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POVZETEK  

V diplomski nalogi je obravnavana problematiko vstopa nove blagovne znamke 

baterijskih svetilk Maglite na slovenski trg. V prvem delu naloge sta skozi teoretični del 

predstavljena pojem in razvoj blagovne znamke. V drugem delu sledi kratka 

predstavitev podjetja A, predstavitev ameriškega podjetja in blagovne znamke Maglite, 

analiza konkurentov ter trga ročnih svetilk, raziskava tržnega deleža in raziskava potreb 

ter pričakovanj potencialnih kupcev. Z dobro načrtovano strategijo pozicioniranja in 

trženjskega spleta lahko podjetja dosežejo uspešno uvedbo blagovne znamke oziroma 

izdelka na trgu. Predhodno pa morajo analizirati trg in konkurenco. Zelo pomembno je, 

da dobro poznajo svoje zmožnosti, sledijo razvojnim trendom, spremljajo aktivnosti 

konkurence in so v nenehnem stiku z odjemalci.  

Ključne besede: blagovna znamka, pozicioniranje, tržni delež, konkurenca, cena, 

odjemalci, izdelek, trženjski splet, baterijska svetilka 

SUMMARY 

The dissertation has to deal with problems about entering new trademark flashlights of 

Maglite in to the Slovenian market. Through the first theoretical part presents concept 

and development of trademark. In the second part follows short presentation of the 

company A, presentation of the American company and of trademark Maglite, a analysis 

of competitors and market of flashlights, the research of market share and the research 

about needs and expectations of potential customers. Companies can achieve successful 

introduction of the trademark or the product on the market by planning strategy of 

positioning and marketing mix. At first companies should analyse the market and their 

competitors. It is very important that they are aware of their own abilities, they follow 

development trends, actions of the competitors and they are in constant contact with the 

customers. 

Key words: trademark, positioning, trade share, competitors, price, customers, product, 

marketing mix, flashlight 
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1 UVOD  

Problem, s katerim se sooča večina podjetij, med njimi tudi podjetje A, je v tem, 

kako kljub uveljavljenim blagovnim znamkam in zasičenosti trga z obstoječimi 

proizvodi uvesti novo blagovno znamko, postati prepoznaven, kakovosten ter zanesljiv 

dobavitelj in kako ustvariti (če že ne povečati) konkurenčno prednost pred ostalimi 

podjetji ter s tem dobiček. Za dosego navedenega morajo podjetja svoje aktivnosti 

usmeriti v optimizacijo stroškov (vendar ne na račun kakovosti) in več pozornosti 

nameniti razvoju novih, še neuveljavljenih proizvodov (blagovnih znamk).  

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Damjan (1995, 7) opredeljuje blagovno znamko kot:  

»Blagovna znamka je smerokaz oz. pomembno napotilo za obnašanje na trgu, 

tako za kupca kakor tudi lastnika blagovne znamke industrijskega izdelka. Lastniku 

dobra blagovna znamka prinaša ugled pri njegovih dobaviteljih in bankah ter je 

sinonim za finančno in tržno moč. Tudi investicije v takšna podjetja so pogostejša, 

saj ugled in moč podjetja hkrati kaže na varnost naložb. Na nekaterih področjih 

organizacijskega trženja je pomembna tudi država, iz katere določen izdelek 

prihaja, kar lahko pomembno znižuje strošek promocije (primer so švicarske ure, 

švedsko jeklo).«  

Na slovenskem trgu je ponudba baterijskih svetilk zelo obsežna. Poleg domačih je 

prisotno večje število tujih, že uveljavljenih blagovnih znamk. Konkurenca je zelo 

velika. Kupci so večkrat pred dilemo, katero blagovno znamko baterijskih svetilk naj 

kupijo, da bo ta čim bolj zadovoljila njihove potrebe in želje. Okusi kupcev so različni, 

zato so tudi njihova merila različna. Enkrat je pomembna cena, drugič kakovost, kupci 

se pogosto odločajo na podlagi prepoznavnosti blagovne znamke. Po drugi strani skuša 

vsak proizvajalec s prodajo baterijskih svetilk doseči svoj cilj: čim večji tržni delež ali 

čim večji dobiček. Ta cilj pa je mogoče doseči zgolj z izdelavo svetilke po meri 

potrošnika. 

V nalogi bom poskušal prikazati, kateri so najpomembnejši koraki, ki so jih morali 

narediti v podjetju A pri uvedbi nove blagovne znamke na slovenski trg. Ugotovil bom, 

na kaj vse mora biti podjetje pozorno in katere korake je treba narediti, da je uvedba čim 

bolj učinkovita ter uspešna.  

Tudi podjetje A se je soočalo s problemom, kako uvesti novo blagovno znamko na 

slovenski trg in kaj je treba storiti za čim hitrejšo ter stroškovno optimalno uvedbo nove 

znamke. Problem se pojavlja, ker na trgu že obstajajo močne in dobro uveljavljene 

konkurenčne blagovne znamke (v tem tržnem segmentu). Zasičenost trga s 

konkurenčnimi izdelki je namreč zelo velika. Veliko težavo predstavljajo tudi kopije 

originalnih blagovnih znamk iz Daljnega vzhoda.  
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Uvajanje blagovne ali storitvene znamke je razmeroma zahtevno in drago delo. 

Poznati moramo strategijo uvajanja znamke, kakor tudi tržne možnosti ter trende 

razvoja in prodaje v določeni panogi ter segmentu trga. Pri vstopanju na nova zahtevna 

tržišča se pojavljajo bolj ali manj vedno podobne težave. Za preprečevanje le-teh so 

potrebne strokovne raziskave konkurence z vidika marketinškega spleta (Devetak 2007, 

306). 

Za podjetje je zelo pomembno, da se kakovostno predhodno pripravi na uvedbo 

nove blagovne znamke. Raziskati mora trg, preveriti želje in potrebe odjemalcev, 

zadovoljstvo zaposlenih, pa tudi, kaj bi organizacija s tem dosegla. Z uvedbo nove 

blagovne znamke Maglite je podjetje A povečalo prodajo, znižalo obstoječe stroške, 

povečalo dobiček in doseglo konkurenčno prednost na trgu. 

1.2 Namen in cilji diplomske naloge  

V podjetju A so začeli s prodajo baterijskih svetilk Maglite. V začetnih poskusih 

prodaje veletrgovcem so naleteli na določen odpor predvsem iz razloga 

neprepoznavnosti blagovne znamke Maglite na slovenskem trgu in visokih cen. 

Ponudba baterijskih svetilk na slovenskem trgu je zelo velika, vendar pa je na 

področju, kjer je potrebna kakovost, vzdržljivost in zanesljivost, konkurenca bistveno 

manjša. Strategijo uvajanja blagovne znamke so usmerili predvsem v naslednje ciljne 

kupce, kot so vojska, policija, lovci, vzdrževalci. Ob dobro zastavljenem trženjskem 

spletu bi jih lahko prepričali, da ima tudi blagovna znamka Maglite veliko prednosti 

pred konkurenti in bi se zato lažje odločili za nakup. 

Raziskovani problem je ugotoviti težavnost procesa uvajanja novega prodajnega 

programa zaradi neprepoznavnosti blagovne znamke Maglite, visokih cen in posledično 

zanemarljiv tržni delež na slovenskem trgu. 
Namen diplomske naloge je pojasniti, kaj vse je bilo treba narediti za uspešno in 

učinkovito uvedbo nove blagovne znamke na trgu. Povzel bom podatke, pridobljene na 

podlagi raziskave tržnega deleža, ki jo je podjetje A izvedlo v letih 2000 in 2005, o 

posameznih ponudnikih baterijskih svetilk na slovenskem trgu. Na podlagi tovrstnih 

informacij so v podjetju A pridobili tržne deleže posameznih konkurentov. Prikazal 

bom, na kaj vse mora biti podjetje pozorno in katere korake je treba narediti, da je 

uvedba čim bolj učinkovita ter uspešna.  

Osnovni cilj proučevanja je ugotoviti, katera sredstva in prijemi so potrebni, da 

blagovna znamka zavzame določeno pozicijo na slovenskem trgu, postane prepoznavna 

ter začne pridobivati tržni delež med obstoječo konkurenco. 
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1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev 

Pri pripravi teoretičnega dela diplomske naloge bom uporabil spoznanja in teorije 

več različnih avtorjev, ki so določene tematike že obravnavali, preučil bom interno 

gradivo podjetja ter uporabil znanje, pridobljeno med študijem.  

V empiričnem delu bom v prvem koraku prikazal povzetek raziskave tržnega 

deleža posamezne blagovne znamke, katerega je podjetje A najprej izvedlo. Pri tem se 

bom deloma oprl tudi na lastne izkušnje, zlasti na področju uvajanja novih blagovnih 

znamk v Sloveniji, kjer sem že več let aktivni udeleženec.  

Za proučevanje prepoznavnosti obravnavane blagovne znamke v primerjavi s 

konkurenčnimi sem v nadaljevanju raziskave pripravil tudi anketni vprašalnik. Anketo 

sem izvedel na vzorcu 80 potrošnikov, kar sem opravil s pomočjo elektronske pošte. Na 

podlagi tako pridobljenih podatkov sem lahko sklepal o prepoznavnosti blagovne 

znamke Maglite v primerjavi s konkurenčnimi znamkami na slovenskem trgu.  

1.4 Predpostavke in omejitve diplomske naloge  

Obravnavana tematika diplomske naloge temelji na primeru konkretne pridobitne 

organizacije. 

Predpostavljam, da je uvajanje novega prodajnega asortimana baterijskih svetilk 

(blagovne znamke) Maglite dolgotrajen proces, ki se ga je treba lotiti sistematično in 

dosledno. Na trgu je konkurenca vedno močnejša, možnost za vstop nove blagovne 

znamke pa čedalje manjša. Želje in potrebe kupcev se bodo v prihodnosti zelo hitro 

spreminjale. 

Raziskavo o prepoznavnosti blagovne znamke Maglite sem opravil s pomočjo 

anketnega vprašalnika. V vzorec sem zajel naključno izbrane osebe. Na ta način sem 

pridobil neposredne odgovore, več pojasnil in drugih informacij. Želel sem zajeti čim 

širši krog odjemalcev (kupcev), glede na starost in spol. 

Omejitve obravnavanja so vezane na verodostojnost podatkov na podlagi raziskave 

tržnega deleža, ki ga je opravilo podjetje A ter vprašalnika za raziskavo prepoznavnosti 

blagovne znamke Maglite. Pri pridobivanju sekundarnih podatkov konkurenčnih 

podjetij obstajajo stroge omejitve zaradi poslovne skrivnosti, zato tovrstnih podatkov ni 

mogoče pridobiti oz. objaviti.  

Pri pripravi diplomske naloge so bile omejitve podatki in informacije, kot so npr. 

imena dobaviteljev, ki so strateškega pomena za podjetje in zato predstavljajo njegovo 

poslovno skrivnost. Ravno iz omenjenega razloga podjetje ne želi biti imenovano in 

sem v diplomski nalogi uporabil izraz 'podjetje A'. Namesto imena poslovnih partnerjev 

sem uporabil izraza obstoječi oz. novi partner. Opisana in konkurenčna podjetja pa sem 

poimenoval s črkami.  
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2 OPREDELITEV BLAGOVNE ZNAMKE 

Po Kotlerju je blagovna znamka ime, izraz, simbol, oblika ali kombinacija 

naštetega, namenjena prepoznavanju izdelka ali storitev enega ali skupine prodajalcev 

in razlikovanju izdelkov ali storitev od konkurenčnih (Kotler 1996, 444). 

2.1 Pomen blagovne znamke 

Blagovna znamka je glavno vprašanje pri strategiji izdelka (Kotler 2004, 418). Z 

vstopom nove blagovne znamke na trg jo začne potrošnik spoznavati, o njej zbira 

informacije in si ustvari svoje mnenje. Zavedanje potrošnika ni edini pogoj za obstoj 

blagovne znamke, mora ji biti tudi naklonjen in jo pozitivno vrednotiti ter upoštevati pri 

svojih nakupnih odločitvah. Podjetja morajo proučiti položaj, ki ga njihova blagovna 

znamka zavzema v zavesti kupcev. Kevin Keller (v Kotler 2004, 419) pravi:  

»To, kar blagovno znamko razlikuje od konkurenčnih generičnih izdelkov brez 

blagovne znamke, so porabnikove zaznave in občutki o lastnostih izdelka ter 

njihovega delovanja. Blagovna znamka se konec koncev nahaja v zavesti 

porabnikov.« 

Pričakovanja potrošnikov so in bodo vedno večja, izdelki so si vedno bolj podobni, 

konkurenca na trgu je zelo velika, zato mora podjetje prepoznati želje ter potrebe svojih 

strank in to upoštevati pri sprejemanju svojih poslovnih odločitev. Potrošniki se 

odločajo za nakup po tem, katere prednosti bodo pridobili z določeno blagovno znamko.  

Blagovna znamka vsebuje tri temeljna pravila pri nakupovalnih odločitvah 

(Goodchild in Callow  2001, 41–42):  

- pomaga pri oblikovanju informacije (na podlagi ključnih lastnosti proizvodov 

določenega proizvajalca poenostavlja kupčevo izbiro in mu olajša nakup),  

- zagotavlja varen nakup (kupcu zagotavlja kakovosten proizvod, ki bo zadovoljil 

njegove potrebe in želje),  

- zadovoljstvo pri uporabi kupljenega proizvoda (to vsebuje vse tiste lastnosti, ki 

jih kupec pričakuje oz. želi).  

Razlikovanje med posameznimi konkurenčnimi blagovnimi znamkami lahko izhaja 

iz trdnih delov, kot je kakovost izdelkov ali storitev, vendar pa najmanjše razlike 

izhajajo iz mehkih delov, kot so vrednote, stališča, temperament, značaj in slog, ki 

ustvarjajo dolgotrajne asociacije ter občutke. Blagovna znamka potrošniku olajša nakup. 

Povprečni potrošnik se bo raje odločil za tisto blagovno znamko, ki mu je znana in za 

katero ocenjuje, da je bolj kakovostna ter prepoznavna. Najprej vpliva na nakup 

prepoznavnost, ki je posledica tržnega komuniciranja, v nadaljevanju so pomembni 

pomen, uporabnost in prednost izdelka ter določena pričakovanja uporabnika. Če se na 

začetku uporabniki blagovne znamke le zavedajo, so ji na najvišji stopnji popolnoma 
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zvesti. Svojo zvestobo izražajo z uporabo, zadovoljstvom in priporočanjem blagovne 

znamke drugim porabnikom. 

Ustvarjalci ne smejo pozabiti, da je blagovna znamka skupek vseh zaznav, stališč, 

predstav, asociacij in občutkov, ki jih ima posameznik ali skupina do neke blagovne 

znamke (Korelc 2006, 1). 

Blagovno znamko sestavljajo vidni in nevidni dejavniki, razlagamo pa jo lahko z 

modelom 'ledene gore blagovne znamke' (De Chernatony 2002, 22).  

Blagovno znamko sestavljajo vidne in nevidne sestavine. Vidna je fizična 

dimenzija, ki jo predstavljajo fizične karakteristike izdelka, embalaže, logotip, vključno 

z barvami, tipom črk in oblikami. Psihološka dimenzija je nevidna sestavina, vključuje 

čustva, prepričanja, stališča, vrednote in osebnost, ki jo porabniki pripisujejo nekemu 

izdelku (De Chernatony 2002, 19–20). 

Pomembnejši del je torej neviden, saj predstavlja kar 85 odstotkov piramide, vidni 

del pa zajema le 15 odstotkov. Nevidni del podpira vidnega in zagotavlja blagovni 

znamki konkurenčno prednost, zato je pomembno, da so vsi zaposleni v podjetju 

natančno seznanjeni, kakšni so vizija, poslanstvo ter cilji podjetja. Slednje mora zgraditi 

notranjo kulturo, ki bo spodbujala zaposlene k sodelovanju pri izgradnji podobe 

blagovne znamke in poskrbela za usklajevanje potreb, ciljev ter kulture zaposlenih s 

kulturo v podjetju. 

Slika 2.1 Ledena gora blagovne znamke 

 
 

Vir: De Chernatony 2002, 23. 

Kotler tudi navaja (1996, 444), da je blagovna znamka obljuba prodajalca, da bo 

kupcem dosledno ponujal določene lastnosti, koristi in storitve. 
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Blagovna znamka je kompleksen simbol, ki lahko sporoča do šest ravni pomenov 

(Kotler 2004, 418–419): 

- Lastnosti: Blagovna znamka nas spomni na določene lastnosti, ki jo odlikujejo 

in jih podjetje upošteva pri svojem pozicioniranju ter oglaševanju. 

- Koristi: Lastnosti je treba prevesti v uporabne in čustvene koristi, ki so razlog 

za nakup. 

- Vrednote: Vrednote proizvajalca se izražajo prek blagovne znamke, zato 

morajo tržniki pri segmentaciji trga upoštevati tudi vrednote podjetja. 

- Kultura: Blagovna znamka lahko vsebuje tudi kulturo naroda. 

- Osebnost: Blagovna znamka lahko nakaže določeno osebnost. 

- Uporabnik: Blagovna znamka lahko nakaže tudi vrsto uporabnika, ki kupuje ali 

uporablja proizvod. 

Na podlagi prepoznavnosti blagovne znamke se potrošnik odloča o nakupu. V prvi 

vrsti vpliva na moč zavedanja, ki jo merimo s priklicem blagovne znamke. Večja je moč 

zavedanja blagovne znamke, večja je tudi možnost nakupa. Tudi učinki komuniciranja 

vplivajo na zavedanje, saj ko potrošnik kupi blagovno zanamko, jo mora najprej 

prepoznati, šele potem jo poveže z informacijami, ki so mu bile posredovane. Potrošnik 

rajši kupi izdelek tiste blagovne znamke, o kateri je že slišal, saj meni, da je bolj 

poznana in boljše kakovosti v primerjavi z drugimi. Zato tudi prepoznavnost blagovne 

znamke vpliva na kakovost. Za dobro prepoznavanje blagovne znamke so potrebni vsi 

dejavniki tržnega komunikacijskega spleta. De Chernatony (2002, 24) navaja:  

»Uspešna blagovna znamka je prepoznaven izdelek, storitev, oseba ali kraj, ki 

je nadgrajen tako, da kupec ali uporabnik zaznava zanj pomembne, posebne in 

trajne vrednote, ki se kar najbolje ujemajo z njegovimi potrebami.«  

2.1.1 Podoba blagovne znamke 

Podoba blagovne znamke je način zaznavanja blagovne znamke v očeh javnosti 

(Kotler 1998, 304). Končni potrošniki si ustvarijo podobo o podjetju s pomočjo 

njegovih trženjskih aktivnosti, ta pa je lahko drugačna od zastavljene identitete 

blagovne znamke zaradi motenj sporočila pri prenosu do končnih uporabnikov. Podoba 

je rezultat identitete (Kapferer 1992, 30–40). 

Podjetje mora preučiti položaj, ki ga njihova blagovna znamka zavzema v zavesti 

kupcev. Podobo blagovne znamke je treba previdno graditi, saj so nanjo vezani 

porabnikovi občutki in zaznave o lastnostih izdelka ter njegovega delovanja.  

Podoba blagovne znamke je povezana z besedno asociacijo, nastopom blagovne 

znamke kot osebnosti in iskanjem njenega bistva. Pri asociaciji gre za to, da ljudi 

vprašamo, na kaj pomislijo ob določeni besedi, ki jo uporabljamo kot blagovno znamko. 

Kotler navaja primer McDonald's, kjer se kot asociacija pojavijo besede hamburger, 



Opredelitev blagovne znamke 

 8 

hitra prehrana, zabava, otroci. Lahko se pojavijo tudi negativne asociacije, kot npr. 

mastna prehrana, veliko kalorij. Podjetje se trudi poudariti pozitivne namesto negativnih 

asociacij. Kotler (2004, 419) opisuje blagovno znamko kot osebnost:  

»Ljudi lahko prosimo, naj opišejo, na katero osebo ali žival pomislijo pri 

omembi blagovne znamke. Na primer, lahko rečejo, da ob blagovni znamki John 

Deer pomislijo na robatega moškega s Srednjega vzhoda, ki je delaven in zaupanja 

vreden. Osebnost blagovne znamke daje predstavo o bolj človeških značilnostih 

blagovne znamke.« 

Z metodo lestvičenja skušamo ugotoviti bistvo blagovne znamke, ki se nanaša na 

bolj obsežne abstraktne cilje, ki jih porabniki lahko zadovoljijo z uporabo blagovne 

znamke. Tržniki radi uporabijo tehniko lestvičenja, da razumejo porabnikovo 

motivacijo. Tako na primer lestvičenje navzdol ob nakupu določene blagovne znamke 

pomeni, da to porabniku prinaša večjo čustveno korist, funkcionalno korist ali lastnost.  

Kljub enakim konkurenčnim ponudbam porabnik izbere izdelek ali storitev 

blagovne znamke, katera si je v njegovi predstavi pridobila največ pozitivnih osebnih 

lastnosti. Podjetja se zato trudijo ustvariti podobo določene blagovne znamke, vendar je 

njeno dobro podobo bistveno težje ohraniti. 

Z diferenciacijo izdelka in njegovim pozicioniranjem na trgu zelo pripomoremo k 

podobi blagovne znamke. Dobra diferenciacija nam omogoča lažje prepoznavanje 

izdelka, dobro pozicioniranje pa nam predstavi razlog za nakup in dodano vrednost, ki 

nam jo nudi izdelek. Za posamezen vidik diferenciacije je treba razviti številne 

asociacije. Zelo pomembno je, da uporabnik ne zaznava vseh blagovnih znamk enako, 

ker potem ne bi bilo razloga, da bi se odločil za nakup nove blagovne znamke.  

2.1.2 Identiteta blagovne znamke 

Identiteta je celostna podoba blagovne znamke. Omogoča prenašanje sporočil o 

izdelkih, storitvah, dejanjih in sloganih širšemu občinstvu. Identiteta je način, s katerim 

skuša podjetje identificirati ali pozicionirati sebe ali svoje izdelke (Kotler 2004, 326). 

Bistvo identitete je v njeni individualnosti, vrednotah, prihodnosti, lastnostih in zunanji 

podobi izdelka (simboli, embalaža, grafika, barve …) (Kapferer 1997, 90–93). Ključni 

vir predstavljajo zaposleni, njihove sposobnosti, znanje, motivacija in pripadnost, zato 

je organizacijska kultura pomemben dejavnik. La-ta je plod razvoja organizacije, ki ga 

je v kratkem času težko spremeniti. 

Aaker in Joachimsthaler (2002, 43) pravita, da identiteto blagovne znamke 

sestavljajo asociacije na blagovno znamko, ki jih njeni strategi ustvarjajo in ohranjajo. 

Te vsebujejo obljube, ki jih organizacija daje potrošniku. Identiteta blagovne znamke 

ustvarja odnos med blagovno znamko in potrošniki ter prenaša funkcionalne in čustvene 

prednosti ter prednosti, povezane s samopodobo. 
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Identiteta blagovne znamke mora biti povezana s poslovno vizijo, organizacijsko 

kulturo in vrednotami podjetja. Priskrbi tudi jasne smernice, kateri programi in 

komunikacijski kanali bodo podprli ter okrepili blagovno znamko in s tem odpravili 

nejasnost ter zmedenost pri nakupu. Identiteta blagovne znamke mora biti jasna in 

nedvoumna, da pri uporabniku ne pušča nikakršnega dvoma o lastnostih ter uporabnosti 

izdelka (Joachimsthaler in Aaker 1999, 6). Razvoj identitete blagovne znamke zahteva 

dodatne odločitve podjetja o imenu, logotipu, barvah, sloganu in simbolu blagovne 

znamke.  

V knjigi Moč blagovne znamke (Korelc, Muslin in Vidmar 2006, 17) se identiteta 

odraža na štirih glavnih področjih:  

- izdelkih in storitvah (kar delaš ali prodajaš), 

- okolju (kje delaš ali prodajaš), 

- komunikaciji (kako razlagaš, kaj delaš), 

- vedenju (občutenje do zaposlenih in zunanjega sveta). 

2.1.3 Vrednost blagovne znamke 

Potrošnikovo poznavanje blagovne znamke je ključ za ustvarjanje njene vrednosti 

in je nedvomno del premoženja podjetja. Vrednost blagovne znamke je skupek sredstev 

in obveznosti ter njeno ime in simbol, ki zmanjšujejo ali povečujejo korist izdelku tako 

za podjetje kot za kupca. Za močno blagovno znamko so kupci pripravljeni plačati več. 

Vrednost blagovne znamke se odraža v porabnikovem dajanju prednosti enemu izdelku 

pred drugim, čeprav sta v temelju identična. Aaker pravi, da je vrednost blagovne 

znamke tako visoka, kolikor je visoka zvestoba blagovni znamki, prepoznavnost imena, 

zaznana kakovost, močne asociacije v zvezi z blagovno znamko in druge vrednosti, kot 

so patenti, odnosi na prodajni poti, licence … Blagovna znamka ima vrednost, če se jo 

lahko kupuje in prodaja po določeni ceni. Kotler (1996, 446) navaja sledeče:  

»Visoka vrednost blagovne znamke zagotavlja konkurenčne prednosti podjetju. 

Stroški trženja so zaradi visoke prepoznavnosti blagovne znamke in zvestobe 

kupcev manjši. Podjetje je bolj učinkovito v pogajanjih z distributerji in trgovci na 

drobno, od katerih kupci pričakujejo, da bodo imeli blagovno znamko. Prav tako 

lahko podjetje zaračuna višjo ceno kot konkurenti, saj ima blagovna znamka višjo 

zaznano kakovost. Predvsem pa blagovna znamka nudi podjetju obrambo pred 

kruto cenovno konkurenco.«  
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Slika 2.2 Vrednost blagovne znamke 

 
 
Vir: povzeto po Aaker 1991, 17. 

 

Aaker pravi, da je premoženje blagovnih znamk sestavljeno iz štirih elementov 

(Aaker in Joachimsthaler 1992, 202–215): 

- Zavedanje o obstoju blagovne znamke je zmožnost kupca, da neko blagovno 

znamko prepozna in jo uvrsti v določeno kategorijo izdelkov oz. storitev. 

- Asociacija blagovne znamke (gre za asociacije, ki uporabnike povezujejo z 

neko blagovno znamko in vplivajo na njihove odnose z njo, kot na primer 

osebnost blagovne znamke, simboli, izdelki in storitve …). 

- Zaznana kakovost blagovne znamke je subjektivno določena in je odvisna 

predvsem od predhodnih pričakovanj kupca ter njegovega zadovoljstva. 

- Zvestoba blagovni znamki pomeni pripravljenost uporabnikov k ponovnemu 

nakupu. 

Blagovno znamko kot premoženje podjetja je treba pravilno upravljati, da se njena 

vrednost ne zmanjša. Vodilni položaj na trgu, zadovoljstvo uporabnikov in pretekle 

pozitivne izkušnje lahko predstavljajo tudi premoženje podjetja. To pomeni, da je treba 

ohraniti ali sčasoma izboljšati prepoznavnost, zaznano kakovost in uporabnost ter 

povečati pozitivne asociacije, ki jih daje blagovna znamka. Vse to zahteva redne 

naložbe v raziskave in razvoj, dobro oglaševanje, odlično prodajo ter storitve za 

porabnike, pozicioniranje itd. 
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2.1.4 Prednost blagovne znamke za proizvajalca (distributerja) in kupca  

Blagovna znamka nas najprej spomni na določene lastnosti, ki jih konkurenčni 

izdelek nima. Močna blagovna znamka je vir številnih koristi za proizvajalca, partnerja 

in tudi kupca. Med drugim omogoča postavljanje in vzdrževanje visokih cen, kar 

povečuje dobiček, spodbuja povpraševanje, je vir pogajalske moči, omogoča lažje 

širjenje izbire ter uvajanje novih izdelkov in odpira vrata do novih kupcev ter na nove 

trge.  

Blagovna znamka olajša proizvajalcu obdelavo naročil in ugotavljanje napak, 

zagotavlja pravno zaščito posebnim značilnostim izdelka, ki bi jih sicer hitro posnemali 

konkurenti, daje proizvajalcu možnost, da pritegne zvesto ter dobičkonosno skupino 

porabnikov, pomaga proizvajalcu segmentirati trge in izgradnjo podobo podjetja (Kotler 

1996, 448). 

Prednosti za proizvajalca so naslednje (Korelc, Muslin in Vidmar 2006, 43–44): 

- ima referenčno vlogo in nudi dobro podlago za pridobivanje kakovostnih 

sodelavcev, partnerjev, finančnih sredstev ter najnovejšo tehnologijo; 

- je vir pogajalske moči pri kupcih in dobaviteljih; 

- blago, označeno z blagovno znamko, doseže višje ceno in dobiček; 

- vzdržuje, spodbuja in širi povpraševanje; 

- omogoča razlikovanje oz. identifikacijo proizvodov; 

- je sredstvo za razlikovanje od konkurenčnih ponudb; 

- potencialnim konkurentom predstavlja vstopno oviro;  

- prodajalci uspešneje in raje prodajajo blago priznanih blagovnih znamk; 

- omogoča hitrejši vstop na nove tržne segmente; 

- blagovna znamka je pomemben element necenovne konkurence; 

- krepi konkurenčni položaj; 

- na finančnem trgu je predmet prodaje. 

Prednosti za kupca so (Korelc, Muslin in Vidmar 2006, 24–45): 

- blagovna znamka potrošnikom nudi dodano vrednost; 

- poenostavi proces izbiranja in odločanja za izbiro; 

- omogoča preglednost trga in nudi pomoč pri nakupu; 

- nudi številne informacije; 

- jamči kakovost proizvoda in vsebuje garancijsko klavzulo; 

- zmanjšuje tveganje ob nakupu in uporabi; 

- zadovolji določene psihološke in statusne potrebe potrošnikov; 

- je zvezda stalnica v spremenljivem svetu, ki v življenje kupcev vnaša red, 

trdnost, varnost in udobje. 
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2.2 Cilji blagovne znamke 

Iz vizije blagovne znamke mora biti jasna njena usmeritev (De Chernatony 2002, 

175). Pri pretvarjanju vizije blagovne znamke v ustrezne cilje si lahko pomagamo s 

shemo dvostopenjskega procesa, prikazanega na sliki 2.3. 

Slika 2.3 Pretvarjanje vizije blagovne znamke v cilje blagovne znamke 

 
Vir: De Chernatony 2002, 175. 

Cilji so lahko tako dolgoročni kot tudi kratkoročni. Dolgoročni cilji morajo biti 

predvsem razumljivi, vsi zaposleni morajo občutiti željo, da bi sodelovali, razumeti 

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

kot notranji katalizatorji (De Chernatony 2002, 177). Dolgoročne cilje spremlja bistveno 

večje tveganje, saj na daljše razdobje ni mogoče predvideti vseh okoliščin, ki bi lahko 

vplivali na dosego dolgoročnih ciljev. Dolgoročni cilji postanejo lažje obvladljivi, če jih 

razčlenimo na več kratkoročnih. Kratkoročni cilji pa so lahko donosnost, rast prodaje, 

izboljšanje tržnega deleža, zmanjšati tveganje, dober glas … Biloslavo pravi, da morajo 

biti cilji določljivi, dosegljivi, merljivi in realni (Biloslavo 2006, 172). 

Kratkoročni cilji podjetja A so (Podjetje A 2005): 

- uspešno uvesti blagovno znamko Maglite na slovenski trg, 

- biti prisoten v vseh pomembnih prodajnih verigah (podjetje B, C, D, E, 

trgovine s tehničnim blagom …), 

- seznaniti široko in specializirano javnost z vsemi prednostmi baterijske svetilke 

Maglite, 

- povečati prodajo, 

- povečati dobiček, 

- maksimalna izgradnja imena blagovne znamke Maglite, 

- obvladovanje in racionalizacija stroškov. 

Dolgoročni cilji podjetja A so (Podjetje A 2005): 
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- rast prodaje, 

- postati vodilni v prodaji baterijskih svetilk v Sloveniji, 

- rast tržnega deleža, 

- postati ekskluzivni dobavitelj baterijskih svetilk za slovensko vojsko in 

policijo, 

- uvajanje novih proizvodov (diverzifikacija), 

- ohranjanje uspešnih poslovnih odnosov z dobavitelji, kupci in poslovnimi 

partnerji, 

- v očeh potrošnikov postati eden izmed najbolj uglednih slovenskih ponudnikov 

baterijskih svetilk, 

- širitev na tuje trge, 

- znižanje stroškov. 
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3 PROCES OBLIKOVANJA BLAGOVNE ZNAMKE  

Proces oblikovanja blagovne znamke poteka na ravni celotne organizacije. Pri 

oblikovanju blagovne znamke je pomembno, da so zaposleni dobro seznanjeni z vizijo, 

poslanstvom in cilji organizacije ter da vanje tudi verjamejo. Proces oblikovanja 

blagovne znamke je razdeljen na več delov, kot je to prikazano na sliki 3.1 (De 

Chernatony 2002, 104–303) . 

Slika 3.1 Proces oblikovanja blagovne znamke 

 
 

 
Vir: De Chernatony 2002, 104. 

3.1 Vizija  

Vizija opisuje želeno podobo organizacije v prihodnosti, njene dosežke in njen 

položaj v odnosu do vplivnih udeležencev (Biloslavo 2006, 104). Pri viziji ne gre za to, 

da bi z njo obvladovali prihodnost, ki ni obvladljiva, temveč, da bi se prihodnosti 

strateško prilagodili in jo v mejah mogočega usmerjali v skladu z interesi vplivnih 

udeležencev (Biloslavo 2006, 105). Vizijo blagovne znamke sestavljajo tri sestavine, in 

sicer: zaželeno prihodnje okolje, smisel blagovne znamke ter njene vrednote, ki so med 
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seboj povezane in hkrati samostojne (De Chernatony 2002, 106). Podjetje mora 

pripraviti lastno umestitev v okolje za daljše časovno obdobje. V ta namen mora 

pripraviti strategijo, kako in na kakšen način čim bolj učinkovito izpolniti zadane cilje. 

Smisel blagovne znamke je, da zaposleni vedo, kaj znamka predstavlja, da kot 

odjemalci laže ugotovijo, katere so razlikovalne značilnosti znamke, verjamejo v njene 

vrednote in razumejo obljube. Na podlagi tega podjetje lažje načrtuje in ustvari dobiček, 

vpliva na izboljšanje življenja ljudi ter spodbujanje in usmerjenost zaposlenih. Z 

vrednotami blagovne znamke tudi sporoča, v čem se razlikuje od konkurence. Vodilni 

management ima na zaposlene in odjemalce velik vpliv pri ustvarjanju vizije podjetja. 

Vizija organizacije je drugačna od njene dejanske identitete, je idealizirana slika o 

prihodnosti organizacije in motivacija za vse zaposlene za dosego zastavljenega cilja. 

Vizija blagovne znamke Maglite na področju Slovenije je postati vodilni ponudnik 

baterijskih svetilk, uspešen dobavitelj specializiranih maloprodajnih verig, maksimalno 

razširiti prodajni asortiman, biti prisoten na vseh pomembnejših prodajnih mestih, v 

očeh potrošnikov torej postati sinonim za kakovostno baterijsko svetilko. 

3.2 Organizacijska kultura  

Kultura organizacije je skupnost vseh pojavnih oblik vedenja sodelavcev, vključno 

z vrednotami in temeljnimi podmenami, ki to vedenje usmerjajo (Biloslavo 2006, 122). 

Organizacijska kultura, kolektivne vrednote, ideologija in družbeni procesi so sestavni 

del podjetja. Snoj opredeljuje organizacijsko kulturo kot vrednote, cilje, prepričanja, 

potrebe, ideje, znanje in navade zaposlenih v organizaciji, kar omogoča usklajevanje, 

razumevanje ter predvidljivost obnašanja zaposlenih oz. sodelavcev, medsebojno 

zaupanje z odjemalci, krepitev podobe organizacije, uspešno uvajanje sprememb in 

uspešno delovanje celotne organizacije. Kulturo ustvarjajo ljudje v organizaciji, največji 

vpliv nanjo pa imajo predvsem vodje. Razvoj organizacijske kulture spodbujajo močni 

vodje, ki privabljajo ljudi, da verjamejo v blagovno znamko in želijo postati del tima. 

Vodje morajo prepoznati pravi način motiviranja zaposlenih. Čim močnejša je kultura v 

podjetju, tem večji je pritisk, ki ga vodja izvaja na zaposlene, da upoštevajo 

prevladujoče oblike vedenja v organizaciji (Snoj in Gabrijan 2000, 149). 

De Chernatony (2002, 143) pravi, da je razvidna organizacijska kultura dobra 

podlaga za diferenciacijo blagovne znamke. Ko dojamemo kulturo neke organizacije, 

laže prepoznamo tudi njene vrednote in njihovo povezanost z vrednotami blagovne 

znamke. Razvoj organizacijske kulture je dolgotrajen proces, ki se globoko zakorenini 

med zaposlene. To lahko predstavlja večjo oviro v primeru združitve podjetij, ko se 

soočita med seboj dve različni kulturi. 

V podjetjih poznamo, po Dealu in Kennedyju (1982, v Biloslavo 2006, 125-130), 

več vrst kultur (kultura moči, poslovna, sistemska, procesna).  
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V podjetju A prevladuje poslovna kultura. Ker obravnavano podjetje deluje kot 

trgovec na debelo na medorganizacijskem trgu in trgu končnih kupcev, je glavno merilo 

uspešnosti količina prodanih proizvodov. Poleg tega sta zelo pomembna dejavnika 

timsko delo in fleksibilnost (hitri odzivni čas na spremembe, na nove zahteve kupcev). 

Za podjetje A so najpomembnejši odjemalci in kupci, katerim se prilagajajo, da 

zadovoljijo njihove potrebe, k čemur pripomore tudi prijaznost ter odkritost zaposlenih. 

Sistemska kultura v podjetju A se kaže v centraliziranem odločanju, vendar so 

operativne stvari prepuščene posameznikom, ki so za posamezna področja usposobljeni. 

Odločnost je vidna v načinu nastopanja na trgu in z vstopanjem v nove prodajne kanale. 

Pri tem je treba omeniti spremljanje konkurence, razmer na trgu in upoštevanje 

zakonskih predpisov. 

Edino tveganje podjetja A predstavlja obstoj na domačem trgu. V Sloveniji ima 

podjetje A vodilni položaj na področju programov, ki jih trži, zato je kultura moči v 

podjetju majhna. Vse to je rezultat minulega dela, saj se je podjetje zelo hitro prilagajalo 

razmeram na trgu, ob tem pa svojega delovanje ni širilo izven državnih mej, ko pa bo do 

tega prišlo, se bo tveganje glede obstoja povečalo. 

Procesna kultura v podjetju A ni navzoča, tveganja posameznega delavca so zato 

zelo majhna. 

Za podjetje A bi lahko rekli, da ima močno kulturo. Zaposleni so večinoma 

podvrženi prevladujočim oblikam vedenja v organizaciji, prav tako si managerji 

prizadevajo usklajevati vrednote vseh zaposlenih. Zavedajo se, da to ni mogoče v vseh 

pogledih, zato vedno skušajo najti neke skupne rešitve. Tudi politika zaposlovanja je 

takšna, da zaposlujejo ljudi, ki imajo podobne vrednote, kot jih imajo že zaposleni v 

podjetju. Koncept močne kulture prinaša tudi negativne posledice, zato managerji 

skušajo ustvarjati čim bolj kreativno in pozitivno okolje. Zaposlene spodbujajo, da čim 

bolj prispevajo k skupnemu reševanju problemov, ki se pojavijo, in jih tudi ustrezno 

nagrajujejo (prost delovni dan, v okviru finančne zmožnosti podjetja tudi denarne 

nagrade). 

3.3 Vpliv združevanja na razvoj blagovne znamke  

V času globalizacije, kjer je trend v združevanju podjetij (na prijateljski ali sovražni 

način), je glavni namen v zniževanju stroškov, povečevanju dobička in kapitala ter 

pridobivanju večjih sredstev za raziskave in razvoj. Vse te spremembe imajo velik vpliv 

na zaposlene, saj jim prinašajo strah pred neznanim, nejasnost in negotovost. Prevzeme 

in združitve podjetij pogosto navdušeno označujejo kot priložnost za krepitev blagovnih 

znamk, toda povezovanje dveh kultur je lahko težavno, neugodno vpliva na moralo 

zaposlenih in ima posledice tudi za uspešnost blagovne znamke. Številne odločitve o 

združitvah so posledica razumskih poslovnih modelov, ki le redko upoštevajo človeške 

dejavnike, povezane z blagovno znamko (De Chernatony 2002, 158). 
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Problemi nastanejo, ko pri združevanju dveh podjetij dve različni kulturi trčita med 

seboj. Tega ni možno odpraviti čez noč, prav tako ni možno, da bi nastala nova kultura, 

ki bi sledila viziji organizacije. Vsaka kultura ima svoj zbir prepričanj in sprejetih pravil 

obnašanja. Z namenom, da bi se podjetja pri združevanju izognila kulturnemu šoku v 

organizaciji, morajo jasno predstaviti svojo vizijo in poslanstvo, na način, ki bo 

razumljiv vsem zaposlenim. V ta namen morajo vzpostaviti dobro interno komunikacijo 

v podjetju. Informacije naj bi potekale v obe smeri. Na takšen način bodo najlažje 

odpravili negotovost, strah, odpor do sprememb in posledično nezavzetost zaposlenih. 

Zaposleni v podjetju pridobivajo informacije prek formalnih in neformalnih virov, na 

podlagi česar si nato ustvarijo predstavo o njem. 

3.4 Usklajevanje vrednot blagovne znamke z vrednotami podjetja  

Blagovna znamka nam pove tudi o vrednotah proizvajalca. Kultura je sklop vrednot 

zaposlenih in njihove zavzetosti pri delu. Bolj kot so vrednote zaposlenih usklajene z 

vrednotami podjetja, tem večja je njihova motivacija, ustvarjalnost, inovativnost in 

zavzetost. Zlasti so pri tem pomembni managerji, ki s svojim delom, odnosom dajejo 

zgled zaposlenim in imajo velik vpliv na njihov vedenjski slog, zavest, zavzetost ter 

zadovoljstvo. Z usklajenim videnjem blagovne znamke dosežemo njeno rast, večje 

zadovoljstvo pri odjemalcih in s tem posledično večjo prodajo (De Chernatony 2002, 

119–121). 

Lahko se zgodi, da si zaposleni drugače razlagajo blagovno znamko in njene 

vrednote. Na to vplivajo starost, izobrazba, spol, izkušnje in zaznavanje procesov. 

Managerji morajo biti na to še posebej pozorni, saj bi napačna razlaga lahko privedla do 

sporov znotraj podjetja, slabega sodelovanja in posledično do razcepitve organizacije.  

Pomembno je, da managerji vzpostavijo dobro komunikacijo znotraj podjetja. To 

naredijo z načrtnim pristopom, s formalnim in neformalnim komuniciranjem, 

informacije naj potekajo v obe smeri ter stalnimi neposrednimi stiki z zaposlenimi. Na 

ta način bodo zaposleni lahko poenotili razumevanje blagovne znamke in njene cilje, se 

poistovetili z vrednotami podjetja ter blagovne znamke ... 

Zaposleni, ki so blagovni znamki naklonjeni, prihajajo na delo z veseljem, so 

motivirani, inovativni, zavzeti. Pomembno je, da se zaposleni z blagovno znamko 

poistovetijo, njihove vrednote pa so skladne z vrednotami podjetja in blagovne znamke. 

To je možno doseči tudi z aktivnim sodelovanjem zaposlenih pri uvajanju sprememb, 

novosti, novih idej, spreminjanju oz. izboljševanju procesov. 

3.5 Dejavnosti pri trženju  

Danes trženje zahteva od podjetja ne le dober izdelek, privlačno ceno in dostopnost 

izdelka za ciljne odjemalce, temveč mora podjetje komunicirati tako z obstoječimi 

kakor tudi potencialnimi kupci. Kotler (2004, 434) navaja, da je trženjski splet 
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sestavljen iz petih poglavitnih načinov komuniciranja: oglaševanja, pospeševanja 

prodaje, usmerjeno na trgovce in končne uporabnike, odnosov z javnostmi, osebne 

prodaje, neposrednega trženja ter notranjega komuniciranja med zaposlenimi. Eden 

najmočnejših vplivov na zaznavo blagovne znamke je izkušnja, ki jo imajo kupci z 

osebjem podjetja. Tržniki morajo zato obvladovati procese komuniciranja, pomembno 

je tudi, kdo sporoča, komu sporoča, kakšni sta pot sporočanja in vsebina sporočila. 

Neposredni stik s kupci je najbolj pomemben, zato mora podjetje še posebej 

poskrbeti, da se bodo tržniki dodatno dobro izobrazili in usposobili.  

Tržno komuniciranje izvaja stalen nadzor in preverja prednosti ter slabosti blagovne 

znamke v očeh odjemalcev, spremlja konkurenco in posledično odpravlja neželeno 

vsebino ter skrbi za nadgradnjo izdelkov in storitev. 

Tržno komuniciranje blagovne znamke Maglite obsega (Podjetje A 2005):  

- Oglaševanje: Podjetje A poskrbi za oglaševanje predvsem ob uvedbi novih 

proizvodov, kar stori prek radijskih medijev, spleta, plakatov, brošur, zgibank, 

promocijskih daril (na vrhuncih sezone). 

- Pospeševanje prodaje: Za pospeševanje prodaje določenih baterijskih svetilk 

potekajo aktivnosti, kot so cenovni popusti za posamezne svetilke, praktične 

nagrade ob nakupu, darila, vzorci, vezani nakupi, sejmi. 

- Odnosi z javnostmi: Sponzoriranje športnih in kulturnih prireditev, ki imajo 

nacionalni ali regijski pomen, srečanja s poslovnimi partnerji, celostna podoba 

podjetja, dogodki ipd. 

- Osebna prodaja: Sodelovanje v okviru sejmov, osebna prodaja, svetovanje ob 

nakupu s pomočjo promotorjev, prodajne predstavitve, vzorci, prodajna 

srečanja ipd. 

- Neposredno trženje: Posredovanje katalogov potencialnim kupcem, nakupi prek 

svetovnega spleta, elektronska pošta ipd. 

3.6 Vpliv okolja na blagovno znamko  

Na blagovno znamko vpliva pet ključnih dejavnikov: podjetje, odjemalci, 

distributerji, konkurenca in makrookolje (De Chernatony 2002, 189).  

Podjetje 

De Chernatony (2002, 190–195) pravi, da je podjetje prvi ključni dejavnik, ki 

izrazito vpliva na razvoj blagovne znamke. Pogosto pa se zgodi, da je delovanje 

podjetja v nasprotju z lastno politiko in vizijo. Tako nekatera podjetja poudarjajo, da so 

zaposleni njihovo največje premoženje, pri tem pa jih zaposlujejo za določen čas, torej 

kratkoročno. Sprejemajo dolgoročne vizije blagovne znamke, osredotočajo pa se na 

kratkoročne ukrepe. 
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Pri preverjanju vpliva podjetja na blagovno znamko je treba obravnavati naslednje 

dejavnike (De Chernatony 2002, 190−195): 

- Usklajevanje: Zaradi velikosti in raznolikosti podjetij je treba notranje uskladiti 

posamezne oddelke.  

- Vrednote: Blagovna znamka ima večjo možnost za uspeh, če so vrednote 

zaposlenih skladne z vrednotami podjetja. 

- Seznanjenost in zavzetost zaposlenih: Management mora poskrbeti, da so vsi 

zaposleni seznanjeni z vizijo, cilji in strategijo podjetja. 

- Kultura oddelkov: Večje kot je soglasje med posameznimi oddelki, bolj enotno 

identiteto organizacije zaznavajo udeleženci. Zaposleni bodo bolj motivirani, 

zavzeti, inovativni, potreben bo manjši nadzor nad zaposlenimi. 

- Dediščina iz preteklosti: V svetu velikih in hitrih sprememb ljudje cenijo 

stanovitnost. 

- Komuniciranje: Poleg uveljavljenega promocijskega spleta oglaševanja, 

sejmov in prodajnih predstavitev podjetja to predstavlja odjemalcem prednosti 

svoje blagovne znamke tudi na druge načine: odnos zaposlenih do odjemalcev, 

prizadevnost pri podpori, izbira distributerja itd. 

- Značilne in bistvene sposobnosti: Te sposobnosti so zagotovilo za uspeh, 

konkurenčno prednost, višjo dodano vrednost. 

- Istovetenje zaposlenih z organizacijo in blagovno znamko: Če so zaposleni 'v 

dobrem odnosu' z organizacijo in blagovnimi znamkami, je verjetneje, da si 

bodo želeli uspeha za znamko, zato je lahko pozitiven odnos zaposlenih 

ključnega pomena. 

- Odnosi z zainteresiranimi udeleženci: Uspešne so tiste organizacije in blagovne 

znamke, katerih odnosi z drugimi udeleženci vrednostne verige zagotavljajo 

naklonjenost okolja. 

Na osnovi navedenega lahko vidimo, da ima podjetje velik vpliv na razvoj 

blagovne znamke. Imeti mora dobro med seboj usklajeno vizijo, cilje, vrednote, 

organizacijsko kulturo, odnose med zaposlenimi, strokovno in uspešno tržno 

komuniciranje.  

Odjemalci 

Na trgu prevladuje močna konkurenca, zato je za vsako podjetje pomembno, da zna 

pravočasno prisluhniti željam in potrebam kupca. Na podlagi tega mora to pripraviti 

ponudbo, s katero najbolje zadovolji želje in potrebe potencialnih kupcev ter izdelek oz. 

storitev po najhitrejši poti spraviti na trg. Zadovoljstvo potrošnikov je ključnega 

pomena za uspešno delovanje podjetja, zato mora to nameniti večjo pozornost 

načrtovanju, izvajanju in upravljanju procesov, ki se nanašajo na njihovo zadovoljstvo. 
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Podjetje mora nenehno spremljati kupce glede njihovih potreb, želja, nakupovalnih 

navad in finančnih zmožnostih. Neposreden stik z odjemalci pomeni za podjetje A 

nadgrajevanje priložnosti, ki jih je razvilo z dolgoletnim upravljanjem in distribucijo 

svetovno priznanih blagovnih znamk (Zippo, Ronson, Tokai, CartaMundi, Denicotea, 

Energizer, Kodak, Gremo …). Zaradi dolgoletnih izkušenj s svojimi poslovnimi 

partnerji ima podjetje A odlične poslovne stike s svojimi odjemalci, kar se kaže v 

njihovem zadovoljstvu poslovanja s podjetjem.  

'Zadovoljni kupec' za podjetje ni dovolj, saj obstaja zelo velika verjetnost, da bo 

takšen kupec zamenjal dobavitelja, takoj, ko bo dobil boljšo ponudbo. Podjetje mora 

torej skrbeti za to, da bodo kupci nadpovprečno zadovoljni, saj le takšni kupci po navadi 

niso pripravljeni zamenjati blagovne znamke (Kotler 1996, 40). 

Distributerji 

Proizvajalec blagovne znamke kakor tudi njen distributer imata jasno predstavo o 

svoji viziji, pa tudi o tem, kateri so njuni kratkoročni in dolgoročni cilji. Za oba je 

pomembno, da poznata drug drugega, pa tudi vizijo in cilje. Uspešnost blagovne 

znamke je odvisna od usklajevanja vizije in ciljev v obojestransko korist. Če ugotovijo, 

da se cilji lastnika znamke in posameznih distributerjev slabo ujemajo, je treba 

premisliti, ali takšno stanje morda ne škodi blagovni znamki ter kakšne ukrepe bi bilo 

treba sprejeti za njeno zaščito (De Chernatony 2002, 195–196).  

V trženju blagovne znamke Maglite predstavlja podjetje A ekskluzivnega 

distributerja na slovenskem tržišču. Ima lastno logistično mrežo, ki jo sestavljajo 

skladišče, vozni park in manipulacija z blagom. Logistika zajema nabavo blaga pri 

dobavitelju (principalu), organizacijo prevoza in zavarovanje, skladiščenje blaga ter 

manipulacijo in razvoz blaga do grosističnih ter končnih kupcev. Distributerji poskrbijo, 

da kupci dobijo blago na dogovorjenem kraju in takrat, ko to potrebujejo (zahtevajo), z 

minimalnimi stroški oz. po optimalni ceni. 

Konkurenca 

Tekmeci so podjetja, ki zadovoljujejo iste potrebe kupcev. Uporabniki redko 

kupujejo blagovne znamke, ne da bi jih med seboj primerjali, zato morajo tudi 

managerji primerjati svojo blagovno znamko z najpomembnejšimi konkurenčnimi. Ko 

podjetje opredeli glavne konkurente, mora določiti njihove značilnosti, še posebej 

njihove strategije, cilje, prednosti, slabosti in vzorce odzivanja (Kotler 2004, 248). 

Devetak (2005, 36) navaja, da se podjetja v tržnih pogojih gospodarjenja soočajo s 

konkurenco, ki si prizadeva stalno odvzemati del kupcev od konkurentov in utrjevati 

vodilno pozicijo na trgu, zato mora biti konkurenčna prednost posameznega podjetja v 

razvijanju novih izdelkov ter storitev. Podjetje mora zbrati informacije o prednostih in 

slabostih posameznega tekmeca. Konkurenca nenehno izziva uvajanje novih, cenejših in 
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drugačnih izdelkov ter storitev. Le z dovolj strokovno usposobljenim kadrom lahko 

podjetje uspešno konkurira nenehnim spremembam, novostim in izzivom na trgu.  

Makrookolje 

De Chernatony (2002, 220) navaja, da makrookolje pomeni sklop političnega, 

gospodarskega, družbenega in tehnološkega okolja, ki se stalno spreminja. Pomemben 

je tudi okoljski vidik. 

Analiza SPIN blagovne znamke 

Za boljše vodenje svoje politike mora vsaka organizacija vedeti, kje pravzaprav je 

na posameznem področju v primerjavi s konkurenco. Potrebuje metodo, ki bi ji 

omogočala analizo njenih prednosti in slabosti, obenem pa tudi nevarnosti ter 

priložnosti, ki se ponujajo v okolju (Biloslavo 2006, 72). Dejavnike, ki predstavljajo 

temeljne zmožnosti podjetja in privlačnosti tržišča, je možno prikazati s pomočjo 

analize SPIN, to je analize notranjih prednosti in notranjih slabosti ter zunanjih izzivov 

in zunanjih nevarnosti. Kotler (2004,102) navaja:  

»Podjetje mora spremljati ključne silnice makrookolja (demografsko-

ekonomske, tehnološke, politično-pravne in družbeno-kulturne) in pomembne 

udeležence v mikrookolju (kupce, konkurente, distributerje, dobavitelje), ki 

vplivajo na njegovo sposobnost ustvarjanja dobičkov. Podjetje mora zgraditi sistem 

trženjskega obveščanja, da zazna trende in pomembna dogajanja. Za vsak trend ali 

dogajanje mora poslovodstvo identificirati z njim povezane priložnosti in 

nevarnosti.«  

Glavni namen spremljanja okolja je zaznavanje novih trženjskih priložnosti. Le-te 

se nanašajo na kupčeve potrebe oz. njihovo potencialno zanimanje, ki obeta podjetju 

dobiček. Priložnosti se lahko ponudijo v številnih oblikah in managerji morajo biti 

dovolj usposobljeni za njihovo prepoznavanje (podjetje poenostavi nakupni proces ali 

poveča njegovo učinkovitost, kupcu prilagodi izdelek ali storitev, ponudi izdelek po 

bistveno nižji ceni …).  
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Tabela 3.1 Analiza SPIN podjetja A 

Notranje prednosti Notranje slabosti 

- Kreativnost - Več distributerjev za 

podobne proizvode 

- Hiter odzivni čas na zahteve kupca - Sistem napredovanja 

- Dobra logistika - Dolgi dobavni roki 

- Pripadnost podjetju - Problem financiranja večjih 

projektov 

- Kakovost - Majhnost 

- Bogat prodajni asortiman - Omejen obseg sredstev za 

promocijo 

- Tradicija - Plačilni pogoji dobavitelja 

- Vodilni v svoji kategoriji - Drag transport 

- Prepoznavnost  

- Stalen, zanesljiv in dobro izobražen 

kader 

 

- Poprodajne aktivnosti  

Zunanji izzivi Zunanje nevarnosti 

- B2B 

- Novi trgi 

- Veliko distributerjev za 

podobne proizvode 

- Novi prodajni kanali - Imitacije z vzhoda 

- Izboljšati ugled in prepoznavnost 

podjetja 

- Hitre spremembe v okolju 

- Pridobiti nova zastopstva - Problem odhoda dobrih 

kadrov 

- Pridobivanje novih kupcev in 

vzpostavljanje dolgoročnega odnosa 

- Velika in močna konkurenca 

na trgu 

- Dodatno izobraževanje zaposlenih - Sprememba zakonskih 

predpisov 
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4 POZICIONIRANJE 

Pozicioniranje je postopek oblikovanja ponudbe in podobe podjetja z namenom, da 

v očeh ciljnih kupcev pridobi neko vidno mesto z določeno vrednostjo (Kotler 1996, 

307). Besedo pozicioniranje sta uvedla uveljavljena oglaševalska managerja, Al Ries in 

Jack Trout (Kotler 2004, 309). Opredelitev se glasi (Kotler 2004, 309):  

»Pozicioniranje se začne pri izdelku, ki je lahko blago, storitev, podjetje, 

ustanova ali celo oseba. Pozicioniranje ni nekaj, kar izdelku narediš. Pozicioniranje 

je nekaj, kar narediš v mislih morebitnega kupca. To pomeni, da izdelek 

pozicioniraš v mislih morebitnega kupca.«  

Za podjetje je pomembno, da se njihova blagovna znamka razlikuje od 

konkurenčne. Ustvarjanje pomembne razlike je pogosto povezano s pozicioniranjem: 

gre namreč za umetnost iskanja prostora v kupčevih glavah. Pozicioniranje in blagovna 

znamka sta tako povezani, da mnogo ljudi meni, da je pozicioniranje srce blagovne 

znamke (Miller in Muir 2004, 12-14). 

Pri pozicioniranju je obravnavano mišljenje potrošnikov, ki si v mislih ali 

podzavesti postavljajo izdelek glede na konkurenčne izdelke. Kupci si zapomnijo 

kakovostno blagovno znamko in s tem v podzavesti opredelijo specifično pozicijo. V 

podzavesti si zapomnijo tudi nekakovostne blagovne znamke, neresne dobavitelje, slabe 

proizvajalce in izvajalce storitev. Proizvajalci težijo k temu, da bi kupci v podzavesti 

ohranili pozitiven vtis o kakovosti izdelka. V tem primeru bodo imeli proizvajalci manj 

naporov pri prodaji.  

Po mnenju Tracyja in Wiersema (v Kotler 1998, 308) obstajajo tri strategije, ki 

vodijo k uspešnemu razlikovanju in vodilni vlogi na trgu:  

- Operativna odličnost: to pomeni, da morajo biti ponujeni izdelki enostavno 

dostopni, zanesljivi in po konkurenčnih cenah. 

- Poznavanje kupca: pomeni, da se je podjetje sposobno hitro odzvati na 

kupčeve potrebe in želje. 

- Biti vodilen na področju izdelka: pomeni, da mora podjetje izdelke ali storitev 

nenehno izboljševati, ker imajo v očeh kupcev večjo korist oz. večjo dodano 

vrednost in so z vidika kupca boljši od konkurenčnih izdelkov. 

Danes, v času hitrih sprememb, sta zelo pomembni fleksibilnost in sposobnost 

dolgoročnega procesa, ki omogočata diferenciacijo blagovne znamke ter posledično 

predstavljata konkurenčno prednost. Pozicioniranje ni enkraten proces, temveč proces, 

ki se nikoli ne konča. Le natančno dodelana blagovna znamka ima možnost obstoja 

skozi daljše časovno obdobje pod pogojem, da se nenehno prilagaja zahtevam okolja in 

potrošnikov. Podjetje je uspešno pri pozicioniranju z dobrim marketinškim spletom, na 

način, da se izbrani proizvod čim bolj vtisne v srca in zavest potrošnikov.  
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4.1 Proces pozicioniranja 

Najprej je potrebno opredeliti tržne cilje, zatem sledijo naslednji koraki procesa 

pozicioniranja, ki so (Hill in O'Sullivan 1996, 135, v Devetak 2007, 83):  

- opredelitev najpomembnejših značilnosti ključnega izdelka; 

- priprava osnutka zaznav nastanka potreb; 

- opredelitev konkurenčne strategije; 

- določitev atributov izdelka in pripadajočih lastnosti; 

- vztrajanje pri konkurenčni prednosti. 

Pri trženjskih aktivnostih v procesu pozicioniranja morajo podjetja veliko 

pozornosti nameniti obstoječi konkurenci in njeni doseženi poziciji, specifičnim 

zahtevam odjemalcev ter stalnemu spremljanju dosežene pozicije. Devetak (2007, 83) 

navaja:  

»Pri odjemalcih je pomembno dejstvo, da si v podzavest vtisnejo ne samo 

bistvene značilnosti izdelka, temveč tudi ostale prvine trženjskega spleta. Za 

proizvajalce je najbolje, da zavzamejo vodilni položaj na določenem tržnem 

segmentu. Za dosego tega cilja so potrebni strokovni kadri, tradicija, imidž izdelka 

in podjetja. Za doseganje pozicije na trgu niso dovolj le želje, potrebni sta 

strokovno načrtovanje in marketinška dejavnost.«  

4.2 Strategija pozicioniranja 

Pri razvoju strategije pozicioniranja mora podjetje skrbno izbrati načine, po katerih 

bo drugačno od konkurence. Kotler pravi, da je treba razviti razliko do takšne mere, da 

bo ustrezala naslednjim merilom (Kotler 1996, 306–309):  

- pomembnost: v očeh visokega števila kupcev ima razlika visoko vrednost; 

- prepoznavnost: drugi tekmeci razlike niso ponudili ali pa podjetje svojo razliko 

ponuja na opaznejši način; 

- nadpovprečnost: razlika odstopa od drugih načinov za doseganje enake 

prednosti;  

- komunikativnost: o razliki je mogoče komunicirati in je za kupca prepoznavna; 

- izključna prednost: posnemanje razlike izdelka je za konkurente zelo težko 

izvedljivo; 

- dosegljiva cena: kupec je zmožen plačati razliko; 

- donosnost: uvajanje razlike bo za podjetje donosno. 

Razlikovanje je postopek oblikovanja sklopa pomembnih razlik, s katerimi postane 

ponudba podjetja različna od ponudb tekmecev. Strategija pozicioniranja mora biti 

zgrajena na temelju te 'bistvene razlike'. Le na takšen način si podjetje zagotovi, da ga 

potrošniki opazijo. Strategija pozicioniranja vsebuje več značilnosti. Prva tovrstna 
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značilnost je centriranje okoli ene funkcijske lastnosti, če je res potrebno tudi okoli 

dveh. Z vključitvijo več lastnosti obstaja tveganje, da si jih porabniki težje zapomnijo. 

Lahko pa dosežejo nasprotni učinek in povzročijo pri uporabniku manjše zaupanje ali 

celo ustvarijo nejasno pozicioniranje. Druga značilnost je podoba, ki naj bi nastala v 

uporabnikovih možganih. Tu je ustrezen uravnotežen pristop, da se ugotovi, kaj si pri 

blagovni znamki uporabnik najbolj zapomni, nato pa je treba znamko natančno uglasiti 

tako, da želena umestitev uglašena z dejansko. Tretja lastnost je, da mora umestitev 

blagovne znamke izhajati iz funkcionalnih koristi, ki jih cenijo porabniki, in ne iz tistih, 

ki se zdijo pomembne in jih poznajo v podjetju. Treba si je vzeti čas in uporabnika 

vključiti v razvojni proces (De Chernatony 2002, 47). 

Za podjetje je najpomembneje, da pri izdelku določi oz. izbere tisto lastnost, s 

katero uporabnika prepriča, da je njegov izdelek najboljši. Nato izbere strategijo, ki ga 

bo popeljala proti vrhu, če ne že v sam vrh konkurence. Pri tem ima ključno vlogo 

manager, ki je neposredno vpleten v sam proces pozicioniranja. Le-ta prvi dobi 

povratno informacijo od uporabnikov in ugotovi, ali je izbrana značilnost izdelka dovolj 

prepričljiva v očeh uporabnikov, sočasno pa je seznanjen s strategijo pozicioniranja. 

Prav zato je manager, ki je neposredno povezan s procesom pozicioniranja, ključnega 

pomena za uspešno pozicioniranje izdelka na trg. 

4.3 Napake pri pozicioniranju 

Kotler pravi, da se managerji v podjetjih običajno odločijo za zagovarjanje ene 

same osrednje koristi, na podlagi katere bodo uporabnike prepričali, da jim blagovna 

znamka ponuja več od konkurence. S tem, ko podjetja povečujejo število koristi, ki naj 

bi jih imela blagovna znamka, tvegajo, da jim porabniki ne bodo verjeli oz. bo 

pozicioniranje blagovne znamke nejasno. Podjetje se mora pri pozicioniranju izogniti 

štirim velikim napakam (Kotler 2004, 311): 

- prešibko pozicioniranje: kupci imajo zelo nejasno predstavo o blagovni 

znamki, za kupca je le ena izmed številnih znamk na trgu;  

- premočno pozicioniranje: kupci imajo lahko preozko predstavo o blagovni 

znamki;  

- nejasno pozicioniranje: kupci imajo lahko nejasno predstavo o blagovni 

znamki, ker podjetje obljublja preveč stvari hkrati, ali pa prepogosto spreminja 

pozicioniranje; 

- dvomljivo pozicioniranje: kupci lahko dvomijo o resničnosti obljub in trditev 

glede značilnosti izdelka, cene ali proizvajalca blagovne znamke. 

V podjetjih se morajo zavedati, da pri načrtovanju strategije pozicioniranja lahko 

prihaja tudi do napak. Zelo pomembno je, da te napake pravočasno odkrijejo in jih v 
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najkrajšem možnem času tudi odpravijo. Podjetje, ki reši problem pozicioniranja, hkrati 

reši tudi problem trženjskega spleta (Kotler 2004, 311). 
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5 KRATKA PREDSTAVITEV PODJETJA A IN PREDSTAVITEV 
BLAGOVNE ZNAMKE MAGLITE 

Stanje na slovenskem trgu baterijskih svetilk je povezano z nenehnim tekmovanjem 

za prevlado na trgu, saj je konkurenca zelo močna, trg pa zelo majhen. Med seboj si 

konkurenti 'skačejo v lase' z najrazličnejšimi prijemi, od zniževanja cen (včasih celo s 

tako nizkimi cenami, da težko pokrijejo osnovne stroške) do močnega oglaševanja, 

zakupa boljših prodajnih prostorov ipd. 

V podjetju A je glavna dejavnost trgovina z blagom široke potrošnje. Dobili so 

priložnost za uvedbo novega prodajnega programa – prodajo novih baterijskih svetilk 

blagovne znamke Maglite, ki bi ob uspešni prodaji ugodno dopolnjevala dejavnost, saj 

so potencialni kupci zagotovo med njihovimi dolgoletnimi partnerji. 

V prvih poskusih prodaje so ugotovili, da je blagovna znamka Maglite zelo slabo 

prepoznavna in da jo poznajo le redke stranke. Poleg pozitivnih izkušenj s kakovostjo so 

imeli tudi nekaj negativnih, zaradi nerazvitih poprodajnih storitev (servis, rezervni deli 

ipd.). Do tedaj znamka na slovenskem tržišču ni bila uradno zastopana, tako da prodajna 

mreža še ni bila vzpostavljena. 

5.1 Predstavitev podjetja A 

Podjetje A je bilo ustanovljeno septembra 1992. Nastalo je po razpadu nekdanje 

skupne države oz. po osamosvojitvi Slovenije. V tistem trenutku se je ta priložnost 

pokazala še kot nepokrita tržna niša. Podjetje je začelo tržiti naslednje blagovne 

znamke: Zippo, Ronson, Tokai, CartaMundi, Denicotea, Energizer, Kodak ... Vsak od 

navedenih je vodilni proizvajalec vrhunskih izdelkov in po prodaji največji na svetu.  

Podjetje A zdaj deluje kot trgovec na debelo na medorganizacijskem trgu in na trgu 

končnih porabnikov. Deluje kot skrbnik uveljavljenih in priznanih globalnih blagovnih 

znamk, distribuira ter trži izdelke široke potrošnje in prestižne izdelke. Zaradi sprotnega 

spremljanja sprememb na trgu in dobrega poznavanja nakupnih navad podjetje A svojo 

kakovostno ponudbo zagotavlja tako veleprodajnim verigam kot tudi končnim kupcem. 

Vizija podjetja A je postati vodilni distributer uveljavljenih blagovnih znamk na 

slovenskem trgu, želi uvajati nove programe, biti inovativno v smislu trženja blaga in 

storitev ter pridobiti še nova zastopstva. 

Temeljni cilj podjetja je poslovati z dobičkom, vzpostaviti s kupci dolgoročen 

partnerski odnos, ki temelji na obojestranskem zaupanju, ustvariti fleksibilno, visoko 

motivirano ekipo, ki bo sposobna izpeljati najzahtevnejše projekte, sodelovati pri 

projektih, ki so bistvenega pomena za ohranjanje prodaje in povečanja števila kupcev, 

razširiti dejavnost na sorodna področja. 

V začetku poslovanja podjetja je bila glavna dejavnost prodaja vžigalnikov in 

pribora za kadilski program, kar so kupovali v ZDA in nekaterih evropskih državah. Na 
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tem področju so dosegli vodilni tržni delež v Sloveniji, zato so dejavnost razširili še na 

področje baterijskih vložkov, filmov, albumov in okvirjev. Tudi na tem področju so v 

nekaj letih dosegli vodilni tržni delež v državi. Svojim kupcem so želeli ponuditi več in 

po tehtnem premisleku so ugotovili, da bi bila prodaja baterijskih svetilk Maglite 

optimalna dopolnitev dotedanje dejavnosti. Pri tem so jim bile v pomoč njihove 

dolgoletne stranke kot potencialni kupci baterijskih svetilk. Nova cilja podjetja sta 

postala čim večja prepoznavnost blagovne znamke Maglite na slovenskem trgu in 

postati vodilni ponudnik baterijskih svetilk. 

5.2 Predstavitev ameriškega podjetja in blagovne znamke Maglite 

Podjetje Mag Instrument je bilo ustanovljeno leta 1955 s samo 125 ameriških 

dolarjev kapitala. Ustanovil ga je Anthony Maglica. Sprva je deloval le v svoji garaži. 

Izdeloval je finomehanične dele za potrebe vojaške in letalske industrije. Zelo hitro si je 

pridobil sloves kakovostnega, učinkovitega in iznajdljivega proizvajalca finomehaničnih 

delov. Leta 1974 se je podjetje Mag Instruments preoblikovalo v takšno obliko, kot jo 

ima še danes. V poznih sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je Maglica prišel na idejo, 

da bi oblikoval in začel izdelovati novo ter izboljšano baterijsko svetilko. Ciljni kupci za 

to svetilko, ki je ugledala luč sveta leta 1979, so bili policisti, vojaki, gasilci, reševalci in 

ostali uslužbenci javne varnosti. Prvi kupci iz omenjenih poklicev so bili nad svetilko 

Maglite tako navdušeni, da so vest o njej, njeni kakovosti in zanesljivosti ponesli svojim 

kolegom po ZDA. Kmalu so vsi želeli imeti Maglite za svojim pasom. Zaradi velikega 

uspeha je ustanovitelj le tri leta kasneje trgu predstavil akumulatorsko izvedenko 

Maglite, v izvirniku imenovano Maglite Rechargeable Flashlight System, ki je hitro 

dobila nove privržence. To je polnilna baterijska svetilka, ki jo je mogoče polniti tako 

prek električnega omrežja kot tudi v avtomobilu. Moč svetlobe je moč 10 tisoč sveč, 

izdelana pa je iz posebnega materiala duraluminij (nerjaveča kovina). Maglitov sistem 

akumulatorske svetilke velja za najmočnejšega na trgu (Mag Instrument 2009).  

V nadaljnjih letih je Mag Instruments svoje izdelke razvijal tudi v smeri 

miniaturizacije, s čimer je posegel še na ostale tržne niše. Razvili so Mini Maglite AA 

za osebno rabo (1984), tri leta kasneje je sledila še izvedenka Mini Maglite AAA, leta 

1988 so predstavili najmanjši model Solitaire, ki je pravšnji za v torbico ali dodatek 

obeska za ključe. Leta 2005 so trgu predstavili še baterijske svetilke s tehnologijo LED. 

Danes je podjetje Mag Instruments vodilni proizvajalec in prodajalec baterijskih 

svetilk za profesionalno uporabo (vojska, policija, gasilci ipd.). Lastnosti, ki odlikujejo 

izdelke, so širok izbor, možnost nadgradnje, kakovost (desetletna garancija na 

delovanje, vodotesnost, odpornost na zunanje poškodbe ohišja). Podjetje je razvilo zelo 

dobro servisno mrežo po vsem svetu, saj je treba zagotavljati vzdrževanje baterijskih 

svetilk zelo dolgo časa (prav tam). 
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5.3 Analiza konkurentov in trga ročnih svetilk 

Konkurenti so podjetja, ki zadovoljujejo iste potrebe kupcev. Za uspešno in 

učinkovito trženjsko načrtovanje je nujno dobro poznavanje konkurence. Ko podjetje 

opredeli glavne tekmece, mora določiti njihove značilnosti, še posebej njihove 

strategije, cilje, prednosti, slabosti in vzorce odzivanja. Na takšen način se seznani, na 

katerih področjih ima konkurenčno prednost in kje zaostaja. Na podlagi informacij, ki 

so jih v podjetju pridobili, se nato odločijo za ustrezno strategijo vstopa na trg, 

pozicioniranje, pa tudi, kakšno bo njihovo trženjsko komuniciranje in s katerimi sredstvi 

bodo premagali konkurenco. 

Zaradi težav pri pridobivanju zaupnih podatkov o konkurenci, sem se odločil, da 

bom naredil analizo trga ročnih svetilk s pomočjo vprašalnika o prepoznavnosti 

blagovne znamke Maglite. Anketo sem opravil s pomočjo elektronske pošte in 

neposredno na prodajnih mestih v različnih krajih po Sloveniji. V vzorec sem zajel širši 

krog slovenskih odjemalcev, glede na starost in spol. 

5.3.4 Tržni delež posameznih konkurentov na podlagi raziskave 

Od podjetja A sem pridobil podatke, na podlagi katerih sem pripravil tabelo 

(grafikon) za izračun tržnih deležev posameznih blagovnih znamk baterijskih svetilk. 

Podjetje je naredilo lastno raziskavo pozicioniranja baterijskih svetilk pri največjih 

ponudnikih, v podjetjih B, C, D in E. Tržne deleže posameznih blagovnih znamk so 

določili na podlagi velikosti prostora, ki ga je zajela posamezna blagovna znamka na 

prodajnih mestih. Podatke sem obdelal z računalniškim programom Excel, razvrščeni pa 

so po tržnem deležu in proizvajalcih blagovnih znamk.  

Slika 5.1 Tržni delež baterijskih svetilk v letu 2000, po proizvajalcih  

 
 
Vir: Podjetje A 2000. 
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Grafikon na sliki 5.1 ponazarja tržne deleže baterijskih svetilk po blagovnih 

znamkah. Iz podatkov je razvidno, da je blagovna znamka Duracell imela v letu 2000 

največji tržni delež, tj. 25 %, sledila ji je Varta (s 24 %), ostale blagovne znamke (s 

24 %), Philips z 19 %, Zmaj s 7 in Sony s 3 %, znamka Maglite pa je imela tržni delež, 

ki je bil manjši od odstotka. 

Slika 5.2 Tržni delež baterijskih svetilk v letu 2005, po proizvajalcih 

 
Vir: Podjetje A 2005. 

 

Iz grafikona za leto 2005 je razvidno, da se je tržni delež Duracella zmanjšal na 

23 %, vendar je ta blagovna znamka kljub temu ostala na vodilnem mestu. Sledi ji 

Varta, ki je zmanjšala svoj tržni delež na 22 %, tržni delež ostalih blagovnih znamk pa 

se je zmanjšal na 18 %. Največji preskok je uspel blagovni znamki Maglite, njen tržni 

delež se je namreč povečal na 15 %. Ob tem se je Philipsov tržni delež znižal na 15 %, s 

5 % tržnim deležem sledi Zmaj in z 2 % Sony. 

Največji tržni delež v Sloveniji danes pa imajo blagovne znamke Duracell, Varta in 

Maglite. Vsi trije proizvajalci imajo velike tržne deleže tudi na evropski ravni. Zaradi 

dobre strategije podjetja A pri uvajanju nove blagovne znamke se je zelo povečal tržni 

delež nove blagovne znamke Maglite, kar se je zgodilo na račun ostalih konkurentov. 

Vendar je na trgu vseskozi prisotna velika nevarnost, da konkurenčna podjetja 

prevzamejo svoj tržni delež nazaj. Njihova prednost med drugim temelji na proizvodnji 

velikih količin lastnih baterijskih vložkov, saj jih večina baterijskih svetilk potrebuje. 

Prodaja baterijskih vložkov posameznih blagovnih znamk zelo pripomore v prodaji in 

razpoznavnosti baterijskih svetilk ter temu posledično tudi do višjega tržnega deleža na 

posameznem trgu. Glavna konkurenčna prednost blagovne znamke Maglite pa je v njeni 

kakovosti, inovativnosti in poprodajnih storitvah. 
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5.3.5 Strategija pozicioniranja 

S pozicioniranjem skuša podjetje A oblikovati ponudbo in podobo podjetja, ki v 

zavesti ciljnega trga zavzame poseben položaj. S tem ustvarjajo ponujeno vrednost, ki je 

osredotočena na kupca in pomeni razlog, zakaj naj bi ta kupil izdelek. V primeru 

slabega pozicioniranja kupec ne ve, kaj naj od blagovne znamke pričakuje. Ciljna 

skupina odjemalcev blagovne znamke Maglite so policisti, vojaki, gasilci, lovci, ribiči, 

varnostniki, pohodniki itd., skratka ljudje, ki pri svojem delu veliko uporabljajo 

baterijsko svetilko. Prav zato sta njena kakovost in uporabnost bistvenega pomena. 

Podjetje je na to ciljno skupino usmerilo vse svoje aktivnosti, ki so povezane s 

pozicioniranjem izdelkov blagovne znamke Maglite. Pomembno je, da se ustvari 

zavedanje o blagovni znamki na trgu, nato pa nadaljuje z aktivnostmi, da odjemalci 

postanejo zvesti blagovni znamki. 

Podjetje A si je pri pozicioniranju blagovne znamke Maglite pomagalo tako, da so 

(Podjetje A 2000): 

- pripravili sklop dejavnosti, ki so pripomogle prepoznavnosti blagovne znamke 

Maglite; 

- natančno proučili konkurenčne znamke in njihovo strategijo; 

- izoblikovali seznam lastnosti, ki jih ločijo od konkurentov in jim omogočajo 

konkurenčno prednost; 

- podjetje organizirali tako, da je nudilo optimalno podporo blagovni znamki 

Maglite; 

- povečali imidž in vedenje o blagovni znamki z marketinškimi aktivnostmi.  

Podjetje najlažje prepriča uporabnike tako, da se čim bolj razlikuje od konkurence. 

Prav zato mora biti vsaka blagovna znamka edinstvena v očeh ciljnih kupcev. Podjetja 

morajo pazljivo zgraditi skupek konkurenčne prednosti, s katerimi nagovarjajo 

obstoječe in potencialne uporabnike. Kratkoročne konkurenčne prednosti lahko 

konkurenti hitro zaznajo in jih skušajo posnemati, lahko pa so te prednosti dolgoročne. 

Pomembno je, da konkurenčna prednost temelji na vrednotah za potrošnika in 

sposobnosti podjetja, da te vrednote čim bolj prepozna. Zelo pomembno je, da podjetje 

dobro preuči uporabnikove potrebe in želje. Slednje bo doseglo z neposrednim 

pristopom, hitrim odzivom na njegove potrebe in želje, s kakovostnim izdelkom, dobro 

zgrajeno servisno mrežo, zavzetostjo ter učinkovitostjo prodajalca in s poprodajnimi 

storitvami. Največja konkurenčna prednost blagovne znamke Maglite se kaže v 

kakovosti izdelka, hitremu odziv podjetja na spremembe in potrebe na trgu ter 

poprodajnih storitvah. 

Na začetku blagovna znamka Maglite v Sloveniji ni bila prepoznavna, zato so si v 

podjetju zastavili cilj narediti blagovno znamko Maglite prepoznavno tako, da jo bodo 

uporabniki zaznavali pozitivno in jo bodo povezovali s kakovostjo, tehnološko 
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dovršenostjo, hitrim odzivnim časom ter dobrimi poprodajnimi storitvami. Želeli so, da 

bi jih na ta način prepoznavali vsi uporabniki ciljne skupine. 

Njihova prva naloga je bila vzpostavitev kakovostne servisne službe, ki bi 

zagotavljala kakovostne in hitre storitve. To so storili tako, da so pri proizvajalcu 

(principalu) izšolali svoje ljudi, ki bodo nato servisirali baterijske svetilke. Na podlagi 

novega dogovora jim je proizvajalec začel pošiljati, skupaj z rednim naročenim blagom, 

še rezervne dele, tako da jih ima podjetje stalno na zalogi. Servisne storitve je sprva 

opravljalo drugo zasebno podjetje, registrirano za tovrstno dejavnost, kjer pa je pogosto 

prihajalo do zamud pri servisiranju. Podjetje je z odprtjem lastnega servisa omogočilo 

sprotno opravljanje popravil, menjavo rezervnih delov po načinu 'takoj' oziroma 

najpozneje v 48 urah, kar je za uporabnika zelo pomembno. Ob tem imajo baterijske 

svetilke Maglite kar 10-letno garancijo na ogrodje svetilke. 

Po vzpostavitvi lastnega servisa se je podjetje odločilo za pripravo strategije 

pozicioniranja. To je pripravilo skupaj s proizvajalcem, ki ima dolgoletne izkušnje na 

tem področju. Podjetje A in proizvajalec sta verjela, da lahko blagovna znamka Maglite 

na dolgi rok ustvari pomemben tržni delež na področju baterijskih svetilk. S pridobitvijo 

kakovostnih informacij o konkurenci, njihovem pozicioniranju, prodajni strategiji, 

strategiji pozicioniranja izdelkov in marketinških aktivnostih so pripravili celovito 

strategijo pozicioniranja izdelkov blagovne znamke Maglite. 

Podjetje A je pri promociji izdelkov najprej poudarilo prednosti, ki jih ločijo od 

konkurence, saj proizvajalec nenehno skrbi za tehnične izboljšave in novosti. 

Proizvajalec ima razpoznaven slogan 'Lifetime guarantee'. Zagotavlja namreč kar 10-

letno garancijo na ohišje, kar kaže na zelo kakovostne materiale. Prednost se kaže tudi v 

raznovrstnem asortimanu kakovostnih izdelkov, ki so prilagojeni željam in potrebam 

različnih vrst odjemalcev, ter v dobrih poprodajnih storitvah.  

Z oblikovanjem komunikacijskega in promocijskega spleta je podjetje A še 

povečalo prepoznavnost baterijskih svetilk. Poskrbeli so za oglaševanje, pospeševanje 

prodaje in reklamiranje. Sem sodi sodelovanje oz. sponzoriranje različnih prireditev, kot 

so športne prireditve, različna srečanja, ki so vezana na tovrstno tematiko, oglaševanja v 

revijah o lovu in ribolovu ipd. Navzoči so bili na navtičnih sejmih in sodelovali na 

javnih razpisih za vojsko ter policijo. S slednjo so dosegli dogovor, da je baterijska 

svetilka Maglite del obvezne opreme vsakega policista, kar je še povečalo 

prepoznavnost blagovne znamke Maglite v Sloveniji. Podjetje A je v sodelovanju z 

večjimi trgovskimi sistemi sodelovalo pri njihovih različnih promocijskih aktivnostih, 

se dogovarjalo o različnih dodatnih izpostavitvah na prodajnih mestih, pa tudi o 

predstavitvah v okviru različnih sejmov. 

Cilj podjetja A je bil, da si potrošnik ob stiku z znamko Maglite predstavlja 

kakovosten izdelek, ki je tehnološko dovršen in zanesljiv, z njim pa so povezane hitre, 

kakovostne ter učinkovite poprodajne storitve, ki so zelo pomembne za kupca.  
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5.3.6 Omejitve pri uvajanju 

Omejitve pri uvajanju so se kazale predvsem v slabem poznavanju blagovne 

znamke Maglite, zasedenosti najboljših prodajnih polic s konkurenčnimi izdelki in v 

močni reklamni dejavnosti konkurentov, ki mečejo slabo luč na preostale blagovne 

znamke.  
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6 RAZISKAVA POTREB IN PRI ČAKOVANJ POTENCIALNIH 
KUPCEV 

Z dobrim razvojem trženjskega spleta ima podjetje večjo možnost za uspešno 

uresničitev ciljev strategije pozicioniranja blagovne znamke in izdelkov Maglite. Za 

kakovosten razvoj je pomembno, da podjetje dobro pozna kupčeve potrebe in želje. To 

je možno doseči s tržno raziskavo potreb in pričakovanj potencialnih odjemalcev.  

6.1 Problem in cilj raziskave 

Osnovni problem raziskave je, da se izdelki blagovne znamke Maglite premalo 

pojavljajo na slovenskem trgu. Poznani so predvsem v krogu profesionalnih 

uporabnikov. Raziskava bo osnova, na podlagi katere bom ugotavljal, ali so bila izbrana 

pravilna orodja pri pozicioniranju, pospeševanju prodaje in komunikacije, s čimer bi 

podjetje A v očeh kupcev ustvarilo pozitivno podobo do blagovne znamke Maglite. 

Cilj raziskave je ugotoviti, katere potrebe in zahteve ima potencialni kupec danes, 

kakšno je njegovo pričakovanje in kaj najbolj vpliva na njegove odločitve, povezane z 

nakupi. Z raziskavo bodo izpostavljeni dejavniki, ki vplivajo na nakup baterijskih 

svetilk. Ugotovil bom, ali danes ti uporabniki poznajo blagovno znamko Maglite in če 

jo, ali že imajo izdelek te blagovne znamke. Zanima me tudi, kaj bi vplivalo na 

odločitev za nakup baterijske svetilke znamke Maglite, kakšnega spola je anketiranec in 

kateri starostni skupini pripada. 

Pridobljene rezultate bom uporabil tako, da bom podatke najprej primerjal s 

trenutnim stanjem na slovenskem trgu in nato predlagal rešitev, s katero bi v izbranem 

podjetju izboljšali tržni delež baterijskih svetilk, prodajo ter s tem posledično povečali 

dobiček podjetja. 

6.2 Raziskovalna metoda  

Moje delo spremlja vsakodnevno komuniciranje z obstoječimi in potencialnimi 

uporabniki. Na podlagi tega sem se odločil, da opravim trženjsko raziskavo z metodo 

anketiranja. Delno sem uporabil metodo osebnega anketiranja, delno pa sem anketo 

pošiljal prek e-pošte. Naključne potencialne odjemalce sem anketiral osebno, in sicer na 

prodajnih mestih podjetij B, C, D in E, v Mariboru, Kopru ter Novem mestu. S to vrsto 

anketiranja sem pridobil velik obseg podatkov iz različnih regij po Sloveniji. Izvedbo 

anketiranja prek e-pošte sem opravil na področju Ljubljane tako, da sem iz seznama 

strank, ki je na voljo v podjetju, kjer opravljam vsakdanje delo, izbral naključne 

anketirance in jim poslal anketo s prošnjo, naj na njo odgovorijo. Slabi strani osebnega 

anketiranja z anketnimi listi sta počasno zbiranje podatkov in velika količina 

porabljenega časa pri izpolnjevanju posamezne ankete. Pri pošiljanju vprašalnika prek 
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e-pošte je bila odzivnost izbranih anketirancev zelo nizka. Od 215 naslovnikov jih je na 

vprašalnik odgovorilo le 43. 

6.3 Oblikovanje vprašalnika 

Pri tržni analizi sem uporabil vprašalnik z 10 vprašanji, ki so namenjena 

ugotavljanju poznavanja blagovne znamke Maglite in ugotavljanju splošnih potreb 

odjemalcev, njihove starosti, spola ter dejavnikov, ki vplivajo na nakupno vedenje 

uporabnikov. Vprašalnik sem oblikoval tako, da sem pri tretjem vprašanju ločil 

anketirance na tiste, ki poznajo blagovno znamko Maglite in tiste, ki je ne poznajo. 

Tako so tisti, ki poznajo blagovno znamko Maglite, odgovarjali na 10 vprašanj, ostali pa 

na 8. Zadnji del ankete je vezan na demografske podatke, kot so spol in starost. 

Podatke za raziskavo sem zbral pri potencialnih kupcih. V raziskavi je bilo zajetih 

63 enot ob neposrednem stiku (osebna anketa), odziv je bil 35 %. Pri pošiljanju anket 

prek e-pošte je bilo zajetih 215 enot z 20 % odzivom. Za pridobitev vzorca 106 

izpolnjenih anket sem potreboval 395 stikov. 

Pridobljeni rezultati nam vedno ne prikažejo dejanskega stanja. Treba je upoštevati 

tudi določene omejitve. V mojem primeru je to velikost posameznega vzorca, saj bi 

rezultati lahko bili bistveno bolj reprezentativni, če bi zbral večje število vzorcev, 

vendar bi za to potreboval bistveno več časa.  

6.4 Analiza pridobljenih rezultatov 

Podatke za analizo sem pripravil tako, da sem jih najprej pregledal. Anketne 

vprašalnike sem oštevilčil in pregledal, če so ustrezno izpolnjeni. Pridobljene podatke 

sem računalniško obdelal s pomočjo tabel in grafov v računalniškem programu Excel. 

Vzorec je sestavljalo 106 enot, razdeljenih v pet starostnih skupin. Nekateri 

anketiranci, ki so na anketni vprašalnik odgovorili prek e-pošte, niso odgovorili na vsa 

vprašanja, zato sem te ankete izločil. Anketiranci, ki so anketni vprašalnik izpolnjevali 

na prodajnih mestih, so odgovorili na vsa vprašanja. 

V nadaljevanju sledi analiza posameznih vprašanj ankete. 

6.4.1 Katere izmed naštetih blagovnih znamk baterijskih svetilk poznate? 

Pri prvem vprašanju so anketiranci naštevali blagovne znamke baterijskih svetilk, 

ki jih poznajo. Analiza rezultatov je pokazala, da so anketiranci označili oz. navedli 9 

različnih znamk, največ, kar 23,4 %, jih je navedlo znamki Duracell in Varta, sledita 

znamki Maglite (z 19,4 %) in Philips (s 17,1 %). Znamko Energizer je poznalo 10,9 % 

vseh vprašanih. Na koncu so znamka Led Lenser (s 4,9 %) in ostale znamke (z 0,9 %). 

Moja domneva, da je blagovna znamka Maglite danes poznana tudi širšemu krogu 

odjemalcev, je pravilna (slika 6.1). 
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Slika 6.1 Poznavanje blagovnih znamk baterijskih svetilk med vsemi anketiranimi 

 
 

6.4.2 Katero baterijsko svetilko uporabljate? 

Anketiranci najpogosteje uporabljajo znamko Maglite (v 24 %), tesno ji sledi 

znamka Varta (s 23 %), v 20 % so se anketiranci odločili za znamko Duracell. Kar 12 % 

anketirancev ne uporablja nobene blagovne znamke. Sledi znamka Philips, z 9 %. 

Ostale blagovne znamke so omenjene s precej manjšimi deleži, znamka Energizer s 

5 %, ostale omenjene blagovne znamke (Petzl, Brinkmann) skupno s 5 % in na koncu z 

2 % deležem znamka Led Lenser. Odgovori anketirancev me presenečajo, zlasti zato, 

ker sta blagovni znamki Duracell in Varta bistveno bolj prepoznavni. Nisem pričakoval, 

da tako veliko število uporabnikov že uporablja baterijsko svetilko Maglite, kljub 

visokemu cenovnemu razredu in kljub temu, da je namenjena predvsem profesionalni 

rabi (slika 6.2). 

Slika 6.2 Znamke baterijskih svetilk, ki jih uporabniki uporabljajo 

 
 



Raziskava potreb in pričakovanj potencialnih kupcev  
 

 40 

6.4.3 Ali poznate program baterijskih svetilk Maglite? 

Na tretje vprašanje o poznavanju programa baterijskih svetilk blagovne znamke 

Maglite je presenetljivo veliko število anketiranih odgovorilo z da, kar 56 %, z ne pa 

44 %. Domneval sem, da kupci kljub poznavanju blagovne znamke slabo poznajo 

program baterijskih svetilk Maglite. Podatki kažejo drugače (slika 6.3). 

Slika 6.3 Poznavanje programa blagovne znamke Maglite 

 
 
 

6.4.4 Na lestvici od 1 do 5 označite vaše strinjanje s trditvijo, pri čemer 1 

pomeni, da se sploh ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate. 

V tem delu ankete so odgovarjali samo tisti anketiranci, ki poznajo program 

baterijskih svetilk Maglite. Vseh anketirancev je bilo 106, 45 pa jih v tem delu 

anketnega vprašalnika ni odgovorilo. Pri tem sem skušal ugotoviti zadovoljstvo 

uporabnikov baterijskih svetilk znamk Maglite, Philips, Varta, Duracell, Led Lenser in 

Energizer ter primerjavo med njimi. Pri prvi trditvi, ki zajema 61 anketirancev, je kar 30 

anketirancev izredno zadovoljnih s kakovostjo izdelkov programa Maglite, 21 jih je zelo 

zadovoljnih, 8 jih je zadovoljnih, 1 je slabše zadovoljen in 1 je nezadovoljen s 

kakovostjo izdelkov iz programa Maglite. Iz tega je razvidno, da so anketiranci oz. 

uporabniki načeloma zelo zadovoljni s kakovostjo izdelkov programa Maglite, saj je ta 

trditev pri vseh 61 anketirancih dosegla povprečno oceno 4,3, kar predstavlja veliko 

konkurenčno prednost pred ostalimi znamkami. Druga trditev, ki zajema 61 

anketirancev, je dosegla povprečno oceno 3,1. Samo 5 jih je izredno zadovoljnih s ceno 

izdelkov blagovne znamke Maglite, 12 jih je zelo zadovoljnih, 32 je zadovoljnih, 10 

slabše zadovoljnih in 2 sta nezadovoljna. Iz tega lahko sklepam, da cena pri uporabniku 

ni tista, ki je odločilnega pomena za nakup baterijske svetilke, vendar veliko pomeni. 

Tretja trditev, ki zajema 61 anketirancev, je dosegla povprečno oceno 3,6, samo 11 se 

jih popolnoma strinja, da izdelki iz programa Maglite v primerjavi z drugimi nudijo več 
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za isto ceno, 20 se jih zelo strinja, 25 se jih strinja, 4 se slabše strinjajo in 1 se ne strinja 

s to trditvijo. Ugotovil sem, da se večina strinja, da izdelki blagovne znamke Maglite 

nudijo več za isto ceno v primerjavi z drugimi znamkami. Rezultat povprečne ocene 

četrte trditve, ki zajema 61 anketirancev, je 2,5, samo 3 se popolnoma strinjajo, da 

blagovna znamka Philips nudi več za isto ceno v primerjavi z drugimi znamkami, 3 se 

zelo strinjajo, 25 se jih strinja, 19 se jih slabše strinja in 11 se jih ne strinja s to trditvijo. 

Iz tega je razvidno, da blagovna znamka Philips ne nudi več za isto ceno v primerjavi z 

drugimi znamkami. Povprečno oceno 2,5 je dosegla peta trditev, ki zajema 61 

opredeljenih anketirancev. Pri tem se samo 2 popolnoma strinjata, da blagovna znamka 

Varta nudi na trgu več za isto ceno v primerjavi z drugimi, 5 se jih zelo strinja, 24 se jih 

strinja, 19 se jih slabše strinja in 12 se jih ne strinja. To nam pove, da se večina ne 

strinja s trditvijo, da blagovna znamka Varta nudi več za isto ceno v primerjavi z 

drugimi znamkami. Pri šesti trditvi, ki zajema 57 anketirancev, je povprečna ocena 2,9, 

samo 4 se popolnoma strinjajo, da blagovna znamka Duracell nudi več za isto ceno v 

primerjavi z drugimi znamkami, 11 se jih zelo strinja, 21 se jih strinja, 17 se jih slabše 

strinja in 4 se ne strinjajo. Iz tega sklepamo, da znamka Duracell pri uporabnikih nudi 

več za isto ceno v primerjavi z drugimi znamkami. Sedma trditev, ki zajema 54 

anketirancev, je dosegla povprečno oceno 2,7, pri tem se 5 anketiranih popolnoma 

strinja s trditvijo, da blagovna znamka Led Lenser nudi več za isto ceno v primerjavi z 

drugimi znamkami, 5 se jih zelo strinja, 24 se jih strinja, 8 se jih slabše strinja in 12 se 

jih sploh ne strinja. Sklepam lahko, da je ta trditev nekje na meji, kjer uporabniki niso 

prepričani, ali ta blagovna znamka nudi več za isto ceno ali ne. Osma trditev, katero je 

obkrožilo 57 anketirancev, je dosegla povprečno oceno 2,5, samo 1 se popolnoma 

strinja s trditvijo, da blagovna znamka Energizer nudi več za isto ceno v primerjavi z 

drugimi znamkami, 9 se jih zelo strinja, 20 se jih strinja, 17 se jih slabše strinja in 10 se 

jih ne strinja. Iz tega sklepam, da se jih večina ne strinja s trditvijo, da blagovna znamka 

Energizer nudi več za isto ceno v primerjavi z drugimi znamkami. Pri deveti trditvi, ki 

zajema 60 anketirancev, je bila povprečna ocena 4,1, kar 27 anketirancev bi zelo toplo 

priporočilo baterijsko svetilko Maglite svojim prijateljem, 19 bi jih zelo priporočilo, 8 

bi jih priporočilo, 4 bi slabše priporočili in 2 ne bi priporočila baterijske svetilke 

Maglite. Iz tega lahko sklepam, da so anketiranci, ki so dogovorili na te trditve, na 

splošno zelo zadovoljni z izdelki blagovne znamke Maglite in bi na splošno izdelke 

priporočili svojim prijateljem. Pri tem vprašanju moram poudariti, da so nanj 

odgovarjali samo tisti anketiranci, ki poznajo prodajni program (tabela 6.1). 
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Tabela 6.1 Število opredeljenih trditev anketirancev, po lestvici od 1 do 5 

Trditve 1 2 3 4 5 
Povprečna 

ocena 

S kakovostjo izdelkov programa Maglite 

sem zadovoljen/zadovoljna. 
1 1 8 21 30 4,3 

Cene izdelkov blagovne znamke Maglite 

so primerne. 
2 10 32 12 5 3,1 

Izdelki blagovne znamke Maglite nam v 

primerjavi z drugimi podobnimi izdelki na 

trgu nudijo več za isto ceno. 

1 4 25 20 11 3,6 

Izdelki blagovne znamke Philips nam v 

primerjavi z drugimi podobnimi izdelki na 

trgu nudijo več za isto ceno. 

11 19 25 3 3 2,5 

Izdelki blagovne znamke Varta nam v 

primerjavi z drugimi podobnimi izdelki na 

trgu nudijo več za isto ceno. 

12 19 24 5 2 2,5 

Izdelki blagovne znamke Duracel nam v 

primerjavi z drugimi podobnimi izdelki na 

trgu nudijo več za isto ceno. 

4 17 21 11 4 2,9 

Izdelki blagovne znamke Led Lenser nam 

v primerjavi z drugimi podobnimi izdelki 

na trgu nudijo več za isto ceno. 

12 8 24 5 5 2,7 

Izdelki blagovne znamke Energizer nam v 

primerjavi z drugimi podobnimi izdelki na 

trgu nudijo več za isto ceno. 

10 17 20 9 1 2,5 

Baterijske svetilke Maglite bi priporočil 

svojim prijateljem. 
2 4 8 19 27 4,1 

 

6.4.5 Kako ste prišli do informacij o izdelku Maglite (lahko označite več 

odgovorov)? 

Pri tem vprašanju sem skušal ugotoviti, na kakšen način so uporabniki najpogosteje 

prišli do informacij o izdelkih blagovne znamke Maglite. Izkazalo se je, da se je kar 

32 % odločalo na podlagi 'dober glas - od ust do ust', povedal mi je prijatelj, 26 % je 

prejelo informacije iz oglasnih sporočil, 25 % iz prodajnega kataloga, 12 % prek 

svetovnega spleta, 3 % prek elektronske pošte kot oglasno sporočilo in 3 % iz drugih 

virov informacij. Iz tega lahko sklepam, da je pri prenosu informacij o izdelkih 
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baterijskih svetilk Maglite najbolj pripomogla kakovost izdelka. Le zelo zadovoljen 

uporabnik je najboljša reklama za vsak izdelek (slika 6.4). 

Slika 6.4 Na kakšen način ste prišli do informacij o izdelkih Maglite? 

 
 

6.4.6 Ali na slovenskem trgu pogrešate še kakšno blagovno znamko na področju 

baterijskih svetilk in katero oz. v katerem cenovnem razredu? 

S tem vprašanjem sem želel pridobiti podatek, ali so uporabniki zadovoljni s 

trenutno ponudbo baterijskih svetilk na slovenskem trgu in ali pogrešajo kakšno novo 

znamko ter v katerem cenovnem razredu. Iz slike 6.5 je razvidno, da je 96 % 

uporabnikov zadovoljnih s trenutno ponudbo baterijskih svetilk, samo 4 % jih pogreša 

baterijsko svetilko Zmaj v srednjem cenovnem razredu. Kot sem menil, je ponudba na 

slovenskem trgu dovolj velika, da lahko zadovolji vse želje in potrebe potencialnih 

uporabnikov (slika 6.5). 

 



Raziskava potreb in pričakovanj potencialnih kupcev  
 

 44 

Slika 6.5 Ali pogrešate katero od drugih znamk baterijskih svetilk na slovenskem 

trgu? 

 
 

6.4.7 Kateri so za vas pomembni dejavniki pri odločanju o nakupu baterijskih 

svetilk (lahko označite več odgovorov)? 

S tem vprašanjem sem želel pridobiti podatke o tem, kateri so najpomembnejši 

dejavniki, ki vplivajo na nakupne odločitve uporabnikov. Iz slike 6.6 je razvidno, da sta 

najpomembnejša dejavnika, ki vplivata na nakupne odločitve, kakovost in cena (22 %), 

sledijo popusti – akcije (17 %), ugled blagovne znamke (12 %), dober glas - od ust do 

ust z 12 %, svetovanje prodajalcev (6 %), oglasi v medijih in navezanost na blagovno 

znamko s po 4 % ter 1 % drugi dejavniki. Kot sem predvideval, sta najpomembnejša 

dejavnika, ki vplivata na nakup baterijskih svetilk, kakovost in cena. Tudi popusti - 

akcije in dober glas - od ust do ust nista zanemarljiva. Iz tega bi lahko sklepali, da je 

kakovost baterijske svetilke Maglite tista, ki prinaša glavno konkurenčno prednost v 

primerjavi s konkurenco (Slika 6.6). 

 



Raziskava potreb in pričakovanj potencialnih kupcev  
 

 45 

Slika 6.6 Kateri so najpomembnejši dejavniki, ki odločajo pri nakupu? 

 
 

6.4.8 Koliko denarja ste pripravljeni porabiti za nakup baterijske svetilke? 

Cena je eden najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na nakupno odločitev 

kupca, zato je pomembno raziskati, koliko je posameznik pripravljen odšteti za nakup 

baterijske svetilke. Iz slike 6.7 je razvidno, da je največ anketirancev pripravljeno 

porabiti za nakup baterijske svetilke do 50 evrov, tako meni 48 % vprašanih, 42 % jih je 

pripravljeno porabiti do 20 evrov, 9 % do 100 evrov, 1 % anketiranih ne bi porabili 

denarja za nakup baterijske svetilke. Nobenega pa ni bilo, ki bi bil pripravljen porabiti 

za nakup baterijske svetilke nad 100 evrov. V tem razredu se namreč nahajajo predvsem 

profesionalni uporabniki, kot so vojska, policija, varnostne službe, lovci, skratka tisti, ki 

pri svojem delu vsakodnevno uporabljajo baterijske svetilke. Večina anketirancev je 

pripravljena porabiti za nakup baterijskih svetilk med 20 in 50 evri. Za podjetje je tudi 

to ena glavnih informacij pri pripravi strategije pozicioniranja (slika 6.7). 
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Slika 6.7 Koliko denarja ste pripravljeni porabiti za nakup baterijske svetilke? 

 
 

6.4.9 Vaš spol? 

Nekoliko sem bil presenečen, ker je na anketni vprašalnik o baterijskih svetilkah 

odgovorilo več žensk (54 % vseh) kot moških (46 %). Pričakoval sem bistveno večji 

odziv moške populacije, saj so glavni uporabniki profesionalnih baterijskih svetilk 

predvsem moški, ki so zaposleni v policiji, vojski, varnostnih agencijah, gasilskih 

enotah in podobno. Iz slike 6.8 je razvidno, da to ni več samo moška domena in da se je 

uporaba baterijskih svetilk razširila od profesionalnih uporabnikov tudi h končnim 

uporabnikom. 

Slika 6.8 Udeležba anketirancev glede na spol 
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6.4.10 Kateri starostni skupini pripadate? 

S tem vprašanjem sem želel izvedeti starostno strukturo udeležencev v raziskavi. Po 

starosti je med anketirancimi s 36 % prevladovala skupina od 30 do 40 let, z 32 % ji 

sledi skupina od 20 do 30 let, 22 % jih je v starosti od 40 do 50 let, 9 % jih je starih od 

50 do 60 let in 1 % jih je bilo starih nad 60 let (slika 6.9). 

Slika 6.9 Starostna meja udeležencev ankete 

 

6.5 Povzetek rezultatov ankete 

Povzetki ankete so naslednji: 

- Po prepoznavnosti imata znamki Duracell in Varta največji tržni delež 

(23,4 %), sledi jima Maglite (z 19,4 %). 
- Zelo zanimivo je, da največ (kar 24 %) vprašanih uporablja baterijsko svetilko 

Maglite, s 23 % ji sledi Varta, na tretjem mestu pa je znamka Duracell (z 20 %). 
- Dobro za blagovno znamko Maglite je, da več kot polovica anketirancev dobro 

pozna njen program izdelkov. To pomeni, da je podjetje A v preteklosti 

naredilo prave korake pri prepoznavnosti blagovne znamke in jo približalo 

ljudem v široki potrošnji. 
- Na četrto vprašanje so odgovarjali le tisti, ki dobro poznajo program baterijskih 

svetilk Maglite. Nanj je odgovorilo 61 od 106 anketirancev. Iz tega vprašanja 

lahko povzamemo, da so uporabniki zelo zadovoljni s kakovostjo izdelkov iz 

prodajnega asortimana blagovne znamke, nekoliko manj pa s ceno, vendar kljub 

temu znamka Maglite nudi uporabniku več za isto ceno v primerjavi s 

konkurenco. Znamke kot so Varta, Duracell, Philips, Energizer, Led Lenser pa 
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se ne morejo pohvaliti glede dodane vrednosti. Vsak uporabnik znamke Maglite 

bi baterijsko svetilko priporočil tudi svojemu prijatelju. 
- Kakovost znamke Maglite je njena največja konkurenčna prednost in hkrati tudi 

največja reklama, ki se najbolje prenaša od ust do ust. Sledijo podatki o izdelku, 

pridobljeni iz reklamnih sporočil. 

- Na splošno so anketiranci zadovoljni s ponudbo baterijskih svetilk na 

slovenskem trgu. 

- Najpomembnejša dejavnika, ki vplivata na nakupno odločitev uporabnika, sta 

kakovost in cena, sledijo popusti in akcije ter ugled blagovne znamke. 

- Anketiranci so pripravljeni porabiti največ 50 evrov za nakup baterijske 

svetilke. 

- Od vseh anketiranih je bilo 54 % žensk in 46 % moških. 

- Največ vprašanih je bilo starih med 30 in 40 let, sledili so anketiranci stari od 

20 do 30 let. 

Z analizo podatkov sem pridobil zanimiva spoznanja o prepoznavnosti blagovne 

znamke Maglite. Zbrani odgovori namreč pokažejo, da je ta znamka baterijskih svetilk v 

Sloveniji dobro poznana, saj jo uporablja 24 % vseh vprašanih v anketi, kar je največ od 

vseh anketirancev. Dobro poznajo tudi njen prodajni asortiman izdelkov. Tisti, ki 

uporabljajo izdelke iz programa Maglite, so zelo zadovoljni z njihovo kakovostjo. Več 

bi bilo treba narediti še na področju cene, da bi bila ta privlačnejša za širšo množico 

uporabnikov. Na splošno pa prevladuje mnenje, da znamka Maglite nudi več za isto 

ceno v primerjavi z drugimi podobnimi blagovnimi znamkami. Za druge blagovne 

znamke ta trditev ne velja. Največjo reklamo si je znamka Maglite ustvarila s 

kakovostjo. Anketa tudi pokaže, da je na trgu dovolj baterijskih svetilk in da ni potrebe 

po novi znamki. Največja in najpomembnejša dejavnika, ki vplivata na nakup 

baterijskih svetilk, pa sta kakovost in cena. Anketiranci so pripravljeni porabiti za nakup 

baterijskih svetilk med 20 in 50 evri. 
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7 SKLEP 

V diplomski nalogi sem skušal prikazati, kakšno je trenutno stanje baterijskih 

svetilk na slovenskem trgu glede na obstoječo konkurenco in na kaj morajo biti podjetja 

pozorna pri uvajanju izdelkov nove blagovne znamke na trg. Pri tem je zelo pomemben 

koncept pozicioniranja. Podjetje A ga je uporabilo pri strategiji pozicioniranja in si s 

tem skušalo zgraditi konkurenčno prednost. Z anketiranci v raziskavi sem skušal 

ugotoviti, ali je podjetje A ubralo prava orodja pri uvajanju blagovne znamke Maglite 

na slovenski trg.  

Ugotovil sem, da je znamka baterijskih svetilk Maglite postala sinonim za 

kakovostno svetilko, ki je lahko dostopna tudi vsakdanjemu uporabniku. Na področju 

uvajanja in uveljavljanja je bil dosežen zastavljeni cilj. Podjetje je pridobilo vse ključne 

profesionalne uporabnike, kot so vojska, policija, gasilci, varnostne službe …, kjer so 

uspeli doseči zastavljeni tržni delež v višini 72 %. Ob tem pa niso namenili dovolj 

pozornosti končnim uporabnikom, kjer je tržni delež bistveno nižji od pričakovanj. 

Danes ima podjetje A, po lastni oceni, na tem področju okoli 25 % tržni delež. Za to, da 

bi ta delež povečali, morajo izbrati novo strategijo, ki se razlikuje od tiste, s katero so 

pridobili profesionalne uporabnike. Predvsem se morajo usmeriti k dejavnikom, s 

katerimi bi potencialne uporabnike v široki potrošnji prepričali v nakup baterijskih 

svetilk znamke Maglite. Danes, v času velikih sprememb, podjetju ne preostaja drugega 

kot to, da deluje po ustaljenih vzorcih obnašanja, ki od njega zahtevajo veliko 

prilagodljivost. Za podjetja je namreč pomembno, da pogosto analizirajo svoj položaj, 

pa tudi položaj konkurentov na trgu. Strateško načrtovanje mora biti zato del aktivnosti 

v podjetju. To pomeni, da morajo biti podjetja usmerjena v prihodnost in svoje 

dejavnosti izvajati na podlagi strateških načrtov. 

Rezultati raziskave v nalogi so pokazali, da je najpomembnejši dejavnik pri nakupu 

baterijske svetilke kakovost, ki je povezana s ceno. Podjetju A bom predstavil rezultate, 

do katerih sem prišel z anketiranjem potencialnih odjemalcev. Rezultati zajemajo 

analizo tržnih deležev glede na prepoznavnost blagovne znamke, tržni delež glede na to, 

koliko anketirancev uporablja svetilke znamke Maglite, zadovoljstvo uporabnikov z 

blagovno znamko ter koliko so posamezni uporabniki pripravljeni plačati za nakup 

baterijske svetilke. Glede na obstoječe stanje bo podjetje A pripravilo novo strategijo, s 

katero bo še agresivneje nastopilo na tržišču in si skušalo pridobiti čim večji krog 

končnih kupcev.  

Podjetje A ima pri profesionalnih uporabnikih vodilni tržni delež, pri končnih pa 

ne, zato je tu potreben drugačen pristop. Predvsem je pomembno, da podjetje A pripravi 

novo strategijo pozicioniranja, marketinške podpore in pospeševanja prodaje. Tu se bo 

podjetje lahko oprlo na rezultate raziskave, predstavljene v nalogi. 
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Cena baterijskih svetilk Maglite se je v zadnjih dveh letih zelo znižala (za 30 %). 

Na nižje cene pa ni vplivala samo gospodarska kriza, temveč tudi močan evro, ki je v 

primerjavi z ameriškim dolarjem narasel za več kot 30 %. Cene baterijskih svetilk 

Maglite so postale privlačne tudi širšemu krogu odjemalcev. Menim, da je treba to 

izkoristiti. 

Vodstvu podjetja bom predlagal, da v svoji strategiji pridobivanja vsakdanjih 

kupcev upošteva, poleg kakovosti, ki nesporno predstavlja konkurenčno prednost pred 

ostalimi, tudi ceno, ki je postala zelo zanimiva za končnega uporabnika. Raziskava je 

namreč pokazala, da sta prav cena in kakovost najpomembnejša dejavnika pri 

sprejemanju nakupne odločitve. Pri pozicioniranju in pospeševanju prodaje ter 

promocijskih aktivnostih bi zato morali upoštevati oba dejavnika. 

V letu 2009 se je povpraševanje po baterijskih svetilkah Maglite močno zmanjšalo. 

Na to so vplivale predvsem slabše gospodarske razmere (kot posledica svetovne 

gospodarske krize), ki so posledično vplivale tudi na nižjo kupno moč uporabnikov in 

nagnjenost potrošnikov k varčevanju. Pri varčevanju potrošnika ima blagovna znamka 

Maglite sicer določeno prednost. Predvidevam, da se bodo zaradi boljše kakovosti 

svetilke uporabniki raje odločili za nakup nekoliko dražje, vendar bistveno 

kakovostnejše baterijske svetilke. Podjetje je kot ukrep na zmanjšanje povpraševanja 

ponovno povečalo svoje marketinške aktivnosti, da bi pri kupcih spodbudili potrebo po 

nakupu baterijskih svetilk Maglite. Proizvajalec je v zadnjih letih ohranil enake cene 

izdelkov. Cena se je v zadnjih dveh letih zelo znižala in postala zanimiva tudi širšemu 

krogu odjemalcev. Nižje cene so tudi posledica devalvacije vrednosti ameriškega 

dolarja v primerjavi z evrom.  

V raziskavi sem bil omejen predvsem s časom in odzivnostjo posameznih 

anketirancev. Raziskava ni najbolj reprezentativna, saj je vzorec anketiranih morda 

premajhen. Kljub temu menim, glede na moje dosedanje delavne izkušnje, da so 

rezultati dobri približki dejanskemu stanju, ki jih lahko v podjetju še enkrat natančno 

preučijo in koristno uporabijo pri prihodnjem načrtovanju pozicioniranja, pospeševanja 

prodaje ter marketinških aktivnosti blagovne znamke Maglite. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Anketni vprašalnik 

 





Priloga 1 

 

Vprašalnik za raziskavo prepoznavnosti blagovne znamke Maglite 
 

Spoštovani, 

sem Bojan Škufca, izredni študent Fakultete za management v Kopru. S pomočjo 

vprašalnika želim raziskati prepoznavnost blagovnih znamk baterijskih svetilk v 

Sloveniji. Na podlagi pridobljenih rezultatov bom ugotovil, ali obstaja povpraševanje 

oz. interes po novi blagovni znamki. Prosim, če si vzamete nekaj minut vašega časa in 

odgovorite na naslednja vprašanja. Podatki, ki bodo pridobljeni na podlagi vprašalnika, 

bodo uporabljeni izključno za potrebe diplomske naloge. Anketa je anonimna, za 

sodelovanje se vam iskreno zahvaljujem. 
 

1.) Katere izmed naštetih blagovnih znamk baterijskih svetilk poznate (lahko označite več 
odgovorov)? 

 

� PHILIPS � VARTA � DURACEL � MAGLITE 

� LED LENSER  � ENERGIZER � Drugo____________________________ 
 

2.) Katero baterijsko svetilko uporabljate ? 
………………………………………………………………………………………………… 

 
3.) Ali poznate program baterijskih svetilk Maglite? 

� DA � NE 
 

Anketirani, ki ste odgovorili z DA, nadaljujte z naslednjim vprašanjem, anketirani, 

ki ste odgovorili z NE, nadaljujte z vprašanji od 6 naprej.  

 
4.) Na lestvici od 1 do 5 označite vaše strinjanje s trditvijo, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne 

strinjate, 5 pa pomeni, da se popolnoma strinjate. 
 
S kakovostjo izdelkov programa Maglite sem zadovoljen/zadovoljna. 1 2 3 4 5 

Cene izdelkov blagovne znamke Maglite so primerne. 1 2 3 4 5 

Izdelki blagovne znamke Maglite nam v primerjavi z drugimi podobnimi izdelki na 
trgu nudijo več za isto ceno. 

1 2 3 4 5 

Izdelki blagovne znamke Philips nam v primerjavi z drugimi podobnimi izdelki na 
trgu nudijo več za isto ceno. 

1 2 3 4 5 

Izdelki blagovne znamke Varta nam v primerjavi z drugimi podobnimi izdelki na 
trgu nudijo več za isto ceno. 

1 2 3 4 5 

Izdelki blagovne znamke Duracel nam v primerjavi z drugimi podobnimi izdelki na 
trgu nudijo več za isto ceno. 

1 2 3 4 5 

Izdelki blagovne znamke Led Lenser nam v primerjavi z drugimi podobnimi izdelki 
na trgu nudijo več za isto ceno. 

1 2 3 4 5 
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Izdelki blagovne znamke Energizer nam v primerjavi z drugimi podobnimi izdelki 
na trgu nudijo več za isto ceno. 

1 2 3 4 5 

Baterijske svetilke Maglite bi priporočil svojim prijateljem. 1 2 3 4 5 

 
5.) Kako ste prišli do informacij o izdelku Maglite (lahko označite več odgovorov)? 

� Povedal mi je prijatelj. � Sam/a sem preveril/a prek spleta. � Prek elektronske pošte, kot 
oglasno sporočilo 

� Iz prodajnega kataloga � Reklamni oglasi � Drugo______________ 

 

6.) Ali na slovenskem trgu pogrešate še kakšno blagovno znamko na področju baterijskih 
svetilk in katero oz. v katerem cenovnem razredu? 

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 

7.) Kateri so za vas pomembni dejavniki pri odločanju o nakupu baterijskih svetilk (lahko 
označite več odgovorov)? 

 

� Cena � Ugled blagovne 
znamke 

� Svetovanje 
prodajalcev 

� Oglasi v 
medijih 

� Dober 

glas - od ust do 

ust 

� Kakovost � Navezanost na 
blagovno znamko 

� Popusti - akcije � Drugo_______________________ 

 
8.) Koliko denarja ste pripravljeni porabiti za nakup baterijske svetilke? 

 

� Nič � Do 20 eur � Do 50 eur � Do 100 eur � Nad 100 eur 

 
9.) Vaš spol 

 

� Moški � Ženski 

 
10.)  Kateri starostni skupini pripadate 

 

� Od 20 do 30 
let 

� Od 30 do 40 
let 

� Od 40 do 50 
let 

� Od 50 do 60 
let 

� Nad 60 let 

 
 

 
 

HVALA ZA SODELOVANJE! 

 


