvod. To je skupek različnih storitev, ki so 

povezane v paket (prevoz, nastanitev, prehrana, vodenje); 

- individualni turizem pa pomeni, da kupec ne zakupi že pripravljenega, pavšalnega 

proizvoda, temveč si potovanje organizira sam – individualno; 

- glede na ekološko škodljivost; 

- ekološko škodljiv ali masovni turizem; 

- ekološko neškodljiv oziroma okolju prijazen turizem. 
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5.2 Zgodovina zdraviliškega turizma  

Zgodovina koriščenja termalnih vrelcev sega daleč v človeško zgodovino, saj je logično, da je 

človek koristil prednosti tople vode za umivanje, kuhinjo in sprostitev. Vendar prvi zapisi 

segajo v leto 3000 pred našim štetjem (v nadaljevanju p. n. š.) v dolino reke Ind. 1000 let p. n. 

š. se prvič pojavijo zapisi o čaščenju svetih krajev v zahodni Evropi. Zdraviliška terminologija 

dandanes uporablja nekatere izraze, ki izhajajo iz mest, v katerih so bila slavna zdravilišča 

zaradi pomembnosti ali posebnosti (Cooper-Erfurt in Cooper 2009, 49). 

Nekateri primeri najbolj slavnih krajev: 

1. Thermae (Grčija), danes Loutraki. Slavno zdravilišče, ki so jo omenjali Homer, Hipokrat 

in ostali grški misleci. 

2. Bath (Anglija). Mesto, v katerem so Rimljani zgradili pomembno in napredno kopališče. 

3. Iz imena mesta je v angleščini nastala beseda Bath, ki v prevodu pomeni kopel. 

4. Spa (Belgija). V srednjem veku osnovano zdravilišče, ki je razvilo sloves na tamkajšnjih 

zdravilnih učinkih termalne vode. 

Prvi, ki so začeli sistematično širiti kulturo koriščenja termalnih vrelcev, so bili Rimljani. 

Dodobra so razširili svojo kulturo uživanja v termalnih vrelcih po vseh tedaj zasedenih 

deželah. Čeprav so drugod po Evropi že uživali termalne vrelce, lahko govorimo o prvem 

civiliziranem izkoriščanju termalne vode v Evropi. Rimljani so pustili zelo močan vtis na 

današnje pojmovanje in ponudbo zdravilišč. V celotni svetovni zgodovini so pomembnejši 

pečat pustili še Japonci, ki so s svojo Onsen kulturo dodobra zaznamovali kulturo kopanja. 

700 let p. n. š. se je na Shikoku pojavil prvi Onsen, za katerega se predvideva, da se je 

uporabljal že veliko prej v Jomon in Yayoyi dobi. Na ameriških tleh so predvidoma leta 1000 

p. n. š. tople vrelce uporabljali Maji na področju srednje Amerike (Mehika – Yukatan, Belize, 

Honduras itd.). V Severni Ameriki so bili prvi uporabniki termalne vode tamkajšnji Indijanci. 

Področje skalnega gorovja je eno najbolj bogatih geotermalnih področij na svetu. Še posebej 

znan je Yellowstone, nacionalni park z okolico. V Južni Ameriki se tudi predvideva, da so 

Indijanci prvi izkoriščali termalno vodo. Vse Amerike imajo skupno to, da nimajo specifične 

kulture kopanja, kot so se razvile v Evropi in na Japonskem. Podobno velja za Afriko in 

Avstralijo. Za Avstralijo je značilno, da ima geotermalno vodo globoko pod zemljo in so 

potrebne vrtine za izkoriščanje (Cooper-Erfurt in Cooper 2009).  

Planina in Mihalič (2002, 29) navajata , da sta prvo znanstveno opredelitev turizma leta 1942 

zapisala utemeljitelja turistične znanosti Walter Hunziker in Kurt Krapf, ki pojasnjujeta: 

»Turizem je celota odnosov, pojavov, ki nastanejo zaradi potovanja in bivanja tujcev v nekem 

kraju, v kolikor to bivanje ne povzroči stalne nastanitve in ni povezano s pridobitno 

dejavnostjo.« Najbolj znana je tako imenovana sanktgallenska opredelitev turizma (Planina in 

Mihalič 2002, 29): »Turizem je celota odnosov in pojavov, ki nastanejo zaradi potovanja in 
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bivanja oseb, za katere kraj združevanja ni niti glavno niti stalno bivališče niti kraj 

zaposlitve.« 

5.3 Opis in vrste zdraviliškega turizma 

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) definira zdravje kot »stanje popolnega telesnega, 

duševnega in družbenega dobrega počutja, vendar ne nujno odsotnost bolezni« (Smith in 

Kelly 2006, 1).  

Poleg zdravljenja oziroma lajšanja zdravstvenih težav je najpogostejši motiv za obisk 

zdravilišča skrb za zdravje kot pomemben element kakovosti življenja. Gre za preventivno 

bivanje z namenom okrevanja in ohranitve zdravja.  

Zdraviliški turizem je ena izmed najstabilnejših pojavnih oblik turizma, saj je zdravljenje 

nujna potreba. Definirajo ga kot skupnost odnosov in pojavov, ki s spremembo kraja bivanja 

spodbujajo, stabilizirajo, in po potrebi vzpostavljajo telesno, duševno in socialno dobro 

počutje z uporabo zdravstvenih storitev (Gojčič 2005, 76). Zdraviliški turizem je razdeljen na 

področja: kurativni zdraviliški turizem, rehabilitacijski zdraviliški turizem, preventivni 

zdraviliški turizem, zdraviliški turizem kot del drugih oblik turizma (počitniški, potovalni, 

seminarski, igralniški turizem) in medicinski wellness. 

Zdraviliški turizem štejemo med najstarejše oblike turizma. 

In kako so opredeljena zdravilišča v Sloveniji? Zakon pravi, da so naravna zdravilišča 

zdravstveni zavodi, ki z uporabo naravnih zdravilnih sredstev preprečujejo obolenja, zdravijo 

in medicinsko rehabilitirajo bolnike ter nudijo bolnikom rekonvalescentom in zdravstveno 

ogroženim pomoč in oskrbo pod stalnim zdravniškim nadzorstvom. Poleg naravnih zdravilnih 

sredstev uporabljajo naravna zdravilišča tudi fizioterapevtska in druga sodobna fizikalna 

sredstva ter zdravila (Zakon o naravnih zdravilnih sredstvih in o naravnih zdraviliščih, ZNZS, 

Ur.l. RS, št. 36/64, 11/65, 13. člen). 

Vendar pa vsakega kraja ne moremo definirati kot naravno zdravilišče, ampak zakon pravi, da 

se za naravno zdravilišče lahko ustanovi, če je bilo naravno sredstvo, ki naj se uporablja v tem 

zdravilišču razglašeno za zdravilno, če so bile določene indikacije in kontraindikacije, če so 

zagotovljeni primerno urejeni prostori, ustrezna oprema in sredstva za pregledovanje, 

zdravljenje, nego, bivanje in oskrbo bolnikov, če je zagotovljena primerna higienska ureditev 

zdravilišča in če je zagotovljeno zadostno število zdravstvenega, strokovnega in drugega 

osebja (ZNZS, 15. člen). 

Ugotovili smo, da mora biti naravno sredstvo, ki se uporablja za zdravljenje v zdravilišču 

razglašeno za zdravilno, po zakonu pa se za naravna zdravilna sredstva štejejo voda, blato, 

pesek, plini in klima (ZNZS, 2. člen). 
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Na osnovi ZNZS ima po podatkih Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč status naravnega 

zdravilišča v Sloveniji 15 zdravilišč: Terme Čatež, Terme Dobrna, Zdravilišča Dolenjske 

Toplice, Zdravilišče Laško, Terme Lendava, Terme 3000 Moravske Toplice, Terme Olimia 

Podčetrtek, Terme Palace Portorož, Terme Ptuj, Terme Radenci, Zdravilišče Rogaška, 

Zdravilišče Strunjan, Zdravilišče Šmarješke Toplice, Terme Topolšica in Terme Zreče.  

Ta termalna zdravilišča in kopališča sicer nimajo statusa zdravilišča in niso vključena v 

SSNZ, a izkoriščajo termalne vode iz njihovih nahajališč in se uspešno vključujejo v trženje 

zdraviliških in wellness storitev.  

V turistični dejavnosti je razmejitev med wellness turizmom in zdraviliškim turizmom 

nejasna in še vedno različno razumljena. Wellness turizem se smatra kot podkategorija 

zdraviliškega turizma. Wellness turizem je vsota vseh razmerij (odnosov) in rezultatov 

potovanj ter bivanja ljudi, ki jim je glavni motiv ohranitev in izboljšanje zdravja. Ti turisti ali, 

gostje bivajo v posebnih hotelih, v katerih je poskrbljeno za primerno profesionalno znanje in 

individualno obravnavo. Zahtevajo tudi obširen paket storitev, ki vključuje: 

- telesni fitnes in lepotno nego; 

- zdravo prehrano; 

- sprostitev in meditacijo; 

- duševno aktivnost in vzgojo (Muller in Kaufmann Lanz 2001, 3). 

5.4 Pomen in razvojni trendi v zdraviliškem turizmu 

Področje turizma je kompleksna dejavnost, ki jo sestavlja splet aktivnosti, storitev in 

proizvodov tako javnega kot zasebnega sektorja. Turizem kot dejavnost namreč ne more 

obstajati neodvisno od drugih gospodarskih sektorjev, temveč predstavlja splet družbenih in 

ekonomskih odnosov in storitev različnih gospodarskih panog, ki skupaj s primarno turistično 

ponudbo oblikuje celovito turistično storitev (Ogorelc 2001, 9–10). 

V razvitih državah, kamor prištevamo tudi Slovenijo, je zdraviliški turizem na stopnji zrelosti, 

zato morajo nova podjetja oziroma zdravilišča iskati značilnosti, prednosti in slabosti okolja, 

v katerega vstopajo, se odzvati na priložnosti in se izogniti morebitnim nevarnostim, ki 

izhajajo iz makro okolja (Hrastelj in Makovec Brenčič 2003, 65). Na ta način bodo lahko 

razvila prednosti v primerjavi z ostalimi konkurenčnimi zdravilišči. 

Konkurenca med ponudniki turističnih storitev je vse večja, turisti so čedalje bolj zahtevni. 

Globalizacija in svetovni turistični trendi tako od turističnih podjetij zahtevajo ob izvirni in 

kakovostni ponudbi tudi sodoben, inovativen marketinški pristop. 

Zdraviliško turistična ponudba zaradi svoje heterogenosti zagotavlja najboljšo izkoriščenost 

naravnega zdravilnega sredstva, najboljšo izkoriščenost zdraviliških in turističnih objektov pa 

tudi drugih dopolnilnih objektov v zdravilišču ali zdraviliškem kraju. Ob raznovrstnosti 
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zdraviliško turistične ponudbe sta njeni značilnosti tudi nepremičnost in potreba po velikih 

vloženih osnovnih sredstvih. Nepremičnost ponudbe se izraža v vezanosti zdravilišč na 

naravna zdravilna sredstva, velika investicijska sredstva pa so potrebna za izgradnjo in 

opremo prenočitvenih in zdravstvenih zmogljivosti (Gojčič 2005, 78). 

Wellness storitve so v svojo ponudbo v Sloveniji najprej začeli vključevati v zdraviliščih, pa 

tudi v nekaterih hotelih višjih kategorij, predvsem na slovenski obali. Slovenska naravna 

zdravilišča se v zadnjih nekaj letih aktivno vključujejo v uvajanje wellness programa in s tem 

iskanja novih ciljnih skupin gostov. Pri tem želijo poudariti nekatere svoje prednosti, ki jih 

štejejo za primerjalne prednosti. Med temi lahko omenimo dolgoletno tradicijo na področju 

zdravljenja in rehabilitacije s pomočjo naravnih zdravilnih sredstev, termalno-rekreacijske 

programe v različnih vodnih, zabaviščnih in doživljajskih centrih, v katere intenzivno 

vključujejo tuje oblike ponudbe (finsko savno, turške kopeli, tajsko masažo, indijsko 

ayurvedo in podobne) ter dolgoletno tradicijo pri izvajanju medicinskih programov za 

ohranjanje in krepitev zdravja. Vendar pa lahko iz števila ponudnikov wellnessa sklepamo, da 

vključevanje slovenskih turističnih ponudnikov (razen slovenskih naravnih zdravilišč) v 

wellness turizem še ni tako množično, kot ga lahko opazujemo drugod po Evropi (Gojčič 

2005, 115–118). 

Zdraviliški turizem v okviru svetovnega turizma lahko (Gojčič 2005, 77): 

- pomaga državam in krajem oblikovati splošno turistično ponudbo in jim izboljšati položaj 

na spreminjajočem se trgu, 

- zajema goste z višjim socialno-ekonomskim statusom, 

- ima največji delež stalnih gostov, 

- omogoča hitro obnavljanje obstoječih zmogljivosti, kar ugodno vpliva na ekonomski 

položaj okolja in države, 

- spodbuja zaposlovanje lokalnega prebivalstva, 

- lahko pripomore k zmanjševanju zdravstvenih stroškov, ki v strukturi bruto domačega 

proizvoda naraščajo. 

Zdravilišča večinoma ležijo v mirnem, pristnem naravnem okolju, kjer lahko gostom poleg 

osnovnega zdraviliškega proizvoda ponudijo še precej več: sprostitev, možnost rekreacije in 

športnih aktivnosti, izlete v okolico z ogledi lokalnih znamenitosti, stik z naravo, spremembo 

okolja, različne kulturne in družabne prireditve, zdravo prehrano, lokalne specialitete in 

številne druge dejavnosti, ki gostom nudijo vrsto doživetij. 

Da bi slovenska naravna zdravilišča lahko še naprej razvijala ustrezne strategije, je 

pomembno, da poznajo in upoštevajo glavne prednosti in slabosti zdraviliškega turizma 

(preglednica 8). 
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Preglednica 8: Prednosti in slabosti zdraviliškega turizma Slovenije 

Prednosti Slabosti 

Naravni Viri/Privlačnosti 

Izjemna kakovost naravnih virov, ki 

zagotavlja aktivno, sproščujoče in zdravo 
bivanje v ohranjenem okolju. 

Zdravilne lastnosti naravnih virov niso 

jasno povezane s programi zdravljenja. 

Koncentriranost zdravilišč v novi, še 
nepoznani destinaciji z izjemno raznoliko 

ponudbo naravnih in kulturnih dejavnikov. 

Vpliv industrijskega in urbanega 

onesnaževanja na nekatere vire. 

Infratruktura 

Dobra povprečna kakovost zdraviliških 
krajev in tekoče investicije v nove 
kapacitete/opremo. 

Omejen razvoj ali premajhna izkoriščenost 
nekaterih kapacitet. 

Dejavnost 

Visoka raven kakovosti prostočasnih in 
športnih dejavnosti. 

Omejeno število paketov, ki kombinirajo 
zdravilišča in mehke dejavnosti ter športne 
zvrsti, ki potekajo v naravi. 

Možnost širitve kulturnih dejavnosti ter 
takih, ki potekajo v naravi. 

Pomanjkanje specializiranega osebja in 

družb za upravljanje destinacij. 

Nastanitev 

Vse vrste turističnih nastanitev s 
konkurenčnimi cenami glede na kakovost. 

Neustrezna kakovost in klasifikacija 

nekaterih nastanitvenih kapacitet. 

Proizvod/Ponudba 

Pomembno bogastvo predstavlja obilje 

naravnih virov. 

Večina zdraviliških krajev nima dovolj 
jasne specializacije. 

Visoka raven zdravstvenih storitev ob 

vedno večjem pomenu zdravja in 
preventive. 

Dobro počutje in sprostitev nista dovolj 
razvita. 

Velika raznolikost programov. Lepotna nega ne izkorišča v celoti lastnih 

proizvodov. 

Promet/Komuniciranje/Okolje 

Koncentracija zdravilišč na relativno ozkem 
področju, v bližini najpomembnejših cilj. 
trgov. 

Slabe cestne povezave do zdravilišč in 
preslabo razvita mreža javnih prevozov. 

Umeščenost večine zdravilišč v čisto in 
mirno naravno okolje. 

Izpostavljenost nekaterih zdravilišč 
industrijskemu onesnaževanju. 

Vir: CPTS 2000. 

V praksi poznamo tudi mednarodne povezave. Ena takih je na primer blagovna znamka 

European Spa World (ESW), ki je nastala v okviru evropsko-turističnega razvojno-

trženjskega projekta med Avstrijo, Slovenijo in Madžarsko (European Spa 2011). K tej 
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povezavi je z namenom oblikovanja evropske regije zdravja in dobrega počutja brez meja do 

zdaj pristopilo že več kot osemdeset ponudnikov, predvsem spa storitev. Med njimi so tudi 

nekatera slovenska naravna zdravilišča in hotelski ponudniki, ki se na tovrsten način 

vključujejo v mednarodne povezave. 

Preglednica 9: Struktura gostov iz tujine z največ prenočitvami v slovenskih zdraviliščih 

za leto 2015 

Zap. 

št. 
Država Število 

prihodov 

Indeks Delež v 
skupnem 

številu 

Delež 
v 

številu 
tujcev 

Število 
prenočitev 

Indeks Delež v 
skupnem 

številu 

Delež 
v 

številu 
tujcev 

1. Avstrija 85.090 102 12,4 28,3 290.145 101 10,9 25,2 

2. Italija 73.347 106 10,7 24,4 215.381 105 8,1 18,7 

3. Nemčija 20.180 106 2,9 6,7 93.833 103 3,5 8,2 

4. Ruska federacija 9.476 66 1,4 3,2 90.049 58 3,4 7,8 

5. Nizozemska 11.630 97 1,7 3,9 80.208 94 3,0 7,0 

6. Hrvaška 27.033 105 3,9 9,0 70.785 102 2,7 6,2 

7. Srbija 14.293 100 2,1 4,8 45.285 102 1,7 3,9 

8. Izrael 6.069 152 0,9 2,0 34.969 139 1,3 3,0 

9. Češka republika 7.352 108 1,1 2,4 23.588 119 0,9 2,0 

10. Belgija 3.288 80 0,5 1,1 22.396 81 0,8 1,9 

11. Ukrajina 2.284 70 0,3 0,8 18.464 84 0,7 1,6 

12. Poljska 3.910 104 0,6 1,3 17.023 103 0,6 1,5 

13. Bosna in 

Hercegovina 

4.717 119 0,7 1,6 14.101 111 0,5 1,2 

14. Madžarska 3.643 95 0,5 1,2 11.834 102 0,4 1,0 

15. Danska 1.653 82 0,2 0,6 10.427 86 0,4 0,9 

          

 Vsi tuji gosti 300.157 102,7 43,6  1.150.865 97,2 43,3  

 Domači gosti 387.537 106,5 56,4  1.507.145 104,1 56,7  

 Skupaj 687.694 104,8   2.658.010 101,0   

          

Vir: SSNZ 2016. 

5.5 Marketing v slovenskem zdraviliškem turizmu 

Turistično povpraševanje oblikujejo predvsem turistične potrebe in motivi. Potrebe po 

rekreaciji, oddihu, zabavi ipd. zadovoljujejo posamezniki v odvisnosti od motivov, ki 

usmerjajo njihovo ravnanje (Ogorelc 2001, 26–27). 

Na turistično ponudbo vplivajo številni dejavniki (Ogorelc 2001, 35): 

- ponudniki (turistični kraji, destinacije, podjetja), 
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- družba (vrednote, norme, sociološki in kulturni vplivi …), 

- okolje (pokrajina, podnebje, flora in favna, kulturna dediščina, geografska lega …), 

- gospodarstvo (razvitost, ekonomska politika, infrastruktura, transport …), 

- povpraševalci (potrebe in motivi, dejavniki povpraševanja), 

- država (pravna ureditev, mednarodni odnosi). 

Marketing v turizmu ni posebna disciplina, ločena od marketinga na splošno, temveč je 

uporaba splošnih znanj na področju turizma tako, da se upoštevajo njegove specifičnosti 

(Mihalič 1999, 39). 

Ker turistični proizvod ni materialna dobrina, ki bi jo bilo mogoče otipati in poskusiti, in je 

prostorsko ločen od potencialnega kupca, je komuniciranje v marketingu edina vez med 

nepremično turistično ponudbo in gibljivim turističnim povpraševanjem. Z različnimi sredstvi 

in aktivnostmi komuniciranja poskušajo ponudniki turističnih proizvodov opozoriti nanje in 

potencialne kupce prepričati o njihovih prednostih in posebnostih (Zorko 1999, 162). 

Najpomembnejše naloge komuniciranja v turističnem marketingu so tako naslednje (Brezovec 

2000, 97): 

- opozoriti turistične porabnike na prisotnost določenega proizvoda ali storitve na trgu, 

- seznaniti turiste z možnim obsegom porabe, 

- seznaniti turiste s podrobnostmi in prednostmi določenega turističnega proizvoda, 

- s konkretnimi informacijami omogočiti turistu, da se lažje odloči za določeno storitev, 

- ustvariti, zagotoviti ali obdržati pozitivni imidž na turističnem trgu ipd. 

Zdraviliške storitve so prva in najpomembnejša sestavina trženjskega spleta v zdraviliškem 

turizmu in so v širšem pomenu turistični proizvod, ki je vse, kar ponudimo zdraviliškim 

gostom z namenom zadovoljiti njihove potrebe in želje. Turistični proizvod je abstrakten 

pojem, ki ga opredeljujejo prvine, človek, čas in prostor in tako obsega dejavnike, ki so 

fizične, storitvene in iracionalne narave (Ogorelc 2001, 16). 

Značilnost zdraviliškega turizma je, da je zdravljenje nujna potreba in cena ni 

najpomembnejši dejavnik povpraševanja. Povpraševanje je v večji meri odvisno od stopnje 

nujnosti potreb in razpoložljivih finančnih sredstev (Planina in Mihalič 2002, 96).  

Razvoj strategije komuniciranja v turističnem marketingu je tesno povezan z naslednjimi 

aktivnostmi (Middleton 2001, 19): 

- analizo tržnih priložnosti, kjer podjetje prouči zunanje in notranje dejavnike okolja, v 

katerem posluje; podjetje naredi t. i. SWOT analizo, s katero oceni prednosti in slabosti 

podjetja ter priložnosti in nevarnosti, ki se kažejo podjetju na izbranem trgu v 

prihodnosti; 

- izborom ciljnih trgov, kjer podjetje oceni velikost trga, trg razdeli na segmente in glede 

na to izbere ciljne trge in pozicionira svoje izdelke oz. storitve; 
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- oblikovanjem marketinškega spleta, kar pomeni, da podjetje glede na predhodno 

pozicioniranje prilagodi izdelek oz. storitev, ceno, prodajno pot in marketinško 

komuniciranje; 

- vodenjem marketinške aktivnosti, kjer podjetje analizira, planira, izvaja in kontrolira 

trženje, da bi s ponudbo turistične storitve čim bolje zadovoljevalo turistične potrebe. 

Zadovoljstvo porabnika – turista je treba razumeti kot enega glavnih ciljev poslovanja 

turističnih subjektov in torej kot vir konkurenčne prednosti. Gre pravzaprav za naložbo, ki 

prinaša merljive poslovne koristi. V ta namen je seveda zadovoljstvo treba upravljati in 

spremljati dejavnike, ki vplivajo na poslovne koristi, ki jih prinaša zadovoljstvo. 

5.6 Strategija razvoja in trženja slovenskih naravnih zdravilišč 2015–2020  

Skupščina Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč je na svoji 72. redni seji sprejela 

Strategijo razvoja in trženja slovenskih naravnih zdravilišč 2015–2020 (Spirit Slovenija – 

Sektor za turizem in Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč 2014). Dokument predstavlja 

partnerski projekt SPIRIT/STO in Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč za krepitev 

prepoznavnosti zdraviliškega produkta v Sloveniji in postavlja strateški okvir ter določa 

ukrepe, orodja in konkretne aktivnosti za doseganje vizije, da slovenska naravna zdravilišča 

okrepijo položaj vodilnega turističnega produkta v Sloveniji in postanejo konkurenčna, 

ugledna in prepoznavna zdraviliška destinacija v Evropi, uvrščena med top 3 srednjeevropske 

zdraviliške destinacije. Ključni strateški cilj za slovenska naravna zdravilišča je povečati 

število prenočitev do leta 2020 na 3,3 mio, kar predstavlja 20-odstotno povečanje, in ustvariti 

300 mio € prihodkov iz poslovanja, kar pomeni dvig za 30 odstotkov, v prihodnjih petih letih. 

Cilje naj bi bili doseženi s povečanjem konkurenčnosti slovenske zdraviliške ponudbe, katere 

temelj je strateški razvojni model oziroma delo na 5 prioritetnih področjih: 

1. produktivnost – izboljšanje konkurenčnosti poslovnega okolja, povečati produktivnost 

obstoječih resursov in povečati dodano vrednost na gosta; 

2. produkt – krepitev zdravstvenega turizma, medical wellnessa in nadgradnja wellnessa v 

selfness; 

3. kakovost – sistematično delo na kakovosti ponudbe in storitev; 

4. ciljanje – povezano in ciljno trženje zdravstvenih in medical wellness produktov na 

izbranih tujih trgih; 

5. znamka – okrepiti skupno krovno znamko SNZ ter razviti znamko kot jamstvo za 

kakovost. 

Strategija opredeljuje potrebne ukrepe na treh ravneh: (1) nacionalna raven (MGRT in 

SPIRIT), (2) raven povezovanja 15 slovenskih naravnih zdravilišč (Skupnost slovenskih 

naravnih zdravilišč) in (3) raven podjetij (slovenska naravna zdravilišča). 
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Krovna produktna strategija opredeljuje 4 osrednje produkte (zdravstveni turizem v 

zdraviliščih, medical wellness, selfness kot nadgradnja wellnessa ter termalni oddih in 

aquafun) ter 2 nišna produkta (priprave športnikov in kongresni turizem). Skupne aktivnosti 

se bodo izvajale na 4 ključnih trgih in 5 potencialnih trgih – aktivnosti pa potekajo na osnovi 

jasnega produktnega fokusa, izvajanja aktivnosti pospeševanja prodaje v podporo 

zdravstvenemu turizmu (premik od sejmov k drugim orodjem za bolj ciljno delo na trgu 

zdravstvenega turizma), komuniciranje pod skupno znamko ter pomen podpore krovne 

promocije Slovenije (Spirit Slovenija – Sektor za turizem in Skupnost slovenskih naravnih 

zdravilišč 2014). 
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6 EMPIRIČNI DEL – RAZISKAVA O STRATEGIJI MARKETINŠKEGA 

KOMUNICIRANJA V SLOVENSKEM ZDRAVILIŠKEM TURIZMU   

V empiričnem delu magistrske naloge smo izvedli kvalitativno raziskavo s pomočjo izvedbe 

pol strukturiranih intervjujev, ki so nam omogočili poglobljen vpogled v problematiko 

postavitve učinkovite in uspešne strategije marketinškega komuniciranja v slovenskih 

zdraviliščih, ki predstavlja zelo velik potencial, ki ga slovenska zdravilišča premalo 

izkoriščajo.  

6.1 Načrt raziskave 

Vzorec je bil namenski, vanj smo vključili 7 udeležencev, ki so vsakodnevno vpeti v 

marketinško komuniciranje na področju turizma in so zato dobri poznavalci tega področja ter 

prihajajo iz:  

- slovenskih naravnih zdravilišč, kjer se ukvarjajo z marketinškim komuniciranjem,  

- oddelka za trženjsko komuniciranje in odnose z javnostmi pri Slovenski turistični 

organizaciji (STO),  

- Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč (SSNZ).  

6.2 Raziskovalna metodologija  

Odločili smo se za kvalitativno raziskavo, saj smo želeli pridobiti mnenja ključnih 

udeležencev raziskave, ki so z raziskovalno tematiko povezani. Podatke smo zbrali s pomočjo 

pol strukturiranih intervjujev. S triangulacijo po udeležencih smo povečali kredibilnost 

raziskave. Z metodo analize vsebine smo analizirali vsebino odgovorov. 

6.2.1 Pol strukturiran intervju 

Za pol strukturiran intervju smo pripravili nabor sedemnajstih vprašanj (priloga 1), ki so nam 

služila kot vodilo, ob tem pa smo glede na situacijo in potek intervjuja postavljali še dodatna 

podvprašanja. Vseskozi smo se trudili, da smo postavljali čim širša vprašanja in spodbujali 

udeležence intervjuja, da so nam dali čim bolj vsebinske  odgovore, kar nam je omogočilo 

pridobitev kakovostnih podatkov. 

Intervju z vsakim udeležencem je trajal med 30 in 60 minut. Nekateri intervjuji so tudi 

presegli 60 minut. 

Vsak intervju smo snemali, saj so udeleženci v to privolili. Pred izvedbo intervjuja smo vse 

udeležence seznanili z vsebino, namenom in cilji raziskave, načinom zbiranja in obdelave 

podatkov ter načinom poročanja. 
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6.2.2 Triangulacija 

Triangulacija po skupinah udeležencev nam je podala različne perspektive na raziskovalni 

problem, s tem pa se je kredibilnost raziskave povečala. Vzorec je bil namenski in je 

vključeval:  

- predstavnike petih slovenskih naravnih zdravilišč, ki se ukvarjajo z marketinškim 

komuniciranjem. 

- vodjo oddelka za trženjsko komuniciranje in odnose z javnostmi pri Slovenski turistični 

organizaciji (STO),  

- direktorja Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč (SSNZ).  

6.2.3 Analiza podatkov 

Iz dobljenih posnetkov oziroma zapisov intervjuja smo z uporabo metode analize vsebine 

izdelali transkript ali prepis, ki je vključeval dobesedne citate udeležencev. Na tej osnovi smo 

oblikovali kategorije in podkategorije, v katere smo razvrstili posamezne citate, glede na 

njihov pomen. V nadaljevanju smo se lotili kodiranja teh citatov po ključnih besedah in 

pomenu glede na udeleženca. Nato smo v naslednjem koraku vsako kodo dopolnili z 

neposrednim citatom udeleženca. Tako oblikovane citate udeležencev smo nadalje soočili s 

teoretičnimi izhodišči iz prvega dela magistrske naloge, na osnovi česar smo prišli do 

določenih ugotovitev, iz katerih smo smiselno oblikovali odgovore na zastavljena 

raziskovalna vprašanja. 

6.2.4 Podatki o vzorcu   

V nadaljevanju smo predstavili predstavnike skupin, vključenih v raziskavo. Pri raziskavi je 

sodelovalo: pet predstavnikov zdravilišč, predstavnica Slovenske turistične organizacije in 

predstavnik Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč. Z njimi smo opravili pol strukturirane 

intervjuje. Za izbrani vzorec smo se odločili, da povečamo kredibilnost raziskave in da nam 

predstavniki izbranih skupin s svojimi različnimi pogledi omogočijo kakovostno raziskovalno 

delo na področju obravnavane težave.  

Zdravilišča 

Izbrali smo predstavnike petih zdravilišč: Terme Dobrna, Terme Topolšica, Thermana Laško, 

Terme Olimia in Terme Krka. Zanimal nas je njihov pogled na strategijo marketinškega 

komuniciranja. 

Terme Dobrna (Terme, b. l. a) so sodobno in dinamično zdraviliško-turistično središče. 

Zdravilišče združuje tako naravne danosti kot sodobno medicinsko znanost, kar ga uvršča v 

sam vrh slovenskega turizma. Sloveča tradicija, ki sega v 15. stoletje, podnebje in čudovito 
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naravno okolje, sprostitev, kakovostna nega in oskrba, družabnost in razvedrilo – vse to so 

dejavniki, ki že od nekdaj privabljajo goste iz vsega sveta. V Termah Dobrna imajo tri 

naravne zdravilne dejavnike, priznane s strani Ministrstva za zdravje Republike Slovenije: 

termalno vodo, fango in šoto. Poslanstvo Term Dobrna je zagotavljati dobro počutje in 

zdravje za vse generacije, s preventivnim delovanjem, strokovnostjo, na kakovosten način in z 

uporabo naravnih zdravilnih sredstev. V okviru term deluje diagnostično-rehabilitacijsko 

središče, v katerem sodelujejo z vodilnimi strokovnjaki na področjih ginekologije, urologije, 

ortopedije in nevrologije. Na turističnem segmentu so vodilni na področju sonaravnega 

turizma, specializirani za pare in družine z majhnimi otroki, ki iščejo mir, sprostitev in zdrav 

način življenja v neokrnjeni naravi ob raznovrstni namestitveni in gostinski ponudbi. Intervju 

smo opravili z gospodom Leonom Tomašičem, vodjo prodaje in marketinga v Termah 

Dobrna. 

Terme Topolšica (Terme, b. l. b) krasi zavidljiva tradicija zdravljenja in zdravilstva, zadnje 

posodobitve pa zdravilišče spreminjajo v razkošen termalno-turistični kompleks. Moč 

termalne vode je v dolino Toplice obiskovalce privabljala že v 16. stoletju. Za izkoriščanje v 

zdravilne namene je bil termalni izvir urejen šele šest desetletij kasneje. Takrat so zgradili 

prve stavbe za sezonske goste. Ob prelomu stoletja se je v Topolšici že začelo strokovno 

vodeno fizikalno-dietno zdravilišče. V osemdesetih letih je na temelju zdraviliške tradicije 

zrasel sodoben zdraviliško-turistični kompleks z visokokakovostno hotelsko in gostinsko 

ponudbo ter s številnimi rekreacijskimi in drugimi spremljevalnimi dejavnostmi. Intervju smo 

opravili z gospo Dominiko Lemež, referentko trženja na slovenskem trgu in trgih nekdanje 

Jugoslavije v Termah Topolšica.  

Thermana, d. d., Laško (Terme, b. l. c), kot družba dobrega počutja, želi postati eno 

pomembnejših slovenskih turističnih podjetij, ki v svoji ponudbi uveljavlja kakovost bivanja, 

kulturo zdravega načina življenja in je kot zdravilišče posebej namenjeno ljudem, ki imajo 

težave z gibanjem ali bi se tem težavam želeli izogniti. Svojo poslovno strategijo uveljavlja 

skozi naslednje programe: medicinski programi (osnovno zdravstvo, specialistično 

ambulantno dejavnost, preventivo, medicinsko rehabilitacijo, obnovitveno rehabilitacijo); 

kopališki in wellness programi; oskrba starejših; poslovni, kongresni in seminarski turizem, 

turistično izhodišče za spoznavanje Slovenije; drugi programi hotelirstva, gostinstva in 

turizma. Poslovni smoter podjetja je v kakovosti opravljanja storitev, ki zagotavlja 

zadovoljstvo gostov, zaposlenih, uprave in lastnikov, kar se kaže v gospodarski in socialni 

rasti, ugledu podjetja, donosu kapitala in realizira skozi temeljne poslovne cilje podjetja. 

Intervju smo opravili z gospo Nušo Korotaj, vodjo trženja v Thermani Laško. 

Terme Olimia (Terme, b. l. d)  so svoje ime dobile po srednjeveškem samostanu v Olimju in 

so v neposredni bližini term. Termalna voda kot naravno zdravilno sredstvo zelo uspešno 

zdravi revmatična obolenja lokomotornega sistema, kožne bolezni, arterijske obtočne motnje, 

stanja po operativnih posegih in poškodbah kosti in mišic ter perifernega živčevja. Terme 
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Olimia s storitvami na področju sprostitve, oddiha, zdravja, lepote in dobrega počutja 

realizirajo svoje poslanstvo in ustvarjajo rezultate. Njihov cilj je postati najboljše Terme v 

prostoru med Alpami, Jadranom in Donavo in lastniško preoblikovati podjetje v smeri, ki bo 

omogočala družbi dolgoročno rast in razvoj ter nosilno vlogo pri razvoju turizma na tem 

področju. Intervju smo opravili z gospo Majo Jahn, vodjo prodaje v Termah Olimia. 

Terme Krka (Terme, b. l. e), kot del skupine Krka, so eno vodilnih turističnih podjetij v 

Sloveniji. Sestavljajo jih Terme Dolenjske Toplice in Terme Šmarješke Toplice, Hoteli 

Otočec in Hotel Krka v Novem mestu, pod njihovo okrilje pa spadata tudi obmorsko središče 

Talaso Strunjan in Golf Grad Otočec. V Termah Krka se že vrsto let ponašajo z visoko 

kakovostjo storitev in osebnim pristopom do vsakega posameznika. S pestro ponudbo tako 

zdravstvenih in sprostitvenih kot gostinskih, športno-rekreacijskih in počitniških storitev 

pomagajo gostom pri njihovih prizadevanjih za prijetnejše, ustvarjalnejše in bolj zdravo 

življenje. Geslo »zdravje, kakovost in življenje« združuje poudarke poslanstva Term Krka. 

Strateška usmeritev, ki izhaja iz poslanstva, je kakovost storitev. Storitve in ključne procese 

neprestano izboljšujejo na vseh ravneh delovanja: strokovno in inovativno. S tako usmeritvijo 

upravičujejo zaupanje strank in dosegajo dobre poslovne rezultate. Intervju smo opravili z 

gospodom Draženom Vranješem Kosijem, vodjo prodajne regije (Slovenija, Hrvaška, Srbija, 

Bosna in Hercegovina) v oddelku marketinga in prodaja Term Krka. 

Slovenska turistična organizacija (STO) 

Slovenska turistična organizacija z vrsto aktivnosti skrbi za promocijo in trženje slovenske 

turistične ponudbe doma in v tujini. Sodelovanje in partnerstvo s turističnim gospodarstvom 

in drugimi subjekti je pri tem ključnega pomena. Aktivnosti Slovenske turistične organizacije 

bodo v letu 2016 in 2017 usmerjene v povečevanje prepoznavnosti Slovenije kot turistične 

destinacije s pomočjo inovativnega vsebinskega digitalnega marketinga (VDM) in znamke I 

FEEL SLOVENIA ter zgodb slovenskega turizma. Usmerjene bodo tudi v pospeševanje 

trženja inovativnih turističnih produktov z višjo dodano vrednostjo, ki temeljijo na principih 

trajnostnega razvoja. Intervju smo opravili z gospo Livijo Kovač Kostantinovič, vodjo tržnega 

komuniciranja v Sloveniji na STO. 

Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč (SSNZ) 

Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč je strateško delujoča in operativno naravnana 

turistična marketinška organizacija, ki na učinkovit način zagovarja in uresničuje poslovne 

interese posameznih članov in zdraviliško-turističnega produkta kot celote. Je moderna, 

fleksibilna in dinamična marketinška organizacija, ki slovenskim naravnim zdraviliščem 

predstavlja ključnega partnerja pri uveljavljanju njihovih poslovnih interesov v Sloveniji in 

tujini. V slovenskem in mednarodnem prostoru ima celostna podoba referenčnega in 

profesionalnega poslovnega partnerja. Vrednote, na katerih temelji delo SSNZ so 

fleksibilnost, odzivnost, strokovnost in operativna naravnanost. Skupnost slovenskih naravnih 
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zdravilišč si kot krovna turistična marketinška organizacija za zdraviliški produkt za 

poslanstvo zadaja učinkovito, profesionalno in poslovno naravnano uresničevanje skupnih 

interesov vseh članov. Intervju smo opravili z gospodom Iztokom Altbauerjem, direktorjem 

SSNZ-ja. 

6.3 Analiza intervjujev 

Z namenom lažjega urejanja podatkov smo podobno kot (Grcić 2008, v Žinkovič 2014, 52) 

analizo intervjujev razdelili na štiri faze: 

1. Vprašanja smo razporedili glede na tematska področja raziskave. 

2. Posamezne ključne izjave smo razvrstili v ustrezne sklope odgovorov posameznega 

tematskega področja. 

3. Zaradi boljše preglednosti smo reducirali odgovore. 

4. Pridobljene podatke in konkretne izjave vseh intervjuvancev smo uredili in jih združili po 

kategorijah in podkategorijah. 

6.4 Interpretacija rezultatov analize 

Na osnovi nestandardiziranih odprtih vprašanj smo z metodo intervjuja pridobili podatke, ki 

smo jih nato kvalitativno obdelali. V nadaljevanju analize navajamo odgovore intervjuvancev.  

V prilogi 9 je predstavljen kodirni list. Iz njega je razvidno, da smo odgovore intervjuvancev 

kodirali v posamezne kategorije. Na osnovi analize odgovorov smo s pomočjo kodiranja 

zapisali ugotovitve vsakega tematskega področja. 

6.4.1 Marketinško komuniciranje aktivnosti, ponudbe in primerjalnih prednosti 

V tem tematskem področju smo preverili, katera orodja marketinškega komuniciranja 

uporabljajo udeleženci raziskave, kateremu namenjajo več pozornosti in kateremu manj. 

Nadalje nas je zanimalo, katere vrednote so po njihovem pomembne pri marketinškem 

komuniciranju, tudi z vidika graditve blagovne znamke. Poleg tega smo hoteli raziskati tudi, 

katere so njihove primerjalne prednosti in na kakšen način jih marketinško komunicirajo. 

Najprej nas je zanimalo, katera orodja marketinškega komuniciranja uporabljajo udeleženci 

raziskave, kateremu namenjajo več pozornosti in kateremu manj. 

V Termah Dobrna trženjsko komuniciranje specificirajo na segmente in sezone. Glede 

kupončkov je bil Tomašič mnenja: »To je najhitrejši kanal za pozicioniranje ponudbe, kjer 

marketinško nič ne investiraš. Imaš pa ogromno bazo kontaktov, kanalov.« Veliko 

komunicirajo z javnostjo, predvsem direktor. Letno naredijo eden poštni mailing, enkrat na 14 

dni pa e-novičke. Vse podrobno analizirajo. 
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V Termah Topolšica imajo malo oglaševanja, vse bolj pa uporabljajo medmrežje. Glede 

kuponov kot elementa pospeševanja prodaje je Lemeževa rekla: »Kuponi so hkrati tudi orodje 

za promocijo. Veliko ljudi to gleda in to nas preseneča. Večinoma pridejo ljudje zaradi 

znižane cene. Nasploh se poslužujemo znižanj v terminih, ki so manj zasedeni.« Stiki z 

javnostjo so prisotni, čeprav so novinarske konference manj pogoste. Neposredno trženje je 

bolj prisotno. Vsake tri mesece pošiljajo sporočila v fizični obliki, enkrat mesečno pa e-

novice. Imajo telefonsko trženje. Lemež je povedala: »Prakticiramo tako, da se društvom in 

ostalim interesnim skupinam najprej pošlje ponudba po pošti ali preko maila, potem pa se 

odgovorno osebo seveda tudi pokliče.« 

V Thermani Laško uporabljajo vse naštete elemente oglaševanja. Korotajeva je dodala: 

»Imamo 30 % digitala, ostalo imamo namenjeno tiskanemu oglaševanju, radiu in TV 

oglaševanju, video promocijam in drugim aktivnostim. Pokrivamo pa vse prodajne kanale, ki 

so dosegljivi, se pa najbolj ravnamo glede na trende.« Pri pospeševanju prodaje imajo prav 

tako vse naštete elemente: »Sodelujemo z velikimi podjetji, ki imajo prepoznavno blagovno 

znamko. Priključimo se na njihov brand, skupaj peljemo nagradne igre, skupno oglaševanje, 

tekmovanja, darila.« Glede kuponske prodaje je rekla: »Skušamo se distancirati od te 

prodaje. To damo na koncu, da kapacitete zapolnimo – in to res samo za Zdravilišče Laško. 

Imamo posebno filozofijo, novi hotel Thermana Park Laško ne damo nikoli na kupone, ker 

vemo, da ko ga bomo enkrat dali, ga bomo razvrednotili.« Nadalje je govorila o popustih kot 

elementu pospeševanja prodaje in rekla: »Zadnji čas pa zaznavamo, da ljudje čakajo, da 

bomo šli ven s First minute ali Last minute. Ljudje so se navadili na te popuste. Zanimivo, 

ljudje si sploh ne preračunavajo več, samo popust vidijo.« Glede odnosov z javnostmi so 

zaposlili eno osebo, ki skrbi za to področje. Omenila je poslovni klub, kjer sodelujejo z 200 

podjetji. Največ imajo osebne prodaje. Pri tem je izpostavila: »Smo ugotovili, da je tukaj 

skoraj čisti promet (ni provizij), in v to dajemo največ naše energije. Imamo močno prodajno 

ekipo, ki skrbi za osebno prodajo.« Pri neposrednem trženju pošljejo trikrat na leto fizično 

pošto, zelo pa se posvečajo e-mailingom. Imajo posebno aplikacijo. 7 prodajnikov pošlje ven 

po 2 elektronski sporočili, poleg tega gresta na bazo loyalty kluba še dve sporočili mesečno. 

Posebej je izpostavila medomrežje kot vez z gosti. Veliko je prodaje darilnih bonov preko 

spletne trgovine. Z gosti tudi veliko komunicirajo preko družabnih omrežij. 

V Termah Olimia imajo oglaševanje večinoma ob poletnih kampanjah. Posneli so promocijski 

spot, ki ga uporabljajo na sejmih. Velik del marketinškega proračuna gre za sejme doma in v 

tujini. Jahnova (Terme Olimia) je rekla: »Imamo predstavitve, vezane na »B to B«. 

Samostojno organiziramo v sodelovanju z različnimi ambasadami v tujini. Na ambasade 

povabimo svoje poslovne partnerje oz. potencialne partnerje.« Glede kupončkov je Jahnova 

izpostavila: »Tega se zelo izogibamo. Mi zagovarjamo kakovost produkta, ki jo imamo. Smo 

sigurno eno od dražjih zdravilišč. Pa tudi eno najbolj kakovostnih, o tem govorijo nagrade. 

Hotel Sotelia na primer.« Imajo vezano prodajo. To je razložila: »Mi kombiniramo znamke 

Term Olimia in Term Tuhelj na Hrvaškem – te so 30 km oddaljene, so blizu Zagreba. Tržimo 
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paket, ki vsebuje obe destinaciji, v enem oglasnem sporočilu.« Stiki z javnostjo. Imajo eno 

novinarsko konferenco na leto. Ob 50. letnici Term strateško komunicirajo z javnostjo. 

Jahnova je izpostavila: »Ob 50. obletnici imamo tedenske ugodnosti, ki so fokusirane na 

okoliško javnost. 50 let 50 tednov ugodnosti je slogan. Je tudi cel CGP izdelan ob tej 

obletnici, kontinuirano in strateško komuniciramo obletnico.« Imajo fizično in elektronsko 

pošto. Tržijo tudi po telefonu. 

Poleg tega je kot primer dobre prakse pri njih treba omeniti kampanjo od ust do ust in 

poudarek na digitalnih medijih, kar izkazujejo tudi z zaposlenim strokovnjakom na tem 

področju. 

Vranješ Kosi (Terme Krka) je poudaril, da imajo vse naštete elemente pri oglaševanju: »Pri 

oglaševanju Term Krka delamo strukturirane akcije. Imamo zelo segmentirano ciljno skupino, 

ki jo želimo primarno nagovoriti in pa tudi neke spin enote, kjer vemo, da bo na račun 

oglaševanja prišlo do neke integracije z neko sekundarno skupino potencialnih gostov.« 

Poudaril je tudi pomen digitalnega oglaševanja. Ob tem je dodal: »Odziv je zelo velik na vseh 

digitalnih kanalih. Dejansko gre za izredno transparenten in merljiv medij.« Glede 

pospeševanja prodaje je omenil pomen predstavitev. Pri tem je dodal: »Kar se tiče 

predstavitev, je tukaj proaktivnost na strani »B to B«. Kar pomeni, da želimo imeti ciljne 

skupine – predstavnike v drugi državi, operaterje, zdravnike. Želimo imeti zaprte skupine, ki 

jim bolj strokovno in poglobljeno predstavimo ponudbe in ideje.« Glede kuponske prodaje in 

popustov je zavzel močno stališče: »Mi ciljamo na goste, kjer popust ni prva stvar, ampak je 

prva stvar velika vrednost produkta. Uporaba kuponov ne bi smela biti v osnovi primarni 

kanal pospeševanja prodaje. Če nimate branda in prepoznane destinacije, potem je to zelo 

rizičen model. Zelo zanimivo bi bilo za en mesec ugasniti kupone in videti, kaj se zgodi.« Pri 

osebni prodaji je poudaril pomen »B to B« oddelka. Pri neposrednem trženju imajo Terme 

Krka tako fizični mailing za člane kluba Term Krka kot elektronski mailing. Ob tem je  

poudaril: »Delamo pol izobraževalne in pol prodajne maile. Izogibamo se komunikaciji cen.« 

Kot potencialno zelo pomembno je Vranješ Kosi omenil trženje po telefonu, ki mu namenjajo 

čedalje več pozornosti. 

Kovač Kostantinovičeva (STO) je poudarila, da uporabljajo več orodij marketinškega 

komuniciranja: »Tematiko zdrave vode, wellness komuniciramo z vsemi orodji: sejmi, 

workshopi, oglaševalske kampanje, digitalne kampanje (teh je tam okrog 35–40 %), tiskovne 

konference, newsletterji.« 

Altbauer (SSNZ) je poudaril, da je čedalje več on-line marketinga in socialnih medijev: »Zelo 

dobre rezultate se da doseči na direktnem marketingu. Imamo pa vsako leto za cilj, v okviru 

pospeševanja prodaje, da odpremo in osvajamo nove trge. Tako smo bili v zadnjih treh letih 

predvsem v zalivskih državah (Kuvajt, Arabski emirati).« SSNZ je glede pospeševanja prodaje 

pred 7 leti začel z zdraviliško borzo srednje Evrope. Altbauer je razložil: »Vse skupaj je to 4-

dnevni program. Prvi dan, v četrtek, je prihod. V petek je borza, v soboto in nedeljo so pa 
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študijska potovanja, s spoznavanjem ponudbe v živo. To je koncept, ki smo ga mi postavili, da 

usmerimo pozornost samo na zdraviliške oz. wellness produkte. Mi rabimo eno specializirano 

borzo, kombiniramo s strokovnim delom, predstavitvijo trendov in dobrih praks iz Slovenije in 

tujine.« 

Ključne ugotovitve 

Najbolj obsežen je bil del raziskave, kjer nas je zanimalo, katera orodja marketinškega 

komuniciranja uporabljajo udeleženci raziskave in v kakšnem obsegu. V ta namen je nastala 

tudi preglednica, ki je v prilogi 10. Udeleženci raziskave so odgovorili na vprašanje, kako 

kombinirajo posamezne instrumente marketinškega komuniciranja in katerim elementom 

znotraj teh instrumentov namenjajo največ pozornosti. Iz odgovorov lahko sklepamo, da je 

oglaševanja po TV manj, več pa je radijskih in tiskanih oglasov. Eden udeleženec raziskave je 

izpostavil pomen strukturiranih akcij, usmerjenih v segmentirane ciljne skupine. Glede 

pospeševanja prodaje nas je glede na sodobni trend kuponske prodaje zanimalo, kaj menijo o 

tem elementu udeleženci raziskave. Ugotovili smo, da nekateri jemljejo kuponsko prodajo kot 

odličen in cenovno ugoden kanal za promocijo zdravilišča in ponudbe, predvsem prodajo 

paketov, ki niso bili kupljeni preko standardnega kanala. Medtem drugi menijo ravno 

nasprotno, in sicer da se s poceni kuponsko prodajo razvrednoti produkt in tudi blagovno 

znamko zdravilišča. Eden udeleženec raziskave je poudaril pomen pospeševanja prodaje s 

pomočjo priključitve na znamko znanega podjetja (cobranding) in nato skupnega nastopa za 

povečanje marketinških aktivnosti. V SSNZ kot pomemben dosežek na področju 

pospeševanja prodaje izpostavljajo odpiranje novih trgov in organiziranje zdraviliške borze 

srednje Evrope. Stike z javnostmi kot orodje marketinškega komuniciranja uporabljajo vsi 

udeleženci raziskave, nekateri vseskozi, nekateri pa le nekajkrat na leto. Osebna prodaja kot 

orodje marketinškega komuniciranja pridobiva pomen. Več udeležencev raziskave poudarja 

pomen »B to B« predstavitev. Tudi neposredno trženje kot orodje marketinškega 

komuniciranja uporabljajo vsi udeleženci raziskave. Vsi uporabljajo tako fizično kot 

elektronsko pošto, s katero obveščajo svoje članstvo o novih ponudbah. Eden udeleženec 

raziskave s sporočili tudi izobražuje članstvo. Dva udeleženca raziskave sta omenila pomen 

telefonskega trženja, ki bo po njihovem mnenju v prihodnosti igral bolj pomembno vlogo kot 

do zdaj.  

Ključna ugotovitev je, da vsi udeleženci raziskave uporabljajo 5 temeljnih orodij 

marketinškega komuniciranja. Se pa razlikujejo v tem, kako jih kombinirajo. Oglaševanje kot 

orodje marketinškega komuniciranja izgublja pomen predvsem, ker glede na visok vložek ni 

primernega učinka. Na račun oglaševanja se vse bolj povečuje marketinška aktivnost preko 

spletnih strani in družabnih omrežij. Npr. v STO in enem od zdravilišč je digitalnega 

komuniciranja kar 30–40 %. Stiki z javnostmi so prisotni pri vseh udeležencih raziskave, 

vendar imajo ta instrument bolj kot obvezen del in manj kot strateški del marketinškega 

komuniciranja. Osebna prodaja kot instrument marketinškega komuniciranja je v porastu, saj 
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udeleženci raziskave izpostavljajo, da na ta način pride do interakcije brez posrednika, kar je 

za njih zelo pomembno. V osebni prodaji je vse več »B to B« pristopa. Neposredno trženje pa 

je v največji meri vezano na fizično pošto in elektronska sporočila. Trendi gredo v smer 

povečanja telefonskega trženja, za kar pa je treba izobraževati prodajalce. Zdraviliška borza 

srednje Evrope je slovenski primer dobre prakse, kako strateško in učinkovito komunicirati 

produkt zdraviliškega turizma v skladu s trendi. Kot pomemben element se izpostavlja tudi 

kampanja »od ust do ust«, kjer na osnovi dobre izkušnje gosti promovirajo zdravilišča v 

svojem okolju. Ob podrobnem pregledu preglednice v prilogi 10 smo ugotovili, da so si 

udeleženci raziskave glede uporabe posameznih elementov znotraj orodij marketinškega 

komuniciranja zelo podobni. Kljub vsemu pa opazno izstopa eno zdravilišče, ki ima v svoji 

strategiji prisotne skoraj vse možne elemente marketinškega komuniciranja. Vsekakor pa je 

najpomembnejša ugotovitev, da se udeleženci raziskave strateško preusmerjajo v digitalno 

komunikacijo (splet, družabna omrežja, on-line prodaja) ne glede na to, za katero orodje 

marketinškega komuniciranja gre. 

Nadalje nas je zanimalo, katere vrednote so po njihovem pomembne pri marketinškem 

komuniciranju, tudi z vidika graditve blagovne znamke.  

Tomašič (Terme Dobrna) je poudaril, da se glede vrednot komuniciranja hitro prilagajajo: 

»Zadnje čase veliko komuniciramo varnost kot vrednoto.« 

Lemeževa (Terme Topolšica) je poudarila pomen spreminjanja odločitev glede na okoliščine. 
Poudarila je tudi naslednje vrednote: »Neposrednost, iskrenost in resnicoljubnost v 

komunikaciji.« 

Korotajeva (Thermana Laško) je dejala, da je za njih najbolj pomembna vrednota zaupanje. 

Poudarila je naslednje: »Mi komuniciramo v smeri zaupanja v našo blagovno znamko.« 

Jahnova (Terme Olimia) je poudarila vrednoto zaupanja v kakovost. Ob tem je povedala: »Da 

ljudje vedo, da ne bodo razočarani, da dobijo vedno več, kot so pričakovali. Mi vseskozi 

delamo na kakovosti storitve.« 

Vranješ Kosi (Terme Krka) je izpostavil pomen vrednot matične družbe: »Krka je sinonim za 

kvaliteto, tradicijo, stabilnost, dobičkonosnost. Je stabilna, pozitivna. Njene terme to 

izžarevajo.« 

Kovač Kostantinovičeva (STO) je podrobno opisala vrednote marketinškega komuniciranja 

STO. Pri tem je poudarila: »Uporabljamo krovni pozicijski slogan »zelena, aktivna in zdrava 

Slovenija.« Ta izhaja iz samega jedra I feel Slovenia. »Zelena« predstavlja našo trajnostno 

usmeritev, edinstveni USP na področju neokrnjene narave. Na to se navezuje element 

»aktivna«, pri nas je možnost aktivnega oddiha v neokrnjeni naravi (pohodništvo, 

kolesarjenje, rafting, kanuji) in kot tretje »zdrava« izhaja iz prvih dveh elementov in se 

odraža predvsem v ponudbi slovenskih zdravilišč in kulinarike.«  
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Altbauer je glede vrednot izpostavil: »Mi dajemo na prvo mesto naravne zdravilne dejavnike, 

na drugo mesto dajemo tradicijo. Imamo 600 let pisnih virov o naši tradiciji. Iz tradicije 

izhaja znanje na nivoju medicine, komplementarnost, tradicionalna medicina in naravni 

zdravilni dejavniki.« Omenil je  tudi talaso terapijo, ki je možna zato, ker imamo morje. 

Ključne ugotovitve  

Udeleženci raziskave so izpostavili celo paleto vrednot. Dva poudarjata zaupanje kot 

pomembno vrednoto. Eden zaupanje v blagovno znamko, drugi v kakovost storitve. Eden 

udeleženec raziskave izpostavlja varnost kot vrednoto, ki jo primarno marketinško 

komunicirajo, predvsem v luči današnjega časa. Eden posebej omenja, da so njihove terme 

vezane na vrednote matične družbe (kvaliteta, stabilnost, pozitivnost). Eden udeleženec 

raziskave omenja pomen vrednot v osebnem komuniciranju, in sicer izpostavi neposrednost, 

iskrenost in resnicoljubnost. Predstavnica STO omenja krovni slogan »zelena, aktivna, 

zdrava« kot osnovo za marketinško komuniciranje. Predstavnik SSNZ poudarja kot vrednote 

naravo, tradicijo in znanje. Ključna ugotovitev je, da se zdravilišča, predstavniki države 

(STO) in združenj (SSNZ) močno zavedajo, kakšen pomen ima marketinško komuniciranje 

vrednot za bolj učinkovito in uspešno strategijo marketinškega komuniciranja. Poleg tega je 

pravilna izbira vrednot za marketinško komuniciranje del pozitivne javne podobe podjetij, 

države in združenj. To preko celostne podobe pomembno vpliva na strategijo graditve 

blagovne znamke.  

V zadnjem delu tega tematskega sklopa smo hoteli raziskati tudi, katere so primerjalne 

prednosti zdravilišč, predstavnikov države in združenj in na kakšen način jih marketinško 

komunicirajo. 

Tomašič (Terme Dobrna) je kot primerjalno prednost, ki jo komunicirajo, omenil 

diagnostično središče: »Dejansko smo v 2 letih naredili nabor zdravnikov specialistov, 

kakršnega druge terme nimajo. Vse specialistične ambulante pokrivamo. Pri specialistu 

dobite termin za pregled v treh do petih dneh, na katerega bi drugje čakali od šest do osem 

mesecev.« Kot drugo primerjalno prednost je omenil 610-letno tradicijo. Tradicija je najdaljša 

kar se tiče zdravstva in termalne vode. Kot tretjo prednost je poudaril naravo in lego: »Poleti 

je tukaj 4–5 stopinj hladnejše kot kjer koli drugje, pozimi pa ni hladneje.« 

Lemeževa (Terme Topolšica) je poudarila komuniciranje njihove narave kot primerjalne 

prednosti: »Tukaj nimamo nikjer nobenih cest. Obujete športne copate in nadaljujete pot. V 

naravo. Gozdovi, hribi, čudovita narava. Sprostitev. To imamo.« 

Korotajeva (Thermana Laško) je najprej omenila splošno diferenciacijo, kjer komunicirajo 

največ lokacijo, kakovostno hotelsko storitev in termalno vodo, ki je paradni konj. Pri 

diferenciaciji glede wellnessa je poudarila pivovski wellness: »To pomeni, da izvajamo 

pivovske kopeli, pivovske masaže, nega obraza s pivom. Hmelj in njegovi produkti je zelo 
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zdrav za kožo zaradi vsebnosti vitaminov in mineralov.« Omenila je še medeni wellness in 

ayurvedsko središče, kjer 7 ljudi iz Indije izvaja klasično indijsko medicino. Pri medicinski 

diferenciaciji so specializirani za lokomotorni sistem. Glede celostne podobe je izpostavila: 

»Zdravilišče Laško se je leta 2009 preimenovalo v Thermana Laško. Takrat se je naredil 

kompletni nov CGP. Šlo se je v podrobno segmentacijo. Naš slogan je »V družbi dobrega 

počutja.« Tega komuniciramo v vseh jezikih, komuniciramo ga povsod.« 

Jahnova (Terme Olimia) je izpostavila kakovost kot primerjalno prednost, ki jo komunicirajo: 

»Mi smo bili že šesto leto zapored razglašeni za najboljši wellness v Sloveniji.  Prednost je 

tudi ponudba v povezavi z lokalnim okoljem. V pakete se vključuje domačnost. Znamka se 

komunicira preko celostne podobe, ki je zelo razdelana«. 

Vranješ Kosi (Terme Krka) je omenil projekt »Gremo me po svoje«. Ob tem je razložil: 

»Postavili smo centralni paket, ki je bil isti v vseh termalnih enotah. Največ paketov smo 

prodali v Dolenjskih Toplicah. Torej poosebljajo vrednote wellnessa. Mi smo zadeli emocijo, 

idejo, ceno. Tako gradimo krovno znamko Terme Krka. Če nimate zgrajene blagovne znamke 

na trgu, ne morete prodajati emocije na trgu.« Omenil je tudi penzionsko hrano, ki je na 

najvišji ravni kar se tiče term v Sloveniji. Kot primerjalno prednost je navedel tudi 

strokovnost in know-how. Ob tem je izpostavil slogan »Vitalni. Zdravi. Ponosni nase.« 

Poudari je naslednje: »Trge je treba gledati, analizirati in se hitro odzivati. Da zmanjšaš rizik. 

Tukaj je strateški element.«  

Kovač Kostantinovičeva (STO) je poudarila zelo pomembno primerjalno prednost, in sicer 

zdrave vode: »Slovenija ima pitno vodo z največ magnezija na svetu, to je Donat MG.« Poleg 

tega STO komunicira, da pride turist k nam, da si povrne ali pa ohrani zdravje, ki ga ima. 

Altbauer (SSNZ) je poudaril pomen blagovne znamke, ki je etiketa: »Kakovost, razvoj, 

znanje, narava, vse to je pomembno v slovenskem zdraviliškem turizmu. Identificirali smo tudi 

peti element. Znamo biti naravno prijazni, in to je ena dobra popotnica za feedback, ki ga 

dobimo od gosta.« Nato je dodal dilemo: »Ko smo delali strategijo, smo prišli do najtršega 

oreha, da se posamezno zdravilišče skoraj ne more odločiti za en vodilni produkt, ki bi ga 

identificirali, pa čeprav se vsi tega več ali manj zavedajo.« 

Ključne ugotovitve 

Več udeležencev raziskave kot svojo primerjalno prednost poudari naravo. Na drugem mestu 

je tradicija. Udeleženci raziskave, ki so bolj specializirani za zdraviliški turizem, to tudi 

komunicirajo. V enem zdravilišču imajo celo diagnostično središče z naborom zdravnikov 

specialistov iz vseh področij. Eno zdravilišče komunicira kot svojo primerjalno prednost 

naziv za najboljšo wellness ponudbo (že šesto leto zapored). En udeleženec ima primerjalne 

prednosti definirane tako s splošno diferenciacijo (lokacija, kakovost, termalna voda), 

diferenciacijo glede wellnessa (pivovski wellness, ayurvedsko središče) in medicinsko 
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diferenciacijo (lokomotorni sistem). STO posebej izpostavlja primerjalno prednost za celotno 

Slovenijo in sicer tematiko zdravih voda. SSNZ pa izpostavi pet primerjalnih prednosti 

zdraviliškega turizma: kakovost, razvoj, znanje, naravo in prijaznost. Ključna ugotovitev je, 

da se udeleženci raziskave močno zavedajo, da je marketinško komuniciranje primerjalnih 

prednosti nujno potrebno za pozicioniranje njihove ponudbe na trgu. Strategija marketinškega 

komuniciranja je tesno povezana s komunikacijo primerjalnih prednosti. To strategijo na 

osnovi analiz nenehno dopolnjujejo. Povezava med strategijo marketinškega komuniciranja, 

primerjalnimi prednostmi in blagovno znamko je močno prisotna in pomembno vpliva na 

uspešno poslovanje udeležencev raziskave. 

6.4.2 Prilagajanje strategije marketinškega komuniciranja ciljnim skupinam 

V naslednjem tematskem področju nas je zanimalo, ali se udeleženci raziskave osredotočajo 

bolj na zdraviliški ali wellness turizem. Dalje smo želeli preveriti, ali imajo ločene strategije 

za domače in tuje goste. Zanimalo nas je tudi, ali stalno spremljajo trende razvoja in družbene 

spremembe in na osnovi tega prilagajajo strategijo marketinškega komuniciranja. 

Kot prvo smo predstavili rezultate raziskave glede osredotočenosti zdravilišč komuniciranja 

zdraviliškega in wellness programa. 

V Termah Dobrna so povedali, da se osredotočajo na oboje. Je pa to odvisno od trga. 

V Termah Topolšica pripisujejo velik pomen tako zdraviliškemu kot wellness turizmu. Pri 

tem je Lemeževa razložila: »Italijani so navdušeni nad vsemi wellness storitvami, medtem ko 

avstrijskemu gostu več pomeni dobra lokalna hrana, bazeni in seveda raziskovanje bližnje 

okolice. Nemci so poleg tega veliki uporabniki zdravstvenih storitev. Hrvate navdušuje 

wellness v kombinaciji s smučanjem. Tuji trgi oz. gostje so zelo specifični.« 

V Thermani Laško se bolj osredotočajo na wellness turizem. Korotajeva je ob tem dodala: »V 

medicini ne rabimo toliko promocije. Imamo veliko ljudi, ki so k nam napoteni s strani države 

preko napotnice. 10 % sredstev je namenjenih medicini, vse ostalo je namenjeno ostalim 

produktom. Pri wellnessu je malo lažje, takoj veš, da boš dobil nazaj, ko nekaj daš na trg.« 

Terme Olimia dajejo prednost wellnessu. Tudi ciljna publika je bolj nagnjena k wellnessu. 

Kovač Kostantinovičeva (STO) je poudarila pomen strategije glede tega vprašanja: »Danes 

poteka močna segmentacija. Ne želimo biti masovna turistična destinacija. Zdravilišča se 

morajo bolj profilirati na trgu.« 

Ključne ugotovitve 

Večina udeležencev raziskave ima v svoji ponudbi in posledično tudi v marketinškem 

komuniciranju prisoten tako wellness kot zdraviliški produkt. Dve zdravilišči dajeta prednost 
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wellnessu. Eno zdravilišče nazorno segmentira tuje goste (npr. Italijane bolj zanima wellness, 

Nemce zdraviliški turizem). Ključna ugotovitev je, da imajo vsa zdravilišča elemente 

wellnessa in zdraviliškega dela produkta. Je pa vsako zdravilišče tudi specializirano, kar nam 

je pokazala tudi raziskava o primerjalnih prednostih posameznih zdravilišč. Glede na 

primerjalne prednosti zdravilišča določajo strategijo glede wellness segmenta in zdraviliškega 

segmenta.  

V nadaljevanju raziskave smo želeli preveriti, ali imajo udeleženci raziskave ločene strategije 

za domače in tuje goste. 

Tomašič (Terme Dobrna) je rekel, da imajo ločeni strategiji marketinškega komuniciranja za 

domače in tuje goste: »Za vsak trg uporabljamo drugačno strategijo. Za domači trg 

kombiniramo televizijo, tiskani medij, splet in tudi portal. Imamo specifično razdelano po 

sezonah, terminih, kdaj oglaševati, kdaj se media plan vzpostavi.« 

V Termah Topolšica, Olimia in v Termah Krka imajo ločeni strategiji marketinškega 

komuniciranja za domače in tuje goste. 

STO ima več kot 20 % aktivnosti in sredstev, usmerjenih na tuje trge. Doma nagovarjajo 

strokovno javnost. Kovač Kostantinovič je izpostavila tri dogodke: Dneve slovenskega 

turizma, Strateški forum Bled in Slovensko turistično borzo. 

V Thermani Laško imajo ločeni strategiji za domače in tuje goste. Pri tem je Korotajeva 

dodala: »Tuji uporabniki so bolj zahtevni. Stike z obiskovalci vzdržujemo preko našega loyalty 

sistema, to pomeni, da konstantno komuniciramo preko maila, preko telefona niti ne toliko, 

razen takrat, ko se vrši rezervacija.« 

Ključne ugotovitve 

Ključna ugotovitev je, da imajo v vseh zdraviliščih ločeno strategijo marketinškega 

komuniciranja za domače in tuje goste. Glede na to večina udeležencev raziskave tudi skrbno 

izbira instrumente marketinškega komuniciranja in komunikacijske kanale. Pri tem je 

velikega pomena, da se ne glede na domače ali tuje goste trudijo, da jih zadržijo kot stalne. To 

je pomemben del strategije na tem področju. 

V tem tematskem sklopu nas je tudi zanimalo, ali udeleženci raziskave stalno spremljajo 

trende razvoja in družbene spremembe in na osnovi tega prilagajajo strategijo marketinškega 

komuniciranja. 

Tomašič (Terme Dobrna) je poudaril, da trende razvoja in družbene spremembe vseskozi 

spremljajo: »Kar trenutno v tujini poudarjamo, je dejansko samo ena beseda, varno.«  
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Lemeževa (Terme Topolšica) je povedala, da spremljajo trende razvoja in družbene 

spremembe: »To analiziramo. Seveda to vpliva na marketinško strategijo in glede nato tudi 

opredelimo ciljno oglaševanje.« 

Korotajeva (Thermana Laško) je rekla, da redno spremljajo trende razvoja in družbene 

spremembe: »Trende predvsem spremljamo na borzah, Berlinski in Londonski, če omenim 

dve krovni. Prilagajamo se, ne samo na družbene spremembe, ampak tudi na spremembe 

kompletnih trgov.« 

Jahnova (Terme Olimia) je izpostavila, da spremljajo trende razvoja in družbene spremembe. 

Navedla je primer: »Čez poletje hočemo veliko ljudi spomniti na kombinacijo hrvaško morje 

plus Terme Olimia par dni.«  

Vranješ Kosi (Terme Krka) je poudaril, da spremljajo trende razvoja in družbene spremembe. 

Na osnovi analize pripravijo alternativno ponudbo in jo lansirajo na dva ali tri trge. 

V STO stalno spremljajo trende in družbene spremembe. Kovač Kostantinovičeva je 

izpostavila: »STO ima poseben oddelek za raziskave in razvoj, kjer analitično spremljamo vse 

trende. Sodelujemo z UNWTO, WEF. V raziskavah sodelujemo s SURS-om. Spremljamo in 

analiziramo statistične podatke.« Dodala je še: »Aktivno spremljamo, kako se turistični tokovi 

premikajo, kakšni so razlogi za to, kakšne bi bile lahko posledice za naš trg in v skladu s tem 

se prilagajamo.« Omenila je begunsko krizo in komuniciranje dejstva, da smo po indeksu 

varnosti 8. država v Evropi in 15. na svetu. 

SSNZ pripisuje velik pomen spremljanju trendov in družbenih sprememb. Altbauer je 

poudaril: »Mi izvajamo interno analizo za potrebe naših članov. Mesečno pripravljamo 

pregled vseh ustvarjenih prenočitev, vseh gostov, tudi držav od koder prihajajo. To so 

podatki, ki so dostopni samo članom Skupnosti. V Skupnosti smo se zavezali, da smo tudi na 

tem področju čim bolj raziskovalni, analitski in pridobivamo podatke tudi iz drugih držav. 

Spremljamo svetovne trende.« 

Ključne ugotovitve 

Raziskava je pokazala, da vsi udeleženci raziskave spremljajo tako trende razvoja kot 

družbene spremembe. Razlikujejo se v tem, kako na osnovi tega prilagajajo strategijo 

marketinškega komuniciranja. Eden udeleženec raziskave na osnovi družbenih sprememb 

komunicira varnostni vidik svojih term. Dva udeleženca raziskave na osnovi analize trendov 

lansirata ponudbo na nove trge. STO ima poseben oddelek za raziskave in razvoj in spremlja 

tudi, kako se premikajo turistični tokovi. V trenutni situaciji komunicirajo varnost kot 

pomembno strateško prednost slovenskega zdraviliškega turizma (glede varnosti smo 8. 

država v Evropi in 15. na svetu). Zelo natančno spremljajo trende tudi v SSNZ, kjer mesečno 

pripravljajo analize za svoje članice – 15 naravnih zdravilišč. Ključna ugotovitev je, da se 
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udeleženci raziskave zavedajo pomena dobre analize trendov in družbenih sprememb za 

ključne strateške odločitve pri marketinškem komuniciranju. 

6.4.3 Podpora države in združenj pri pripravi in izvedbi strategije marketinškega 

komuniciranja 

V tem delu raziskave smo želeli ugotoviti, kakšno pomoč imajo zdravilišča od države in 

združenj in kako sodelujejo s partnerji na lokalni ravni. Nadalje so nas zanimala stališča glede 

Strategije razvoja in trženja slovenskih naravnih zdravilišč (SNZ 2020). Raziskavo tega 

tematskega sklopa smo zaključili tako, da smo preverili mnenje udeležencev raziskave o 

sejmih kot orodju marketinškega komuniciranja. 

Najprej smo hoteli ugotoviti, kakšno je sodelovanje in podpora zdraviliščem s strani države in 

združenj ter kako sodelujejo s partnerji na lokalni ravni. 

V Termah Dobrna so poudarili, da sodelujejo s STO, in sicer s skupnimi nastopi na 

promocijah in aktivnostih. So pa dejali, da se premalo denarja vlaga v promocijo Slovenije. 

Poudarili so sodelovanje s SSNZ, na lokalnem področju pa sodelovanje v okviru destinacijske 

organizacije Dežela Celjska. 

Glede sodelovanja s SSNZ je Lemeževa (Terme Topolšica) rekla: »S skupnostjo naravnih 

zdravilišč smo včasih bolj sodelovali, imeli skupne nastope na sejmih, kar je znižalo stroške. 

Pri skupnosti bi bilo potrebno več iniciative.« Glede STO pa dodaja: »STO dela bolj na tujih 

trgih, kjer se predstaviš v sklopu Slovenije. Država bi lahko več namenila za promocijo. STO 

organizira tudi turistične borze, kjer se povabi tuje operaterje, ki imajo interes tržiti 

Slovenijo.« 

Korotajeva (Thermana Laško) je omenila sodelovanje s STO in SSNZ: »Sejme obiskujemo v 

organizaciji STO. Priključujemo se različnim njihovim akcijam. Predvsem pa akcijam STO v 

povezavi s SSNZ. Vse skupaj komunicira SSNZ. SSNZ nas vedno povabi, ko ima s STO 

sestanek glede strategije.« Rekla je pa, da gredo pri STO na prevelike trge. Thermana Laško 

je izstopila iz RDO Dežele Celjske. 

Jahnova (Terme Olimia) je omenila sodelovanje s STO in SSNZ: »Komunikacija je v redu, 

vključeni smo v vse marketinške skupine.« 

Vranješ Kosi (Terme Krka) je govoril o sodelovanju s STO in SSNZ: »Moje videnje je tako, 

da je prišlo do momenta, kjer je dozorelo prepričanje, da gre za neizkoriščeni model. Če 

konkretiziram. Največ potenciala je na odpiranju novih trgov. In pa v krovnih kampanjah, ki 

jih STO dela v Sloveniji. Zadevo je treba poglobiti. Strategija zdrave vode je izredno velika 

priložnost, da se zgradi konstruktiven trikotnik.« 
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V STO so rekli, da sodelujejo s SSNZ pri razvoju in promociji. 

Altbauer (SSNZ) je poudaril, da maksimalno sodelujejo s STO. Pri tem je dodal: »Kot velik 

dosežek smatram, da smo za leti 2016 in 2017 v sodelovanju s STO dosegli, da je krovno 

komuniciranje tematike zdravih voda. Preko tega je naš produkt toliko bolj izpostavljen.« V 

sodelovanju s STO nastaja tudi digitaliziran katalog in prenova portala. 

Ključne ugotovitve 

Raziskava nam je pokazala, da imajo udeleženci raziskave glede državnih institucij (STO) in 

združenj (SSNZ) predvsem pomoč pri promocijskih aktivnostih. Največ omenjajo sejme v 

tujini. Pri tem je zaznati tudi nekaj kritike, da bi lahko STO naredila več na področju 

odpiranja novih trgov in krovnih kampanj. Glede sodelovanja s predstavniki lokalne skupnosti 

pa je pri večini udeležencev raziskave zaznati, da so na tem področju zadovoljni. Ključna 

ugotovitev je, da država opravlja promocijsko vlogo in na krovni ravni predstavlja zdraviliški 

turizem. Velika priložnost je v strateškem marketinškem komuniciranju zdravih voda v letih 

2016 in 2017, kar predstavlja dobro osnovo tudi za trženje slovenskih naravnih zdravilišč. Ta 

pričakujejo še večji vložek v promocijo s strani države in nadaljnje dobro sodelovanje v 

okviru SSNZ in z lokalno skupnostjo. 

Nadalje so nas zanimala stališča udeležencev raziskave glede Strategije razvoja in trženja 

slovenskih naravnih zdravilišč (SNZ 2020).  

Tomašič (Terme Dobrna) je glede strategije navedel: »To je skupna strategija, ki smo jo s 

SSNZ skupaj delali. Vsak je lahko podal svoje mnenje. Mislim, da je strategija realna in 

dobro nastavljena.« 

Glede strategije je Lemeževa (Terme Topolšica) povedala, da je uporabna. Dodala pa je: »Mi 

smo premajhni, da bi se na primer predstavili v Dubaju, Kazahstanu. To so nerealna tržišča 

za nas.« 

Korotajeva (Thermana Laško) je poudarila zadovoljstvo s strategijo SNZ 2020: »Jaz sem 

zadovoljna s sodelovanjem pri nastanku strategije. Zadeve so se premaknile na pozitivno.« 

Jahnova (Terme Olimia) je glede strategije povedala, da so bili vključeni v njen nastanek. 

Izpostavila pa je: »Morda so v strategiji poudarjeni nekateri trgi, ki niso najbolj primerni in 

so preveč oddaljeni.« 

Altbauer (SSNZ) je izpostavil pomen strategije razvoja in trženja slovenskih naravnih 

zdravilišč za obdobje 2015–2020: »Gre za kvalitetno benchmark analizo, kjer smo primerjali 

slovenska, madžarska, avstrijska, češka in italijanska zdravilišča, da vidimo, kje smo mi v tem 

prostoru, kje so naše konkurenčne prednosti, kje smo tudi cenovno in kakovostno.« 
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Ključne ugotovitve 

Strategija razvoja in trženja slovenskih naravnih zdravilišč (SNZ 2020) je po mnenju večine 

udeležencev raziskave zelo dobra strategija. Pri tem poudarjajo, da so bili udeleženi pri 

njenem nastanku, in sicer so jih k sodelovanju povabili v SSNZ kot krovni organizaciji na 

področju zdraviliškega turizma. Kritika dveh zdravilišč glede SNZ 2020 gre v smeri 

prevelikih ambicij glede promocije na preveč oddaljenih destinacijah. Omenili so Dubaj in 

Kazahstan. Predlagajo, da bi se morali bolj posvečali bližnjim trgom, kjer je glede 

marketinškega komuniciranja precej neizkoriščenih priložnosti. 

Raziskavo tega tematskega sklopa smo zaključili tako, da smo preverili mnenje udeležencev 

raziskave o sejmih kot orodju marketinškega komuniciranja. 

Tomašič (Terme Dobrna) je glede sejemskih aktivnosti omenil Italijo, Nemčijo, Avstrijo, 

Hrvaško in Srbijo. Omenil je sejme v okviru regionalne destinacijske organizacije Dežela 

Celjska. Dodaja: »Drugače pa smo veliko sejmov ukinili, ker ni bilo efekta. Strošek smo 

zmanjšali za 50 %. Poiščemo našega ključnega partnerja in z njim skupaj nastopamo in 

promoviramo naše produkte.«  

V Termah Topolšica so dejali, da se udeležujejo tako sejmov doma kot v tujini. Izbirajo zgolj 

specializirane turistične sejme. 

V Thermani Laško veliko dajo na sejme. Korotajeva je izpostavila: »Imamo 30 sejmov na 

leto, v to število so všteti tudi workshopi oz. delavnice s partnerji. Sejmi se delijo na borzo in 

klasični sejem. Borza je »B to B«, zato je toliko bolj pomembna, sejem pa »B to C« kjer 

nagovarjamo individualne posameznike. Od borz, ki se jih udeležujemo bi izpostavila Berlin, 

London, Dubaj in Milano.« Dodala je še: »Seveda pa pri izboru in planiranju sejmov 

preferiramo workshope. Velikokrat je dejansko škoda časa prodajnika, da tam pet dni deli 

letake, če te ljudi lahko nagovorimo po drugem kanalu. Workshop je za nas toliko bolj 

pomemben, saj tam pridemo direktno do potencialnih partnerjev.« 

Jahnova (Terme Olimia) je povedala, da hodijo na sejme v sklopu STO in SSNZ: »Trend je 

takšen, da nastope na sejmih racionaliziramo. Prisotni smo na sejmih, kjer je za nas ključna 

publika, npr. Avstrijska-Koroška, Štajerska, severni del Italije. Več je »B to B« pristopa. 

Opaža se trend v tujini in doma, da je na sejmih, ki so za splošno javnost, manjše zanimanje. 

Ljudje vse bolj iščejo informacije za rezervacije, bivanje, hotele preko spleta.« 

Vranješ Kosi (Terme Krka) je opozori na to, da se zmanjšuje pomen sejmov: »Ne verjamem 

več v 2000 letakov, ki jih daš v roke ljudem na sejmih. To je preživeti model. Morda, če bi 

rekli, sejem je čez dva meseca in bi glede na to lansirali kampanjo in ustvarili platformo, ki bi 

se pokrila s transferji v naših termah. Želimo imeti zaprte skupine, ki jim lahko bolj strokovno 

in poglobljeno predstavimo ponudbe in ideje.« 
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Kovač Kostantinovičeva (STO) je rekla, da se bolj usmerjajo na poslovno javnost (»B to B«). 

Slovenijo promovirajo kot turistično destinacijo. 

Altbauer je izpostavil, da v okviru SSNZ organizirajo za člane dva sejma, v Celovcu in 

Gradcu. Glede sejmov je dodal: »Dejansko sejmi zgubljajo na vrednosti. Sredstva, ki so se 

masovno v sejme investirala, gredo zdaj vse na račun on-lina, kjer ob vloženem evru vidiš, 

koliko si dejansko dobil.« 

Ključne ugotovitve 

Sejmi so po mnenju udeležencev raziskave pomembno orodje marketinškega komuniciranja. 

Vendar pa tako predstavniki zdravilišč kot predstavniki STO in SSNZ menijo, da sejmi 

izgubljajo pomen. Predstavniki zdravilišč zmanjšujejo proračun, namenjen za sejemske 

aktivnosti, nekateri tudi za polovico. Zaradi velikih stroškov iščejo ključne partnerje v tujini 

za skupen nastop na sejmih. Ključna ugotovitev je, da sejmi kot orodje marketinškega 

komuniciranja izgubljajo pomen na račun specializirane osebne prodaje (B to B). Težišče 

marketinškega komuniciranja se premika iz splošne javnosti na poslovno in strokovno 

javnost. Na specializiranih srečanjih, predstavitvah in borzah prihaja do bolj učinkovite, 

cenejše in tudi bolj dobičkonosne interakcije. 

6.4.4 Značilnosti uspešne strategije marketinškega komuniciranja in neizkoriščene 

možnosti 

V naslednjem tematskem področju smo ugotavljali, ali udeleženci raziskave zastavljajo cilje 

po metodi SMART. Nadalje smo hoteli raziskati, kako izbirajo komunikacijske kanale. 

Zanimalo nas je tudi, po kateri metodi določajo proračun za marketinško komuniciranje. Kot 

zaključek tematskega sklopa smo udeležence raziskave povprašali, kje vidijo neizkoriščene 

priložnosti v marketinškem komuniciranju. 

Najprej smo ugotavljali, kako udeleženci raziskave zastavljajo svoje cilje. 

Vsi predstavniki zdravilišč so povedali, da zastavljajo cilje marketinškega komuniciranja po 

metodi SMART. 

Jahnova (Terme Olimia) je še posebej izpostavila merljivost. 

V STO zastavljajo cilje marketinškega komuniciranja prav tako po metodi SMART. Kovač 

Kostantinovičeva je izpostavila analitiko, ki je zelo pomembna pri vseh kampanjah. 

Ključne ugotovitve 

Ključna ugotovitev je, da vsi predstavniki zdravilišč zastavljajo cilje marketinškega 

komuniciranja po metodi SMART. Kar pomeni, da so jim strateško pomembni specifični, 
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merljivi, dosegljivi, realni in časovno določeni cilji. Udeleženci raziskave so posebej 

izpostavili pomen merljivih ciljev in analitičnega pristopa.  

V nadaljevanju raziskave smo hoteli raziskati, kako udeleženci raziskave izbirajo 

komunikacijske kanale. 

Tomašič (Terme Dobrna) je dejal, da so kanali različni: »V Avstriji je odziv na splet 

minimalističen, tam dobro gre tiskani medij. Italija je obratno, tam ne gre tiskani medij, zelo 

efektiven je splet, razni wellness portali, Google AdWords, nakup oglasov.«  

Pri izbiri komunikacijskih kanalov je Lemeževa (Terme Topolšica) dejala: »Zelo je odvisno 

od trga. Moraš vedeti, na kakšnem trgu je kaj učinkovito, katera metoda in kateri instrument.« 

Korotajeva (Thermana Laško) je glede komunikacijskih kanalov izpostavila: 

»Komunikacijske kanale izbiramo na podlagi trendov in analize preteklih let. Vidimo, kaj pije 

vodo in tja usmerimo naša sredstva.«  

Vranješ Kosi (Terme Krka) je poudaril, da mu je medijska strategija blizu: »Izbira in 

testiranje kanalov sta definitivno zelo pomembna. Tudi cenovna učinkovitost je zelo 

pomembna. To vseskozi merimo. Kampanje so zelo skrbno načrtovane.« 

Kovač Kostantinovičeva (STO) je izpostavila pomen komunikacijskih kanalov: »Mi 

komunikacijske kanale določamo v sodelovanju s Slovenskim turističnim gospodarstvom in 

ostalimi ključnimi partnerji slovenskega turizma. Na trgih, kjer imamo predstavništva, 

vsebinske inpute za opredelitev komunikacijskih kanalov, določimo skupaj s predstavništvi, ki 

jih imamo na tujih trgih (v Italiji, Avstriji, Nemčiji in dve informacijski pisarni v Londonu in 

Tokiu). Predstavniki nam povedo, kaj je najmočnejše orodje na določenih trgih.« 

Ključne ugotovitve 

Raziskava glede izbire komunikacijskih kanalov je pokazala, da udeleženci raziskave temu 

vprašanju namenjajo veliko pozornost. Komunikacijske kanale določajo na osnovi temeljite 

analize. Predvsem analizirajo trge. Omenjajo pa tudi podrobno analizo uporabe 

komunikacijskih kanalov v preteklih letih in analizo najnovejših trendov. Eden udeleženec 

raziskave nam nazorno pove, da je npr. v Avstriji učinkovit tiskani medij, v Italiji pa splet in 

da na osnovi tega izbira komunikacijske kanale. Ključna ugotovitev je, da je izbira 

komunikacijskih kanalov za udeležence raziskave strateškega pomena, predvsem v 

kombinaciji z optimalno izbiro orodij marketinškega komuniciranja in na osnovi temeljite 

analize trgov in sodobnih trendov.  

Zanimalo nas je tudi, po kateri metodi določajo proračun za marketinško komuniciranje. 
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V Termah Dobrna proračun določajo s strategijo ciljev in nalog. Tomašič je ob tem dejal: 

»Proračun je na letni ravni omejen. Mogoče pa je v redu, da so sredstva omejena, ker potem 

res analiziramo, kaj je potrebno in kaj ne.« 

V Termah Topolšica so dejali, da uporabljajo metodo ciljev in nalog. Sredstva glede na to 

razporedijo po mesecih v okviru letnega proračuna. 

Korotajeva (Thermana Laško) je dejala, da proračun določajo na osnovi prometa. Pri tem je 

omenila, da je proračun fleksibilen.  

V Termah Olimia so dejali, da proračun določajo glede na plan prihodkov od bivanja. 

V Termah Krka so izpostavili, da imajo letni proračun in proračune za posamezne globalne 

regije.  

V STO so dejali, da imajo letni proračun za aktivnosti. 

V SSNZ so rekli, da imajo proračun na letni osnovi. 

Ključne ugotovitve 

Vsi udeleženci raziskave imajo proračun določen na letni ravni. Proračun določajo na različne 

načine. Ključna ugotovitev je, da je proračun eden od pomembnih elementov strategije 

marketinškega komuniciranja. Pri tem udeleženci raziskave najpogosteje uporabljajo metodo 

ciljev in nalog, nato metodo na osnovi prihodkov od prodaje oz. bivanja, eden udeleženec 

raziskave pa ima v okviru proračuna celo proračune za posamezne globalne regije. 

Kot zaključek tematskega sklopa smo udeležence raziskave povprašali, kje vidijo 

neizkoriščene priložnosti v marketinškem komuniciranju. 

Tomašič (Terme Dobrna) je glede tega vprašanja dejal: »Jaz vidim dejansko na vseh bližnjih 

trgih, ki mejijo na Slovenijo, še velike rezerve. Naše prednosti so tudi glede gospodarske in 

migrantske krize. Tu bo profitirala Slovenija in Hrvaška.« 

Lemeževa (Terme Topolšica) je poudarila, da so z marketinškim komuniciranjem zadovoljni. 

Glede neizkoriščenih priložnosti je Korotajeva (Thermana Laško) poudarila: »Zagotovo v 

digitalu, tukaj imamo mogoče največ rezerv. Vedno se da še kaj, vedno so neke rezerve. 

Mogoče bi lahko bili še boljši pri komuniciranju z našimi podjetji v poslovnem klubu in pa pri 

pridobivanju kontaktnih podatkov ključnih oseb velikih podjetjih na naših primarnih trgih. In 

pa, da privabimo še več tujih kongresov.« 
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Jahnova (Terme Olimia) je dejala, da vidi kar nekaj neizkoriščenih priložnosti: »Rezerve so, 

seveda. Vidim jih v on-line trženju. Veliko rezerve je v včlanitvi v naš klub. Naš cilj je, da bi 

bil vsak naš gost Terme Olimia tudi član naše baze.« 

Vranješ Kosi (Terme Krka) je glede neizkoriščenih priložnosti navedel naslednje: »Vprašati 

se moramo, katere tri stvari imajo največ potenciala. Vse bi delali, ne vemo pa, če bo to 

učinkovito in profitabilno. Člani SSNZ-ja se moramo dejansko poenotiti, kaj bomo 

komunicirali. Tukaj je še precej rezerv.« 

Kovač Kostantinovičeva (STO) je glede neizkoriščenih priložnosti dejala: »Priložnosti in 

možnosti so vedno. V okvirih z danimi sredstvi, ljudmi in časom je maksimalno narejeno. 

Zagotovo je razlika v tem, da mi promoviramo Slovenijo kot turistično destinacijo in 

zdraviliščni produkt na krovni ravni. Zdravilišča pa sama promovirajo svojo ponudbo.« 

Altbauer (SSNZ) je menil, da je vedno možno najti še boljše načine sodelovanja: »Mi lahko 

na krovnem nivoju naredimo na prepoznavnosti zdravilišč. Po drugi strani smo tisti, ki 

zastopamo interese članov. Ko pride do sprememb, npr. spremembe za koncesije za rabo 

voda. Tam smo zelo ostro nastopili proti državi.« 

Ključne ugotovitve 

Glede neizkoriščenih priložnosti prevladuje mnenje, da so na področju marketinškega 

komuniciranja še rezerve. Samo v enem zdravilišču so se zadovoljili s svojimi rezultati. 

Zdravilišča vidijo priložnosti predvsem v digitalnem komuniciranju in on-line trženju. Kot 

drugo navajajo pomen klubov zvestobe, kjer vidijo priložnost tako v povečanju članstva kot v 

bolj učinkovitem komuniciranju s članstvom. Pri tem nekateri ciljajo tudi na podjetja (eden 

udeleženec raziskave ima v svojem klubu preko 200 podjetij). Eden udeleženec raziskave 

izpostavi, da je pomembno, da se člani SSNZ dogovorijo o treh stvareh, ki jih bodo 

komunicirali. S tem cilja na bolj strateško usmerjeno komuniciranje. Ključna ugotovitev je, da 

so neizkoriščene priložnosti vezane na bolj odločno in usmerjeno strategijo marketinškega 

komuniciranja, ob dobrem poznavanju trendov, družbenih razmer in potreb gostov. 

6.4.5 Zavedanje pomena strategije marketinškega komuniciranja 

V zadnjem tematskem področju smo ugotavljali organizacijsko strukturo marketinškega 

komuniciranja pri udeležencih raziskave. Nadalje smo hoteli raziskati, kako močno se 

zaposleni v organizacijah zavedajo pomena marketinga in strateškega komuniciranja. 

Zanimalo nas je tudi, ali je v organizacijah prisoten zunanji, interni in interaktivni marketing. 

Za zaključek raziskave nas je zanimalo, kdo po njihovem mnenju glede na lastnosti zmaguje v 

marketingu.   
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V zadnjem tematskem sklopu smo pri udeležencih raziskave ugotavljali organizacijsko 

strukturo marketinškega komuniciranja. 

V Termah Dobrna je Tomašič vodja prodaje in marketinga. Dva sta zaposlena v marketingu in 

trije v prodajni službi. 

V Termah Topolšica jih je 5 v marketingu, vsak skrbi za svoj trg. Direktorica je nadrejena 

oddelku.  

Glede organiziranosti Korotajeva (Thermana Laško) meni: »Imamo oddelek za marketing, ki 

šteje štiri osebe. Eden je grafični oblikovalec, potem imamo referenta v marketingu, ki skrbi 

za operativne zadeve, usklajevanja, koordinacijo v hiši, eden opravlja funkcijo koordinatorja 

oz. vodenje marketinga in ta skrbi poleg tega še za digitalni marketing, četrta oseba je PR 

manager.« 

V Termah Olimia imajo svoj oddelek za marketing. Jahnova pri tem izpostavi: »Imamo 

poseben oddelek za marketing, kjer so štiri osebe. Vodja marketinga in še trije. Eden je 

zadolžen za spletni del, dva sta v operativi. Vodja pa je zadolžen za strateško marketinško 

komuniciranje.« 

Vranješ Kosi (Terme Krka) je opisal organiziranost marketinga v Termah Krka. Pri tem je 

izpostavil: »Imamo štiri prodajne regije, vsaka od njih ima vodjo. V marketingu je zaposlenih 

pet ljudi. Jaz delam prodajo in marketing v regiji 1. V marketingu imamo enega zaposlenega, 

ki skrbi za oglaševanje. Nato je tu zaposleni, ki skrbi za socialne medije. Imamo tudi 

grafičnega oblikovalca, PR-ovca in asistenta za večje projekte.« 

Kovač Kostantinovičeva je glede organizacije marketinga v STO izpostavila tri stebre: »Prvi 

steber skrbi za predstavitev slovenskega turizma na sejmih, workshopih, borzah in drugih 

poslovnih dogodkih, pretežno v tujini. Drugi steber skrbi za digitalno komuniciranje, kjer je 

tudi komuniciranje preko družbenih omrežij, oglaševanje po spletu. Tukaj je veliko 

komuniciranja s tujino. Tretji steber je steber razvoja in raziskav.« 

Altbauer je navedel, kako je organiziran SSNZ tudi iz vidika marketinga in marketinškega 

komuniciranja: »Imamo 3–4 nivoje komuniciranja z direktorji, štiri seje skupščine na leto, 

odbor za promocijo, odbor za zdravstvena vprašanja, odbor za naravne zdravilne faktorje. V 

odboru za promocijo so zastopana vsa zdravilišča. Potem imamo ožjo delovno skupino za 

marketing. Naši člani sodelujejo v marketinškem odboru STO.« 

Ključne ugotovitve 

Z raziskavo smo ugotovili, da imajo vsi udeleženci raziskave oddelek za marketing. To velja 

tako za zdravilišča, STO in SSNZ. Organiziranost glede marketinga in marketinškega 

komuniciranja pa je specifična. Pri dveh udeležencih raziskave v oddelku marketinga pokriva 
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vsak zaposleni svoj trg. Večina oddelkov ima zaposlene v operativi, zadolžene za stike z 

javnostmi, zadolžene za komuniciranje preko družbenih omrežij ter grafičnega oblikovalca. 

STO ima marketing organiziran v treh stebrih, in sicer prvi za predstavitev slovenskega 

turizma, drugi za digitalno komuniciranje in tretji za razvoj in raziskave. SSNZ ima zelo 

pomembni organ, odbor za promocijo, kjer so zastopani predstavniki vseh zdravilišč. Ključna 

ugotovitev je, da udeleženci raziskave s svojo organiziranostjo izražajo, da pripisujejo velik 

pomen strategiji marketinškega komuniciranja. To lahko sklepamo na osnovi razdelitev nalog 

in natančno določeni vlogi, ki jo ima vsak zaposleni v oddelku za marketing.  

Nadalje smo hoteli raziskati, kako močno se zaposleni v organizacijah zavedajo pomena 

marketinga in strateškega komuniciranja.  

Tomašič (Terme Dobrna) je dejal, da se zaposleni močno zavedajo strategije marketinškega 

komuniciranja. Navedel je: »Informiramo jih o načrtu, kaj je treba doseči, kaj je namen vsake 

akcije oz. vsake aktivnosti. Vsi se tega zavedajo in se po tem ravnajo. Tisti kader, ki tega ne 

sprejema, se v bistvu že sam izloči.« In še dodal: »Kadrovsko peljemo raznorazne delavnice, 

izobraževanja, usposabljanja. Ne samo za vodilni kader, ampak tudi za operativni kader – 

osebje v kuhinji, strežbi, negovalke, medicinske sestre, fizioterapevti.« 

V Topolšici velik pomen pripisujejo marketinškemu komuniciranju. Lemeževa je dodala: 

»Tukaj so še rezerve. Delamo pa na tem z ozaveščanjem, z izobraževanji zaposlenih. Imamo 

krasno direktorico, ki daje velik pomen marketinški kulturi in v tej smeri tudi ukrepa.« 

Glede zavedanja pomena marketinškega komuniciranja je Korotajeva (Thermana Laško) 

izpostavila: »Vsi zaposleni oz. večina izmed njih pozna strategijo marketinškega 

komuniciranja. Strategijo udejanjamo vsak dan. Zaposlene tudi usposabljamo in 

izobražujemo v smislu marketinške miselnosti.« 

Jahnova (Terme Olimia) je  rekla, da se vsi zaposleni zavedajo pomena marketinga. 

Vranješ Kosi je izpostavil močno marketinško kulturo v Termah Krka: »Zaposleni se 

zavedajo pomena marketinga in marketinškega komuniciranja. Krovna strategija je 

dokument, ki je vsem poznan po vseh poslovnih enotah. Ima svoje posebno mesto in je viden 

vsem uslužbencem.« 

V STO se zelo zavedajo pomena marketinškega komuniciranja. Kovač Kostantinovičeva je 

poudarila: »Na to temo se tudi veliko izobražujemo. Marketinško komuniciranje strateško 

načrtujemo in izvajamo. Vsi poznamo našo strategijo in jo tudi vsakodnevno udejanjamo.« 

Altbauer je poudaril pomen marketinške kulture v SSNZ: »Mesečno spremljamo in delamo 

tabelo gostov po državah, zasedenost hotelov, merimo povprečno dobo bivanja. Imamo 

strategijo, letni načrt, vizijo, poslanstvo.« 
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Ključne ugotovitve 

Strategija nima pravega pomena, če je vsakodnevno ne udejanjajo zaposleni. Ključna 

ugotovitev je, da se zaposleni v organizacijah udeležencev raziskave zavedajo pomena 

strategije marketinškega komuniciranja ter strategijo tudi udejanjajo. To jim uspeva z 

izobraževanjem in usposabljanjem. S tem se tudi krepi pripadnost podjetju, pozitiven pa je 

tudi vpliv na povečanje ugleda blagovne znamke. 

Zanimalo nas je tudi, ali je v organizacijah prisoten zunanji, interni in interaktivni marketing.  

Tomašič (Terme Dobrna) je dejal, da imajo tako zunanji, interni kot interaktivni marketing. 

V Topolšici so poudarili, da imajo vse tri vrste marketinga. 

V Thermani Laško uporabljajo vse tri marketinge. Korotajeva je dejala: »Zaposleni so zelo 

aktivni, preko mailov in Facebooka. Tudi nagradimo jih. Naši zaposleni so velikokrat v naših 

kampanjah. Dali smo jih na jumbo plakate, v promo filmu, v foto promocije.« 

Jahnova je dejala, da je pri njih prisoten tako zunanji, interni kot interaktivni marketing. 

Vranješ Kosi je izpostavil, da je pri njih prisoten tako zunanji, interni kot interaktivni 

marketing. 

Ključne ugotovitve 

V sodobnih organizacijah ni zadosti, da podjetje marketinško komunicira. Pomembno je, da 

ima tako zunanji (organizacija-odjemalec), interni marketing (organizacija-zaposleni) kot 

interaktivni marketing (zaposleni-odjemalec). Vsi predstavniki zdravilišč so na to vprašanje 

odgovorili pritrdilno. Ključna ugotovitev je, da se poleg komuniciranja organizacije z gosti 

zavedajo tudi pomena učinkovitega marketinškega komuniciranja znotraj organizacije. Vse 

bolj pa prihaja v ospredje strateška usmerjenost k interaktivnemu marketingu, kjer so 

zaposleni v interakciji z gosti lahko velika dodana vrednost zdravilišča. 

Za zaključek raziskave nas je zanimalo, katere lastnosti v marketingu in marketinškem 

komuniciranju so podlaga za uspeh. Pri tem smo kot iztočnico izpostavili štiri: drznost, 

učinkovitost, inovativnost, usposobljenost. 

Tomašič (Terme Dobrna) je izpostavil, da je vse pomembno. Najbolj pa inovativnost in 

drznost. Ob tem je dejal: »Namen marketinškega kanala je, da izpelješ marketinško aktivnost 

tako, da te opazijo. Opazijo, ne da bi šokiral, ampak da bi presenetil z objavo na prijeten 

način in na način, da si te ljudje zapomnijo.« 

Lemeževa (Terme Topolšica) je dejala, da je vse pomembno: »Treba je biti inovativen, 

učinkovit in v trendu.« 
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Korotajeva (Thermana Laško) je dejala, da drzni in inovativni. Dodala je: »Trend je v 

digitalnem komuniciranju in v sposobnostih, kako boš naredil najboljšo kampanjo za čim 

manj denarja.« 

Jahnova (Terme Olimia) je dejala, da je za uspešno marketinško komuniciranje pomembno 

vse: »Moraš biti drzen, učinkovit, usposobljen. Digitalni marketing smo rekli, da nam je zelo 

pomemben. Tam je veliko kreative.« 

Vranješ Kosi je poudaril, da je pomembna tako drznost, učinkovitost, inovativnost in 

usposobljenost. Ob tem je dodal: »Našteto in še veliko več.« 

Kovač Kostantinovičeva (STO) je dejala, da so glede marketinga v ospredju drzni in 

inovativni. 

Altbauer (SSNZ) je poudaril pomen inovativnosti: »Smo se dogovorili z eno blogerko, da nam 

bo začela postavljati našo spletno stran Spas in Slovenia. In reaktivirali bomo naš Facebook 

portal. Imamo pripravljen projekt, da blogerka obiskuje vsa zdravilišča in nato piše zgodbe.« 

Ključne ugotovitve 

Udeležence raziskave smo vprašali, kakšen pomen pripisujejo določenim lastnostim za uspeh 

marketinga in znotraj njega marketinškega komuniciranja. Omenili smo drznost, učinkovitost, 

inovativnost in usposobljenost. Vsi udeleženci raziskave so omenjenim lastnostim dali velik 

pomen. Ključna ugotovitev je, da drznost, učinkovitost, inovativnost in usposobljenost 

pripomorejo k uspehu, pri čemer je bila najbolj izpostavljena lastnost kreativnost, predvsem v 

povezavi z novimi trendi in vzponom digitalnega marketinga in vse večjim vplivom 

družbenih omrežij. 

6.5 Ugotovitve raziskave 

V teoretičnem delu smo obravnavali marketing, znotraj njega marketinško komuniciranje in 

strategijo marketinškega komuniciranja. Obravnavali smo področja, ki smo jih nato s 

pomočjo metode pol strukturiranega intervjuja z udeleženci raziskave poskušali razjasniti na 

način, da smo lahko podali odgovore na raziskovalna vprašanja. 

Prvo raziskovalno vprašanje se je glasilo: »Kako slovenska zdravilišča marketinško 

komunicirajo svoje aktivnosti, ponudbe in primerjalne prednosti?« V teoretičnih izhodiščih 

smo proučili področje marketinga in marketinškega komuniciranja. S pomočjo konkretnih 

odgovorov udeležencev raziskave pa smo to podkrepili v empiričnem delu. Slovenska 

zdravilišča marketinško komunicirajo svoje aktivnosti in ponudbe s pomočjo orodij 

marketinškega komuniciranja. Pomembna ugotovitev je, da se udeleženci raziskave strateško 

preusmerjajo v digitalno komunikacijo (splet, družabna omrežja, on-line prodaja) ne glede na 
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to, za katero orodje marketinškega komuniciranja gre. To predstavlja pomemben del njihove 

strategije. Ugotovili smo, da se zdravilišča, predstavniki države (STO) in združenj (SSNZ) 

močno zavedajo, kakšen pomen ima marketinško komuniciranje vrednot za bolj učinkovito in 

uspešno strategijo marketinškega komuniciranja. Poleg tega je pravilna izbira vrednot za 

marketinško komuniciranje del pozitivne javne podobe zdravilišč, STO in SSNZ. To preko 

celostne podobe pomembno vpliva na strategijo graditve blagovne znamke. Udeleženci 

raziskave poudarjajo, da je marketinško komuniciranje primerjalnih prednosti nujno potrebno 

za pozicioniranje njihove ponudbe na trgu. Strategija marketinškega komuniciranja je tesno 

povezana s komunikacijo primerjalnih prednosti. To strategijo na osnovi natančnih analiz 

nenehno dopolnjujejo. Povezava med strategijo marketinškega komuniciranja, primerjalnimi 

prednostmi in blagovno znamko je močno prisotna in pomembno vpliva na uspešno 

poslovanje zdravilišč. 

»Kako slovenska zdravilišča prilagajajo strategijo marketinškega komuniciranja različnim 

ciljnim skupinam Slovenije in tujine?«, se je glasilo drugo raziskovalno vprašanje. V 

teoretičnih izhodiščih smo preučili strateški marketing in elemente strategije marketinškega 

komuniciranja. Empirični del nam je podal ugotovitve, da se slovenska zdravilišča zavedajo 

pomena prilagajanja strategije marketinškega komuniciranja ciljnim skupinam iz Slovenije in 

tujine. Pri tem opravljajo tako segmentacijo po trgih in segmentacijo glede na to, od kod 

prihajajo gosti. Vsa zdravilišča pozicionirajo ponudbo glede na zdraviliški in wellness 

program. Opazna je povezava med strateškim komuniciranjem primerjalnih prednosti 

zdravilišča in strategijo glede wellness in zdraviliškega segmenta ponudbe. Raziskava je 

pokazala, da imajo vsa zdravilišča ločeni strategiji za domače in tuje goste. Glede na to večina 

udeležencev raziskave skrbno izbira instrumente marketinškega komuniciranja, snuje 

kakovostna sporočila in jih komunicira preko komunikacijskih kanalov. Pri tem veliko truda 

vlagajo v strateško komuniciranje z namenom, da zadržijo domače in tuje goste kot stalne 

goste. V ta namen močno krepijo marketinške aktivnosti na področju klubov zvestih članov in 

z gosti vstopajo v partnerski odnos. V raziskavi smo tudi ugotovili, da udeleženci raziskave 

(zdravilišča, STO, SSZN) stalno spremljajo trende razvoja in strategijo marketinškega 

komuniciranja hitro prilagajajo družbenim spremembam. Pri tem izpostavljajo pomen 

analitičnega pristopa in ažurnih strateških dejanj in izvedb na osnovi ugotovljenih sprememb. 

»Ali imajo slovenska zdravilišča pri pripravi in izvedbi strategije marketinškega 

komuniciranja zadostno podporo in pomoč državnih institucij in združenj?« Tako smo 

postavili tretje raziskovalno vprašanje, na katerega smo odgovore pridobili s pomočjo 

empiričnega dela. Ugotovili smo, da imajo slovenska zdravilišča zadostno podporo države in 

združenj ter da dobro sodelujejo tudi z akterji v lokalnem okolju. Kljub temu nekatera 

zdravilišča predlagajo, da bi država več sredstev namenila za promocijo zdraviliškega 

turizma. Velika priložnost je v strateškem marketinškem komuniciranju zdravih voda v letih 

2016 in 2017, kar predstavlja dobro osnovo tudi za trženje slovenskih naravnih zdravilišč. S 

strani združenj (SSNZ) zdravilišča pričakujejo nadaljnje dobro sodelovanje. V raziskavi smo 
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posebej izpostavili strategijo razvoja in trženja slovenskih naravnih zdravilišč (SNZ – 2020) 

kot krovno strategijo, pri nastanku katere so sodelovali predstavniki STO in pod okriljem 

SSNZ tudi posamezna zdravilišča. S strategijo so udeleženci raziskave zadovoljni. Kot 

pomanjkljivost pa navajajo, da bi se glede promocije in trženja slovenskih naravnih zdravilišč 

morali bolj osredotočiti na bližnje trge (Avstrija, Italija, Nemčija) in ne na tako zelo oddaljene 

trge (Dubaj, Kazahstan). Kot pomembno orodje marketinškega komuniciranja smo preučili 

tudi sejme. Ugotovili smo, da po mnenju udeležencev raziskave to orodje marketinškega 

komuniciranja izgublja na pomenu, saj se večinski del aktivnosti glede marketinškega 

komuniciranja seli iz splošne v bolj strokovno in poslovno javnost. Na specializiranih 

srečanjih, predstavitvah in borzah prihaja do bolj učinkovite, cenejše in tudi bolj 

dobičkonosne interakcije. 

Kot četrto smo postavili naslednje vprašanje: »Katere so glavne značilnosti uspešne strategije 

marketinškega komuniciranja v slovenskem zdraviliškem turizmu in v katerih prvinah 

marketinškega komuniciranja so še neizkoriščene možnosti?« Odgovor smo iskali v 

teoretičnem delu, kjer smo obravnavali posamezne elemente strategije marketinškega 

komuniciranja in razvojne trende v zdraviliškem turizmu. S pomočjo empiričnega dela smo 

ugotovili, da slovenska zdravilišča uporabljajo SMART metodo postavljanja ciljev in 

pripisujejo velik pomen specifičnim, merljivim, dosegljivim, realnim in časovno določenim 

ciljem. Udeleženci raziskave posebej izpostavljajo pomen merljivih ciljev in v zvezi s tem 

analitični pristop pri njihovem snovanju in oceni njihove realizacije. Kot pomemben element 

strategije marketinškega komuniciranja nas je zanimalo tudi izbiranje komunikacijskih 

kanalov. Udeleženci raziskave izbiri komunikacijskih kanalov pripisujejo strateški pomen, 

predvsem v kombinaciji z optimalno izbiro orodij marketinškega komuniciranja in na osnovi 

temeljite analize trgov in sodobnih trendov. Pomemben element strategije marketinškega 

komuniciranja je tudi proračun, namenjen za aktivnosti. Raziskava nam je pokazala, da 

udeleženci najbolj pogosto uporabljajo metodo ciljev in nalog in nato metodo na osnovi 

prihodkov od prodaje oz. bivanja. Nihče pa ne uporablja metodo razpoložljivih sredstev in 

metodo primerjave s konkurenti. Glede neizkoriščenih priložnosti prevladuje mnenje, da so na 

področju marketinškega komuniciranja še neizkoriščene možnosti. Zdravilišča vidijo 

priložnosti predvsem v digitalnem komuniciranju in on-line trženju. Veliko priložnost vidijo 

tudi v graditvi partnerskega odnosa z gosti preko klubov zvestobe. V okviru njih bi radi še 

bolj intenzivno sodelovali tako s podjetji kot s fizičnimi osebami. Sklepamo lahko, da so 

neizkoriščene priložnosti vezane na bolj odločno in usmerjeno strategijo marketinškega 

komuniciranja, ob dobrem poznavanju trendov, družbenih razmer in potreb gostov. 

Zadnje raziskovalno vprašanje smo zasnovali tako: »Ali se slovenska zdravilišča zavedajo 

pomena strategije marketinškega komuniciranja za doseganje večje poslovne uspešnosti in 

tržnega deleža?« V empiričnem delu smo na osnovi organiziranosti marketinga in 

marketinškega komuniciranja pri udeležencih raziskave ugotovili, da temu področju 

pripisujejo strateški pomen. To nam nazorno potrdi tudi razdelitev nalog in natančno določena 
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vloga, ki jo ima vsak zaposleni v oddelku za marketing. Zaposleni se zavedajo pomena 

strategije marketinškega komuniciranja in strategijo tudi vsakodnevno udejanjajo. Predvsem 

je pomembno, da marketinško kulturo krepijo tudi z izobraževanji in usposabljanji glede 

posameznih elementov strategije marketinškega komuniciranja. S tem se tudi krepi pripadnost 

podjetju, pozitiven pa je tudi vpliv na povečanje ugleda blagovne znamke. Pomembna 

ugotovitev je tudi, da vsi udeleženci raziskave uporabljajo zunanji, interni in interaktivni 

marketing. Močno se zavedajo pomena učinkovitega marketinškega komuniciranja znotraj 

organizacije. Vse bolj pa prihaja v ospredje strateška usmerjenost k interaktivnemu 

marketingu, kjer so zaposleni v interakciji z gosti lahko velika dodana vrednost zdravilišču. 

Zadnje podvprašanje v sklopu tega tematskega področja je bilo namenjeno »mehkemu« delu 

organizacije marketinškega komuniciranja. Ugotovili smo, da se večina udeležencev 

raziskave strinja, da so pomembne lastnosti za strateško komuniciranje naslednje: drznost, 

učinkovitost, inovativnost, usposobljenost. Pri tem je večina posebej izpostavila inovativnost, 

kar sovpada z ugotovitvami, da bo marketinško komuniciranje v prihodnje močno povezano z 

digitalizacijo, on-line trženjem in krepitvijo uporabe družbenih omrežij.    

6.6  Prispevek k znanosti 

Strateško marketinško komuniciranje v Sloveniji do sedaj še ni bilo raziskovano in 

preučevano na področju zdraviliškega turizma. Ključen prispevek magistrske naloge k 

znanosti je, da smo raziskali, preučili, analizirali in opredelili strateško marketinško 

komuniciranje in ga povezali s prakso v slovenskem zdraviliškem turizmu. Še posebej je za 

znanstveno raziskovanje zanimiva triangulacija po izbranih skupinah udeležencev, ki nam je 

podala različne poglede in perspektive na strateško marketinško komuniciranje na področju 

slovenskega zdraviliškega turizma. Prispevek k znanosti je namenjen zdraviliščem, 

predstavnikom države in lokalnim skupnostim ter združenjem na področju zdraviliškega 

turizma (SSNZ). Prav tako je namenjen tudi vsej zainteresirani javnosti, ki se ukvarja s 

strateškim marketinškim komuniciranjem. 

6.7 Predlogi za razvoj in možnosti nadaljnjega raziskovanja 

Področje raziskovanja strategije marketinškega komuniciranja je zelo široko in zanimivo. 

Predvsem v luči trendov in družbenih sprememb je analizi marketinškega komuniciranja 

potrebno posvečati vse več pozornosti. Verjamemo, da bo ta magistrska naloga spodbudila 

nadaljnja raziskovanja na področju strateškega marketinškega komuniciranja in se že 

veselimo novih znanstvenih odkritij na tem področju. Možnost nadaljnjega raziskovanja 

vidimo v kvantitativni analizi strategije marketinškega komuniciranja. To bi lahko zasnovali 

na način, da bi raziskali, kakšen je pogled in aktivnost zaposlenih pri strateškem 

komuniciranju v zdraviliškem turizmu. Zaposlene bi segmentirali na vrhnji management, 

srednji management in osebje. Možno bi bilo nadgraditi raziskavo petega raziskovalnega 
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vprašanja v naši magistrski nalogi. Zanimive in koristne rezultate bi utegnila imeti tudi 

primerjalna analiza strategij marketinškega komuniciranja v zdraviliškem turizmu v različnih 

državah. Na ta način bi dobili dober vpogled v konkurenčnost slovenskega zdraviliškega 

turizma glede strategije marketinškega komuniciranja na državni ravni. Možnost raziskovanja 

vidimo tudi v bolj poglobljeni raziskavi glede optimalne kombinacije orodij marketinškega 

komuniciranja, kar bi pripomoglo k večji uspešnosti slovenskega zdraviliškega turizma.  
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7 SKLEP 

Slovenija je edina država, ki združuje alpski in sredozemski svet, Panonsko nižino in kraški 

svet. Zato obstaja velika možnost, da zdravilišča svoj produkt vežejo tudi na te naravne 

danosti. Strategija marketinškega komuniciranja je orodje, ki lahko k temu odločilno prispeva.  

V magistrski nalogi smo raziskali in preučili problematiko strategije marketinškega 

komuniciranja v slovenskem zdraviliškem turizmu, ki mu slovenska zdravilišča, predstavniki 

države in združenj na tem področju pripisujejo čedalje večji pomen. Raziskali in preučili smo 

tudi, kako slovenska zdravilišča komunicirajo svoje primerjalne prednosti, na kakšen način 

krepijo svojo blagovno znamko in kako strategijo marketinškega komuniciranja prilagajajo 

različnim ciljnim tržnim skupinam tako iz Slovenije kot iz tujine.  

Strategija marketinškega komuniciranja je vezni člen petih raziskovalnih vprašanj v  

magistrski nalogi.  

Najprej smo ugotovili, da je strategija marketinškega komuniciranja vitalnega pomena za 

komuniciranje ponudbe in pozicioniranja v skladu z vrednotami in primerjalnimi prednostmi. 

S tem zdravilišča krepijo svojo blagovno znamko in v partnerskem odnosu z gosti svojemu 

produktu dodajajo vrednost. 

Nato smo ugotovili, da je strategijo marketinškega komuniciranja potrebno vseskozi 

prilagajati. Zaposleni v oddelkih za marketing v ta namen segmentirajo trge po kupcih, ločijo 

zdraviliški in wellness produkt ter strategiji za domače in tuje goste. Ugotovili smo, da se 

zdravilišča zavedajo, da se trendi v zdraviliškem turizmu hitro spreminjajo in da so družbene 

razmere vse bolj nepredvidljive. Na to se odzivajo z analitičnim pristopom, hitrimi in 

premišljenimi strateškimi odločitvami.  

Pri strateškem komuniciranju pa zdravilišča niso sama. Pomaga jim STO, ki je na državni 

ravni zadolžena za promocijo turizma ter SSNZ, ki je krovna organizacija, ki povezuje 15 

naravnih zdravilišč. Velik dosežek na tem področju je, da se na državni ravni v letu 2016 in 

2017 trži zdrave vode. Tudi krovni pozicijski slogan »zelena, aktivna, zdrava« tangira 

zdraviliški produkt. Še posebej je obsežna Strategija promocije in trženja slovenskih naravnih 

zdravilišč (SNZ 2020), ki natančno definira cilje v zdraviliškem turizmu, in sicer 

produktivnost v povezavi s konkurenčnostjo, krepitev produkta, kakovost ponudbe in storitev, 

ciljanje na tujih trgih in krepitev krovne znamke slovenskih naravnih zdravilišč kot garancijo 

za kakovost. Strategija tudi natančno opredeljuje orodja za dosego teh ciljev. V naši raziskavi 

smo ugotovili, da jih zdravilišča, STO in SSNZ, v precejšnji meri uporabljajo. 

Akterji v slovenskem zdraviliškem turizmu se zavedajo elementov strategije marketinškega 

komuniciranja. Pri raziskavi smo jih nekaj posebej izpostavili. Ugotovili smo, da si 

zdravilišča zastavljajo specifične, merljive, realno dosegljive in časovno določene cilje. Pri 
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izbiri komunikacijskih kanalov upoštevajo naravo sporočila in orodje marketinškega 

komuniciranja. Proračun v večini določajo na osnovi metode ciljev in nalog. Največji dosežek 

na tem področju je, da z omejenim proračunom čim bolj strateško kombinirajo orodja 

marketinškega komuniciranja, kar se kaže v dobrem poslovnem izidu.  

Na osnovi izidov raziskave sklepamo, da so ljudje ključnega pomena za marketinško kulturo, 

naklonjeno strateškemu razmišljanju. Zdravilišča v ta namen izobražujejo in usposabljajo 

zaposlene. Pomembne lastnosti za strateško komuniciranje so po mnenju vseh udeležencev 

raziskave drznost, inovativnost, učinkovitost, usposobljenost. Posebej sta bili izpostavljeni 

lastnosti inovativnost in drznost, kar sovpada s trendi, ki nakazujejo vzpon digitalnega 

marketinškega komuniciranja. Poseben izziv za marketinško komuniciranje v podjetjih, ki se 

ukvarjajo z zdraviliškim turizmom v prihodnje, je doseganje sinergijskih učinkov digitalnega 

marketinškega pristopa v povezavi s tradicionalnimi oblikami marketinškega komuniciranja. 

Raziskava nas je utrdila v prepričanju, da je strategija neločljivo povezana z usmeritvijo, 

vizijo, vrednotami in poslanstvom zdravilišč.  

Če se izrazimo v športnem žargonu, strategija z vsemi njenimi elementi predstavlja 

kakovostne igralce, ki pritečejo na igrišče. Pri strategiji gre za tržišče. Njihova kombinatorika, 

energija, drznost, inovativnost, učinkovitost, tehnika, odnosi med igralci, uigranost, dobra 

taktična postavitev predstavljajo recept za zmago. Ob preučevanju strategije marketinškega 

komuniciranja v zdraviliškem turizmu smo prav te pomembne lastnosti tudi ugotavljali in 

opredeljevali. Imperativ vseh je seveda zmaga. Pot do nje pa predstavlja prav strategija. 

Kot za vsa pomembna in strateška področja poslovanja, lahko na osnovi raziskave strategije 

marketinškega komuniciranja trdimo, da brez prave strategije obstaneš na mestu. Ker 

strategija je pot. In s pravo strategijo marketinškega komuniciranja si na pravi poti do cilja. Če 

pri tem strategija marketinškega komuniciranja odseva vrednote in primerjalne prednosti 

poslovnega subjekta, v našem primeru zdravilišča, s tem odločilno prispeva h krepitvi in 

pozicioniranju blagovne znamke. Prispeva k zgodbi. Strategija zgodbo približa kupcu in pri 

tem se gradi partnerski odnos z njim. Zato lahko trdimo, da je strategija marketinškega 

komuniciranja ključen element tako uspešne preteklosti, sedanjosti in predvsem vseh možnih 

izzivov prihodnosti in uspešnega delovanja in poslovanja podjetij in tudi posameznikov.  

 

 

 

 

 





87 

LITERATURA 

Aaker, A. David, Vita Kumar in George S. Day. 2001. Marketing Research. Kanada: John 

Wiley & Sons. 

AMA. 2016. American Marketing Association: Definition of Marketing. 

Http://www.marketingpower.com/AboutAMA/Pages/DefinitionofMarketing.aspx 

(15. 1. 2016). 

Beerli, Asunción, Josefa Martin in Agustín Quintanta. 2004. A model of customer loyalty in 

the retail banking market. European Journal of Marketing 38: 254. 

Belch, Eugene George in A. Michael Belch. 2001. Advertising and Promotion: An Integrated 

Marketing Communications Perspective. New York: McGraw-Hill/Irwing. 

Brezigar, Sara. 2010. Marketinška strategija podjetja. Podjetnik 2: 34–35.  

Brezovec, Aleksandra. 2000. Marketing v turizmu. Portorož: Turistica, Visoka šola za 

turizem. 

Brezovec, Tomi in Maja Pak. 2011. 20 let slovenskega turizma. Http://www.dvajset.si/prvih-

20/pregled/prej-in-zdaj/20-let/ (21. 2. 2016). 

Bull, Adrian. 1993. The Economics of Travel and Tourism. Melbourne: Pitman. 

Cooper-Erfurt, Patricia in Malcolm Cooper. 2009. Health and Wellness Tourism: Spas and 

Hot Springs. United Kingdom: Short Run Press Ltd. 

Coupey, Eloise. 2001. Marketing and the internet. London: Prentice Hall. 

Court, David, Dave Elzinga, Susan Mulder in Ole Jørgen Vetvik. 2009. The consumer 

decision yourney. McKinsey Quarterly 3. 

CPTS – Center za promocijo turizma Slovenije. 2000. Prednosti in slabosti zdraviliškega 
turizma. Turizem 2002 (52): 11. 

Damjan, Janez. 2001. Dodatek ali nadomestek? MM Marketing Magazin 242: 36–37. 

De Chernatony, Leslie. 2002. Blagovna znamka: od vizije do vrednotenja. Ljubljana: GV 

Založba. 

De Pelsmacker, Patrick, Maggie Geuens in Joeri Van den Bergh. 2005. Foundations of 

Marketing Communications. Harlow: Prentice Hall. 

Devetak, Gabrijel. 2000. Evropski marketing storitev. Kranj: Moderna organizacija.  

Devetak, Gabrijel. 2001. Evropski marketing storitev. Kranj: Moderna organizacija. 

Devetak, Gabrijel in Goran Vukovič. 2002: Marketing izobraževalnih storitev. Kranj: 

Moderna organizacija.  

Dubrovski, Drago. 2000. Izbrani vidiki mednarodnega poslovanja in financ za mala podjetja. 

Portorož: Visoka strokovna šola za podjetništvo. 

Dubrovski, Drago. 2004. Strateške poslovne in kapitalske povezave. Koper: Fakulteta za 

management.  

European Spa. 2011. Health Spa Packages. Http://www.european-spa.com/ (25. 5. 2016). 

Fill, Chris. 1999. Marketing Communications, contexts, contents and strategies. London: 

Prentice Hall Europe. 



 

88 

Florjančič, Jože in Marko Ferjan. 2000. Management poslovnega komuniciranja. Kranj: 

Moderna organizacija. 

Gojčič, Slavka. 2005. Wellness: zdrav način življenja: nova zvrst turizma. Ljubljana: GV 

Založba. 

Grönroos, Christian. 2000. Service management and marketing: a customer relationship 

management approach. Chichester. New York: Wiley. 

Habjanič, Darja in Boris Snoj. 2003. Osnove trženja. Ljubljana: DZS. 

Horovitz, Jacques in Michele Panak. 1992. Total Customer Satisfaction. A Strategic 

Approach. London: Pitman.  

Hrastelj, Tone in Maja Makovec Brenčič. 2003. Mednarodno trženje. Ljubljana: Ekonomska 

fakulteta. 

Hutt, Michael D. in Thomas W. Speh. 1998. Bussiness Marketing Management: A Strategic 

view of Industrial and Organizational Markets. Fort Worth (TX): The Dryden Press. 

Jerman, Damjana in Bruno Završnik. 2007. Marketinško komuniciranje na 

medorganizacijskem trgu. Maribor: Studio Linea. 

Kesič, Dragan. 2004. Marketing kot filozofija poslovanja podjetij. Manager 4: 23–25. 

Kogovšek, Luka. 2001. Skrivnosti uspešnega marketinga na spletu. Marketing magazin 245: 

28–29. 

Konečnik, Maja. 2005. Uravnotežen pogled na znamko turistične destinacije. Turizem 9 (79): 

4–5. 

Konečnik, Maja. 2007. Trženje v turizmu. Ljubljana: Ekonomska fakulteta. 

Korelc, Tomaž. 2010. Strateški marketing in razvoj blagovnih znamk. Šenčur: Creatoor. 

Kotler, Philip. 1996. Marketing Management – Trženjsko upravljanje: analiza, načrtovanje, 
izvajanje in nadzor. Ljubljana: Slovenska knjiga. 

Kotler, Philip. 1998. Trženjsko upravljanje. Ljubljana: Slovenska knjiga. 

Kotler, Philip. 2004. Management trženja. Ljubljana: GV Založba. 

Kotler, Philip, Thomas Hayes in Paul N. Bloom. 2002. Marketing professional services 

second edition. Paramus, NJ: Learning Network Direct, Inc. 

Lambin, Jean Jacques. 2000. Market-driven management. London: Macmillan. 

Masterman, Guy in Emma H. Wood. 2006. Innovative Marketing Communications. Oxford: 

Elsevier. 

Mathews, Ryan in Watts Wacker. 2008. What's your story?: storytelling to move markets, 

audiences, people, and brands. Upper Saddle River (NJ): FT Press. 

McCarthy, Edmond Jerome. 1964. Basic Marketing. IL: Richard D. Irwin. 

Meffert, Heribert in Bruhn Manfred. 1995. Dienstleistungmarketing – Grundlagen, 

Konzepten, Methoden. Gabler Verlag: Wiesbaden. 

Middleton, Victor T. C. 2001. Marketing in Travel and Tourism. Oxford: Butterworth 

Heinemann. 

Mihalič, Tanja. 1999. Uvod v trženje v turizmu. Ljubljana: Ekonomska fakulteta. 

Mihalič, Tanja. 2006. Trajnostni turizem. Ljubljana: Ekonomska fakulteta. 



 

89 

Mihalič, Tanja. 2008. Turizem: Ekonomski vidiki. Ljubljana: Ekonomska fakulteta. 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. 2012. Strategija razvoja slovenskega 

turizma 2012–2016. 

Http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/turizem/Turizem-

strategije_politike/Strategija_turizem_sprejeto_7.6.2012.pdf (3. 9. 2015). 

Možina, Stane, Mitja Tavčar, Nada Zupan in Ana Nuša Kneževič. 2004. Poslovno 

komuniciranje. Maribor: Obzorja. 

Muller, Hansruedi in Eveline Kaufmann Lanz. 2001. Wellness Tourism: Market analysis of a 

special health tourism segment and implications for the hotel industry. Quelle: Journal of 

Vacation Marketing. 

Mumel, Damijan. 2004. Zbrano gradivo za predmet odnosi z javnostmi. Maribor: 

Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor. 

Mumel, Damijan. 2008. Komuniciranje v poslovnem okolju. Maribor: De Vesta. 

Musek Lešnik, Kristijan. 2008. Od zadovoljstva potrošnikov do programov zvestobe – 

nekateri psihološki dejavniki zadovoljstva in zvestobe potrošnikov in njihova 
integriranost v programe za sistematično spodbujanje zadovoljstva, zvestobe in želenega 
vedenja potrošnikov. Koper: Fakulteta za management. 

Ndubisi, Nelson Oly. 2007. Relationship marketing and consumer loyalty, Marketing 

Intelligence & Planning 25 (1): 98–106. 

Ogorelc, Anton. 2001. Mednarodni turizem. Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta. 

Pfajfar, Gregor in Maja Konečnik. 2007. Trgovska blagovna znamka. Teorija in praksa 44 

(5): 641–657. 

Pickton, David in Amanda Broderick. 2001. Integrated Marketing Communications. London: 

Prentice Hall. 

Planina, Janez in Tanja Mihalič. 2002. Ekonomika turizma. Ljubljana: Ekonomska fakulteta. 

Potočnik, Vekoslav. 2002. Temelji trženja s primeri iz prakse. Ljubljana: GV Založba. 

Potočnik, Vekoslav. 2005. Temelji trženja: s primeri iz prakse (druga, dopolnjena izdaja). 
Ljubljana: GV Založba. 

Rojšek, Iča in Danijel Starman. 1994. Temelji trženja, vodič po predmetu – I. in II. del. 

Ljubljana: Ekonomska fakulteta. 

Rolih, Robert. 2005. Kako dobičkonosno poslovati preko interneta. Ljubljana: Lisac & Lisac. 

Semenik, Richard J. 2002. Promotion & Integrated Marketing Communications. Canada: 

South-Western Thomson Learning. 

SSNZ. B. l. Struktura gostov iz tujine z največ prenočitvami v slovenskih zdraviliščih za leto 
2015. Http://www.slovenia-terme.si/ (15. 1. 2016).  

Smith, Paul, Paul Russel Smith, Chris Berry in Alan Pulford. 1997. Strategic marketing 

communications. New ways to build an integrate communications. London: Kogan Page. 

Smith, Melanie in Catherine Kelly. 2006. Welness Tourism. Tourism Recreation Research 31 

(1): 1–4. 

Spirit Slovenija – Sektor za turizem in Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč. 2014. 
Strategija razvoja in trženja slovenskih naravnih zdravilišč SNZ – 2020. 



 

90 

Http://www.slovenia-

terme.si/data/upload/Strategija_razvoja_in_trzenja_SNZ___koncna.pdf (28. 4. 2016). 

Starman, Danijel. 1996. Tržno komuniciranje. Ljubljana: Ekonomska fakulteta. 

Temporal, Paul. 2010. Advanced brand management: managing brands in a changing world. 

Singapure: John Wiley & Sons. 

Terme. B. l. a. Dobrna. Http://www.terme-dobrna.si/ (26. 4. 2016). 

Terme. B. l. b. Topolšica. Http://www.terme-topolsica.si/ (26. 4. 2016). 

Terme. B . l. c. Laško. Http://www.thermana.si/sl/ (26. 4.2016). 

Terme. B. l. d. Olimia. Http://www.terme-olimia.com/ (26. 4. 2016). 

Terme. B. l. e. Krka. Http://www.terme-krka.com/ (26. 4. 2016). 

UNWTO. 2013. UNWTO Tourism Highlights. 

Http://www.eunwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284415427 (21. 2. 2016). 

Vidic, Franci. 2000. Trženje za podjetnike. Portorož: Visoka strokovna šola za podjetništvo. 

Vidic, Franci. 2002. Marketinške strategije. Piran: Visoka šola za podjetništvo. 

Vrčon Tratar, Nataša in Boris Snoj. 2002. Pomen organizacijske kulture za kakovost storitev 

v bančnih ustanovah. V Management, kakovost, razvoj: zbornik 2. strokovnega posveta 

Visoke šole za management v Kopru z mednarodno udeležbo. Bernardin, 16.–17. 

november 2001, 203–221. Koper: Visoka šola za management.  

Yeshin, Tony. 2003. Integrated Marketing Communications. Oxford: Butterworth 

Heinemann. 

Zakon o naravnih zdravilnih sredstvih in o naravnih zdraviliščih (ZNZS). Uradni list RS, št. 
36/64, 11/65. 

Završnik Bruno in Damijan Mumel. 2003. Marketinško komuniciranje. Zbrano gradivo. 

Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta. 

Zorko, Danica. 1999. Uvod v turizem. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo. 

Zupančič, Vinko. 2005. Marketing. Maribor: Doba Epis. 

Žabkar, Vesna. 2006. Vloga tržnega komuniciranja in trženja v podjetjih Slovenije. Marketing 

magazin 229: 51–52. 

Žinkovič, Matej. 2014. Sponzoriranje v športu v povezavi s konceptom zaposlovanja 
športnika po končani športni karieri. Magistrska naloga. Koper: Fakulteta za 

management.



91 

PRILOGE 

Priloga 1         Osnovni vprašalnik  

Priloga 2         Intervju z Leonom Tomašičem 

Priloga 3         Intervju z Dominiko Lemež 

Priloga 4         Intervju z Nušo Korotaj 

Priloga 5         Intervju z Majo Jahn  

Priloga 6         Intervju z Draženom Vranješem Kosijem 

Priloga 7         Intervju z Livijo Kovač Kostantinovič 

Priloga 8         Intervju z Iztokom Altbauerjem 

Priloga 9      Preglednica uporabe orodij marketinškega komuniciranja s strani zdravilišč 

Priloga 10       Kodiranje 





Priloga 1 

 

PRILOGA 1: VPRAŠALNIK ZA IZVEDBO POL STRUKTURIRANEGA INTERVJUJA  

1. Kako kombinirate orodja marketinškega komuniciranja? Kateremu namenjate največ 

in kateremu najmanj pozornosti? Katere vrste marketinškega komuniciranja znotraj 

posameznega orodja uporabljate? 

2. Katere vrednote so pomembne v procesu marketinškega komuniciranja z vidika 

graditve blagovne znamke? 

3. Kako komunicirate vaše primerjalne prednosti? Kako komunicirate vašo blagovno 

znamko? Kakšen pomen pripisujete blagovni znamki? 

4. Ali se osredotočate na zdraviliški ali bolj na wellness turizem? 

5. Kako strateško marketinško komunicirate z domačimi gosti in kako s tujimi? Ali imate 

dve ločeni strategiji?  

6. Ali stalno spremljate trende razvoja in družbene spremembe za prilagajanje 

marketinškega komuniciranja? 

7. Pomoč katerih institucij in združenj imate? Na kakšen način vas podpirajo? Kako 

sodelujete s partnerji na lokalni ravni? 

8. Kako ste zadovoljni s strategijo razvoja in trženja slovenskih naravnih zdravilišč? 

Vam je v pomoč pri načrtovanju strategije marketinškega komuniciranja? 

9. Ali se udeležujete sejmov? Kaj menite o tem orodju marketinškega komuniciranja? 

10. Ali zastavljate cilje marketinškega komuniciranja po metodi SMART (S – specific, 

M – measurable, A – actionable, R – reasonable, T – timescale)? 

11. Kako izbirate komunikacijske kanale? 

12. Kako določate proračun za marketinško komuniciranje (metoda razpoložljivih 

sredstev, metoda deleža od vrednosti prodaje, metoda primerjave s konkurenti, metoda ciljev 

in nalog)? 

13. Kje so neizkoriščene priložnosti pri bolj učinkovitem marketinškem komuniciranju? 

14. Ali imate poseben oddelek za marketing? Morda celo za marketinško komuniciranje? 

Kako je organizirano delo? 

15. Kako močno se zaposleni zavedajo pomena marketinga in marketinškega 

komuniciranja? Na kako visoki ravni je marketinška kultura in kako je prisotna v vrednotah 

zaposlenih? 
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16. Ali je pri vas prisoten zunanji marketing (organizacija-odjemalec), interni marketing 

(organizacija-zaposleni), kot tudi interaktivni marketing (zaposleni-odjemalec)? 

17. Kdo po vašem mnenju zmaguje v marketingu in marketinškem komuniciranju (ali bolj 

drzni, bolj učinkoviti, bolj inovativni, bolj usposobljeni)? 



Priloga 2 

 

PRILOGA 2: INTERVJU Z LEONOM TOMAŠIČEM, TERME DOBRNA 

1. Kako kombinirate orodja marketinškega komuniciranja? Kateremu namenjate največ 

in kateremu najmanj pozornosti? Katere vrste marketinškega komuniciranja znotraj 

posameznega orodja uporabljate? 

Pri nas je tako, da tržno komuniciranje specificiramo na segmente in sezone. Počitnice 

koristijo družine s šoloobveznimi otroki, med sezono nagovarjamo upokojence, ker imajo čas 

potovati. Če je valentinovo, nagovarjamo večinoma pare. Segmentiramo tako na domačem 

kot na tujem trgu. Kanali so različni. Upokojenci radi berejo, zato uporabljamo tiskane medije 

npr. časopise, revije. Usmerjamo se predvsem v lokalne zadeve, ko pokrivamo lokalna 

področja (v Prekmurju je to Vestnik, Primorske novice, Gorenjski glas, revija Vzajemnost). 

Lokalne medije upokojenci zelo radi berejo. Imamo poseben program, kjer nudimo 

brezplačen prevoz od doma do term in nazaj. Pa bivanje 5 je 7 ali 10 je 11. Ta program 

oglašujemo na RTV Slovenija, pred oddajo Dobro jutro. Ciljamo termine, ko upokojenci 

gledajo. Šolske počitnice oglašujemo preko radijskih medijev. Splet je zelo specifičen. Npr. v 

Avstriji je odziv na splet minimalističen, tam dobro gre tiskani medij. Italija je obratno, tam je 

zelo efektiven splet, razni wellness portali. Hrvaška je problem, saj je tam veliko agencij 

propadlo. Kar jim je ostalo za prodajo turističnega kanala, so neposredni kanali ali portali 

kuponov. Dejansko drugih kanalov ni na Hrvaškem, tudi dogodki niso organizirani. 

Uporabljamo promocijske filme, DVD-je, razne spote. Spote uporabljamo v TV-medijih, na 

predstavitvah v tujini, raznoraznih dogodkih. Ti se vrtijo tudi ob predstavitvah, na spletnih 

kanalih in drugih kanalih. Brošure so stalnice. Mi smo eno leto nazaj prenovili naš CGP, 

izdelali nov logotip, natisnili nove brošure in kataloge. Postopoma smo zamenjali ves 

promocijski material. Kreiranje novega CGP-ja je zahteven projekt. Imamo lastno 

oblikovalko, ki je naredila veliko aktivnosti v zvezi s tem. 

Poslužujemo se nagradnih iger, ki so z vidika stroška ugodna marketinška investicija. 

Nagradne igre so zadnje čase zelo popularne, tudi preko facebooka, twitterja, youtube kanala, 

preko e-novic za prijavo na spletno stran, preko radia. Imamo tudi sejemske aktivnosti. 

Omenil bi Italijo, Nemčijo, Avstrijo, Hrvaško in Srbijo. Sejme dejansko plačamo mi. Združili 

smo se v Regionalno destinacijsko organizacijo Dežela Celjska, ki regionalno organizira 

sejme in predstavitve. 6 članov nas je. Plačamo na letni ravni članarino in imamo nastope vse 

zastonj. Predstavljamo blagovno znamko Dežela Celjska. Sejemski nastopi so vsi zastonj. 

Drugače pa smo veliko sejmov ukinili, ker ni bilo efekta. Strošek smo zmanjšali za 50 %. 

Poiščemo našega ključnega partnerja in z njim skupaj nastopamo in promoviramo naše 

produkte. Omenil bi sejme na Dunaju, v Grazu, v Stuttgartu. Kupončke imamo. To je 

najhitrejši kanal za pozicioniranje ponudbe, kjer marketinško nič ne investiraš. Imaš pa 

ogromno bazo kontaktov, kanalov. Tujci si pogledajo ponudbo na portalih. Nato nas pokličejo 

direktno in rezervirajo termin. Znižanja imamo. Moje navodilo je, da se striktno izogibamo 

Last minute prodaji. Delamo pa First minute prodajo. Poslužujemo se raje portalov namesto 
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Last minute prodaje. Nudimo pa obročno odplačevanje, preko Mercator pike. Dogodke 

imamo. Čez leto investiramo v promocijo dogodkov. Imamo precej porok. Imamo zdraviliško 

dvorano v parku, ki sprejme do 250 ljudi. Tudi restavracija sprejme 350 ljudi. Organiziramo 

tudi seminarje, enodnevne in večdnevne dogodke, gala večere. Raznorazna podjetja imajo pri 

nas dogodke. 

Novinarske konference imamo. Veliko komuniciramo z javnostjo. Veliko tega prevzame 

direktor. Glede sponzorstev smo zelo dobro povezani s turističnim društvom Dobrna in z 

občino Dobrna. Npr. ko je zaključek poletja, mi plačamo glasbo občini, damo prostor na 

razpolago, zagotovimo gostinske storitve za člane turističnega društva. Nudimo storitve, 

darilne bone, denarna sredstva pa ne. Imamo tudi predstavitve v lokalnih medijih. Osebno 

prodajo kot orodje marketinškega komuniciranja tudi uporabljamo. 

Potem so tukaj razni poštni mailingi. Goste obveščamo o posebnih ponudbah kot darilo za 

njihovo zvestobo. Letno naredimo eden poštni mailing, ko vsakemu osebno pošljemo po pošti 

v fizični obliki. Imamo tudi e-novičke, ki jih pošiljamo vsakih 14 dni. Glede na to 

analiziramo, koliko je bilo dejansko klikov, ogledov, ali so se polinkali potem na spletno 

stran, kako dolgo so se zadrževali na spletni strani in kaj vse so si ogledovali. Največja 

napaka je, če so e-mailingi prepogosti. Na primer naslednji teden bomo poslali e-mailing za 

veliko noč. Uporabljamo avdiovizualno gradivo in v okviru CGP simbole in logotipe. 

2. Katere vrednote so pomembne v procesu marketinškega komuniciranja z vidika 

graditve blagovne znamke? 

Pri nas se hitro prilagajamo. Zadnje čase veliko komuniciramo varnost kot vrednoto. 

3. Kako komunicirate vaše primerjalne prednosti? Kako komunicirate vašo blagovno 

znamko? Kakšen pomen pripisujete blagovni znamki? 

Imamo diagnostični center, ki ga drugi nimajo. To je naša primerjalna prednost. Organiziramo 

npr. tipično zdravstveno potovanje za nemške turiste za 14 dni. Zdaj je to v porastu. Mi smo 

najbolj znani po ginekologiji, nevrologiji. Imamo svoj negovalni oddelek, sodelujemo z vsemi 

zdravniki iz Slovenije. Dejansko smo v 2 letih naredili nabor zdravnikov specialistov, 

kakršnega druge terme nimajo. Vse specialistične ambulante pokrivamo. Pri specialistu dobite 

termin za pregled v treh do petih dneh, na katerega bi drugje čakali od šest do osem mesecev. 

To je zelo velika prednost, to je dejansko ena krona Term Dobrna. To tudi veliko 

promoviramo. Poleg tega gradimo na 610-letni tradiciji. Smo edini, ki imamo tako dolgo 

tradicijo. Niso hoteli najstarejši, toda leta 1625 je bil prvi zdraviliški objekt. Tradicija je pri 

nas dejansko najdaljša, tudi kar se tiče zdravstva in termalne vode. Kot tretjo stvar bi omenil 

aktivni program, pohodništvo. Smo edini, ki imamo iztočnico tukaj pred hotelom za 

pohodništvo. Poudarjamo naravo in lego. Poleti je tukaj 4–5 stopinj hladnejše kot kjer koli 

drugje. Pozimi ni hladneje. To je naša prednost. 
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4. Ali se osredotočate na zdraviliški ali bolj na wellness turizem? 

Oboje. Predvsem je to odvisno od trga. 

5. Kako strateško marketinško komunicirate z domačimi gosti in kako s tujimi? Ali imate 

dve ločeni strategiji?  

Vsak posamezni trg je specifičen. Npr. Nemčija, že po samih regijah je različno, npr. Saška, 

Bavarska, Thüringen, Hessen. Že sama področja se razlikujejo po kanalih in tematikah. 

Imamo ločene strategije. Za vsak trg uporabljamo drugačno strategijo. Domači trg 

kombiniramo TV, tiskani medij, splet in tudi portal. Imamo specifično razdelano po sezonah, 

terminih, kdaj oglaševati, kdaj se media plan vzpostavi. Naštudirano imamo, kateri kanal v 

ponedeljek, kateri sredi tedna, kateri v nedeljo. Posledično merimo kanale. Ko se zaključi 

akcija, se izmeri odzivnost posameznega kanala. Potem lahko izločimo tisto, kjer ni efekta. 

Kontroling vseskozi deluje. Imamo tudi avtomatizirane določene statistike. Statistiko dobim 

ob 7.00 in 15.30. Potem si vzamem čas in preštudiram in vidim tudi razliko v bookingu, 

razliko po posameznem kanalu, po dnevih. To je sledljivo. Gre za tekoči mesec in za 2 

meseca naprej. Drugače pa je strategija postavljena za celo leto, za vse sezone. Zdaj smo že na 

polno v pripravi za poletne počitnice.  

6. Ali stalno spremljate trende razvoja in družbene spremembe za prilagajanje 

marketinškega komuniciranja? 

Vseskozi. Kar trenutno v tujini poudarjamo, je dejansko samo ena beseda, »varno«. Pri vas so 

zdaj nemiri z migranti, pravijo. Ne, ni res, odgovarjamo: »Pri nas je varno.« Avstrijci so bili 

zelo občutljivi na to tematiko, zdaj ne več. Vendar komuniciramo tako, da goste pridobimo, 

ne izgubimo. 

7. Pomoč katerih institucij in združenj imate? Na kakšen način vas podpirajo? Kako 

sodelujete s partnerji na lokalni ravni ? 

Na ravni države sodelujemo s STO. In sicer s skupnimi nastopi na promocijah in aktivnostih. 

Stvari gredo sedaj v pravi smeri, ko je ponovno vzpostavljena STO. Na splošno se premalo 

denarja financira v promocijo Slovenije. Minister za gospodarstvo pozna to področje in vsi 

skupaj upamo, da bo država zdaj še bolj prisluhnila zdraviliščem. 

Regionalno smo vpeti v lokalno okolje. Izpostavil bi destinacijsko organizacijo Dežela 

Celjska. Sodelujemo tudi v okviru SSNZ – Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč. 

8. Kako ste zadovoljni s strategijo razvoja in trženja slovenskih naravnih zdravilišč? 

Vam je v pomoč pri načrtovanju strategije marketinškega komuniciranja? 
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To je skupna strategija, ki smo jo s SSNZ skupaj delali. Vsak je lahko podal svoje mnenje. 

Mislim, da je strategija realna in dobro nastavljena. 

9. Ali se udeležujete sejmov? Kaj menite o tem orodju marketinškega komuniciranja? 

Imamo tudi sejemske aktivnosti. Omenil bi Italijo, Nemčijo, Avstrijo, Hrvaško in Srbijo. 

Sejme dejansko plačamo mi. Združili smo se v Regionalno destinacijsko organizacijo Dežela 

Celjska, ki regionalno organizira sejme in predstavitve. 6 članov nas je. Plačamo na letni ravni 

članarino in imamo nastope vse zastonj. Predstavljamo blagovno znamko Dežela Celjska. 

Sejemski nastopi so vsi zastonj. Drugače pa smo veliko sejmov ukinili, ker ni bilo efekta. 

Strošek smo zmanjšali za 50 %. Poiščemo našega ključnega partnerja in z njim skupaj 

nastopamo in promoviramo naše produkte. Omenil bi sejme na Dunaju, v Grazu, v Stuttgartu. 

10. Ali zastavljate cilje marketinškega komuniciranja po metodi SMART (S – specific, 

M – measurable, A – actionable, R – reasonable, T – timescale)? 

Da. 

11. Kako izbirate komunikacijske kanale? 

Kanali so različni. Upokojenci radi berejo, zato uporabljamo tiskane medije npr. časopise, 

revije, usmerjamo se predvsem v lokalne zadeve, ko pokrivamo lokalna področja (v 

Prekmurju je to Vestnik, Primorske novice, Gorenjski glas, revija Vzajemnost). Lokalne 

medije upokojenci zelo radi berejo. Imamo poseben program, kjer nudimo brezplačen prevoz 

od doma do term in nazaj. Pa bivanje 5 je 7 ali 10 je enajst. Ta program oglašujemo na RTV 

Slovenija, pred oddajo Dobro jutro. Ciljamo termine, ko upokojenci gledajo. Šolske počitnice 

oglašujemo preko radijskih medijev. Splet je zelo specifičen. Npr. v Avstriji je odziv na splet 

minimalističen, tam dobro gre tiskani medij. Italija je obratno, tam ne gre tiskani medij, zelo 

efektiven je splet, razni wellness portali, Google AdWords, nakup oglasov. Hrvaška je 

problem, tam je veliko agencij propadlo. Kar jim je ostalo za prodajo turističnega kanala, so 

neposredni kanali ali portali kuponov. Dejansko drugih kanalov na Hrvaškem ni, tudi dogodki 

niso organizirani.  

12. Kako določate proračun za marketinško komuniciranje (metoda razpoložljivih 

sredstev, metoda deleža od vrednosti prodaje, metoda primerjave s konkurenti, metoda ciljev 

in nalog)? 

Gre za strategijo ciljev in nalog. To je na letni ravni določeno, koliko sredstev se za kaj 

nameni in zakaj. Na letni ravni mora to držati. Proračun je na letni ravni omejen. Mogoče pa 

je v redu, da so sredstva omejena, ker potem res analiziramo, kaj je potrebno in kaj ne. 

13. Kje so neizkoriščene priložnosti pri bolj učinkovitem marketinškem komuniciranju? 
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Jaz vidim dejansko na vseh bližnjih trgih, ki mejijo na Slovenijo še velike rezerve. V drugi 

polovici leta 2014 smo začeli z novo strategijo prodaje in marketinško strategijo, efekt se je 

začel tam nekje v septembru 2014, potem je začelo rasti in v letu 2015 je bila realizacija za 

četrtino večja. Naše prednosti so tudi glede gospodarske in migrantske krize. Tu bo profitirala 

Slovenija in Hrvaška. Domači gostje ne bodo potovali nekam v eksotične države. Povečala se 

bo prodaja paketov na domačem tržišču. Kje so še rezerve? Avstrija, Hrvaška, Italija, potem 

še Srbija, Nemčija, Benelux. Perspektivne so Slovaška, Poljska, Češka. Češki trg na primer je 

čisto drugačen, kot je bil 20 let nazaj. Čehi so zelo dobri potrošniki, organizirano pridejo z 

avtobusom. To so perspektivni trgi, kjer smo komaj začeli investirati.  

14. Ali imate poseben oddelek za marketing? Morda celo za marketinško komuniciranje? 

Kako je organizirano delo? 

Jaz sem vodja prodaje in marketinga. Imam prodajno službo in dve zaposleni v marketingu. V 

prodajni službi so trije. 

15. Kako močno se zaposleni zavedajo pomena marketinga in marketinškega 

komuniciranja? Na kako visoki ravni je marketinška kultura in kako je prisotna v vrednotah 

zaposlenih? 

Vedo, kaj je treba doseči, kaj je treba narediti. Informiramo jih o načrtu, kaj je treba doseči, 

kaj je namen vsake akcije oz. vsake aktivnosti. Vsi se tega zavedajo in se po tem ravnajo. 

Tisti kader, ki tega ne sprejema, se v bistvu že sam izloči. Ne prepiramo se, ampak 

opominjamo se med sabo. Dobri kadri so ostali, tisti, ki so bili slabi, so odšli. Zelo velik 

poudarek dajemo prijaznosti osebja, ki se prilagodi gostu. Kadrovsko peljemo na raznorazne 

delavnice, izobraževanja, usposabljanja. Ne samo za vodilni kader, ampak tudi za operativni 

kader – osebje v kuhinji, strežbi, negovalke, medicinske sestre, fizioterapevti. Glavni kanal 

komuniciranja z gosti je recepcija. Pomembna je dinamičnost in hitrost osebja. 

16. Ali je pri vas prisoten zunanji marketing (organizacija-odjemalec), interni marketing 

(organizacija-zaposleni), kot tudi interaktivni marketing (zaposleni-odjemalec)? 

Prisotni so tako zunanji, interni kot interaktivni marketing. 

17. Kdo po vašem mnenju zmaguje v marketingu in marketinškem komuniciranju (ali bolj 

drzni, bolj učinkoviti, bolj inovativni, bolj usposobljeni)? 

Vse je pomembno. Če lahko izdvojim, inovativni in drzni. Namen marketinškega kanala je, da 

izpelješ marketinško aktivnost tako, da te opazijo. Opazijo, ne da bi šokiral, ampak da bi 

presenetil z objavo na prijeten način in na način, da si te ljudje zapomnijo. 

Intervju je bil opravljen in posnet 1. 3. 2016.
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PRILOGA 3:  INTERVJU Z DOMINIKO LEMEŽ, TERME TOPOLŠICA 

1. Kako kombinirate orodja marketinškega komuniciranja? Kateremu namenjate največ 

in kateremu najmanj pozornosti? Katere vrste marketinškega komuniciranja znotraj 

posameznega orodja uporabljate? 

Tiska, radijskih in TV oglasov je bolj malo, sploh zadnje čase, ko se vse bolj poslužujemo 

interneta. Za prodajo wellness storitev se poslužujemo radia, ker vabimo okoliške goste. TV 

bolj malo. TV-oglasi imajo visoke cene, uspeh pa ni vedno zagotovljen. Brošurice in knjižice 

imamo v vseh jezikih. Čeprav je čas interneta, je vseeno nekaj drugega, če daš človeku v roke 

ponudbo in jo potem v miru pregleda doma. Za hotelski del in wellness imamo ločene brošure 

in knjižice.  

Nagradne igre imamo preko interneta, FB-a, velikokrat tudi na sejmih, da pridobimo naslove 

za pošiljanje posebnih ponudb. Sejmov se redno udeležujemo tako v slovenskih, kot tudi v 

tujini. Festival za tretje življenjsko obdobje, Narava zdravje, Primorski sejem, Turizem in 

prosti čas, občasno tudi Otroški bazar. Udeležujemo se tudi sejmov na Hrvaškem, v Srbiji, 

Avstriji, Nemčiji, Italiji. Izbiramo zgolj specializirane turistične sejme. Kupone tudi imamo. 

Predvsem apartmaje je zelo težko prodajati izven terminov šolskih počitnic, novega leta. 

Kuponi so hkrati tudi orodje za promocijo. Veliko ljudi to gleda in to nas preseneča. 

Večinoma pridejo ljudje zaradi znižane cene. Nasploh se poslužujemo znižanj v terminih, ki 

so manj zasedeni. Poslužujemo se seveda tudi otroških popustov, saj potem privabiš celo 

družino. Seveda so za skupine z več udeleženci posebni pogoji, prav tako so cene odvisne od 

dolžine bivanja, tako posameznika kot skupine. Nam ni v interesu tržiti na podlagi Last 

minute cen. Instrumenti pospeševanja prodaje so o. k., če imajo neki namen, da ti veš, zakaj to 

delaš. Če to delaš iz panike, je slab signal na dolgi rok. Določena ciljna skupina samo čaka na 

isto komunikacijo. To ni v redu, sploh pa to ni dobra strategija na dolgi rok. 

Novinarske konference imamo občasno. Kadar je kak večji dogodek, kot je bila npr. 40. 

obletnica Združenja multiple skleroze. Imamo tradicionalno vsako leto metuljev dan. Vse šole 

pozovemo, da pošljejo likovni izdelek in likovni strokovnjaki izberejo najboljši razred in se 

cel razred povabi. Imajo športni dan, malico in se kopajo. To je po navadi v začetku junija. 

Naredimo tudi predstavitev hotela. Glede sponzorstev pa … na osnovi prošnje društev ali 

kake druge interesne skupnosti dajemo darilne bone za kopanje, fitnes, savno. Ne gre za 

denarno sponzorstvo. Seveda smo občasno prisotni v lokalnih časopisih. Dobro sodelovanje z 

lokalno skupnostjo je za nas pomembno. TIC Velenje tudi vsak mesec izdaja brošuro, kjer so 

zbrane vse prireditve v okolici, ki se tisti mesec dogajajo. 

V bazi imamo 4000 gostov. Vsake tri mesece pošiljamo pošto v fizični obliki. Stalni gostje 

imajo pri nas posebne cene. Komuniciramo tudi preko Facebooka. Tako dobimo internetne 

naslove. Enkrat mesečno pošiljamo različne ponudbe v obliki e-novic. Imamo tudi telefonsko 

trženje. Prakticiramo tako, da se društvom in ostalim interesnim skupinam najprej pošlje 
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ponudba po pošti ali preko maila, potem pa se odgovorno osebo seveda tudi pokliče. 

Velikokrat se dogovorimo tudi za predstavitve na njihovih sestankih, občnih zborih.  

2. Katere vrednote so pomembne v procesu marketinškega komuniciranja z vidika 

graditve blagovne znamke?  

Za nas je velikega pomena zmožnost spreminjati svoje odzive glede na nove okoliščine, ki se 
pojavljajo na trgu in hkrati učinkovito sledenje svojim zastavljenim ciljem. Pomembna nam je 
tudi svobodna izbira ravnanj in sprejemanje različnih stališč in mnenj znotraj ekipe in v 

komunikaciji s partnerji. Prav tako je pomembna neposrednost, iskrenost in resnicoljubnost v 

komunikaciji. 

3. Kako komunicirate vaše primerjalne prednosti? Kako komunicirate vašo blagovno 

znamko? Kakšen pomen pripisujete blagovni znamki? 

Naša prednost je naša narava. Tukaj nimamo nikjer nobenih cest. Obujete športne copate in 

nadaljujete pot. V naravo. Gozdovi, hribi, čudovita narava. Sprostitev. To imamo. 

4. Ali se osredotočate na zdraviliški ali bolj na wellness turizem? 

Eno in drugo. Glede na to tudi segmentiramo trge. Npr. Italijani so navdušeni nad vsemi 

wellness storitvami, medtem ko avstrijskemu gostu več pomeni dobra lokalna hrana, bazeni in 

seveda raziskovanje bližnje okolice. Nemci so poleg tega veliki uporabniki zdravstvenih 

storitev. Hrvate navdušuje wellness v kombinaciji s smučanjem. Tuji trgi oz. gostje so zelo 

specifični. 

5. Kako strateško marketinško komunicirate z domačimi gosti in kako s tujimi? Ali imate 

dve ločeni strategiji? 

Imamo ločeni strategiji. 

6. Ali stalno spremljate trende razvoja in družbene spremembe za prilagajanje 

marketinškega komuniciranja? 

Da, delamo na tem. Tudi to analiziramo. Seveda to vpliva na marketinško strategijo, vsakdo si 

želi večji obisk zdravilišča. Glede na to tudi opredelimo ciljno oglaševanje. 

7. Pomoč katerih institucij in združenj imate? Na kakšen način vas podpirajo? Kako 

sodelujete s partnerji na lokalni ravni? 

S skupnostjo naravnih zdravilišč smo včasih bolj sodelovali, imeli skupne nastope na sejmih, 

kar je znižalo stroške. Pri skupnosti bi bilo potrebno več iniciative. Izdajajo skupni katalog, 

tudi internetne strani, kjer imamo možnost promocije naših ponudb. Tudi na internetu je 

katalog, sicer pa je v fizični obliki katalog kot reklama, brez cen. 
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STO dela bolj na tujih trgih, kjer se predstaviš v sklopu Slovenije. Država bi lahko več 

namenila za promocijo. Na teh skupnih nastopih po navadi vzamemo pol pulta, ker je en pult 

že cenovno predrag. 

STO organizira tudi turistične borze, kjer se povabi tuje operaterje, ki imajo interes tržiti 

Slovenijo. Recimo tuje turistične agencije, lastnike turističnih agencij se povabi enkrat na leto 

v enega od zdravilišč. 

8. Kako ste zadovoljni s strategijo razvoja in trženja slovenskih naravnih zdravilišč? 

Vam je v pomoč pri načrtovanju strategije marketinškega komuniciranja? 

Je tudi uporabna. Z nekaj pomanjkljivosti. Mi smo premajhni, da bi se na primer predstavili v 

Dubaju, Kazahstanu. To so nerealna tržišča za nas. 

9. Ali se udeležujete sejmov? Kaj menite o tem orodju marketinškega komuniciranja? 

Sejmov se redno udeležujemo tako v Sloveniji kot v tujini. Če jih naštejem nekaj: Festival za 

tretje življenjsko obdobje, Narava zdravje, Primorski sejem, Turizem in prosti čas, občasno 

tudi Otroški bazar. Udeležujemo se tudi sejmov na Hrvaškem, v Srbiji, Avstriji, Nemčiji, 

Italiji. Izbiramo zgolj specializirane turistične sejme.  

10. Ali zastavljate cilje marketinškega komuniciranja po metodi SMART (S – specific, 

M – measurable, A – actionable, R – reasonable, T – timescale)? 

Uporabljamo metodo SMART. 

11. Kako izbirate komunikacijske kanale? 

Zelo je odvisno od trga. Moraš vedeti, na kakšnem trgu je kaj učinkovito, katera metoda in 

kateri instrument. Pri družinah ne moreš uporabljati istih metod kot pri upokojencih. 

12. Kako določate proračun za marketinško komuniciranje (metoda razpoložljivih 

sredstev, metoda deleža od vrednosti prodaje, metoda primerjave s konkurenti, metoda ciljev 

in nalog)? 

Imamo razpoložljiva sredstva za eno leto. Razporedimo jih po mesecih. Imamo metodo ciljev 

in nalog. Na prvem mestu je učinkovit marketinško-komunikacijski splet, na drugem pa 

osebni stik.  

13. Kje so neizkoriščene priložnosti pri bolj učinkovitem marketinškem komuniciranju? 

Mislim, da imamo dobro kombinacijo instrumentov marketinškega komuniciranja. 

14. Ali imate poseben oddelek za marketing? Morda celo za marketinško komuniciranje? 

Kako je organizirano delo? 
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V marketingu nas je 5, vsak skrbi za svoj trg, za svoje področje. Direktorica je nadrejena temu 

oddelku. 

To se je izkazalo kot zelo pozitivno, ker se med seboj veliko pogovarjamo. Pregledno se vidi, 

kateri oglas je dal odziv in kateri ne. Z manjšim proračunom preko instrumentov 

marketinškega komuniciranja dosegamo večji obseg gostov. 

15. Kako močno se zaposleni zavedajo pomena marketinga in marketinškega 

komuniciranja? Na kako visoki ravni je marketinška kultura in kako je prisotna v vrednotah 

zaposlenih? 

Tukaj so še rezerve. Delamo pa na tem, z ozaveščanjem, z izobraževanji zaposlenih. Imamo 

krasno direktorico, ki daje velik pomen marketinški kulturi in v tej smeri tudi ukrepa. 

Marketing in marketinško komuniciranje vseh zaposlenih je pri nas zelo pomembno. 

16. Ali je pri vas prisoten zunanji marketing (organizacija-odjemalec), interni marketing 

(organizacija-zaposleni), kot tudi interaktivni marketing (zaposleni-odjemalec)? 

Seveda. Vsak v zdravilišču se zaveda pomena marketinškega komuniciranja. Natakar ni samo 

natakar, če se tako izrazim. 

17. Kdo po vašem mnenju zmaguje v marketingu in marketinškem komuniciranju (ali bolj 

drzni, bolj učinkoviti, bolj inovativni, bolj usposobljeni)? 

Ne vidim, kaj bi lahko izključili, ker je vse to pomembno. Treba se je prilagajati na različnih 

področjih. Treba je biti inovativen, učinkovit in v trendu. 

Intervju je bil opravljen in posnet 1. 3. 2016.
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PRILOGA 4: INTERVJU Z NUŠO KOROTAJ, THERMANA LAŠKO 

1. Kako kombinirate orodja marketinškega komuniciranja? Kateremu namenjate največ 

in kateremu najmanj pozornosti? Katere vrste marketinškega komuniciranja znotraj 

posameznega orodja uporabljate? 

Pri oglaševanju uporabljamo dejansko vse naštete elemente, največ pa njihovo kombinacijo. 

Oglaševanje v tiskanih medijih, radijski in TV-oglasi, pospeševanje prodaje in promocijo po 

spletnih medijih. Uporabljamo brošure, letake, zgibanke, cenike … imenikov ne uporabljamo. 

Na oglasnih deskah objavljamo naše aktualne ponudbe – (tukaj gre predvsem za društva in 

zavode ali pa šole, drugače tega kanala ne uporabljamo pogosto). Uporabljamo tudi bannerje 

na prikazovalnikih, avdiovizualno gradivo, simbole, logotipe itd. Pri nas smo v lanskem letu 

kar nekaj sredstev iz tiska preusmerili v digital. Imamo 30 % digitala, ostalo imamo 

namenjeno tiskanemu oglaševanju, radiu in TV oglaševanju, video promocijam in drugim 

aktivnostim. Pokrivamo pa vse prodajne kanale, ki so dosegljivi, se pa najbolj ravnamo glede 

na trende. 

Pri pospeševanju prodaje se poslužujemo vseh naštetih elementov. Sodelujemo z velikimi 

podjetji, ki imajo prepoznavno blagovno znamko. Priključimo se na njihov brand, skupaj 

peljemo nagradne igre, skupno oglaševanje, tekmovanja, darila. Pri nagradnih igrah nudimo 

tudi darilne bone za različne wellness storitve in vikend pakete. Preizkus storitev nudimo tudi 

poslovnim partnerjem in novinarjem, kjer partnerje povabimo k sebi, da lahko preizkusijo 

našo storitev, hkrati jim predstavimo tudi ponudbo iz lokalnega okolja (gre za različne 

vsebine, ki dopolnjujejo hotelsko storitev). Tukaj je govora predvsem o študijskih turah, 

namenjenih organizatorjem potovanj, agentom, novinarjem, top poslovnim partnerjem.  

Sejmi in razstave: sejmi da, razstave ne. Na sejme damo kar veliko, imamo 30 sejmov na leto, 

v to število so všteti tudi workshopi oz. delavnice s partnerji. Sejmi se delijo na borzo in 

klasični sejem. Borza je »B2B«, zato je toliko bolj pomembna, sejem pa B2C, kjer 

nagovarjamo individualne posameznike. Seveda pa pri izboru in planiranju sejmov 

preferiramo workshope. Velikokrat je dejansko škoda časa prodajnika, da tam pet dni deli 

letake, če te ljudi lahko nagovorimo po drugem kanalu. Workshop je za nas toliko bolj 

pomemben, saj tam pridemo neposredno do potencialnih partnerjev, imaš z njimi tudi do 20 

sestankov in jih res lahko konkretno nagovoriš. Predstavitev na tujih trgih se poslužujemo tudi 

preko slov. ambasad in s pomočjo različnih podjetij na naših trgih. Kuponska prodaja. 

Skušamo se distancirati od te prodaje. To damo na koncu, da kapacitete zapolnimo – in to res 

samo za Zdravilišče Laško. Imamo posebno filozofijo, novega hotela Thermana Park Laško 

ne damo nikoli na kupone, ker vemo, da ko ga bomo enkrat dali, ga bomo razvrednotili. 

Znižanja imamo npr. v času praznikov (za velikonočne praznike, osmi marec, prvi maj) in 

počitnic. Znižanja imamo predvsem v smislu pospeševanja prodaje, v sklopu First in Last 

minute ponudb. Pri nas si naredimo za celo leto naprej en klasični cenik, ki vključuje redne 

programe, nato si iz teh programov pripravimo sezonske (vezane na praznike, počitnice, letni 
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čas), jih drugače poimenujemo in jim dodamo animacijo. Ti programi vključujejo različne 

wellness, spa in medicinske storitve. Zadnji čas pa zaznavamo, da ljudje čakajo, da bomo šli 

ven s First minute ali Last minute. Ljudje so se navadili na te popuste. Zanimivo, ljudje si 

sploh ne preračunavajo več, samo popust vidijo. V zadnjih parih letih smo se odločili, da 

bomo komunicirali samo še s popusti, kot da gremo z znižano ceno ven, ker je ta način veliko 

bolj odziven in ima popust res očitno psihološki učinek na odločitev. Zabave imamo za 

poslovne partnerje in za naše »ambasadorje/opinion makerje«. Njim priredimo vsako leto v 

času novega leta zaključno zabavo, kjer jih pogostimo, z njimi se pomenimo, gremo malo 

skozi, kakšno je bilo leto. Imamo tudi poroke (cca 10–15 na leto). Vezana prodaja to tudi – na 

upsailu delamo veliko, se pa ta vrši predvsem na lokacijah (recepcije, prodajna mesta). Bomo 

pa upsail vzpostavili tudi v novi spletni trgovini, ki jo pripravljamo. 

Odnosi z javnostmi: z lanskim letom smo zaposlili eno osebo v PR-u. Dejansko imamo vse od 

tiskovk, tiskovnih poročil, govorov, seminarjev, dobrodelna darila in sponzorstva. Z 

javnostmi komuniciramo kontinuiteto in skrbimo, da imajo vedno sveže informacije. 

Sponzoriramo največ športnike in športne dogodke. Imamo različne sponzorirance, predvsem 

pa gre za športe, ki so povezani z večjo možnostjo poškodb. Sponzoriramo deskarje, 

karateiste, smučarje itd. Imamo tudi donacije, za tista naša društva, ki hodijo sem na 

obnovitveno rehabilitacijo, tega imamo kar nekaj. To so bolniki z različnimi bolezenskimi 

stanji. Objave, odnosi z lokalnimi oblastmi. Vse to izvajamo. Tudi lobiranje, ki je del našega 

posla. Mi promoviramo našo kakovost. Predstavitvenih občil se poslužujemo – občila 

predvsem na regijski ravni. Tudi glasila in revije podjetij – predvsem tista podjetja, s katerimi 

imamo podpisane pogodbe. Imamo tudi svoj poslovni klub, v katerega se lahko včlanijo 

podjetja z večjim številom zaposlenih, oni potem na podlagi teh pogodb dobijo različne 

ugodnosti. V zameno damo kak oglas v njihova občila. V poslovnem klubu je okoli 200 

podjetij. 

Osebne prodaje je dejansko največ. Smo ugotovili, da je tukaj skoraj čisti promet (ni provizij) 

in v to dajemo največ naše energije. Imamo močno prodajno ekipo, ki skrbi za osebno 

prodajo. Imamo srečanja, konzultacije, predstavitve, akvizicije, kjer se predstavi naša 

ponudba. 

Neposredno trženje. Katalogi, brošure, zloženke, skratka najrazličnejše tiskovine. Neposredna 

pošta tudi – približno trikrat na leto pošljemo direktno fizično pošto na ca 30.000 naslovov. 

Naš loyalty klub je zelo močan. To pomeni, da oni dobijo svojo kartico, in ko koristijo 

različne storitve, se na kartico nalaga bonus. Bonus nato lahko koristijo. Če pa ne dobijo 

zadostnega števila točk, pa se jim ta boniteta prenese v naslednje obdobje. E-mail marketinga 

se veliko poslužujemo, imamo posebno aplikacijo oz. program v ta namen, s pomočjo katere 

pošiljamo mailinge in newsletterje. Vsak prodajnik pošlje na teden približno 2 mailinga na 

svojo bazo. En mailing gre na agencije/društva/podjetja z aktualno ponudbo, drugi na 

individualno bazo. Če seštejemo – 7 prodajnikov, gre torej ven 14 mailingov na teden. 7 
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prodajnikov ima glede tega proste roke. Poleg tega imamo še 2 krovna newsletterja, ki gresta 

ven na loyalty club in pa na poslovni klub (dvakrat mesečno). Imamo veliko različnih baz in 

trudimo se, da kontakte pobiramo sproti in na več načinov. Strategijo imamo. Na kolegiju se 

točno določi, kaj gre ven in na kateri trg. Elektronsko prodajo imamo tudi. Imamo svojo 

spletno trgovino, ki je v sklopu naše spletne strani. Prodamo veliko darilnih bonov preko 

spletne strani, predvsem za masaže in wellness storitve, hkrati imamo tudi pospešeno prodajo 

v sklopu božičnih praznikov in novega leta. Verjamemo, da nekaj gostov pride k nam tudi 

preko priporočil. Sicer podatka, koliko je teh gostov, žal nimamo. Se mi pa zdi, da smo v tem 

smislu dobri predvsem v digitalnem svetu, in sicer pri različnih viralnih objavah naših gostov. 

Naši gostje so na internetu zelo odzivni, »postajo« fotke, videoji, posnete pri nas, in to 

zagotovo vidijo tudi njihovi prijatelji. Imamo pa v marketingu osebo, ki je zadolžena za 

digitalni marketing in pokriva samo to in tudi skrbi, da sledi tem viralnim objavam.  

2. Katere vrednote so pomembne v procesu marketinškega komuniciranja z vidika 

graditve blagovne znamke? 

V procesu marketinškega komuniciranja je najbolj pomembno zaupanje, da bomo ponudili to, 

kar obljubimo in pa zgodbe, skozi katere prodamo naše storitve. Mi komuniciramo v smeri 

zaupanja v našo blagovno znamko. Naša kakovost je na zelo visoki ravni. Zelo malo imamo 

pritožb, skoraj nič. Vedno se trudimo, da naši gostje dobijo to, kar so plačali. Imamo 

kratkoročne in dolgoročne plane v marketingu, ki se jih skušamo držati. Vemo, da je 

marketing živa stvar, sploh pa marketing v turizmu. Moraš se sproti in konstantno prilagajati.  

3. Kako komunicirate vaše primerjalne prednosti? Kako komunicirate vašo blagovno 

znamko? Kakšen pomen pripisujete blagovni znamki? 

Diferenciacija splošna: Komuniciramo največ našo lokacijo, kakovostno hotelsko storitev in 

pa našo termalno vodo, ki je naš paradni konj. Ker smo zelo dobro locirani, nam to gre na 

roko pri poslovnih kongresnih zadevah, pa tudi pri nekomu, ki se mu ne da voziti čez hribčke 

in doline, da pride do term. Smo edini, ki smo dostopni z vlakom iz vseh večjih glavnih mest 

in do nas lahko brez težav pride nekdo, ki nima avta. Smo edine terme, mimo katerih pelje 

glavna transverzala Mb–Lj. Zelo dobro smo izkoristili lokacijo, kjer smo. Tu nam je 

Pivovarna Laško zelo veliko pomagala. Njihov produkt smo znali zelo dobro vključiti v našo 

ponudbo. Ker pa ima veliko slovenskih term podobno ponudbo, ki je hkrati tudi kakovostna, 

smo se nekako morali diferencirati.  

Diferenciacija wellness: Smo predvsem znani po pivovskem wellnessu in mislim, da ga ne 

ponujajo nobene terme v Evropi. Pivovski wellness je res nekaj našega, po tem smo drugačni 

od ostalih. To pomeni, da izvajamo pivovske kopeli, pivovske masaže, nega obraza s pivom. 

Hmelj in njegovi produkti so zelo zdravi za kožo zaradi vsebnosti vitaminov in mineralov. V 

wellness segmentu je to naša primerjalna prednost. Hkrati pa izvajamo tudi medeni wellness, 

ki je pa za Slovenijo tudi edinstven. Mi imamo v našem lokalnem območju veliko 
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certificiranih medičarjev, ki se ukvarjajo s pridelavo medu in medenih produktov. Posebni 

smo pa tudi po Ayurvedi – mi smo poleg Lifeclassa edine terme v Sloveniji, ki imamo 

ayurvedski center, 7 ljudi iz Indije, ki živi pri nas in izvajajo klasično indijsko medicino. 

Imamo ayurvedskega zdravnika, kuharja, joga mojstra in terapevte. To je naša posebnost, ki je 

ostale terme nimajo.  

Medicinska diferenciacija: Na medicinskem področju je primerjalna prednost to, da smo 

specializirani za lokomotorni sistem. Naša voda je znana po tem, da dejansko dobro vpliva na 

vsa gibala, na vse sklepe. Skozi to se je potem rehabilitacija usmerila v to smer. Če se mora 

človek na novo naučiti hoditi, na novo jesti, na novo uporabljati motoriko, smo mi pravi 

naslov. Za to smo specializirani. Medicinsko dejavnost sestavljajo programi osnovnega 

zdravstva, diagnostike, preventive, obnovitvene rehabilitacije in zdraviliškega zdravljenja. 

Najobsežnejši so programi zdraviliškega zdravljenja, namenjeni osebam, ki imajo operirana 

gibala, degenerativna obolenja mišic in sklepov, rakava obolenja v mali medenici, nevrološka 

obolenja in posledice po možganski kapi. Terapija ni primerna pri poslabšanju kroničnih 

bolezni, pri nezdravljenih rakastih obolenjih, akutnih psihozah in pri visokem krvnem tlaku. 

Smo tudi edini v Sloveniji, ki imamo 100 negovalnih postelj, kar pomeni, da nudimo 24-urno 

nego (negovalke, zdravniki, medicinske sestre), ki skrbijo za te paciente. Smo tudi ene izmed 

redkih term, ki imajo svoj dom za ostarele in program za oskrbo starejših in težko bolnih 

oseb. Stalnih gostov imamo veliko. Najbolj zaradi tega, ker so naši zaposleni ravno tisti, ki 

dajo piko na i njihovemu bivanju pri nas.  

Smo kar strogi glede CGP-ja. Zdravilišče Laško se je leta 2009 preimenovalo v Thermana 

Laško. Takrat se je naredil kompletni nov CGP. Šlo se je v podrobno segmentacijo in je bila 

postavljena zelo konkretno. Vsi se ga držimo. Tukaj sem tudi sama zelo stroga. 

Komuniciranje naše blagovne znamke je zelo pomembno, žal pa samo za izrecno 

komuniciranje blagovne znamke ni nikoli dovolj denarja. Zato nas večina komunicira 

neposredno s ponudbo in ceno in je blagovna znamka v drugi vrsti. Edino v poletni kampanji 

z jumbo plakati gre za čisti branding, kjer bolj komuniciramo blagovno znamko, kot pa sam 

produkt. Veliko damo na blagovno znamko. Naš slogan je »V družbi dobrega počutja«. Tega 

komuniciramo v vseh jezikih, komuniciramo ga povsod. 

4. Ali se osredotočate na zdraviliški ali bolj na wellness turizem? 

Iz marketinškega vidika se bolj osredotočamo na wellness. V medicini ne potrebujemo toliko 

promocije. Imamo veliko ljudi, ki so k nam napoteni od države preko napotnice. 10 % 

sredstev je namenjenih medicini, vse ostalo je namenjeno ostalim produktom. Pri wellnessu je 

malo lažje, takoj veš, da boš dobil nazaj, ko nekaj daš na trg. Pri medicini je oglaševanje na 

dolgi rok, da nekdo sploh začne zaupati v tvojo znamko, da bo prišel k tebi na neko 

rehabilitacijo – sploh tuji trgi. Gospodarska situacija in vreme najbolj vplivata na dogajanje 

pri nas. Npr.: zimske počitnice: če na smučiščih ni snega, smo mi zelo dobro zasedeni, zato si 

vedno želimo zime brez snega. Vreme zelo vpliva na nas. Prvomajski prazniki, če je slabo 
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vreme, smo mi zasedeni, če ne, ljudi vleče na morje. Poleg vremena pa se pri nas tudi vedno 

pozna gospodarska situacija, ker vedno varčujemo na luksuznih dobrinah in dopust v termah 

se tretira kot nekaj, kar ni nujno za življenje (razen, če gre za zdravstveno stanje). Zato smo 

tudi npr. terme beležile velik upad, ko je bila recesija. 

5. Kako strateško marketinško komunicirate z domačimi gosti in kako s tujimi? Ali imate 

dve ločeni strategiji?  

Imamo ločene strategije po trgih. Posebej za slovenski trg in tuje trge. Tuji uporabniki so bolj 

zahtevni. Stike z obiskovalci vzdržujemo preko našega loyalty sistema, to pomeni, da 

konstantno komuniciramo preko maila, preko telefona niti ne toliko, razen takrat ko se vrši 

rezervacija. Največ preko maila in preko pošte. Gostje se vračajo. Ene imamo, da se vračajo 

več kot 30-krat, imamo tudi prav določeno, kdaj postane naš vip gost in kaj mu s tem pripada. 

Vsaki 10 obisk tudi nagradimo, da gostje sploh ne pričakujejo in dobijo zastonj masaže, gratis 

večerjo ali kaj podobnega. Naši »vip gosti« – mi jih tako poimenujemo zaradi velikega števila 

obiskov – so tisti, ki se vračajo.  

6. Ali stalno spremljate trende razvoja in družbene spremembe za prilagajanje 

marketinškega komuniciranja? 

Tudi trende razvoja in pa družbene spremembe spremljamo konstantno. Trende predvsem 

spremljamo na borzah, Berlinski in Londonski, če omenim dve krovni. Prilagajamo se, ne 

samo na družbene spremembe, ampak tudi na spremembe kompletnih trgov. Če pogledamo 

kot primer dve leti nazaj, ko so bile drastične poplave v Srbiji, nam je zaradi tega padlo takrat 

skoraj polovico tega trga. Potem smo morali nekaj narediti in smo sredstva, ki so bila 

namenjena v Srbijo, preusmerili drugam.  

7. Pomoč katerih institucij in združenj imate? Na kakšen način vas podpirajo? Kako 

sodelujete s partnerji na lokalni ravni? 

Sejme obiskujemo v organizaciji STO. Priključujemo se različnim njihovim akcijam. 

Predvsem pa akcijam STO v povezavi s SSNZ. Vse skupaj komunicira SSNZ. SSNZ nas 

vedno povabi, ko ima s STO sestanek glede strategije. Letos smo bili tam. Mi damo naš 

feedback nazaj, kaj se dogaja na trgu. Pri STO gredo na prevelike trge. Imamo pa sedaj 

ministra, ki izhaja iz turizma. Mislim, da bo šlo samo še na boljše. Zelo se povezujemo s 

partnerji v lokalnem okolju: občina, društva in mali gospodarstveniki. S Celjsko kočo imamo 

zelo dobro sodelovanje. Njihove storitve vključimo v našo ponudbo. Prav tako z občino 

Laško in Celje, z restavracijo Pavus, s Pivovarno in z malimi obrtniki blizu nas. Imamo potni 

list, ki vsebuje razne popuste in ki jih lahko vsi naši gostje koristijo. Sodelujemo tudi s 

kongresnim uradom, smo v SSNZ. Iz RDO Dežele Celjske smo dve leti nazaj izstopili, ker 

aktivnosti za nas niso bile smiselne. Sodelujemo še, nismo pa pridružen član, da bi morali 
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plačevati članarino. Kongresni urad pa ja, imamo enega izmed največjih kongresnih centrov v 

tem delu regije z najbolj moderno hightech opremo. 

8. Kako ste zadovoljni s strategijo razvoja in trženja slovenskih naravnih zdravilišč? 

Vam je v pomoč pri načrtovanju strategije marketinškega komuniciranja? 

S to strategijo smo zadovoljni. Jaz sem zadovoljna s sodelovanjem pri nastanku strategije. 

Zadeve so se premaknile na pozitivno. 

9. Ali se udeležujete sejmov? Kaj menite o tem orodju marketinškega komuniciranja? 

Na sejme damo kar veliko, imamo 30 sejmov na leto, v to število so všteti tudi workshopi oz. 

delavnice s partnerji. Sejmi se delijo na borzo in klasični sejem. Borza je »B2B«, zato je 

toliko bolj pomembna, sejem pa B2C, kjer nagovarjamo individualne posameznike. Od borz, 

ki se jih udeležujemo, bi izpostavila Berlin, London, Dubaj in Milano. Udeležimo se tudi 

sejmov, kjer ciljamo direktno na splošno javnost – predvsem na trgih, ki so nam najbolj 

pomembni (Italiji, Avstrija, Srbija, Hrvaška, RF, Benelux). Sejme imamo razdeljene po trgih, 

po takšnem sistemu deluje tudi naša prodajna služba. Trgi: največ delamo na naših sosednjih 

trgih, to pomeni Italija, Avstrija, Nemčija, Balkan (Hrvaška, Srbija, BiH). Poleg tega tudi z 

rusko govorečimi trgi, čez poletje tudi z Beneluxom (Nizozemska, Belgija) in v zadnjem letu 

z Izraelom, od koder beležimo velik porast gostov. Velik potencial so tudi Češka, Poljska, 

Slovaška, Madžarska … v zadnjem letu se nam odpira tudi Francija. Z Arabskih trgov imamo 

predvsem največ športnikov na pripravah, predvsem iz Kuvajta, Omana, ZAE in Savdske 

Arabije. Seveda pa pri izboru in planiranja sejmov preferiramo workshope. Velikokrat je 

dejansko škoda časa prodajnika, da tam pet dni deli letake, če te ljudi lahko nagovorimo po 

drugem kanalu. Workshop je za nas toliko bolj pomemben, saj tam pridemo direktno do 

potencialnih partnerjev, imaš z njimi tudi do 20 sestankov in jih res lahko konkretno 

nagovoriš. Predstavitev na tujih trgih se poslužujemo tudi preko slovenskih ambasad in s 

pomočjo različnih podjetij na naših trgih.  

10. Ali zastavljate cilje marketinškega komuniciranja po metodi SMART (S – specific, 

M – measurable, A – actionable, R – reasonable, T – timescale)? 

Cilji so zastavljeni po metodi SMART, ne čisto specializirano po metodi, ampak podobno.  

11. Kako izbirate komunikacijske kanale? 

Komunikacijske kanale izbiramo na osnovi trendov in analize preteklih let. Vidimo, kaj pije 

vodo in tja usmerimo naša sredstva.  

12. Kako določate proračun za marketinško komuniciranje (metoda razpoložljivih 

sredstev, metoda deleža od vrednosti prodaje, metoda primerjave s konkurenti, metoda ciljev 

in nalog)? 



Priloga 4 

 

Proračun za marketinško komuniciranje določamo na osnovi prometa. Borim se, da bi bil 

proračun za marketinške aktivnosti vsako leto večji. Smo fleksibilni znotraj proračuna. 

Učinkovitost predvsem merimo pri tiskovinah, preko gesel, kod, preko interneta, je veliko 

analitike, vse je črno na belo, kje so kliki, kdo pride na tvojo spletno stran.  

13. Kje so neizkoriščene priložnosti pri bolj učinkovitem marketinškem komuniciranju? 

Največ dejansko posvečamo pozornosti osebni prodaji pa tudi pospeševanju prodaje, 

cobrandingu. Posledično tudi oglaševanju, ki je razdeljeno po različnih kanalih, od tega 

imamo največ digitala in različnih tiskovin. Zagotovo v digitalu, tukaj imamo mogoče največ 

rezerv. Vedno se da še kaj, vedno so neke rezerve. Mogoče bi lahko bili še boljši pri 

komuniciranju z našimi podjetji v poslovnem klubu in pa pri pridobivanju kontaktnih 

podatkov ključnih oseb velikih podjetjih na naših primarnih trgih. In pa da privabimo še več 

tujih kongresov. 

14. Ali imate poseben oddelek za marketing? Morda celo za marketinško komuniciranje? 

Kako je organizirano delo? 

Imamo oddelek za marketing, ki šteje 4 osebe. Eden je grafični oblikovalec, potem imamo 

referenta v marketingu, ki skrbi za operativne zadeve, usklajevanja, koordinacijo v hiši, eden 

opravlja funkcijo koordinatorja oz. vodenje marketinga in ta skrbi poleg tega še za digitalni 

marketing, četrta oseba je PR manager. Sama vodim 3 oddelke: prodaja, marketing in pa 

rezervacije. Vodim organizacijsko enoto trženje, ki ima pod sabo tri oddelke, eden je oddelek 

bookinga s svojo vodjo, oddelek prodaje s koordinatorjem in oddelek marketinga s svojo 

vodjo. V marketingu imamo 4 osebe, v prodaji jih imamo 6 in v bookingu 7.  

15. Kako močno se zaposleni zavedajo pomena marketinga in marketinškega 

komuniciranja? Na kako visoki ravni je marketinška kultura in kako je prisotna v vrednotah 

zaposlenih? 

Vsi zaposleni oz. večina izmed njih pozna strategijo marketinškega komuniciranja. Poznajo 

aktivnosti in projekte. Vodje skrbimo, da iz vseh kolegijev prenesemo ključne informacije 

zaposlenim. Strategijo udejanjamo vsak dan. Zaposlene tudi usposabljamo in izobražujemo v 

smislu marketinške miselnosti. 

16. Ali je pri vas prisoten zunanji marketing (organizacija-odjemalec), interni marketing 

(organizacija-zaposleni), kot tudi interaktivni marketing (zaposleni-odjemalec)? 

Uporabljamo vse ravni marketinga, tako klasičnega, kot je organizacija-odjemalec in 

internega, kot je organizacija-zaposleni. Naloga trženja je, da obveščamo naše zaposlene o 

vseh večjih zadevah, ki se dogajajo, o redni ponudbi, akcijah itd. Zaposleni so zelo aktivni, 

preko mailov in Facebooka. Tudi nagradimo jih. Naši zaposleni so velikokrat v naših 

kampanjah. Dali smo jih na jumbo plakate, v promo film, v foto promocije. 
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17. Kdo po vašem mnenju zmaguje v marketingu in marketinškem komuniciranju (ali bolj 

drzni, bolj učinkoviti, bolj inovativni, bolj usposobljeni)? 

Bi rekla bolj drzni in inovativni. Bolj kot si domiseln, bolj zadeva funkcionira. Trend je v 

digitalnem komuniciranju in v sposobnostih, kako boš naredil najboljšo kampanjo za čim 

manj denarja. Danes so lahko veliko bolj uspešni tisti, ki imajo manj budžeta za marketing kot 

pa tisti, ki imajo enormne zneske. V roku 10 let bo šlo vse preko interneta.  

Intervju je bil opravljen in posnet 11. 3. 2016.



Priloga 5 

 

PRILOGA 5: INTERVJU Z MAJO JAHN, TERME OLIMIA 

1. Kako kombinirate orodja marketinškega komuniciranja? Kateremu namenjate največ 

in kateremu najmanj pozornosti? Katere vrste marketinškega komuniciranja znotraj 

posameznega orodja uporabljate? 

Konstantno se poslužujemo tiskanega medija. Radijske in TV oglase pa imamo samo ob 

kampanjah. Prilagajamo se glede na stanje, zasedenost, katero kampanjo želimo komunicirati. 

Naša največja udarna kampanja je poletna, kar se tiče TV-ja in radia. Oglase prilagajamo 

ciljni publiki. Temeljito premislimo, na katere trge gremo. Posneli smo tudi promocijski spot, 

ki ga uporabljamo tudi na sejmih. Brošure in knjižice imamo. Cenike vsako leto menjujemo. 

Tukaj smo usmerjeni na komunikacijo našega produkta, ki ga ponujamo. Zgibanke so 

sezonske narave, uporabljamo jih tudi za sejme. Prilagojene so ciljni publiki, tržišču, tudi 

posameznemu sejmu. Oglasnih desk nimamo. Elektronske prikazovalnike imamo po vseh 

hotelih. Simbole in logotipe imamo.  

Nagradne igre imamo, predvsem preko socialnih omrežjih, kot je Facebook. Imamo natečaje 

fotografij, predvsem čez poletno kampanjo, ko lahko sliko objaviš na Facebooku. Nagradne 

igre so tudi na sejmih. S tem pridobivamo bazo. Sploh na sejmih je praksa, da imamo s seboj 

anketne vprašalnike. Nagrade so znotraj naših storitev (naša praktična darila, storitve – 

masaža, kopanje, bivanje, paketi). Velik del marketinškega proračuna gre za sejme doma in v 

tujini. Ta del se postopno zmanjšuje. Sejmi v tujini niso več to, kar so bili. Poskušamo se 

preusmeriti. Na domačem trgu smo že prepoznani, tu se predstavljamo v okviru Regionalne 

destinacijske organizacije Dežela Celjska. Hodimo na sejme v sklopu STO in SSNZ. Trend je 

takšen, da nastope na sejmih racionaliziramo. Predstavitve delamo. Imamo predstavitve, 

vezane na »B to B«. Samostojno organiziramo v sodelovanju z različnimi ambasadami v 

tujini. Na ambasade povabimo svoje poslovne partnerje oz. potencialne partnerje. Naredimo 

predstavitev. Kupončki so dvoje – interno pospeševanje prodaje, kar delamo za goste, ki 

pridejo v hotel, dobijo na recepciji kupončke za različne ugodnosti po hotelu, npr. za pijačo v 

naši vinoteki, za frizerski salon, darilni bon za večerjo v okolici. Tukaj sodelujemo z lokalnim 

okoljem. Drugo pa so zunanji kuponi, Kuponko, 1na dan. Tega se zelo izogibamo. 

Zagovarjamo kakovost produkta, ki jo imamo. Smo sigurno eno od dražjih zdravilišč. Pa tudi 

eno najbolj kakovostnih, o tem govorijo nagrade. Hotel Sotelia na primer. Znižanja imamo 

bolj poredko. V smislu, da dodamo obstoječi ceni kakšno dodatno storitev zraven. Lahko si 

izberejo gratis storitev v svojem paketu bivanja. Lahko si izberejo brezplačen vstop v 

wellness, najem kolesa, izlet v Olimje z vlakcem.  

Odnosi z javnostmi. Novinarska konferenca je enkrat na leto, vedno. Na njej se predstavijo 

rezultati preteklega leta. Če so kaki izredni dogodki, obletnice, so tudi novinarske konference. 

Letos imamo 50. obletnico Term Olimia v septembru, tako da bo še ena »izredna« novinarska 

konferenca. Sponzorstvo. Sponzoriramo dosti, predvsem na lokalnem nivoju (npr. športna 

društva, KK Terme Olimia). Doniramo tudi. Letos smo fokusirani na 50 let in spremljevalne 



Priloga 5 

 

 

dogodke. Predstavitvena občila, revije, prospekti – pojavljamo se lokalno, stalno so zakupi v 

časopisih. Ob 50. obletnici imamo tedenske ugodnosti, ki so fokusirane na okoliško javnost. 

50 let 50 tednov ugodnosti je slogan. Je tudi cel CGP, izdelan ob tej obletnici, kontinuirano in 

strateško komuniciramo obletnico. Dogodki. Seveda. Nazadnje smo imeli koncert Iztoka 

Mlakarja. Tudi poroke organiziramo, tako obrede kot slavja. Vezana prodaja, da. 

Kombiniramo znamke Term Olimia in Term Tuhelj na Hrvaškem – te so 30 km oddaljene, so 

blizu Zagreba. Tržimo paket, ki vsebuje obe destinaciji, v enem oglasnem sporočilu.  

Osebna prodaja. Da. Prodajniki imajo »B to B« komunikacijo s partnerji (agencije, 

operaterji), osebna prodaja gre na ta del. Če splošno gledamo vse trge skupaj, polovica je 

sigurno prodajniških.  

Imamo svojo bazo, vpeljali smo lojalnostni sistem. Ljudje izpolnijo pristopno izjavo, 

označijo, ali želijo prejemati podatke po mailu, po pošti. Večkrat letno naredimo direktno 

pošto na celotno bazo. Čez leto delamo večkrat akcije, da dobimo nove člane. Elektronsko 

bazo imamo tudi. Bazo tudi segmentiramo, in tako gredo včasih e-maili ven vsak teden. Mi 

goste usmerjamo v termine, kjer mi nimamo povpraševanja. Trženje po telefonu tudi imamo, 

to so občasne akcije. Nimamo pa klicnega centra. Naš oddelek rezervacij sprejema klice od 

zunaj, ko pa je zatišje, pa se goste tudi pokliče, predvsem stalne. Last in First minute se 

poslužujemo. Najraje bi se posluževali First minute, da bi imeli zagarantiran obisk. Imamo pa 

pravilo, da res ni nikoli kasneje bolj ugodne ponudbe. Veliko damo na kredibilnost. 

Pospešujemo on-line pakete.   

Kampanja od ust do ust nam gre dobro, ker je pri nas ogromno uradnikov, stalnih gostov, ki 

se vračajo in nekako promovirajo naše zdravilišče. Digitalno marketinško komuniciranje. 

Imamo vse kanale (YouTube, Google AdWords, FB). Imamo zunanjo agencijo, ki nam dela 

analitiko. Eno osebo znotraj pa imamo za digitalne medije, našo spletno stran. Imamo 

mesečne analize digitalnega marketinškega komuniciranja.  

2. Katere vrednote so pomembne v procesu marketinškega komuniciranja z vidika 

graditve blagovne znamke? 

Jaz bi rekla, da je to pridobitev zaupanja v kakovost. Da ljudje vedo, da ne bodo razočarani, 

da dobijo vedno več, kot so pričakovali. Vseskozi delamo na kakovosti storitve. 

3. Kako komunicirate vaše primerjalne prednosti? Kako komunicirate vašo blagovno 

znamko? Kakšen pomen pripisujete blagovni znamki? 

Naša primerjalna prednost številka ena je sigurno kakovost. Imamo priznanja, bili smo že 

šesto leto zapored razglašeni za najboljši wellness v Sloveniji. Nato je prednost povezava z 

lokalnim okoljem, v paketih vključujemo domačnost.  



Priloga 5 

 

Znamko enotno komuniciramo preko CGP Terme Olimia. Imamo veliko elementov CGP-ja, 

veliko je tudi drobnega materiala. Rokovnike, darilca v sobi, npr. antistres žogice, vse v enaki 

celostni podobi. 

4. Ali se osredotočate na zdraviliški ali bolj na wellness turizem? 

Skušamo kombinirati oboje, sigurno je wellness pri nas močnejši, je v ospredju, najboljši smo 

v wellnessu. Tudi ciljna publika so wellness gostje. 

5. Kako strateško marketinško komunicirate z domačimi gosti in kako s tujimi? Ali imate 

dve ločeni strategiji?  

Strategijo imamo seveda ločeno za domače in tuje goste. 

6. Ali stalno spremljate trende razvoja in družbene spremembe za prilagajanje 

marketinškega komuniciranja? 

Spremljamo družbene spremembe in trende. Glede na dogodke se prilagajamo trgu. Čez 

poletje hočemo veliko ljudi spomniti na kombinacijo hrvaško morje plus Terme Olimia par 

dni.  

7. Pomoč katerih institucij in združenj imate? Na kakšen način vas podpirajo? Kako 

sodelujete s partnerji na lokalni ravni? 

Komuniciramo s SSNZ in STO. Komunikacija je v redu, vključeni smo v vse marketinške 

skupine. Pri strategiji smo bili vključeni zraven, pri STO pa je bil zraven predstavnik vseh 

naravnih zdravilišč Iztok Altbauer. Se udejstvujemo. Tudi lokalno.   

8. Kako ste zadovoljni s strategijo razvoja in trženja slovenskih naravnih zdravilišč? 

Vam je v pomoč pri načrtovanju strategije marketinškega komuniciranja? 

Morda so v strategiji poudarjeni nekateri trgi, ki niso najbolj primerni in so preveč oddaljeni. 

Drugače se nam sama strategija zdi v redu.  

9. Ali se udeležujete sejmov? Kaj menite o tem orodju marketinškega komuniciranja? 

Velik del marketinškega proračuna gre za sejme doma in v tujini. Ta del se postopoma 

zmanjšuje. Sejmi v tujini niso več to, kar so bili. Poskušamo se preusmeriti. Na domačem trgu 

smo že prepoznani, tu se predstavljamo v okviru Regionalne destinacijske organizacije Dežela 

Celjska. Hodimo na sejme v sklopu STO-ja in SSNZ. Trend je takšen, da nastope na sejmih 

racionaliziramo. Prisotni smo na sejmih, kjer je za nas ključna publika, npr. Avstrijska-

Koroška, Štajerska, severni del Italije. Kjer imamo dosti direktnih gostov, kjer je velik 

potencial, se sejmov udeležujemo aktivno (imamo svojo stojnico, se predstavljamo). Tam, 

kjer imamo več prodaje preko posrednikov (Skandinavija, Benelux), pa ne gremo z direktnim 
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samostojnim nastopom na sejme, ampak se dogovorimo z našimi posredniki (agencijami) in 

na njihovi stojnici predstavljamo našo ponudbo. Več je »B to B« pristopa. Opaža se trend v 

tujini in doma, da je na sejmih, ki so za splošno javnost, manjše zanimanje. Ljudje vse bolj 

iščejo informacije za rezervacije, bivanje, hotele preko spleta.  

10. Ali zastavljate cilje marketinškega komuniciranja po metodi SMART (S – specific, 

M – measurable, A – actionable, R – reasonable, T – timescale)? 

Da. Posebej merljivost je zelo pomembna. 

11. Kako izbirate komunikacijske kanale? 

12. Kako določate proračun za marketinško komuniciranje (metoda razpoložljivih 

sredstev, metoda deleža od vrednosti prodaje, metoda primerjave s konkurenti, metoda ciljev 

in nalog)? 

Proračun za marketing določamo glede na plan prihodkov od bivanja. Potem pa se znotraj po 

trgih razdeli po različnih deležih, odvisno od tega, koliko nam ustvari en določen kanal.  

13. Kje so neizkoriščene priložnosti pri bolj učinkovitem marketinškem komuniciranju? 

Rezerve so, seveda. Vidim jih v on-line trženju. Veliko rezerve je v včlanitvi v naš klub. Naš 

cilj je, da bi bil vsak naš gost Terme Olimia tudi član naše baze. 

14. Ali imate poseben oddelek za marketing? Morda celo za marketinško komuniciranje? 

Kako je organizirano delo? 

Imamo poseben oddelek za marketing, kjer so štiri osebe. Vodja marketinga in še trije. Eden 

je zadolžen za spletni del, dva sta v operativi. Vodja pa je zadolžen za strateško marketinško 

komuniciranje. Smo zelo povezani med sabo. Marketing in prodaja sta zelo povezana.  

15. Kako močno se zaposleni zavedajo pomena marketinga in marketinškega 

komuniciranja? Na kako visoki ravni je marketinška kultura in kako je prisotna v vrednotah 

zaposlenih? 

Vsi se zavedajo pomena marketinga.  

16. Ali je pri vas prisoten zunanji marketing (organizacija-odjemalec), interni marketing 

(organizacija-zaposleni), kot tudi interaktivni marketing (zaposleni-odjemalec)? 

Da. 

17. Kdo po vašem mnenju zmaguje v marketingu in marketinškem komuniciranju (ali bolj 

drzni, bolj učinkoviti, bolj inovativni, bolj usposobljeni)? 
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Kombinacija vsega mora biti. Moraš biti drzen, učinkovit, usposobljen. Digitalni marketing 

smo rekli, da nam je zelo pomemben. Tam je veliko kreative. 

Intervju je bil opravljen in posnet 11. 3. 2016





Priloga 6 

 

PRILOGA 6: INTERVJU Z DRAŽENOM VRANJEŠEM KOSIJEM, TERME KRKA 

1. Kako kombinirate orodja marketinškega komuniciranja? Kateremu namenjate največ 

in kateremu najmanj pozornosti? Katere vrste marketinškega komuniciranja znotraj 

posameznega orodja uporabljate? 

Kar se tiče oglaševanja, imamo vse. Pri oglaševanju Terme Krka delamo strukturirane akcije. 

Imamo zelo segmentirano ciljno skupino, ki jo želimo primarno nagovoriti in pa tudi neke 

spin enote, kjer vemo, da bo na račun oglaševanja prišlo do neke integracije z neko 

sekundarno skupino potencialnih gostov. Potem se dejansko zadeva prelevi v projektni 

management, ki bazira na analizi podatkov. Največkrat so ključni prihodi gostov, ki jih 

dotično oglašujemo z akcijami v preteklih dveh letih, da vidimo dejansko sezonskost teh 

gostov, zakaj in kako se obnašajo, kdaj iščejo produkte, kdaj imajo želje po termalnem 

oddihu. Vse to je platforma, da se sploh lahko lansira kampanja. Ne delamo več iz vsakega 

praznika, dogodka tudi samostojne akcije. To je produkcijsko nenormalno zahtevna zgodba. 

Imamo »korpo« kampanje, kot je »vroča cena za zimsko hladne dni«. Te kampanje so 

raztegnjene od novembra do konca februarja oz. začetka marca. Vsi so nagovorjeni z enim in 

istim produktom. To dejansko optimizira tako proračun, čas in resurse. V osnovi zelo veliko 

digitalno oglašujemo. Odziv je zelo velik na vseh digitalnih kanalih. Dejansko gre za izredno 

transparenten in merljiv medij. Največ je Googla, displaya, Facebooka. Imeli smo nekaj 

Skypa, kjer je CTM izredno velik. Imamo cilj, da bi bila spletna stran dejansko primarni 

kanal. Ker je spletna stran naše domače okolje, tukaj želimo čim več iztržiti. Delamo na 

algoritmu »best price best value«. Zelo pomembna je uporabniška izkušnja na spletni strani. 

Kar se tiče trendov, smo zelo veliko naredili na video produkciji. To potem uporabimo na 

digitalnih kanalih. Močan poudarek bo na integraciji video materialov na spletno stran. 

Imamo brošure, knjižice, zgibanke. Znaki na prikazovalnikih (rollerji, jumbo plakati, 

citylighti). To bolj malo, če pa že, pa to delamo lokalno. Zaenkrat smo dali prednost TV 

oglasom. Avdiovizualna gradiva uporabljamo na različnih kanalih. Imamo zelo močno 

definirano korporativno komunikacijo. Z vidika Krke smo dolžni natančno komunicirati in je 

vsaka komunikacija tudi usklajena.  

Kar se tiče pospeševanja prodaje imamo nagradne tekmovalne igre. To uporabljamo v 

kampanjah. Socialni mediji so primarni medij za te zadeve. Vedno gledamo, da je 

nagrajencev več z enakovrednimi nagradami. Gre za simbolične vrednosti nagrad. Glede 

sejmov prihaja do razlik v razumevanju dodane vrednosti sejma. Sam trg je tudi pokazal, da 

se sejmi združijo v enega, postajajo dveletni itd. Včasih so bili sejmi špica cele zgodbe. Danes 

tega ni več. Ne verjamem več v 2000 letakov, ki jih daš v roke ljudem na sejmih. To je 

preživeti model. Morda, če bi rekli, sejem je čez dva meseca in bi glede na to lansirali 

kampanjo in ustvarili platformo, ki bi se pokrila s transferji v naših termah. To morda. Obisk 

sejmov je velik finančni zalogaj. Kar se tiče predstavitev, je tukaj proaktivnost na strani »B to 

B«. Kar pomeni, da želimo imeti ciljne skupine – predstavnike v drugi državi, operaterje, 
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zdravnike. Želimo imeti zaprte skupine, ki jim bolj strokovno in poglobljeno predstavimo 

ponudbe in ideje. Kar se tiče kuponov, gre za neki trend, ki smo ga mi zajezili, saj smo samo 

eno termalno enoto vključili v kupone. To je Otočec. Smo tudi cenovno pozicionirani v 

primerjavi z našimi ostalimi termami. Ciljamo na goste, kjer popust ni prva stvar, ampak je 

prva stvar velika vrednost produkta. Uporaba kuponov ne bi smela biti v osnovi primarni 

kanal pospeševanja prodaje. Če nimate branda in prepoznane destinacije, potem je to zelo 

rizičen model. Zelo zanimivo bi bilo za en mesec ugasniti kupone in videti kaj se zgodi. Kar 

se tiče znižanj, je pri nas stališče, da cenovnega grupiranja nimamo v strategiji. Imamo 

sezonske akcije in ne linearnih. Nizkoobrestne kredite imamo. Imamo določen del 

financiranja na obroke, brez kreditnih oblik.  

Pri instrumentu odnosi z javnostmi imamo tiskovna poročila, govore, seminarje, dobrodelna 

darila, sponzorstva. Sponzoriramo obstoječim partnerjem dogodke, desete obletnice, letne 

skupščine. Nikoli ne govorimo o ogromnih sponzorstvih tipa Planice. Sponzoriramo športne 

klube, vendar ostajamo v bolj neki zadržani poziciji. S tem izboljšujemo odnose s partnerji na 

dolgi rok. Na event managementu še precej delamo. Imamo poroke na Otočcu, v Strunjanu. 

Tudi povabimo partnerje na dogodke.  

Pri instrumentu osebne prodaje »B to B« oddelek dela prodajne predstavitve, prodajna 

srečanja, sejme, študijske ture. Sodeluje tudi v projektih s partnerji na sejmih in razstavah.  

Glede neposrednega trženja lahko rečem, da smo kataloge optimizirali na račun interneta. 

Fizičnih mailingov uporabljamo zelo veliko za člane kluba Terme Krka. Kar se tiče 

prodajnega vidika, je preko tega medija izredno hitra povratna informacija. Elektronski mail 

pošiljamo vsak teden. Delamo pol izobraževalne in pol prodajne maile. Izogibamo se 

komunikaciji cen. Pri trženju po telefonu gremo razvojno naprej. Tukaj je velik potencial. 

Izoblikovali smo posebno ekipo ljudi, ki jih izobražujemo.  

2. Katere vrednote so pomembne v procesu marketinškega komuniciranja z vidika 

graditve blagovne znamke? 

Zelo pomembne so vrednote matične družbe. Krka je sinonim za kakovost, tradicijo, 

stabilnost, dobičkonosnost. Je stabilna, pozitivna. Njene terme to izžarevajo. 

3. Kako komunicirate vaše primerjalne prednosti? Kako komunicirate vašo blagovno 

znamko? Kakšen pomen pripisujete blagovni znamki? 

Omenil bi projekt Gremo me po svoje. Postavili smo centralni paket, ki je bil isti v vseh 

termalnih enotah. Največ paketov smo prodali v Dolenjskih Toplicah. Torej poosebljajo 

vrednote wellnessa. Zadeli smo emocijo, idejo, ceno. Tako gradimo krovno znamko Terme 

Krka. Če nimate zgrajene blagovne znamke na trgu, ne morete prodajati emocije na trgu. Mi 

imamo v Sloveniji zgrajeno blagovno znamko. V tujini še ne. Kot primer lahko izpostavim 
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penzionsko hrano. Ta je pri nas na najvišji možni ravni kar se tiče term v Sloveniji. Ko 

narediš analizo obiskov gostov, je hrana izredno visoko ocenjena. Morda to premalo 

poudarjamo. Ne manipuliramo s ceno. Če hočeš kakovost v hrani, so stroški visoki. 

Petdesetletnik je danes aktivno obremenjen 10–12 ur. To so zelo aktivni ljudje, ki imajo dva 

do tri hobije. Kaj jim ponuditi? Mi smo ponudili »medico-wellness« programe, ki so izredno 

strokovni. Imamo jih v Šmarjeških Toplicah. Imamo strokovnost in know-how. Cela ekipa 

ljudi dela za samo eno osebo. Izbrali smo slogan »Vitalni. Zdravi. Ponosni nase.« Zdaj smo 

lansirali to kampanjo. Nato moramo narediti še tri kampanje, da sploh zgradimo blagovno 

znamko za Šmarješke Toplice. Trge je treba gledati, analizirati in se hitro odzivati. Da 

zmanjšaš rizik. Tukaj je strateški element.  

4. Ali se osredotočate na zdraviliški ali bolj na wellness turizem? 

5. Kako strateško marketinško komunicirate z domačimi gosti in kako s tujimi? Ali imate 

dve ločeni strategiji? Morda stalni gostje?  

Imamo ločeni strategiji. 

6. Ali stalno spremljate trende razvoja in družbene spremembe za prilagajanje 

marketinškega komuniciranja? 

Seveda jih spremljamo. Tukaj je za nas priložnost. Pripravili bomo nove projekte. Izbrali 

bomo dva ali tri trge, plasirali alternativno ponudbo in se potem dejansko organizirali. Npr. 

ruski trg ni več isti trg. Njihovi gostje so kupno močni, vendar jih je treba pripeljati.  

7. Pomoč katerih institucij in združenj imate? Na kakšen način vas podpirajo? Kako 

sodelujete s partnerji na lokalni ravni? 

Bil sem aktivno prisoten na zadnjih sestankih SSNZ. Moje videnje je tako, da je prišlo do 

momenta, kjer je dozorelo prepričanje, da gre za neizkoriščeni model. Če konkretiziram. 

Največ potenciala je na odpiranju novih trgov. In pa v krovnih kampanjah, ki jih STO dela v 

Sloveniji. Zadevo je treba poglobiti. Strategija zdrave vode je izredno velika priložnost, da se 

zgradi konstruktiven trikotnik. Sredstva, namenjena promociji zdravih voda, so precej 

povečana. S pravimi ljudmi in s pravimi projekti dejansko lahko vsi skupaj iztržimo več. 

Vprašati se moramo, katere tri stvari imajo največ potenciala. Vse bi delali, ne vemo pa, če bo 

to učinkovito in profitabilno. Člani SSNZ-ja se moramo dejansko poenotiti, kaj bomo 

komunicirali. Tukaj je še precej rezerv. 

8. Kako ste zadovoljni s strategijo razvoja in trženja slovenskih naravnih zdravilišč? 

Vam je v pomoč pri načrtovanju strategije marketinškega komuniciranja? 

9. Ali se udeležujete sejmov? Kaj menite o tem orodju marketinškega komuniciranja? 
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Včasih so bili sejmi špica cele zgodbe. Danes tega ni več. Ne verjamem več v 2000 letakov, 

ki jih daš v roke ljudem na sejmih. To je preživeti model. Morda, če bi rekli, sejem je čez dva 

meseca in bi glede na to lansirali kampanjo in ustvarili platformo, ki bi se pokrila s transferji v 

naših termah. To morda. Obisk sejmov je velik finančni zalogaj. Kar se tiče predstavitev, je 

tukaj proaktivnost na strani »B to B«. Kar pomeni, da želimo imeti ciljne skupine – 

predstavnike v drugi državi, operaterje, zdravnike. Želimo imeti zaprte skupine, ki jim lahko 

bolj strokovno in poglobljeno predstavimo ponudbe in ideje. 

10. Ali zastavljate cilje marketinškega komuniciranja po metodi SMART (S – specific, 

M – measurable, A – actionable, R – reasonable, T – timescale)? 

Da. 

11. Kako izbirate komunikacijske kanale? 

Jaz prihajam iz medijev. Medijska strategija mi je blizu. Kampanje tudi. Izbira in testiranje 

kanalov sta definitivno zelo pomembna. Tudi cenovna učinkovitost je zelo pomembna. To 

vseskozi merimo. Kampanje so zelo skrbno načrtovane. 

12. Kako določate proračun za marketinško komuniciranje (metoda razpoložljivih 

sredstev, metoda deleža od vrednosti prodaje, metoda primerjave s konkurenti, metoda ciljev 

in nalog)? 

V osnovi imamo letni proračun. Imamo tudi letni proračun za globalne regije. Mesečno 

dobimo poročila s trgov. Seveda smo dejansko v mejah proračuna. Stremimo k temu, da 

najdemo strateške kanale.  

13. Kje so neizkoriščene priložnosti pri bolj učinkovitem marketinškem komuniciranju? 

S pravimi ljudmi in s pravimi projekti dejansko lahko vsi skupaj iztržimo več. Vprašati se 

moramo, katere tri stvari imajo največ potenciala. Vse bi delali, ne vemo pa, če bo to 

učinkovito in profitabilno. Člani SSNZ-ja se moramo dejansko poenotiti, kaj bomo 

komunicirali. Tukaj je še precej rezerv. 

14. Ali imate poseben oddelek za marketing? Morda celo za marketinško komuniciranje? 

Kako je organizirano delo? 

Imamo marketing in prodajo. Imamo štiri prodajne regije, vsaka od njih ima vodjo. V 

marketingu je zaposlenih pet ljudi. Jaz delam prodajo in marketing v regiji 1. V marketingu 

imamo enega zaposlenega, ki skrbi za oglaševanje. Nato je tu zaposleni, ki skrbi za socialne 

medije. Imamo tudi grafičnega oblikovalca, PR-ovca in asistenta za večje projekte. Z njihove 

strani imamo hitre informacije. 
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15. Kako močno se zaposleni zavedajo pomena marketinga in marketinškega 

komuniciranja? Na kako visoki ravni je marketinška kultura in kako je prisotna v vrednotah 

zaposlenih? 

Zaposleni se zavedajo pomena marketinga in marketinškega komuniciranja. Krovna strategija 

je dokument, ki je vsem poznan po vseh poslovnih enotah. Ima svoje posebno mesto in je 

viden vsem uslužbencem. 

16. Ali je pri vas prisoten zunanji marketing (organizacija-odjemalec), interni marketing 

(organizacija-zaposleni), kot tudi interaktivni marketing (zaposleni-odjemalec)? 

Da. 

17. Kdo po vašem mnenju zmaguje v marketingu in marketinškem komuniciranju (ali bolj 

drzni, bolj učinkoviti, bolj inovativni, bolj usposobljeni)? 

Težko bi kaj izločil. Našteto in še veliko več. 

Intervju je bil opravljen in posnet 8. 3. 2016.
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PRILOGA 7: INTERVJU Z LIVIJO KOVAČ KOSTANTINOVIČ, STO 

1. Kako kombinirate orodja marketinškega komuniciranja? Kateremu namenjate največ 

in kateremu najmanj pozornosti? Katere vrste marketinškega komuniciranja znotraj 

posameznega orodja uporabljate? 

Težko ocenim, kako posamezno zdravilišče komunicira. V letošnjem letu in v naslednjem letu 

tematiki zdravih voda dajemo posebno pozornost, to je naša vodilna tematika pri 

komunikaciji na tujih trgih in tudi na domačem trgu. Tematiko zdrave vode, wellness 

komuniciramo z vsemi orodji: sejmi, workshopi, oglaševalske kampanje, digitalne kampanje 

(teh je tam okrog 35–40 %), tiskovne konference, newsletterji. Ravnokar so se kolegi vrnili iz 

Berlina, kjer je bila cela stojnica na temo vode na eni strani, na drugi strani pa tematika 

aktivnega oddiha. Z zdravilišči na tem področju tesno sodelujemo. Kar se ponudbe zdravilišč 

v Sloveniji tiče, zdravilišča v prenočitve v turizmu prispevajo 1/3, torej so eden glavnih 

ponudnikov v Sloveniji. Če pogledamo celotno strukturo, so zdravilišča 1/3, obala malo manj 

kot 1/3, ostalo odpade na druge produkte in destinacije. 

2. Katere vrednote so pomembne v procesu marketinškega komuniciranja z vidika 

graditve blagovne znamke? 

Peto oz. šesto leto uporabljamo krovni pozicijski slogan »Zelena, aktivna in zdrava 

Slovenija«. Ta izhaja iz samega jedra I feel Slovenia. »Zelena« predstavlja našo trajnostno 

usmeritev, edinstveni USP na področju neokrnjene narave. Na to se navezuje element 

»aktivna«, pri nas je možnost aktivnega oddiha v neokrnjeni naravi (pohodništvo, 

kolesarjenje, rafting, kanuji) in kot tretje »zdrava« izhaja iz prvih dveh elementov in se odraža 

predvsem v ponudbi slovenskih zdravilišč in kulinarike.  

3. Kako komunicirate vaše primerjalne prednosti? Kako komunicirate vašo blagovno 

znamko? Kakšen pomen pripisujete blagovni znamki? 

Komuniciramo, da smo mi dežela, kamor lahko pride turist, da si povrne ali ohrani zdravje, ki 

ga ima. Tu pride segment zdravilišč najbolj intenzivno do izraza. To ne pomeni, da zdravilišča 

niso povezana tudi z aktivna, pa zelena, vsa zdravilišča so umeščena v zeleno okolje, na 

njihovo ponudbo se navezuje ostala ponudba npr. kolesarjenja, pohodništva oz. vsega, kar je v 

neokrnjeni okolici. Letošnja tematika in tematika prihodnjega leta so zdrave vode. Slovenija 

ima pitno vodo z največ magnezija na svetu, to je Donat MG.  

4. Ali se osredotočate na zdraviliški ali bolj na wellness turizem? 

Kar se tiče zdravilišč, je bil intenzivni investicijski val predvsem v letih 2008–2009, kjer so 

veliko investirali v infrastrukturo, po tem obdobju pa potekajo investicije predvsem v mehke 

faktorje, bolj v vsebine. Danes poteka močna segmentacija. Ne želimo biti masovna turistična 
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destinacija. Zdravilišča se morajo bolj profilirati na trgu. V Radencih so npr. specializirani 

predvsem za srčne bolnike. Specializacija koristi njim in turistu, ki ve, kaj dobi.  

5. Kako strateško marketinško komunicirate z domačimi gosti in kako s tujimi? Ali imate 

dve ločeni strategiji?  

Pri nas je več kot 20 % aktivnosti in sredstev, usmerjenih na tuje trge. V Sloveniji ne 

nagovarjamo široke ciljne javnosti, razen preko družbenih omrežij. Strokovno javnost 

nagovarjamo na dveh velikih dogodkih. Eno so Dnevi slovenskega turizma. Drugo pa je 

Strateški forum Bled. Tam imamo svoj turistični panel, ki je prav tako strokovne narave. Še 

en velik dogodek je Slovenska turistična borza, kjer gostimo 300 tujcev in 300 domačih. Gre 

za pospeševanje prodaje oz. neposredno prodajo. Na sestankih se prodajajo paketi tujcem, ki 

so zainteresirani. Slovenijo promoviramo kot turistično destinacijo. Doma smo se osredotočili 

na poslovno javnost, to je »B2B« javnost.  

6. Ali stalno spremljate trende razvoja in družbene spremembe za prilagajanje 

marketinškega komuniciranja? 

V STO-ju spremljamo tako družbene spremembe kot konkurenco. STO ima poseben oddelek 

za raziskave in razvoj, kjer analitično spremljamo vse trende. Sodelujemo z UNWTO, WEF. 

V raziskavah sodelujemo s SURS-om. Spremljamo in analiziramo statistične podatke. Vse 

naše raziskave so objavljene na spletni strani www.slovenia.info/raziskave. Delamo analize 

spletnih omrežij o percepciji Slovenije. Aktivno spremljamo, kako se turistični tokovi 

premikajo, kakšni so razlogi za to, kakšne bi bile lahko posledice za naš trg in v skladu s tem 

se prilagajamo. Begunska kriza vpliva na odločitve nekaterih emotivnih trgov, recimo Rusov, 

ki so tradicionalno zelo veliko potovali v Turčijo. Posledično, kar se v Turčiji in Grčiji 

dogaja, so se premaknili ti turistični tokovi. Največja »zmagovalka« je Španija, ki je že 

razprodana. Tam ne bo znižanj cen. Tudi na Hrvaškem ne. Po indeksu varnosti smo zelo 

visoko, 8. v Evropi, 15. v svetu. 30 % več sredstev bomo namenili na trg Rusije oz. Moskvo. 

Kolegi odhajajo zdaj na MITT Moskva. Predvsem komuniciramo Slovenijo kot varno 

destinacijo. Za vsemi ukrepi, ki stremijo k temu, tudi mi stojimo. 

7. Pomoč katerih institucij in združenj imate? Na kakšen način vas podpirajo? Kako 

sodelujete s partnerji na lokalni ravni? 

STO pri razvoju in promociji sodeluje s Skupnostjo slovenskih naravnih zdravilišč.  

8. Kako ste zadovoljni s strategijo razvoja in trženja slovenskih naravnih zdravilišč? 

Vam je v pomoč pri načrtovanju strategije marketinškega komuniciranja? 

9. Ali se udeležujete sejmov? Kaj menite o tem orodju marketinškega komuniciranja? 
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Pri nas je več kot 20 % aktivnosti in sredstev, usmerjenih na tuje trge. V Sloveniji ne 

nagovarjamo široke ciljne javnosti, razen preko družbenih omrežij. Strokovno javnost 

nagovarjamo na dveh velikih dogodkih. Eno so Dnevi slovenskega turizma. Drugo pa je 

Strateški forum Bled. Tam imamo svoj turistični panel, ki je prav tako strokovne narave. Še 

en velik dogodek je Slovenska turistična borza, kjer gostimo 300 tujcev in 300 domačih. Gre 

za pospeševanje prodaje oz. neposredno prodajo. Na sestankih se prodajajo paketi tujcem, ki 

so zainteresirani. Slovenijo promoviramo kot turistično destinacijo. Doma smo se osredotočili 

na poslovno javnost, to je »B2B« javnost.  

10. Ali zastavljate cilje marketinškega komuniciranja po metodi SMART (S – specific, 

M – measurable, A – actionable, R – reasonable, T – timescale)? 

Da. Analitika je pomembna pri vseh akcijah in kampanjah, še posebej pri digitalnih 

kampanjah, kjer je analitika zelo natančna. Pri oglaševalskih akcijah opredelimo ciljno 

skupino, minimalni ciljni doseg skupine, področje, navade gledalcev. Osredotočamo se na 

slogan zelena, aktivna, zdrava.  

11. Kako izbirate komunikacijske kanale? 

Največ je spletnega oglaševanja na družbenih medijih. Lani smo imeli dve veliki televizijski 

kampanji v Avstriji in Nemčiji. V Italiji pa smo imeli outdoor oglaševanje. Mi 

komunikacijske kanale določamo v sodelovanju s slovenskim turističnim gospodarstvom in 

ostalimi ključnimi partnerji slovenskega turizma. Na trgih, kjer imamo predstavništva, 

vsebinske inpute za opredelitev komunikacijskih kanalov določimo skupaj s predstavništvi, ki 

jih imamo na tujih trgih (v Italiji, Avstriji, Nemčiji in dve informacijski pisarni v Londonu in 

Tokiu). Predstavniki nam povedo, kaj je najmočnejše orodje na določenih trgih. Pri 

opredelitvi komunikacijskih kanalov na vseh trgih določimo kriterije: od kod prihajajo gostje, 

od kod bi še lahko prihajali, določita se sedanji trg, potencialni trg. Glede na to se izbere 

orodje in potem v ospredje stopi kreativa. Običajno ne gre za eno samo orodje, ampak 

marketinški mix, vendar pogosto s poudarkom na enem – najučinkovitejšem orodju.  

12. Kako določate proračun za marketinško komuniciranje (metoda razpoložljivih 

sredstev, metoda deleža od vrednosti prodaje, metoda primerjave s konkurenti, metoda ciljev 

in nalog)? 

Imamo dvoletni proračun, letno ga potrdi vlada. Program najprej potrdi strokovni svet, nato 

ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo kot resorno ministrstvo in na koncu vlada. 

Finančno imamo za eno leto vnaprej določen proračun.  

13. Kje so neizkoriščene priložnosti pri bolj učinkovitem marketinškem komuniciranju? 

Skupaj smo naredili komunikacijski načrt zdravih voda za letošnje leto. Priložnosti in 

možnosti so vedno. V okvirih z danimi sredstvi, ljudmi in časom je maksimalno narejeno. Jaz 
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lahko govorim o orodjih, ki jih tudi mi uporabljamo. Neposredno trženje, pospeševanja 

prodaje: to so ravno workshopi, zdravilišča se jih glede na oceno trga udejstvujejo. Vsako 

zdravilišče oceni, katero orodje je za kateri trg najboljše. Zdaj je bilo 27 partnerjev na ITB 

borzi v Berlinu, 7 do 8 zdravilišč je bilo prisotnih. Zagotovo je razlika v tem, da mi 

promoviramo Slovenijo kot turistično destinacijo in zdraviliščni produkt na krovni ravni. 

Zdravilišča pa sama promovirajo svojo ponudbo.  

14. Ali imate poseben oddelek za marketing? Morda celo za marketinško komuniciranje? 

Kako je organizirano delo? 

Marketinške aktivnosti so razdeljene med tri ključne oddelke, lahko bi rekli tri stebre. Prvi 

steber skrbi za predstavitev slovenskega turizma na sejmih, workshopih, borzah in drugih 

poslovnih dogodkih, pretežno v tujini. Drugi steber skrbi za digitalno komuniciranje, kjer je 

tudi komuniciranje preko družbenih omrežij, oglaševanje po spletu. Tukaj je veliko 

komuniciranja s tujino. Tretji steber je steber razvoja in raziskav. Sama sem aktivna v oddelku 

za komunikacije, brandingu. Sem vodja tržnega komuniciranja v Sloveniji, pristojna sem tudi 

za znamko I feel Slovenia.  

15. Kako močno se zaposleni zavedajo pomena marketinga in marketinškega 

komuniciranja? Na kako visoki ravni je marketinška kultura in kako je prisotna v vrednotah 

zaposlenih? 

Strateško komuniciranje pripomore k boljšim poslovnim rezultatom. Zaposleni se zelo 

zavedajo, kako velik pomen ima strateško komuniciranje. Na to temo se tudi veliko 

izobražujemo. Marketinško komuniciranje strateško načrtujemo in izvajamo. Vsi poznamo 

našo strategijo in jo tudi vsakodnevno udejanjamo. 

16. Ali je pri vas prisoten zunanji marketing (organizacija-odjemalec), interni marketing 

(organizacija-zaposleni), kot tudi interaktivni marketing (zaposleni-odjemalec)? 

17. Kdo po vašem mnenju zmaguje v marketingu in marketinškem komuniciranju (ali bolj 

drzni, bolj učinkoviti, bolj inovativni, bolj usposobljeni)? 

V komuniciranju so v prednosti drzni in inovativni.  

Intervju je bil opravljen in posnet 18. 3. 2016.
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PRILOGA 8: INTERVJU Z IZTOKOM ALTBAUERJEM, SSNZ 

1. Kako kombinirate orodja marketinškega komuniciranja? Kateremu namenjate največ 

in kateremu najmanj pozornosti? Katere vrste marketinškega komuniciranja znotraj 

posameznega orodja uporabljate? 

Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč (SSNZ) sestavlja 14 slovenskih naravnih zdravilišč. 

Dejansko govorimo o 9 podjetjih, ki predstavljajo 14 zdravilišč: Krka ima tri, Sava ima štiri 

zdravilišča. Imamo devet partnerstev. Na ravni Skupnosti imamo zelo omejena sredstva za 

marketinško komuniciranje, zato ciljno komuniciramo na domačem trgu, nekaj pa tudi v 

tujini. Kar se tujine tiče, je naš partner Slovenska turistična organizacija (STO) in večino 

oglaševalskih aktivnosti delamo skupaj. Krovni koncept slovenskega turizma je pod blagovno 

znamko I feel Slovenia, produkti znotraj tega oz. stebri pa so zelena, aktivna, zdrava. V 

okviru zdrave Slovenije smo prisotni na glavnih trgih, kot so Avstrija, Italija, Nemčija, 

deloma Slovaška, Srbija, tudi Rusija. Precej teh aktivnosti je vezanih na programe Tour 

operaterjev, predvsem na nemškem trgu, deloma tudi na avstrijskem trgu, malo manj na 

italijanskem, tam gremo bolj na splošno javnost. Čedalje več je on-line marketinga, pa 

socialnih medijev seveda.  

Imamo odbor za promocijo, kjer se dogovorimo, kakšne aktivnosti bomo izvedli in podprli. 

Tu so zneski marginalno nizki, na letni ravni je proračun Skupnosti nekje 25.000–30.000 

EUR. Člani izredno intenzivno sami oglašujejo, imajo svoje kanale, svoje oglaševalske 

strategije. Potem še dodatno promoviramo s krovno blagovno znamko na določenih trgih. 

Zelo dobre rezultate se da doseči na direktnem marketingu. Imamo pa vsako leto za cilj, v 

okviru pospeševanja prodaje, da odpremo in osvajamo nove trge. Tako smo bili v zadnjih treh 

letih predvsem v zalivskih državah (Kuvajt, Arabski emirati). V zadnjih treh letih smo 

dobivali čarterje iz Kuvajta, ki so vključevali Slovenijo, pa tudi sosednje države. To so trgi, ki 

predstavljajo zelo majhen volumen, vendar pa iščejo srednji in visok rang storitev. Oni 

pridejo z družinami, ki štejejo tudi 15 ali več ljudi. Njihovo bivanje je 10 ali več dni in 

potrošnja je zelo visoka. Zavedamo se tega potenciala, arabski trgi pa imajo svojo specifiko. 

Ne gre samo za ustrezno hrano, gre tudi za to, da so ženske ločene, da imajo svoj čas za 

savne, bazene.  

Na voljo imamo 9140 postelj v hotelih. Še dodatno 1570 v apartmajih in 4200 v kampih. To 

pomeni, da moramo zapolniti nekaj čez 13.000 prenočišč. STO ima glavne cilje, prioritete 

določene.  

Če gledamo pospeševanje prodaje z ravni Skupnosti, smo pred 7 leti začeli z zdraviliško 

borzo srednje Evrope, kjer imamo ponudnike in povpraševalce. Najprej smo jo organizirali v 

Ljubljani, v okviru sejma Alpe-Adria. Takrat smo imeli samo slovenske ponudnike. Hitro 

smo ugotovili, da bomo z 8 do 10 mizami težko pritegnili glavne igralce iz Evrope in sveta. 

Zato smo borzo razširili v srednjo Evropo, zraven smo povabili sosednje države: Madžare, 
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Slovake, Čehe, Hrvate, Srbe. Imamo med 30–40 ponudnikov, tudi 50 tour operaterjev, 

agentov, specializiranih za zdraviliško ponudbo. Vse skupaj je to 4-dnevni program. Prvi dan, 

v četrtek, je prihod. Petek je borza, v soboto in nedeljo so pa študijska potovanja s 

spoznavanjem ponudbe v živo. To je koncept, ki smo ga postavili, da usmerimo pozornost 

samo na zdraviliške oz. wellness produkte. Potrebujemo eno specializirano borzo, 

kombiniramo s strokovnim delom, predstavitvijo trendov in dobrih praks iz Slovenije in 

tujine, da izmenjamo izkušnje glede našega produkta, da se lahko primerjamo z drugimi. 

Dvakrat smo borzo organizirali tudi v tujini, na Madžarskem. Borza je enkrat letno, po navadi 

v oktobru. 

Svet se je začel tako intenzivno vrteti, gibati. Potrošništvo je v polnem razmahu. Danes je 

trend krajšanja povprečne dobe bivanja. Čedalje več je vikendašev, bivanje od tri do štiri dni. 

Pa čeprav je naše povprečje še vedno za več kot en dan daljše kot v svetovnem merilu. Pri nas 

je 4,2 dneva povprečna doba bivanja, letna zasedenost je 61 %. Vse kazalnike imamo izredno 

nad povprečjem. To pa včasih ni zadosti za zelo dobre poslovne rezultate. Zdraviliški produkt 

je zahteven in ni vezan samo na sobo. Ko gost pride, se namesti, potem gre na razvajanje, 

bazene. Zato imamo 3900 zaposlenih v vseh naših zdraviliščih. Velik del je na storitvah 

wellnessa, fizioterapevti, maserji, receptorji, zdravniško osebje, od medicinskih sester, 

zdravnikov specialistov. 

2. Katere vrednote so pomembne v procesu marketinškega komuniciranja z vidika 

graditve blagovne znamke? 

Mi dajemo na prvo mesto naravne zdravilne dejavnike, na drugo mesto dajemo tradicijo. 

Imamo 600 let pisnih virov o naši tradiciji. Iz tradicije izhaja znanje na nivoju medicine, 

komplementarnost, tradicionalna medicina in naravni zdravilni dejavniki. Gremo v korak s 

časom. Preventiva, zdravstveni del, kurativni del, kako se spoprijeti s pregorevanjem, 

izgorevanjem, prekomerno težo, neprimerno hrano.  

Pa še izziv za naprej. Ko se recimo v tujini predstavljamo, damo kot eno naših primerjalnih 

prednosti, da imamo morje, na kar se veže uporaba soli, morske klime, morske vode, naravnih 

zdravilnih sredstev, ki omogočajo talaso terapijo. S to terapijo se ponašajo samo Francozi, 

deloma Italijani. Avstrijci, Madžari in Čehi je ne morejo imeti, saj nimajo morja.  

3. Kako komunicirate vaše primerjalne prednosti? Kako komunicirate vašo blagovno 

znamko? Kakšen pomen pripisujete blagovni znamki? 

Blagovna znamka je etiketa, ki lahko pomeni veliko prednost, če sledi tvoji strategiji. 

Kakovost, razvoj, znanje, narava, vse to je pomembno v slovenskem zdraviliškem turizmu. 

Identificirali smo tudi peti element. Znamo biti naravno prijazni in to je ena dobra popotnica 

za feedback, ki ga dobimo od gosta. Iskanje USP-ja, edinstvenih predispozicij, vrednot je 

najtežje v posameznem zdravilišču, posledično pa tudi na ravni Skupnosti. Dostikrat 
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poudarjamo, kako pestra in bogata je naša ponudba. Zelo hitro pa se lahko izgubiš, če nisi 

ciljno usmerjen. Pri razvoju v zadnjih 15. letih se je šlo v diverzifikacijo ponudbe. Nimamo 

samo klasičnih zdravilišč, dodatno ponudimo bazene za družine z otroki, sprostitvene oaze, 

centre dobrega počutja pa svet savn, dogradili smo kongresne dvorane, opremo za poslovna 

srečanja, športne objekte. Imamo naenkrat 20 produktov, ki jih vse skušamo plasirati na trg. Z 

namenom, da zapolnimo kapacitete, ki jih imamo in jih je res veliko. Po drugi strani 

izgubljamo na identiteti.  

Ko smo delali strategijo, smo prišli do najtršega oreha, da se posamezno zdravilišče skoraj ne 

more odločiti za en vodilni produkt, ki bi ga identificirali, pa čeprav se vsi tega več ali manj 

zavedajo. V našem katalogu smo skušali, ki smo ga izdali lani s STO, narediti glavni premik. 

Pa smo potem prišli do kompromisne rešitve, da smo dali 3–4, nekje celo 5 produktov, ki smo 

jih skušali rangirati. Seveda, če si ti v preteklih letih investiral v toliko različnih programov, 

jih ne moreš opustiti. Npr. ne bom več imel kongresnih dvoran, tam imaš pa par tisoč 

kvadratnih metrov, ki jih moraš tržiti, saj si naredil investicijo. To je najtežji premik na ravni 

družb. Strategije vključujejo širino teh produktov. Iz tega je zelo težko izluščiti, kaj so zdaj 

tiste glavne primerjalne prednosti slovenskih naravnih zdravilišč. Ko se predstavljamo na 

trgu, tudi mi poudarjamo enake stvari kot Madžari, Nemci.  

4. Ali se osredotočate na zdraviliški ali bolj na wellness turizem? 

5. Kako strateško marketinško komunicirate z domačimi gosti in kako s tujimi? Ali imate 

dve ločeni strategiji?  

6. Ali stalno spremljate trende razvoja in družbene spremembe za prilagajanje 

marketinškega komuniciranja? 

Izvajamo interno analizo za potrebe naših članov. Mesečno pripravljamo pregled vseh 

ustvarjenih prenočitev, vseh gostov, tudi držav, od koder prihajajo. To so podatki, ki so 

dostopni samo članom Skupnosti. V Skupnosti smo se zavezali, da smo tudi na tem področju 

čim bolj raziskovalni, analitski in pridobivamo podatke tudi iz drugih držav. Spremljamo 

svetovne trende. Obstaja cela vrsta kongresov, združenj na področju wellnessa in 

medicinskega turizma, ki vključujejo tudi zdravilišča. Te podatke posredujemo našim članom, 

da lahko to primerjajo. V preteklosti je bilo tudi veliko strokovnih ekskurzij, kjer smo si 

pogledali posamezna zdravilišča v tujini. Pomembno je spremljati trende. Obstajajo evropski 

kongresi, svetovne konference za zdraviliški turizem. Bil sem povabljen kot predavatelj na te 

dogodke. Predavanja in znanje prinašamo domov in to vključujemo v naše delo.  

7. Pomoč katerih institucij in združenj imate? Na kakšen način vas podpirajo? Kako 

sodelujete s partnerji na lokalni ravni? 
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Maksimalno sodelujemo s STO. Kot velik dosežek smatram, da smo za leti 2016 in 2017 v 

sodelovanju s STO dosegli, da je krovno komuniciranje tematike zdravih voda. Preko tega je 

naš produkt toliko bolj izpostavljen.  

Vidim nemški trg kot izredno velik potencial in izredno kompleksen trg, izredno cenovno 

senzibilen. Gre za fascinantne številke. Nedolgo tega smo imeli v Münchnu sestanek z drugim 

operaterjem v Nemčiji, njihov letni promet je 62 milijard EUR, znotraj tega 1/3 predstavlja 

turistična divizija. Izredno dobro je bilo, da so nas povabili na sestanek, določili smo skupne 

naloge in cilje. Želimo izkoristiti novo povezavo Düsseldorf–Maribor. Tu imamo marketinško 

podporo, to delamo s STO-jem. Lani smo naredili strategijo, nov katalog, letošnje leto bomo 

naredili digitalizacijo tega novega kataloga. Sodelovali bomo pri prenovi našega portala, 

vezano na prenovo njihovega portala. V on-line kampanji smo intenzivno zastopani.  

8. Kako ste zadovoljni s strategijo razvoja in trženja slovenskih naravnih zdravilišč? 

Vam je v pomoč pri načrtovanju strategije marketinškega komuniciranja? 

V lanskem letu smo izdelali Strategijo razvoja in trženja slovenskih naravnih zdravilišč za 

obdobje 2015–2020. Gre za kakovostno benchmark analizo, kjer smo primerjali slovenska, 

madžarska, avstrijska, češka in italijanska zdravilišča, da vidimo, kje smo mi v tem prostoru, 

kje so naše konkurenčne prednosti, kje smo tudi cenovno in kakovostno. Skušamo narediti 

čim bolj sistematično raziskovalno osnovo za postavitev strateških ciljev. To je eden od 

pomembnih elementov našega dela. 

9. Ali se udeležujete sejmov? Kaj menite o tem orodju marketinškega komuniciranja? 

Imamo, kar se sejmov tiče, stališče, ki smo ga oblikovali na odboru za promocijo. To je, da se 

za določene sejme v bližnji okolici naši člani odločajo sami. Gredo pa tudi na sejme, ki jih 

organizira STO. Mi smo zadržali dva sejma, ki jih kot Skupnost organiziramo za naše člane, 

in sicer v Avstriji, Celovcu in Gradcu. V preteklosti smo imeli šest oziroma sedem takih 

sejmov, ki smo jih kot Skupnost organizirali. Glede ostalih sejmov pa sodelujemo s STO. 

Včasih za svoje člane zakupimo določene mize, največkrat pa naši člani sami. Dejansko sejmi 

zgubljajo na vrednosti. Sredstva, ki so se masovno v sejme investirala, gredo zdaj vse na 

račun on-lina, kjer ob vloženem evru vidiš, koliko si dejansko dobil.  

10. Ali zastavljate cilje marketinškega komuniciranja po metodi SMART (S – specific, 

M – measurable, A – actionable, R – reasonable, T – timescale)? 

11. Kako izbirate komunikacijske kanale? 

12. Kako določate proračun za marketinško komuniciranje (metoda razpoložljivih 

sredstev, metoda deleža od vrednosti prodaje, metoda primerjave s konkurenti, metoda ciljev 

in nalog)? 
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Tu so zneski marginalno nizki, na letnem nivoju je proračun Skupnosti nekje 25.000–30.000 

EUR. Člani izredno intenzivno sami oglašujejo, imajo svoje kanale, svoje oglaševalske 

strategije. Potem še dodatno promoviramo s krovno blagovno znamko na določenih trgih. 

Zelo dobre rezultate se da doseči na direktnem marketingu. Imamo pa vsako leto za cilj, v 

okviru pospeševanja prodaje, da odpremo in osvajamo nove trge. Tako smo bili v zadnjih treh 

letih predvsem v zalivskih državah (Kuvajt, Arabski emirati). V zadnjih treh letih smo 

dobivali čarterje iz Kuvajta, ki so vključevali Slovenijo, pa tudi sosednje države. To so trgi, ki 

predstavljajo zelo majhen volumen, vendar pa iščejo srednji in visok rang storitev. 

13. Kje so neizkoriščene priložnosti pri bolj učinkovitem marketinškem komuniciranju? 

Vedno je možno najti še boljše načine sodelovanja. Vsi pa smo kadrovsko tam, kjer smo. 

Skupnost ne more toliko konkretno prispevati k posameznim bookingom za posamezno 

zdravilišče. Na krovni ravni lahko naredimo na prepoznavnosti zdravilišč. Po drugi strani smo 

tisti, ki zastopamo interese članov, ko pride do sprememb, npr. spremembe za koncesije za 

rabo voda. Tam smo zelo ostro nastopili proti državi, nismo proti koncesijam, smo pa za to, 

da so obremenitve take, da jih bomo v zdraviliškem turizmu lahko finančno in poslovno 

prenesli. Zgodba še ni zaključena. Imamo poziv, da se dobimo z ministrstvom. 

14. Ali imate poseben oddelek za marketing? Morda celo za marketinško komuniciranje? 

Kako je organizirano delo? 

Imamo 3–4 ravni komuniciranja z direktorji, 4 seje skupščine na leto, odbor za promocijo, 

odbor za zdravstvena vprašanja, odbor za naravne zdravilne faktorje. Preko tega 

komuniciranja moramo gledati, da zastopamo interese 14 naravnih zdravilišč.  

Imamo odbor za promocijo, v katerem so zastopana vsa zdravilišča. Potem imamo ožjo 

delovno skupino za marketing. Naši člani sodelujejo v marketinškem odboru STO. 

V našem načrtu trženja so opredeljene vloge. Imamo en del naših aktivnosti, vezanih na 

ZZZS. Vsako leto se sprejema letni Splošni dogovor, kjer so opredeljene vloge in funkcije 

slovenskih naravnih zdravilišč, kot sekundarni nivo za rehabilitacije. Čeprav ta delež v naši 

celotni strukturi predstavlja 14 % vseh prenočitev in do 20 % vseh prihodkov v zdraviliščih, 

ni nezanemarljivo, ker je to povprečje, ne govorimo o vseh zdraviliščih. Pri posameznih 

zdraviliščih je delež 40 ali več odstotkov. Ta del obravnavamo preko odbora za zdravstvena 

vprašanja, imamo vodje zdravstva v posameznem zdravilišču. Potem imamo marketinški 

segment, PR, redno izdajamo sporočila za javnost. Sem zelo pogosto vabljen v razne medije. 

To je velika priložnost, ker nimamo sredstev, da bi oglaševali. Imamo tudi analitični del. 

Mesečno spremljamo in delamo tabelo gostov po državah, zasedenost hotelov, merimo 

povprečno dobo bivanja. Imamo strategijo, letni načrt, vizijo, poslanstvo. 
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15. Kako močno se zaposleni zavedajo pomena marketinga in marketinškega 

komuniciranja? Na kako visoki ravni je marketinška kultura in kako je prisotna v vrednotah 

zaposlenih? 

Kar se tiče marketinškega komuniciranja, je zelo pomembno izobraziti prodajalce. To je zelo 

pomemben vidik. Nemške tour operaterje smo pripeljali na študijsko potovanje, da jim 

pokažemo Slovenijo kot vložek, da bodo lažje prodajali. Ne moreš pa pripeljati 12.000 

agencij in jih imeti štiri dni tukaj. Zaradi tega obstajajo webinarji, seminarji, on-line 

izobraževanja, zato da boš suveren in s tem bo večja možnost prodaje paketov. Nemci imajo 

izobraževanje vrhunsko organizirano, imajo cele akademije za izobraževanje prodajalcev. 

Tour operater prodaja 1000 produktov. Zdraviliški je še ta specifika, da recimo ne moreš 

pacienta, ki ima težave s srcem, poslati v Čatež ali v Dolenjske Toplice. Takšnemu se ponudi 

Radence in Šmarješke Toplice, ki so specializirane za paciente s srčno-žilnimi obolenji. 

Zaradi tega, ker imajo nižjo temperaturo vode, ker voda je manj agresivna, ker je voda taka, ki 

ustreza. 

16. Ali je pri vas prisoten zunanji marketing (organizacija-odjemalec), interni marketing 

(organizacija-zaposleni), kot tudi interaktivni marketing (zaposleni-odjemalec)? 

17. Kdo po vašem mnenju zmaguje v marketingu in marketinškem komuniciranju (ali bolj 

drzni, bolj učinkoviti, bolj inovativni, bolj usposobljeni)? 

Letos smo naredili korak naprej. Dogovorili smo se z eno blogerko, da nam bo začela 

postavljati našo spletno stran Spas in Slovenia. In reaktivirali bomo naš Facebook portal. 

Imamo pripravljen projekt, da blogerka obiskuje vsa zdravilišča in nato piše zgodbe. 

Intervju je bil opravljen in posnet 25. 3. 2016.
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PRILOGA 9: NAJPOGOSTEJŠA ORODJA TRŽENJSKEGA KOMUNICIRANJA S 

PREGLEDOM UPORABE ORODIJ POSAMEZNIH ZDRAVILIŠČ 

 

V preglednici so prikazana najpomembnejša orodja trženjsko-komunikacijskega spleta in 

znotraj njih posamezni elementi. Zraven je napisano, katero zdravilišče pri marketinškem 
komuniciranju uporablja posamezno orodje in elemente znotraj njega. 
 
Preglednica: Najpogostejša orodja trženjskega komuniciranja 
 

OGLAŠEVANJE POSPEŠEVANJE 

PRODAJE 
ODNOSI Z 

JAVNOSTMI 
OSEBNA 

PRODAJA 
NEPOSREDNO 

TRŽENJE 
Tiskani 1, 3, 4, 5, 6 
Radijski 1, 2, 3 4, 5, 6 

TV oglasi 1, 3, 4, 5, 6 

 

Nagradna tekmovanja, 
igre, žrebanja 1, 2, 3, 4, 

5 

Tiskovna 

poročila 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7 

Prodajne 

predstavitve 1, 2, 3, 

4, 5, 6 

Katalogi 1, 2, 3, 4, 7 

Zunanja stran 

embalaže / 
Darila 4 Govori 1, 2, 3, 4, 6, 7 Prodajna 

srečanja 1, 3, 4, 5, 6 
Neposredna 

Pošta: fizično 1, 2, 3, 
4, 5 

elektronsko 1, 2, 3, 

4, 5, 6 

 Priloge v embalaži / Vzorci / Seminarji 3, 4 Spodbujevalni 

programi / 
Trženje po 

telefonu 2, 3, 4, 5 
Filmi 1, 3, 4, 5, 6 Sejmi in razstave 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
Dobrodelna 
darila 1, 2, 3, 4 

Vzorci / Elektronska 
prodaja 4 

Brošure in knjižice 1, 2, 
3, 4, 5 

Predstavitve 3, 4, 5, 7 Sponzorstvo 1, 2, 3, 4, 
5 

Sejmi in 

razstave 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 

7 

Televizijska 

prodaja / 

Lepaki in zgibanke 1, 3, 
4, 5 

Kuponi 1, 2, 4 (delno), 
5 (ne v Slo.) 

Objave 1, 2, 4   

Imeniki / Znižanja 1, 2, 3, 4 
First minute 1, 4, 5 
Last minute 4, 5 
 
 

Odnosi z 

lokalnimi 
oblastmi 1, 2, 

4 

  

Oglasne deske 4 Nizkoobrestni 
krediti 3 

Lobiranje /   

Znaki na 

prikazovalnikih 4 
Zabave 1, 3, 4 Predstavitvena 

občila 1, 2, 4 
  

Prikazovalniki na 

prodajnih mestih / 
Prodaja staro za 

novo / 
Revije podjetij 4 
(pomembno!) 

  

Avdiovizualno 
gradivo 1, 3, 4, 5 

Prodajne znamke / Dogodki 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 

  

Simboli in logotipi 
 1,2, 3, 4, 5 

Vezana prodaja 3 
(malo) 

   

Vir: Devetak in Vukovič 2002, 160. 

 

Legenda: 

 

1 – Terme Dobrna 

2 – Terme Topolšica 

3 – Terme Krka 

4 – Thermana Laško 

5 – Terme Olimia 

5 – STO 

6 – SSNZ
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