
D
IP

L
O

M
S

K
A

 N
A

L
O

G
A

 
S

A
N

D
R

A
 S

K
U

T
N

IK
 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT 

 

DIPLOMSKA NALOGA 

SANDRA SKUTNIK 

KOPER, 2014 

2
0
1
4

 





 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT  

 

Diplomska naloga 

 

DESIGN IZDELKA KOT KONKURENČNA 

PREDNOST PODJETJA 

 

Sandra Skutnik 

 

Koper, 2014 Mentorica: izr. prof. dr. Maja Meško 

 





III 

POVZETEK 

Diplomska naloga obravnava design izdelka kot enega izmed virov inovativnosti, ki vplivajo 

na konkurenčnost podjetja. Predstavljeni so različni vidiki designa izdelka kot vir 

konkurenčnosti na primeru alpskih smuči v podjetju Elan. Teoretični del obravnava pojme, 

kot so: design, konkurenčnost, inovativnost in strategije. Predstavljene so vrednote in atributi 

izdelkov blagovne znamke Elan ter ugotovitve koncepta trženja ženskih smuči in strategije 

razvoja in trženja ženskega designa. V empiričnem delu je raziskava osredotočena na 

kategorijo ženskih smuči. Predstavljene so vrednote in atributi izdelkov blagovne znamke 

Elan, ugotovitve koncepta trženja ženskih smuči ter strategije razvoja in trženja ženskega 

designa. 

Ključne besede: podjetja, management, design, izdelki, blagovne znamke, inovacije, trženje, 

konkurenčnost, prednosti, strategije. 

SUMMARY 

The primary objective of the presented diploma thesis is the product design as one of the 

sources for innovation, which influence the company’s competitiveness. The thesis discusses 

different aspects of the product design, representing the source of competitiveness, based on 

alpine skis manufactured by the company Elan. The theoretical framework of the thesis 

examines concepts such as design, competitiveness, innovation, and strategies. It also 

discusses values and specific features of Elan products; performance outcomes of the 

marketing concept for female skis, as well as the developmental and marketing strategies of 

the female specific design. The author’s empirical research focused on the specific category 

of female skis. The results indicate the market’s response to female skis and identify the 

company’s target groups of costumers in this specific category as well as the current trends in 

designing female skis. The research outcomes also outline the marketing concept of the 

company Elan when introducing female skis to the market.   

Keywords: company, management, design, product, trademark, innovation, marketing, 

competitiveness, advantage, strategy. 

UDK: 339.137.2:7.012(043.2) 
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1 UVOD 

Besedo design največkrat povezujemo z umetnostjo. Nekaterim beseda predstavlja obliko, 

slog ali trend, ustvarjalna družba pa design uporablja za izražanje svoje ustvarjalnosti. Design 

uporabljamo že v samih zamislih o novih idejah, izdelkih, storitvah, organizacijah. 

Designerski proces danes uporabljamo kot rešitev za kompleksne probleme. Današnje 

obdobje je designu omogočilo, da je prevzelo glavno vlogo v procesu inoviranja. Brown 

(2008) koncept razmišljanja v praksi razlaga kot proces, ki ga je moč razdeliti na tri faze; 

navdih, udejanjanje in implementacija, poudarjata Nagy in Ruzzier (2011, 369). 

Nagy in Ruzzier (2011, 373) poudarjata, da inoviranje dodaja vrednost končnim 

uporabnikom, podjetjem pa ustvarja dolgoročno konkurenčno prednost, povečuje 

produktivnost in omogoča rast na domačem in mednarodnem trgu. Nagy in Ruzzier (2011) 

navajata, da je Martin (2009) ugotavljal, da inoviranje s pomočjo novega načina razmišljanja 

‒ designerskega ‒ kot notranja kultura podjetjem omogoča nenehno ustvarjanje vrednosti za 

vse deležnike. Prav tako poudarjata, da je Nussbaum (2004) ugotavljal, da s pomočjo 

inoviranja in na novo ustvarjenega znanja podjetja zadovoljujejo uporabnikove potrebe in trgu 

zagotavljajo uporabnikom naravnane izdelke in storitve, ki pomenijo preboj v sam vrh 

inovativnih podjetij. Nagy in Ruzzier (2011, 373) tudi navajata, da je že Brown (2009) 

opozoril na to, da so dejavniki, ki omogočajo, da postane podjetje inovativno v opisanem 

pomenu besede, jasno opredeljeni, treba jih je le znati povezati in organizirati. 

Nagy in Ruzzier (2011, 374) poudarjata, da so podjetja, ki dosegajo visoko konkurenčnost, 

zmeraj bolj agresivna in jih je tudi zmeraj več. Opozarjata tudi na to, da kupci postajajo vse 

zahtevnejši, saj poleg nizkih cen in kakovosti, zahtevajo tudi prilagajanje njihovim željam. 

Zapisala sta, da je temeljno vprašanje vsakega podjetja, kako se razlikuje od konkurentov in 

kaj drugačnega lahko oni ponudijo. 

Nagy in Ruzzier (2011, 374) sta zapisala, kako Brown (2009) povzame koncept 

designerskega razmišljanja: »Designersko razmišljanje je disciplina, ki upošteva občutljivost 

designerjev in njihove metode raziskovanja človekovih potreb, ki jih je tehnološko mogoče 

realizirati ter poslovno izpeljati, in to zato, da bi s pomočjo strategije človekovo potrebo 

spremenili v dodano vrednost za končnega uporabnika, kar ustvari tudi novo priložnost na 

trgu.« Brown in Wyatt (2010) nakazujeta, da so v designerskem razmišljanju priložnosti ne 

nazadnje našla podjetja in organizacije, ki niso povsem profitno naravnane. Poudarjata, da 

koncept tovrstnega razmišljanja uporabljamo tudi pri inovacijah, ki rešujejo socialne 

probleme (socialne inovacije) in izboljšujejo kakovost življenja ter dvigujejo družbo na 

dostojno raven, kot so pokazali študijski primeri v državah v razvoju in v nerazvitih državah. 

Nagy in Ruzzier (2011, 372) sta ugotovila, da designersko razmišljanje pospešuje razvoj 

socialnega podjetništva, ki je po nekaterih ocenah nujno potrebno za to, da bi odpravili razlike 

v družbi. Nagy in Ruzzier (2011, 372) navajata, da je Brown (2008) eden prvih, ki poudarjajo 

pomen designerskega razmišljanja za inovativnost v podjetjih. Njegova razlaga temelji na treh 
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dimenzijah: človeški, tehnološki in poslovni. Zavzema se za multidisciplinarni pristop k 

inoviranju. Nagy in Ruzzier (2011, 373) navajata tudi, da Martin (2009) predlaga, da podjetja 

strategijo in usmeritev oblikujejo z reševanjem problemov s pomočjo desinerskega 

razmišljanja. Podjetja s kulturo tovrstnega razmišljanja sklepajo abduktivno (kombinacija 

deduktivnega in induktivnega sklepanja), po zgledu designerskih mislecev. Wise in 

Hogenhaven (2008) navajata, da od uporabnika spodbujeno inoviranje pomeni proces, ki 

preučuje resnične potrebe uporabnikov in jih na različne načine sistematično vključi v 

inoviranje. 

»Po besedah Vahčiča (2008) smo v zadnjem desetletju med vodilnimi inovativnimi podjetji 

pri razvoju novih izdelkov in storitev priča popularizaciji designerskega pristopa k 

razmišljanju, kar se kaže predvsem v razumevanju človeka kot končnega uporabnika in 

njegovih težav. Avtor poudarja tudi, da so podjetja zato, da bi razumela končnega uporabnika 

in odkrila njegove t. i. skrite potrebe, razvila posebne antropološke metode opazovanja, ki 

dajejo vpogled v potrebe in vedenje ljudi.« (Naggy in Ruzzier 2011, 373) 

1.1 Opredelitev področja in opis problema 

V diplomski nalogi smo proučili, kako inovacije in design izdelka vplivajo na konkurenčnost 

podjetja. Prav tako smo proučili, kakšno vrednost ima blagovna znamka pri konkuriranju na 

tujem trgu. Predstavili smo tudi strategije inoviranja TRIZ, teorije inovativnega reševanja 

problemov. V prvem delu smo problemsko področje naloge predstavili s teoretičnega vidika. 

V drugem, empiričnem delu, smo tematiko proučili na študiji primera Elan, d. o. o. 

Osnovni obravnavan problem v tej raziskavi je bil proučiti, kako lahko podjetje v panogi 

smučarske opreme, to je razvoja, proizvodnje in trženja smuči, s poudarkom na designu 

izdelka in trženju blagovne znamke, kot elementu strategije diferenciacije izdelka, ustvarja 

konkurenčno prednost in na tej osnovi omogoča rast ter nadaljnji obstoj podjetja. Design 

izdelka in trženje blagovne znamke smo na primeru izdelka (smuči) postavili v središče 

raziskovanja in raziskali, kako lahko na osnovi strategije inoviranja in diferenciranja izbrano 

podjetje in njemu podobna podjetja v panogi dodajajo vrednost in dosegajo konkurenčnost. 

1.2 Namen in cilji raziskave 

Namen naše raziskave je bil proučiti literaturo s področja vloge in pomena designa ter 

inovacij, kar smo lahko uporabili pri našem nadaljnjem raziskovanju. Osnovni namen našega 

raziskovanja je bil raziskati, kako lahko design izdelka na primeru podjetja Elan, d. o. o., 

zagotavlja konkurenčno prednost in uspešnost podjetja v panogi smučarske opreme. S tem bi 

tudi ostala slovenska podjetja spodbudili k zavedanju o pomembnosti in pomenu designa 

izdelkov kot viru konkurenčnosti.  
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V teoretičnem delu naloge smo si zastavili sledeča raziskovalna vprašanja: 

- Kakšen vpliv ima design izdelka na konkurenčnost podjetij? 

- Kako vključiti design izdelka v strategijo podjetja? 

- Kaj je design izdelka? 

Raziskovalna vprašanja v empiričnem delu naloge pa so: 

- Kdo je ciljna skupina ženskih smučk? 

- Kakšni so trendi designa ženskih smuči? 

- Kateri so segmenti smučk? 

- Kakšen je marketinški koncept podjetja Elan, d. o. o.? 

- Kako je sprejeta ženska smučka? 

Osnovni cilj raziskave je bil na osnovi teorije in analize izbranega primera proučiti, na kakšen 

način design izdelka predstavlja konkurenčno prednost podjetja in na primeru Elan, d. o. o., 

prikazati pomembnost designa kot dodatno vrednost za končnega uporabnika in nove 

priložnosti na trgu. 

1.3 Uporabljene metode raziskovanja 

V nalogi smo uporabili več metod raziskovanja: 

- v teoretičnem delu diplomske naloge smo uporabili metodo opisovanja; 

- z metodo klasifikacije smo nov design izdelka primerjali z obstoječim designom ženskih 

smuči in primerjali, kako to vpliva na konkurenčnost podjetja; 

- pri metodi kompilacije smo si pomagali v teoretičnem delu diplomske naloge, kjer smo 

povzemali sklepe drugih avtorjev, njihova stališča, spoznanja ter njihove trditve; 

- z deduktivnim načinom sklepanja smo iz splošnih stališč predstavili konkretne sklepe 

praktičnega dela, ki smo jih analizirali; 

- izsledki deduktivne metode so izhodišče za induktivno sklepanje o načrtovani raziskavi. 

Rezultate smo preverili, ovrednotili in primerjali s teoretičnimi ugotovitvami. 

V empiričnem delu naloge smo analizirali sekundarne vire podatkov, prav tako pa smo izvedli 

lastno kvalitativno raziskavo, intervju z izbranim managerjem v Elanu in ugotovitve 

predstavili s sintezo spoznanj. 

1.4 Predpostavke in omejitve raziskave 

Glavna predpostavka je, da se podjetja vse bolj zavedajo pomembnosti designa, ne samo v 

ustvarjanju designa izdelkov, ampak tudi že pri samem načinu razmišljanja in da bodo 

podjetja v prihodnosti temu namenjala tudi več pozornosti. Predpostavljamo, da bi bilo 

podjetje brez analize okolja in primernih odzivov na področju designa izdelka manj uspešno. 
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Management podjetja je zainteresiran, da podjetje na področju ženske smučke na globalni 

ravni iz perspektive kupcev in trgovcev postane vodilno. 

Omejitev v tej raziskavi je predstavljal čas trajanje raziskave in sposobnost enega 

raziskovalca v času raziskave (april‒september 2014). Omejili smo se na samo eno izbrano 

podjetje, eno panogo in  na eno vrsto izdelkov. Poslovnih skrivnosti podjetja Elan nismo 

objavljali. 
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2 DESIGN IZDELKA, INOVIRANJE IN KONKURENČNA PREDNOST 

»Razmere, ki dajejo v sodobnem poslovnem okolju razvoju izdelkov v razvojno usmerjenem 

podjetju posebno težo, so splošne spremembe v načinu življenja, spremembe življenjskih 

ciklov izdelkov, ter močna mednarodna konkurenca. Konkurenčna podjetja, ki dosegajo 

najvišjo konkurenčnost, postajajo vse bolj agresivna, prav tako pa jih je vedno več. Svojo težo 

doprinesejo tudi segmentirani trgi in zahteve trga, saj so kupci postali bolj zahtevni in 

zahtevajo vedno večje prilagajanje izdelkov njihovim posebnim zahtevam. Poleg tega na 

razvoj izdelka vplivajo tudi nove metode dela in hitro spreminjajoče tehnologije: velika 

globina tehnoloških znanj in splošen razvoj ustvarjata nove priložnosti in ponujata nova 

orodja in pristope, s katerimi lahko tudi v razvoju izdelkov dosegamo večje izpolnjevanje 

zahtev,« ugotavlja Gošnik (2005, 19). 

2.1 Izdelek in konkurenčna prednost 

»Izdelkov, s katerimi bi si podjetje na trgu zagotavljajo trajno konkurenčno prednost, ni. 

Konkurenčno prednost si podjetje lahko izgradi z izdelki na tak način, da je ohranljiva. Za 

podjetje to pomeni nenehno si prizadevati, veliko vlagati, da si takšno prednost podjetje 

izgradi, ter da jo nato ohrani. Ta proces pa ni statičen, temveč je dinamičen. V različnih 

časovnih obdobjih so pred podjetji različni izzivi. Podjetja pri razvoju in ohranjanju 

konkurenčnih prednosti morajo upoštevati predvsem tri glavne dejavnike, ki bistveno 

prispevajo k ustvarjanju potenciala za izgrajevanja položaja tržnega vodje.« (Singh 1997, 7) 

Ti glavni dejavniki so (Singh 1997, 7): 

- pozicioniranje v panogi, 

- širjenje sposobnosti in zmožnosti podjetja, 

- nevtraliziranje konkurentov. 

Singh (1997, 7) je opozoril, kako pomembno je te dejavnike razumeti, saj prispevajo k 

izgrajevanju in ohranjanju konkurenčnih prednosti v podjetju. 

2.1.1 Izdelek 

Kotler (1996, 432) ugotavlja: »Izdelek je osnovna prvina proizvodno usmerjenih podjetij. Je 

vsaka stvar, ki jo je možno ponuditi na trgu za vzbuditev pozornosti, nakup, uporabo ali 

porabo, in ki lahko zadovolji kupčevo potrebo ali željo.« 

Pojem izdelka lahko zadeva več ravni (Kotler 1996, 432): 

- Jedro izdelka je najosnovnejša raven, ki predstavlja osnovno korist, ki jo porabnik 

kupuje. 
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- Osnovni izdelek (v literaturi pogosto generični izdelek) je temeljna različica izdelka. 

Izdelek, ki ga kupec kupi in je pripravljen za uporabo. 

- Pričakovani izdelek je niz lastnosti in pogojev, ki jih kupec ponavadi pri nakupu 

pričakuje in z njimi soglaša. Izdelek vsebuje tudi informacije in nasvete, ki jih kupec pri 

nakupu pričakuje.  

- Razširjeni izdelek vsebuje dodatne storitve in koristi, zaradi katerih se ponudba podjetja 

razlikuje od konkurenčnih ponudb. 

- Potencialni izdelek z vsemi razširitvami in spremembami, ki bi jim bil izdelek v 

prihodnosti lahko izpostavljen. Potencialni izdelek napoveduje možen razvoj izdelka. 

Značilnosti izdelka (slika 1) so po Haucu (2002, 7). 

 

Slika 1: Značilnosti izdelka 

Vir: Hauc 2002, 7. 

Gošnik (2005, 64) navaja, da je izdelek s svojimi lastnostmi glede na doseganje pričakovanj 

in izpopolnitev kupčevih potreb lahko za uporabnika različno pozicioniran. 
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2.1.2 Inovacije in inoviranje izdelkov 

V slovenski literaturi najdemo naslednje opredelitve, ki so pomembne za razumevanje 

inovacije (Pretnar 1995, 7): 

- Invencija je vsakršno ustvarjalno spoznanje, rešitev, zamisel ali dosežek. 

- Inovacija je prva uporaba znanosti in tehnologije v gospodarske namene; je torej vsaka 

gospodarsko uporabljena invencija. 

- Inovacijski proces je načrtno in sistematično ustvarjanje invencij in njihovo pretvarjanje v 

inovacije. 

Pretnar (1995, 7) je inovacije razčlenil na: 

- inovacije, ki povečujejo povpraševanje (»demand – increasing innovations«) in ki se 

nanašajo na nove izdelke; zato včasih govorimo tudi o inovacijah za nove izdelke (»new 

product innovations«); 

- inovacije, ki znižujejo stroške (»cost – reducing innovations«), ki se nanašajo na nove 

postopke; v tem primeru govorimo o inovacijah za nove postopke (»new – process 

innovations«). 

Mulej (2001, 4) opredeljuje inovacijo v širšem pomenu. Pravi, da je inovacija vsaka dokazano 

koristna novost. Korist ni nujno povsem neposredna. Inovacija je izrazito ekonomski pojem, 

četudi je njen nastanek kompleksen in zahteva upoštevanje tehniških, organizacijskih, 

psiholoških, socioloških in pravnih ved. 

Drucker (1992, 37) v svoji knjigi piše, da je inovacija dejanje, ki spreminja potencial stvari ali 

procesa, ki je znana ali nova, vendar smo ji dodali novo uporabno vrednost. Omenjeni avtor 

opisuje, da lahko gre pri inovativnosti tako za družbeni kot tudi za tehnični pojem. Ta teorija 

zato ne jemlje inovativnosti zgolj kot tehnične izboljšave, ampak postavlja inovativnost v 

precej širši družbeni okvir. Glavna značilnost inovativnosti je v tem, da družba, v kateri 

inovativnost obstaja, dela stvari na drugačen način in ne na način, ki že obstaja.  

Drugi avtorji, npr. Waterman (1987, 40), pojmujejo inovacijo in inoviranje v precej ožjem 

smislu. Inoviranje vidijo samo kot proces, inovacijo pa kot rezultat tega procesa. Inovacija je 

po njihovi teoriji posledica razmišljanja o ustvarjanju konkurenčnih prednosti posameznika ali 

skupine, in aktivnosti, s katerimi to razmišljanje tudi udejanjimo. Waterman celo meni, da gre 

v tem smislu za komercializacijo ideje, kjer se za podjetje ustvarja korist. To pomeni, da ideja 

podjetju prinaša določen dohodek, čeprav ni nujno, da prinaša tudi dobiček. 

Drugi avtorji, kot na primer Majaro (1992, 6), definirajo inovacije kot praktično uporabo idej, 

da bi cilje organizacije dosegli bolj učinkovito. Praktična uporaba predstavlja nekoliko širši 

pojem od komercializacije. Pri tem avtor misli predvsem na vse ideje, ki se lahko praktično 

uporabijo v procesu dodajanja vrednosti nekemu izdelku ali storitvi. Pod pojem praktične 
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uporabe spadajo seveda tudi vse tiste ideje, katerih koristi, v materialnem smislu, ni mogoče 

enostavno določiti. 

2.1.3 Konkurenčna prednost izdelka 

»V dinamičnem okolju je postalo razvijanje pravih izdelkov in izvajanje pravih razvojnih 

projektov na pravi način zahteva za doseganje konkurenčnosti. Podjetja, ki v razvoju izdelkov 

porabijo manj časa od ideje do uvajanja na trg, na trgu dosegajo znatno konkurenčno 

prednost.« (Wheelwright in Clark 1992, 1) Zahteve v razvoju izdelkov kot izzivi na 

spremembe v okolju so opredeljene v preglednici 1. 

Preglednica 1: Zahteve v sodobnem razvoju izdelkov 

Zahtevana sposobnost v 

razvoju 
Gonilna sila Učinek 

Hitrost in odzivnost Intenzivna konkurenca, 

spreminjajoče se zahteve 
trga, pospešen tehnološki 
razvoj. 

Krajši razvojni časi. Bolj 

ciljno razvijanje izdelkov. 

Velika produktivnost v 

razvoju 

Velika različnost izdelkov, 
prefinjenost, upoštevanje 
kupca, tehnična različnost. 

Več uspešno izvedenih 
razvojnih projektov na 

zaposlenega. 

Izdelki z vsebino Zahteve kupca, različne 
zahteve po trgih, intenzivna 

konkurenca. 

Kreativnost v kombinaciji z 

zagotavljanjem kakovosti, 

integracija kupca v proces 

razvoja izdelka. 

Vir: Wheelwright in Clark 1992, 5. 

»Omenjena avtorja pravita, da so te razmere skupne tako v novih dinamičnih panogah, kakor 

tudi v zrelih panogah. Pri razmišljanju, kako je lahko izdelek dejavnik razvoja 

poslovno-proizvodnega sistema, je treba izhajati iz ciljev družbe in ciljev poslovnega sistema 

(organizacije). Ker je cilj družbe višjega pomena, kot cilj organizacije, bo izdelek dosegel 

svoj cilj, če bo dosegel cilj družbe, kar pomeni, da mora njegovo delovanje prispevati k 

izboljšanju ali vsaj zadržanju kakovosti življenja.« (Gošnik 2005, 69) 

»Glavna značilnost trga je konkurenca. Konkurenca je proces, ki nastane s spopadom 

interesov gospodarskih subjektov, za katere je značilno, da lahko na trgu nadomestijo drug 

drugega.« (Gošnik 2005, 18) 

Za konkurenco je treba izpolniti dva pogoja, in sicer (Tajnikar 1996, 127): 

- obstajati morajo gospodarski subjekti, kupci in prodajalci, katerih cilj je čim večji 

dobiček ali porabniško zadovoljstvo; 
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- oboji morajo biti sposobni delno nadomeščati oziroma izrivati drug drugega na trgih, kjer 

delujejo. 

»Značilnost sodobne konkurence v svetu je to, da so izdelki, ki se uporabljajo v menjavi, 

večinoma diferencirani. Naraščajo stroški za promocijske dejavnosti, prav tako pa tudi odpor 

proti njim. Podjetja si prizadevajo, da bi dosegla nadpovprečni dobiček. Za svetovno 

gospodarstvo je značilno, da so nacionalne meje zgubile svoj pomen in prevladuje globalna 

konkurenca. Za številna podjetja so mednarodni trgi vabljivi predvsem zaradi tega, ker si na 

njih obetajo večje zaslužke (dobičke). Vendar pa pri vstopu nanje nekatera podjetja pozabijo, 

da zanje to pomeni močno konkurenco in da je za vstop na mednarodne trge treba preučiti 

številne konkurenčne dejavnike za in proti (konkurenčen, kvaliteten izdelek zanimiv za 

potrošnike, zadovoljiva oziroma ustrezna cena, ne preveliki stroški vstopa itd.).« (Gošnik 

2005, 19) 

2.2 Design izdelka kot konkurenčna prednost 

»Konkurenčni položaj in konkurenčna prednost pomeni sposobnost podjetja ponuditi trgu 

izdelek, ki je v kupčevih očeh po neki lastnosti boljši, oziroma za tega kupca primernejši, kot 

ostali izdelki. Vsako podjetje, ki prodaja svoje izdelke z dobičkom, uživa konkurenčno 

prednost med tistimi kupci, ki kupujejo njegove izdelke namesto konkurentovih, pa četudi 

imajo konkurenti prednost v velikosti, kakovosti izdelkov, finančni ali distribucijski moči. 

Očitno so nekatere prednosti pomembnejše kot druge.« (Gošnik 2005, 20) 

2.2.1 Zgodovina in razvoj designa izdelka 

»Zaradi vse intenzivnejšega razvoja tehnike in tehnologije je v drugi polovici 19. stoletja in v 

prvi polovici 20. stoletja v svetovnem gospodarstvu prišlo do velikih sprememb. Uvedli so 

nove izume, odkrili nove proizvodne vire, priča smo bili novim znanstvenim odkritjem, ter 

začetku in širitvi velikoserijske proizvodnje, ki je dajala prednost velikim podjetjem.« 

(Sfiligoj 1994, 77) 

Bizjak (2011, 1) ugotavlja: »Design se je kot znanstvena disciplina uradno pojavil leta 1966, 

ko je The Royal Society of Arts podelil prve nagrade za design management. Takrat se je 

pojavilo zavedanje, ki velja še danes. Design je močno orodje, s katerim lahko vplivamo na 

uspešnost poslovanja.« 

»Zgodovina designa se je začela v Angliji s pojavom standardizacije izdelkov, ki je ločila 

oblikovanje izdelka in dejansko proizvodnjo. Leta 1919 se je v Nemčiji začela doba 

modernega designa. Ključen razvoj je pomenila ustanovitev Bauhausove šole, ki je poudarjala 

pomen praktične in funkcionalne umetnosti. Industrijski design se je prvič pojavil kot 

samostojna disciplina v Združenih državah Amerike leta 1930. Prišli so do spoznanja, da je 
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treba ustvarjati izdelke, ki vključujejo design ter zadovoljujejo potrebe ljudi. Naslednje 

obdobje designa so zaznamovale oblikovalske agencije. Te agencije so leta 1950 začele 

pojmovati design kot funkcionalen in racionalen ter tako ločile design na dva dela: izključna 

estetika in uporabnost. Leta 1960 je bil design prepoznan kot strateška prednost ter strateško 

pomembnejši kot trženje ter inženirstvo. Razvijati se je začel pomen design managementa. Po 

letu 1975 je design zavzel vse domene poslovnih aktivnosti. Od leta 1990 je design postal 

pomembno strateško orodje v številnih podjetjih. Danes se design srečuje s kulturnimi izzivi 

in trendi okolja.« (Blaich in Blaich 1993, 21‒22; Borja de Mozota 2003, 21‒32) 

»Na podlagi pregleda relevantne literature (Borja de Mozota 2006; Lockwood 2010) lahko 

zgodovino vloge in pomena designa razdelimo na tri obdobja, in sicer: obdobje za design 

izjemno nadarjenih posameznikov, obdobje designerskih strategij v podjetjih in obdobje 

designerskih procesov. Obdobje za design nadarjenih posameznikov predstavljajo izjemni 

posamezniki, ki so risali, designirali, ustvarjali in udejanjali inovacije s pomočjo izjemne 

nadarjenosti in ustvarjalnosti. V določenih primerih je do inovacij prišlo tudi povsem 

naključno (Adair, 2007). Takšne posameznike so najemala in zaposlovala podjetja, ki so 

verjela v konkurenčno prednost designa kot orodja za designiranje in vizualno upodabljanje. 

Designerska strategija je poskrbela, da so podjetja dobila designersko identiteto, in to velja 

vse od izdelkov, skupin izdelkov, do grafične podobe, arhitekture in podobnega. Designerska 

strategija je bila pogojena z designersko usmeritvijo. V razvojnem smislu je doživelo preskok 

iz izjemnega posameznika – designerja, oblikovalca – v določeno poslovno strategijo, ki je v 

vsakem podjetju postala nujnost.« (Nagy in Ruzzier 2011, 370) 

2.2.2 Design izdelka danes 

»Design izdelkov pomeni dejansko oblikovanje končnih izdelkov, torej zajema tudi design 

oblačil (angl. Fashion design) ter design v tehnologiji (angl. Engineering design). Design 

managerji se vključujejo v celoten razvoj izdelkov, od zbiranja idej do končne proizvodnje. Je 

najbolj poznana oblika designa v družbi (Borja de Mozota 2003, 6). Po mnenju Gorba (1990, 

4) gre pri designu izdelkov tudi za izdelke z visoko dodano vrednostjo, ter posledično visoko 

maržo.« (Bizjak 2011, 3) Današnje obdobje designa je obdobje designerskih procesov. 

»Potrebo po designiranju oziroma oblikovanju izdelka ali storitve je prerasla potreba po 

ustvarjanju le-tega, pri čemer design kot način razmišljanja uporabljamo že v zamisli o novih 

idejah, o izdelkih ali storitvah, konceptih, organizacijah in podobnem. Danes govorimo o 

designerskem procesu, ki ga je moč uporabiti pri razrešitvi poljubnega kompleksnega 

problema. Obdobje, ki se nanaša na designerske procese, je designu omogočilo, da je prevzelo 

glavno vlogo v procesu inoviranja, predvsem pa od uporabnika v spodbujenem inoviranju. To 

področje je precej kompleksno in široko ter postaja značilno tako za šolska in univerzitetna 

središča, kot za inštitute ter večja korporacijska podjetja. Velik preskok je naredila 

Stanfordska univerza iz Združenih držav Amerike, ki je s pomočjo enega vodilnih 

designerskih in inovativnih podjetij Ideo ustanovila inštitut za design (angl. Hasso Plattner 
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Institute of Design), ki se bo ukvarjal z razvojem na uporabnika osredotočenih inovacij.« 

(Nagy in Ruzzier 2011, 370) 

Nagy in Ruzzier (2011, 371) navajata: »Brown (2008) koncept designerskega razmišljanja v 

praksi razlaga kot proces, ki ga je moč razdeliti na tri faze, in sicer: navdih, udejanjanje in 

implementacija. Navdih ali inspiracija je namenjen iskanju ideje, torej temu, kaj in zakaj 

ustvarjati, spremeniti oziroma nekaj narediti. Faza inspiracije je priložnost za motiviranje 

ljudi v timu, da sodelujejo z uporabniki in raziskujejo probleme in potrebe, ter jih spoznajo. V 

to fazo spadajo dejanja, ki se razlikujejo od običajnih tržnih analiz in so po svojem poreklu 

podobna etnografskemu in antropološkemu raziskovanju (kot npr. opazovanje, spremljanje, 

pisanje scenarijev, fokusiranje, vživljanje, empatija). Faza udejanjanja ali ideacije je 

namenjena ustvarjanju in preverjanju konceptov idej. Interdisciplinarni timi, ki jih sestavljajo 

ljudje z različnih področij, s pomočjo hitrega prototipiranja vizualizirajo rezultate predhodnih 

faz, kar omogoča lažje variiranje in selekcioniranje idej (Kelley 2006). Sledi izdelava 

prototipa inovacije, ki jo je moč tudi preizkusiti. Zadnja faza je namenjena uporabi in se 

ukvarja predvsem z izzivom, kje in kdaj začeti s komercializacijo izdelka ali storitve 

(inovacije).« 

2.3 Strategija razvoja inovativnih izdelkov kot konkurenčna prednost podjetja 

Stres, Trobec in Podobnik (2009, 5) navajajo: »Inovacija je nov izdelek, storitev ali postopek 

ali bistveno izboljšan izdelek, storitev ali postopek, ki se pojavi na trgu (inovacija izdelka, 

storitve) ali uporabi v okviru procesa (inovacija postopka). Inovativno podjetje je tisto, ki je v 

opazovanem obdobju uvedlo nov ali bistveno izboljšan proizvod ali postopek.« 

»Inovacija temelji na rezultatih novega tehnološkega razvoja, novih kombinacijah že 

obstoječih tehnologij ali na uporabi drugega znanja, ki ga je pridobilo podjetje. Premalo 

sodelovanja med kupcem in dobaviteljem ali nepoznavanje prednosti ter znanja, zapira 

možnost za večanje konkurenčne prednosti. Prav tako ugotavljajo, da tesno sodelovanje lahko 

dosega tudi skupno razvijanje strategije, kar omenjajo kot svetlo stran nepremagljive vezi 

med kupcem in dobaviteljem.« (Noordhoff idr. 2011, 47) 

»Podjetja, katerih inovativnost je temelj za uspešnost in gradijo inovativne sisteme, si 

ustvarjajo konkurenčno prednost. Evropska podjetja si ne morejo graditi konkurenčne 

prednosti le na zmanjševanju delovne sile, ker danes ta cena ni primerljiva z vzhodno Evropo, 

Azijo in južno Ameriko. Globalizacija povezuje vsa taka podjetja sveta tako, da spravlja v 

težave tiste posameznike in organizacije, ki so premalo inovativni. Znano nam je, da bodo 

kupci kupili to, kar si želijo in ne nujno tistega, kar potrebujejo. Kot tudi, da si večina kupcev 

želi kupovati od nekoga, za katerega so že slišali, ki jim je všeč, je inovativen in ki mu 

zaupajo.« (Lenarčič in Brcar 2012, 100). 
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»Če hočete torej postati uspešen dobavitelj, morate svoj izdelek ponuditi na tak način, da 

izpolnite eno od kupčevih želja in ste pri tem drugačen, inovativen. To nima nič opraviti z 

vprašanjem, kaj ponujate. Govorimo o tem, kako ponuditi vaš izdelek ali storitev. Bolj 

globoko željo izpolnite s ponudbo, bolj zvesti kupci bodo postali. Pri tem pa je treba biti 

inovativen. Marketinška sposobnost, kot je kakovostna storitev, krepi inovativnost. Podjetja 

morajo odkrivati tržne priložnosti v smislu razvijanja takšnih sposobnosti, ki bi jim 

omogočala doseganje poslovnih ciljev in konkurenčne prednosti,« ugotavljata Završnik in 

Jerman (2006, 377). 

2.3.1 Okolje in razvoj strategije podjetja 

»Konkurenčna izenačenost in trd boj prisilijo podjetja, da delujejo z minimalno maržo in s 

tem poiščejo nove inovacijske načine, da bi dobili večjo prednost pred konkurenti. Danes je 

treba strateško načrtovati s partnerji in si odgovoriti na naslednja vprašanja: Kdo so ključni 

dobavitelji, s katerimi želimo delati? Zakaj želimo delati z njimi? Kaj lahko za nas storijo? 

Kaj lahko še storijo, da so cenovno ugodnejši prav na področju inovativnosti? Ali je inovacija 

tista, ki nam bo izborila prednost na trgu? In ali to delajo le z nami, ter razumejo naše 

poslovanje in vedno ugotavljajo najboljšo prakso,« ugotavljata Lenarčič in Brcar (2012, 98). 

»Kupec in dobavitelj imata različne poglede na skupno inovativno dejavnost. V tem razmerju 

je treba jasno opredeliti lastništvo inovativne dejavnosti, graditi medsebojno zaupanje, 

komunikacijo, razdeliti tveganje in pridobitve, razvijati skupne strategije.« (Carter idr. 2011, 

23–25) 

»Čedalje več podjetij danes pridobiva, kupuje inovacije zunaj podjetja, ki pripomorejo k 

pospešitvi inovacijskega procesa. Znotraj in okrog podjetij so vsepovsod navzoči znanje in 

inovacije, katere management mora znati uporabiti za doseganje konkurenčnosti organizacije 

na trgu. Produktne inovacije so na vzhodu značilne za predstavitev podjetja okolju in s tem 

načinom ustvarjajo mesto na visoko konkurenčnem trgu.« (Tung 2012, 95) 

»Odnosi kupec-dobavitelj-inovativnost prinašajo velik del h konkurenčni prednosti. 

Inovativnost v tem razmerju je lahko gradnja poslovnosti, velika tolerantnost do sprememb in 

tveganja in je lahko strateška prioriteta. Dobavitelj želi svojo inovacijo unovčiti in kadar je 

lastnik inovacije, se dobavitelj lažje odloči za prodajo celotne inovacije, kot preko kupca 

deliti dobiček. Obstaja več načinov, kako pridobiti dobaviteljevo inovacijo v smeri 

predstavitve, trženja, vpeljave inovacije in načina poplačila.« (Wagner 2009, 9) 

»Pri odnosu inovativnosti med dobaviteljem in kupcem je treba pred razvojem predstaviti 

posamezne interese. Pri tem odnosu naj se stopnja razumevanja in zaupanja viša, saj se 

nadaljuje v razvijanje skupne strategije. V nasprotnem primeru lahko negativen odnos vpliva 
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na razvoj inovativnosti. Posledično si s tem tudi neučinkovito utrjujemo konkurenčno 

prednost.« (Lenarčič in Brcar 2012, 99) 

»Pri razvoju odnosa z dobaviteljem prehajamo v nove izzive, kjer se ustvarjajo nove ideje, ki 

se transformirajo v inovacije, ki podjetjem prinašajo konkurenčno prednost. Zato dobavitelje 

sprejemajo kot pomemben del razvojnega okolja, ki pripomorejo h generiranju in realizaciji 

novih idej. Tako se ustvarjajo organizacijski modeli, ki dobavitelja aktivno vključujejo k 

ustvarjanju dodane vrednosti. Dobavitelj pričakuje v tem razmerju od kupca sodelovanje, ter 

vzajemen odnos pri pridobivanju prednosti in pomembno je vedeti, kaj dobavitelj pričakuje 

od kupca in obratno.« (Trent 2005, 58) 

»Ena največjih inovacijskih potez med kupcem in dobaviteljem je spletna izmenjava 

podatkov in s tem spletni nakup. Strokovnjaki napovedujejo, da bo internet postal največje 

poceni omrežje za poslovanje podjetij v razmerju do poslovnih transakcij. Oba, nakup in 

prodaja med dvema ali več podjetij lahko koristi pri zmanjševanju stroškov in izboljšanju 

produktivnosti, povezanih z nakupom na spletu. Čeprav je vse več organizacij, ki se obračajo 

na internet zaradi nakupov, ostaja izziv za nakup pri tovrstnem načinu poslovanja. Dobavitelji 

igrajo ključno vlogo pri sprejetju te nove inovacije s tem, da nudijo podporo, usmerjanje (npr. 

usposabljanje) in spodbujanje (npr. cena, popusti) in poudarijo praktičnost uporabe, saj se 

lahko ponudba poveča in s tem tudi verjetnost, da jo bodo kupci sprejeli in uporabljali novo 

metodo za nakup. Bill Gates je opisal inovacijo kot trenutno najmočnejšo silo sprememb v 

svetu in je osnovno vodilo razvoja.« (Anonymous 2011, 5) 

2.3.2 Strategija sistematičnega inoviranja TRIZ 

»TRIZ je ruska kratica za teorijo reševanja inventivnih problemov, katere oče je Rus Genrich 

Altshuller (1926‒1998). TRIZ je sistematično uporabljiva zbirka miselnih orodij za 

strukturirano obdelavo problema, kjer je v središču odkritje, izostritev in premostitev 

tehničnih protislovij z izrabo razpoložljivih sistemskih virov in prepoznavanje evolucijskih 

lastnosti prisotnih v tehničnih sistemih. Sami začetki TRIZ-a segajo v obdobje takoj po drugi 

svetovni vojni. Altshullerjev cilj je bil narediti inovativnost za eksaktno znanost, kot so 

matematika, fizika, kemija itd. Na podlagi raziskave okrog 200.000 patentov je ugotovil, da se 

v njih pojavlja 40 različnih principov. Le-te lahko uporabljamo na več načinov. Prva možnost 

je izvedba klasičnih ustvarjalnostnih (kreativnostnih) tehnik (viharjenje možganov, 

morfološka sestavljanka) za naš tehnični problem na izdelku, podsklopu ali sestavnem delu s 

pregledom vseh 40 principov in zbiranjem idej za rešitev našega problema. Na ta način 

povečamo učinkovitost in uspešnost klasičnih ustvarjalnostnih tehnik, saj s pomočjo 

abstrakcije problema preko principov zaobidemo miselno blokado. Ta velikokrat predstavlja 

nepremostljiv zid pri iskanju rešitev za zastavljene naloge, saj gledamo na problem preozko. 

Druga možnost uporabe inventivnih principov je uporaba tehničnih (inženirskih) ali fizikalnih 

protislovij.« (3ZEN 2014) 
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2.4 Strategija diferenciacije 

»Strategija diferenciacije pomeni, da podjetje išče edinstveno lastnost v panogi na podlagi 

iskanih značilnosti izdelka/storitve, ki jih iščejo kupci. Bistvo te strategije se skriva v tem, da 

kupcu ponudimo neko lastnost, ki je zelo cenjena in edinstvena, za katero je kupec pripravljen 

plačati več. Podjetja morajo uskladiti verigo vrednosti s pričakovanji kupcev glede izdelka. 

Kupci kupujejo izdelke, ki so najbolj sorazmerni z njihovo pričakovano vrednostjo.« 

(Hollensen 2001, 88‒89) 

»Podjetje izkorišča konkurenčno prednost na podlagi diferenciacije le, če uspe doseči, da višja 

cena pokriva stroške diferenciacije. V končni fazi to pomeni, da ima podjetje zveste kupce, ki 

so bolj zvesti podjetju oz. blagovni znamki kot kupci konkurenčnih izdelkov.« (Porter 1998, 

14; Porter 2004, 37‒38) 

»Diferenciacija je zelo kompleksna in se ne nanaša neposredno na proizvodne stroške kot 

cenovna konkurenčnost. Med možne strategije diferenciacije štejemo: diferenciran proizvod 

ali storitev (proizvod se po nekih lastnostih razlikuje od konkurence), celovito ponudbo 

(podjetje poleg osnovnega proizvoda ali storitve ponuja še neke dodatne ali komplementarne 

proizvode), hitro zadovoljevanje potreb kupcev (hitrost je danes eden izmed osnovnih 

pogojev, da je podjetje uspešno), prilagodljivo zadovoljevanje specifičnih potreb kupcev (zelo 

pomembno v današnjem svetu postaja, da kupca poslušamo in mu izpolnimo tiste potrebe, s 

katerimi se konkurenti ne ukvarjajo), ugled podjetja (podjetje se loči od konkurentov na 

podlagi podobe podjetja).« (Čater 2003a, 19‒21) 

2.4.1 Design izdelka kot element diferenciacije 

»Glede na t. i. pozicijsko gledanje na obliko konkurenčne prednosti bi design uvrstili v 

diferenciacijo na ravni izdelka. Slednjo razumemo kot razlikovanje v hitrosti zadovoljevanja 

potreb, prilagodljivosti specifičnim potrebam kupcev, diferenciranem izdelku ali storitvi ter 

celovitosti ponudbe glede na konkurenta.« (Čater 2003b, 489‒490) 

2.4.2 Blagovna znamka kot element diferenciacije 

Po definiciji AMA ‒ Ameriškega združenja za trženje (2014) ‒ blagovna znamka predstavlja: 

ime, izraz, vizualno predstavitev, simbol ali katerokoli drugo lastnost, ki omogoča 

razločevanje izdelka oziroma storitve enega proizvajalca od drugega. Ob tem de Chernatony 

(2010, 32) pravi, da so vsi ti elementi pomembna sestavina blagovne znamke, da pa ne bi 

smeli biti ključni. Tako dodaja, da se diferenciacija ene blagovne znamke od druge ne bi 

smela izvajati zgolj na podlagi razlikovanja preko vizualnih sestavin,temveč predvsem kot 

posledica tega, da podjetje najde stvari, pomembne za porabnike, in jim le-te ponudi na njim 

donosen način. Prav tako Korelc (2010, 67) opozarja, da tovrstna definicija ne drži več. Po 
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njegovi opredelitvi je blagovna znamka živi organizem, ki se razvija, raste in zori, vseskozi pa 

ohranja svoje bistvo. 

Wood (2000, 662) pravi, da blagovna znamka pogosto zagotavlja ključen dejavnik 

diferenciacije, zaradi česar je lahko tudi najbolj pomemben element uspeha nekega podjetja. 

Zaradi tega je pomembno, da se upravljanja z blagovnimi znamkami lotevamo na strateški 

način. V obdobju, ko podjetja tekmujejo za porabnike bolj kot kdaj koli prej, so namreč 

razpoznavne in zaupanja vredne blagovne znamke še toliko več vredne. Kot tudi dodaja, 

blagovne znamke pogosto predstavljajo ključne točke razlikovanja. Tako lahko za podjetje 

predstavljajo kritično točko uspeha oziroma neuspeha. 
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3 PREDSTAVITEV PODJETJA ELAN, D. O. O. 

Elan, d. o. o., je z inovativnim pristopom in napredno tehnologijo predan razvoju tehnično in 

oblikovno dovršenih izdelkov za šport in prosti čas. 

3.1 Zgodovina podjetja 

»Elanova zgodba se začne v času druge svetovne vojne, ko je dvanajst obrtnikov in inženirjev 

izdelalo več sto parov lahkih, vzdržljivih lesenih smuči za partizanske čete. Formalno je Elan 

leta 1945 ustanovil Rudi Finžgar, vizionar in drzni smučarski skakalec, ki je leta 1942 skočil 

svetovni rekord (95 m). Začetek podjetja je bil več kot obetaven, saj je po le nekaj letih Elan v 

Združene države Amerike izvažal 800 parov smuči letno. V petdesetih in šestdesetih letih 

prejšnjega stoletja se je Elan podal v izdelavo različnih proizvodov, med drugim čolnov, 

kajakov, kanujev, tenis in badminton loparjev, opreme za namizni tenis, cepinov, orodja za 

gorska reševanja, dirkaških in rekreacijskih sani in vodnih skuterjev. Leta 1963 je Elan 

ustanovil inštitut za inovacije, ki je le dve leti kasneje podal prvo patentirano rešitev. V 

naslednjem desetletju je blagovna znamka Elan začela pridobivati pomembno mesto v 

industriji, zahvaljujoč švedskemu čudežnemu dečku in smučarski legendi Ingemarju 

Stenmarku. Ingemar, ki še vedno drži rekord za največ zmag v svetovnem pokalu vseh časov 

(86, če smo natančni), je dosegel ta fantastičen rezultat na Elanovih smučeh, od prve do 

zadnje njegove tekme. Ni naključje, da je Elan v tem času postal eden od največjih 

smučarskih proizvajalcev na svetu in leta 1984 kar 168 tekmovalcev v različnih disciplinah 

tekmuje na Elanovih smučeh, med drugim tudi slovenska smučarska legenda in eden redkih 

smučarjev, ki so uspeli premagati Ingemarja, Bojan Križaj. V devetdesetih letih prejšnjega 

stoletja je Elan dodal še eno inovacijo na svoj dolg seznam in povzročil veliko revolucijo: 

predstavili smo obliko carving smuči, ki so verjetno najpomembnejša novost v sodobni 

industriji smučanja. Inovacije so prisotne tudi pri snežnih deskah, katere Elan začne 

proizvajati v tem desetletju. Deskarjem ponudimo najlažji ter najširši model na trgu. Ker 

vsaka novost ustvarja potrebo po novih inovacijah, v naslednjih letih Elan predstavi kar nekaj 

novih rešitev. Od prvega integriranega sistema Fusion, WaveFlex-a, najboljše optimizacije 

vzdolžnega upogiba in torzijske stabilnosti in najnovejše inovacije ‒ Amphibio, ki združuje 

profil rocker in camber. Desetletja revolucij in predanega dela se je poplačalo leta 2012, ko je 

Elan imenovan za najbolj inovativno športno znamko s strani Plus X Award, pomembna 

pohvala in resna obveza za naslednja desetletja. Pod vplivom vneme lokalnega prebivalstva, 

strasti svojih strank in iznajdljivosti zaposlenih ter ambasadorjev, bo Elan še naprej oblikoval 

prihodnost smučanja in športa nasploh.« (Elanskis.com 2014) 
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3.2 Poslanstvo podjetja 

Poslanstvo skupine Elan je, da na podlagi spremljanja navad in potreb ljudi ustvarja odlične 

izdelke/storitve za šport in prosti čas, ki ob določeni ceni kupcu nudijo največjo uporabno 

vrednost in kakovost. Lastnikom se zagotavlja primeren donos na njihova vložena sredstva, 

zaposlenim dajejo možnost poklicnega in osebnostnega razvoja ter stimulativne prejemke, 

podpira se socialne in okoljske potrebe sredin, v katerih deluje (Elan 2004). 

Poslanstvo podjetja Elan se glasi (Elan 2004): »Podjetja v Elanovi skupini nudijo svojim 

kupcem vrhunske, tehnično in oblikovno dovršene izdelke, narejene po meri vseh, ki uživajo 

v individualnih športih, ter vznemirljivem in aktivnem preživljanju prostega časa. Podjetja v 

Elanovi skupini se zavedajo svoje družbene odgovornosti v vseh okoljih, kjer delujejo. 

Podjetja s Fundacijo Elan skrbijo za izobraževanje in osebni razvoj Elanovih delavcev in 

njihovih otrok, podpirajo programe lokalnih skupnosti, kjer poslujejo, z investicijami v 

izboljšanje ekoloških standardov proizvodnje pa skrbijo tudi za varstvo okolja, skladno z 

vsemi ostrejšimi predpisi. Z uravnoteženim razvojem, usmeritvijo v neprestane inovacije in 

politiko dolgoročnih partnerstev si Elanova skupina prizadeva za kontinuirano rast v 

zadovoljstvo lastnikov, kupcev in zaposlenih.« 

3.3 Vizija podjetja 

Luka Grilc, direktor blagovne znamke in produktov: »Elan je bil vedno inovativen, predvsem 

z edinstvenimi produkti, dovršenim designom in izjemnimi voznimi lastnostmi. Ta nagrada je 

potrditev naše strategije in dokaz, da so tudi druge aktivnosti, povezane s trženjem blagovne 

znamke Elan, zelo inovativne in predvsem prepoznavne. Naša vizija je postati številka ena na 

področju inovativnosti športnih izdelkov in nagrada Plus X Award je dobra popotnica za 

prihodnost. To je tudi pohvala vsem zaposlenim, ki delajo s strastjo in so pomemben del 

blagovne znamke Elan.« (Elanskis.com 2012) 

Elanova vizija je biti vodilna organizacija v svetu, osredotočena na inovacije in vrhunske 

oblike tehnično športnih izdelkov. 

3.4 Vrednote podjetja 

V Elanu verjamejo, da so navdušenje (entuziazem) in močne vrednote osnova njihovega 

uspeha. Vrednote Elana so (Korošec 2014): 

- Inovativnost, ustvarjalnost in razvoj – ni omejitev. Da najdejo boljše in učinkovitejše 

rešitve, vedno razmišljajo izven danih parametrov. Na vseh področjih se izzivov lotevajo 

na inovativen način. Stremijo k stalnemu napredku in izboljšanju. Premikajo meje 

mogočega. Pridobivajo nova znanja in izkušnje ter jih prenašajo med sodelavce. Rastejo 

in se razvijajo skupaj, saj se s tem dviga tudi raven inovativnosti in znanja podjetja.  
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- Prizadevanje k najboljšemu: več kot 60 let uresničujejo ambiciozne cilje in sledijo svoji 

viziji – biti najboljši.  

- Zaveza k rezultatom: stremijo k doseganju pozitivnih, konkretnih ciljev, pri čemer vedno 

iščejo načine za izboljševanje dolgoročnih rezultatov.  

- Podjetnost: pripravljeni so na prilagajanje in tveganje, iniciativnost, ustvarjalnost, 

kreiranje sprememb, postavljanje, doseganje in preseganje ambicioznih ciljev. 

- Odgovornost: s svojim doslednim in odgovornim odnosom do dela, poslovnega, 

naravnega in družbenega okolja vzdržujejo in krepijo ugled podjetja. 

- Strokovnost: krepijo jo s stalnim izpopolnjevanjem ter sprotnim pridobivanjem novih 

informacij. Zadano naredijo bolje, hitreje in učinkoviteje, kot se od njih pričakuje. 

Dvigujejo pričakovanja do sodelavcev, strank, kupcev, smučarjev, jadralcev, okolja, 

lastnikov, in to velja za vse zaposlene na vseh področjih. 

- Lojalnost in pripadnost: vsi zaposleni se zavedajo, da s svojim delom ustvarjajo ugled 

podjetja v družbenem in poslovnem okolju. Cenijo pripadnost zaposlenih v podjetju, saj 

za Elanovce pravijo, da imajo zeleno kri in srce, kakršna je tudi njihova korporativna 

barva. 

- Integriteta: spoštujejo visoka moralna in etična načela ter v vsaki situaciji ravnajo v 

skladu z njimi. Poskušajo izpolniti vse obljube in se držati vseh dogovorov. Privoščijo 

uspeh in v drugih iščejo pozitivne lastnosti. 

- Poštenost: pri doseganju ciljev družbe je pomembno povezovanje in delo z ljudmi, na 

katere se lahko zanesejo. Zahtevajo pošteno obnašanje in odprt odnos vseh, ki so v proces 

vključeni. Spoštujejo pravila, poslovne etike ter sklenjene dogovore.  

»Elanovci« so tisti, ki imajo znanje, sposobnost, know-how in obvezo dvigati pričakovanja, 

tako do sebe kot do drugih. Zavedajo se, da so srce in duša podjetja in da prispevek vsakega 

posameznika vodi k njihovi poslovni odličnosti (Korošec 2014). 

3.5 Strategija na področju designa, razvoja izdelkov in inoviranja 

Blagovna znamka je temeljna vrednost podjetja, ki deluje na trgu potrošnih dobrin. Strategije 

Elana na področju inovacij so: tehnološka dovršenost izdelkov, nenehno vlaganje v nove 

tehnologije in konsistentno komuniciranje zavezanosti inovacijam. Njihov cilj je tudi 

umestitev designa v strategijo podjetja in organizacijsko strukturo z vlaganjem v design ter 

oblikovalske nagrade, kot zunanjo potrditev. Osredotočili so se na poenostavitev produktne 

linije, večjo izpostavljenost ključnih izdelkov (hero product) in večjo transparentnost ponudbe 

za kupca (Elan 2014). 

»Design ima zelo pomembno vlogo v strategiji blagovne znamke Elan na vseh področjih, kar 

je zagotovo najbolj izrazito na produktih. Priznane mednarodne oblikovalske nagrade, ki jih 

zadnja leta redno osvajamo, potrjujejo, da skozi design uspešno komuniciramo predvsem 

tehnologijo in prednosti, ki jih smuči imajo. To je primer tudi na revolucionarnih smučeh 
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Amphibio, kjer je Porsche Design Studio sledil smernicam, da se poudari konstrukcijska 

razlika med notranjimi in zunanjimi deli smuči. Veseli nas pa predvsem to, da se mnenja 

strokovne žirije, kot je tudi na iFaward, ne razlikujejo od mnenj naših končnih uporabnikov,« 

je komentiral Luka Grilc, direktor produktov in blagovne znamke v Elanu (Elanskis.com 

2012). 



20 

4 DESIGN IZDELKA KOT KONKURENČNA PREDNOST – ANALIZA PRIMERA 

ELAN, D. O. O. 

Fraser (2010, 314) pravi, da dober design izdelka oziroma storitve ustvari zadovoljstvo ter  

dodano vrednost za posameznika, ter tako podjetje uspešno pozicionira na trgu. 

4.1 Design kot vrednost za potrošnika 

Potrošnik je v izbiri potrošnih dobrin vedno bolj izobražen (internet, mediji), vedno bolj 

vključen v nakup, premišljen in cenovno občutljiv. V prihodnosti  bodo odločilno vlogo igrale 

inovacije. Design danes predstavlja enega od ključnih dejavnikov uspeha potrošnih dobrin, 

kot je prikazano na sliki 2. 

 

Slika 2: Ključni dejavniki uspeha potrošnih dobrin 

Vir: Korošec 2011. 

Potrošniki racionalizirajo nakupne izbire glede na dejstva, vendar storijo nakupno odločitev 

glede na občutke. V Elanu se zavedajo, da morajo uporabnike prepričati v nakup. To lahko 

dosežejo z grafiko izdelka, ki jo morajo, tako kot sam design izdelka, vsako leto menjati. 

Potrošniki se v veliki meri ob prvem nakupu za Elan odločijo zaradi vizualno privlačnega 

izdelka, kasneje pa se vračajo zaradi njihove kakovosti. V Elanu se pomena designa dobro 

zavedajo, vendar pa so mnenja, da dober design pridobi svojo vrednost šele ob primernem 

vključevanju marketinga. V Elanu se trudijo čim bolj vključevati potrošnikove želje in 

potrebe v razvoj izdelka (Korošec 2011). 

»Da bi design lahko predstavljal element konkurenčne prednosti, bi moral ustvariti superioren 

položaj podjetja v neki panogi, s katero si podjetje ustvarja bodisi večjo prepoznavnost, bodisi 

večjo donosnost.« (Čater 2003b, 483‒484) Potrošniki postajajo vse bolj kritični ter si želijo 

boljši vpogled ter ocenjevanje v celotnem spektru potrošništva. Tega novega pogleda ne 

smemo ocenjevati kritično, saj predstavlja nove možnosti aktivnega vključevanja 
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posameznika v proces oblikovanja ter dodajanja vrednosti izdelku. Na potrošnikovo vedenje, 

želje ter obnašanje vplivajo tudi spreminjajoči se trendi v svetu. Ofek in Wathieu (2010) 

opozarjata tudi na pomanjkanje upoštevanja trendov v inovativnih strategijah managerjev, kar 

vodi v izgube dobička. Pri vključevanju porabnika v design je treba upoštevati tudi čustveno 

komponento. »Cilj je doseči pozitivno reakcijo, ki lahko izhaja iz različnih ozadij.« (Borja de 

Mozota 2003, 85‒86) Borja De Mozota (2003, 88) opredeljuje potrošnika ne le kot 

prejemnika, ampak tudi kot oblikovalca. Osnovni namen potrošništva ni več zadovoljevanje 

potreb, temveč ustvarjanje simbolov. »Semantika izdelka proučuje simbolni pomen izdelka za 

potrošnika ter dodano vrednost, ki jo s tem izdelek pridobi. Gre za študije psihološkega, 

fizičnega, socialnega ter kulturnega konteksta, ki individualno vplivajo na posameznika preko 

določenega izdelka. Design ima s tega vidika velik pomen. Če je design v družbi posameznika 

pomemben, je verjetnost, da bo pomemben tudi zanj samega, velika. Potrošnik se pri nakupu 

izdelka poleg funkcionalnosti odzove tudi na obliko, velikost, težo, barve, ki lahko sprožijo 

določene asociacije ali čustva. To so psihološki dejavniki, ki pa so lahko velikokrat tudi 

nezavedni.« (Kotler 2004, 183‒195) 

4.2 Vrednote blagovne znamke Elan 

Blagovna znamka Elan je sklop vrednot (Elan 2004): 

- dovršenost; resnična tehnologija (real-tech): tehnologija z jasno koristjo za potrošnika; 

- »real-tech« kot vodilo razvoja, resnična produktna tehnologija, ki deluje, prinaša 

prednosti in ima visoko kakovost; 

- specializiranost (tehnični izdelki): tradicija in izkušnje, predanost inovacijam in 

tehnološki naprednosti; 

- slovenskost: predano in ambiciozno, kot vrednota za dovršene tehnične izdelke; 

- osredotočenost: delaj to, kar najbolj obvladaš. Oblikuj in inoviraj z izkušnjami in 

tradicijo. 

Elanova tradicija je tesno povezana s proizvodnjo smuči. Razvoj je osredotočen na 

inovativnost smuči. Celotna infrastruktura in človeški viri so specializirani za trg smuči in 

snežnih desk. Danes so vrednote blagovne znamke Elan dobri, trpežni in inovativni izdelki. 

Prav tako je pomembno dobro razmerje cen in zmogljivosti izdelkov. Dobri rezultati testiranja 

uspešnosti v smučarskih revijah in seveda zadovoljni uporabniki, ki priporočajo Elan smuči 

so ključnega pomena. Vsaka blagovna znamka je posledica zavedanja (poznam te) in dodane 

vrednosti (želim si te). Funkcija blagovne znamke ni samo stvar strogo formalnih vidikov, 

ampak so pomembne tudi vrednote, ki jih predstavlja (Elan 2004). 
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4.3 Atributi blagovne znamke podjetja Elan, d. o. o. 

Ciljne potrošniške skupine podjetja Elan, d. o. o., so hedonisti, prilagajoči uporabniki in 

uporabniki, ki imajo različen življenjski slog. Hedonisti so tisti, ki radi uživajo v materialnem 

smislu, uživajo življenje, so spontani in počnejo kar želijo. Njihove vrednote so svoboda, 

neodvisnost in spontanost. Živijo življenje izven okvirjev in si želijo pobega izven vsakdanjih 

obveznosti in omejitev. Ti potrošniki so stari do 40 let. Prilagajoči uporabniki so tisti, ki so 

osredotočeni nase in na razvoj svoje osebnosti. Iščejo kreativnost, prevzemajo odgovornost in 

se obnašajo neodvisno od drugih. Želijo živeti kar se da prijetno življenje s tem, da si 

privoščijo kar si želijo. Ti potrošniki so mladi, z velikim razponom vse do 30 let. So odprtih 

misli, brez točno določenega pogleda na svet in so pripravljeni potovati, ter biti tolerantni do 

drugih stilov. Uporabniki z različnim življenjskim slogom zavračajo zunanje omejitve, norme, 

ideale in vzornike, zato da lahko razvijajo svoj jaz. Ti potrošniki so stari od 20‒25 let. So 

posamezniki, ki radi eksperimentirajo v različnih življenjskih slogih in radi izkusijo življenje 

drugih kultur po vsem svetu. Zmeraj iščejo zanimive izkušnje in uživajo v trenutku (Elan 

2013b). 

»Vrednote, strategija ter kultura podjetja opredeljujejo nevidne elemente blagovne znamke. 

Navzven se izražajo preko imena ter logotipa podjetja. Na slednje lahko v veliki meri 

vplivamo z designom.« (de Chernatony 2002, 22‒23) 

»Design izraža sporočilnost blagovne znamke. Kaže celostno podobo podjetja ter njegovega 

poslovnega okolja. Blagovna znamka predstavlja vizualni ter psihološki simbol.« (Borja de 

Mozota 2003, 97) »Simbolni pomen loga ter slogana, ki stoji za blagovno znamko, je za 

posameznika tako pomemben, da je za določen izdelek pripravljen plačati višjo ceno. 

Oblikovanje loga je pristop, v katerem se dejansko opredeljujejo želje in potrebe kupcev.« 

(Webster 2010, 31‒34) Blagovna znamka Elan nudi potrošniku orientacijo in zmanjšuje 

tveganje izbire. Logotip je najbolj pomemben del za prepoznavanje blagovne znamke. Zato 

mora biti velik, jasen in vpadljiv. Ne sme biti uporabljen kot grafični element, zato so pri 

Elanu, d. o. o., ustvarili »e« logo. Uporaba barv potrebuje jasne smernice v vsaki zbirki. Logo 

mora biti preprost, močan in stalen. Grafične elemente spreminjajo zato, da lahko imajo za 

vsako novo zbirko drugačen pristop in komunikacijo. Jasne predloge blagovne znamke je 

vedno treba uporabiti v vsaki zasnovi koncepta (Elan 2013a). 

Pozicioniranje je dejavnost oblikovanja ponudbe in podobe podjetja, ki z zavestjo ciljnega 

trga zavzame poseben položaj. Pri tem so bistvene vrednote in potrebe ciljnih potrošnikov. 

Vrednote so racionalne in emocionalne. Kot smo ugotovili, so potrebe potrošnikov sledeče: 

užitek in zabava, brezskrbnost, novo in v trendu, tehnološko usmerjeno, kvalitetno, udobno in 

uporabno, edinstveno, cenovno zavedanje in pametno nakupovanje. V Elan, d. o. o., 

izpolnjujejo potrebo po brezskrbnosti, tehnološki usmerjenosti, edinstvenosti in pametnem 

nakupu. Izkazujejo, da Elan, d. o. o., predstavlja pravi produkt za prave smučarje v 

emocionalni obliki. Pri pametnem nakupu dokazujejo vrednost za denar, ki je dodana 
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vrednost skozi »real-tech«, avtentično in resničnostno znamko. Morajo pa izpopolniti še 

pozicijo v sektorju stimulacije, ki zajema užitek in zabavo ter novo in v trendu. Elan ni 

vsesplošen, iščejo avanture in izzive. Elanovo pozicioniranje je danes predvsem v sektorju 

cena in rešitev. Ta dva sektorja nista dovolj močna, da bi gradila strategijo za Elan. V 

primerjavi s svojimi konkurenti, Elan nima močne pozicije v sektorju stimulacije. Elan mora 

določiti boljše pozicioniranje tam, da bi dosegli močan položaj v prihodnosti. Potrošniki 

racionalizirajo nakupne izbire glede na dejstva, vendar storijo nakupno odločitev glede na 

občutke (Elan 2013b). 

4.4 Strategija izdelka do uporabnika s poudarkom na designu 

Strategija blagovne znamke temelji na uspešnosti, dolgoročni naravnanosti, konsistentnosti in 

potrpljenju. Dejavniki uspeha izhajajo iz dolgoročne strategije znamke. Specialisti posvečajo 

trgu in izdelkom več časa in pozornosti in lahko bolje preučijo potrebe in želje trga, ter s tem 

tudi bolj jasno in ostro oblikujejo svoje izdelke in ponudbo. Za doseganje globalne 

konkurenčnosti na trgu potrošnih dobrin je treba imeti vsaj en izdelek oziroma produktno 

skupino, ki je za trg dovolj relevantna, da jo sprejme kot vodilno med sebi podobnimi. Nakup 

para smuči je emocionalna odločitev (Elan 2013a). 

4.5 Cilji blagovne znamke in designa 

Cilji blagovne znamke in designa so repozicioniranje znamke, ustvarjanje tržnega momenta, 

»gorivo« za prodajno mrežo, podpora strategiji znamke (innovation leader). Izjemna 

pomembnost designa kot komponente blagovne znamke in s tem povezane izgradnje 

dolgoročne identitete znamke in njenih izdelkov. Sporočilo vseh izdelkov in marketinškega 

orodja je preprosto, lahko za uporabo in predstavlja resnične koristi za stranke, ter je drugačno 

od konkurence (Elan 2013a). Danes ponarejene marketinške zgodbe ne delujejo več. Elan s 

strankami komunicira drugače kot druge smučarske blagovne znamke. Cilj je, da znamko 

predstavijo tako, da se lahko ljudje sami čustveno povežejo z zgodbo, ki je nova, visoko 

zmogljiva in pristna. Elan želi kot mednarodna blagovna znamka delovati lokalno (Elan, 

2004). Cilj je ustvariti močan profil Elana, ki prikazuje Elan kot blagovno znamko temeljnih 

vrednot tudi v prihodnosti (Korošec 2011). 

»Blagovna znamka sporoča kulturo podjetja ter informira potrošnike. Potrošniki v njej 

zaznajo funkcionalne ter vrednostne komponente, se znajo poistovetiti, ter tako ločijo 

blagovno znamko od konkurenčne.« (De Chernatony 2002, 17‒33; Lesjak 2002, 648‒649) 
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4.6 Moški, ženski design smuči 

Kategorija smuči »allmountain« je jedro Elan zbirk smuči v smislu obsega prodaje. 

Kategorija vključuje smučarske serije, ki jih bomo predstavili v nadaljevanju. 

Amphibio serija: vrhunec zbirke Elana sestavlja deset smučarskih modelov (Amphibio 14, 

Amphibio 12, Amphibio 82Xti, Amphibio 88Xti, Amphibio 78ti, Amphibio 78 in Amphibio 

10; Insomnia in Inspire sta dva modela vključena v W Studio serijo, ki je za ženske). Ta serija 

je edinstvena po patentiranem profilu Amphibio Elana in Wave Flex tehnologiji. Te smuči so 

sinonim za enostavno obračanje in odlično kontrolo na snegu. Amphibio serija sodi v visoki 

in srednji cenovni razred.  

Morpheo serija: z novo revolucionarno tehnologijo parabolična Rocker; to je najbolj 

pomembna kategorija z obsegom prodaje. Sestoji iz modelov 6, ki so izdelani za vsestransko 

smučanje. Ta serija je postavljena v srednji cenovni razred (Elan 2013b). Amphibio in 

Morpheo serija smuči sta prikazani na sliki 3. 

 

Slika 3: Amphibio in Morpheo serija smuči 

Vir: Elan 2013b. 

Freeride in turne smuči so namenjene za smučarje, ki želijo raziskati več, kot le pobočje gore. 

Touring smuči so oblikovane in izdelane za klasično turno smučanje. Te smuči so namenjene 

za vožnjo po zimski pokrajini na smučeh pod človeško močjo, ne pa s pomočjo žičnic ali 

snežnih vozil. Serija Spectrum smuči so namenjene za smučanje kjerkoli na gori. Serijo  

Spectrum so vgradili v Amphibio profil za veliko kontrole in boljšo flotacijo v svežem snegu. 

Alu Blade tehnologija nudi smučki potrebno trdnost in podporo v zavoju za smučarja. Te 
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smuči so na voljo v srednjem in visokem cenovnem razredu (Elan 2013b). Touring kategorija 

smuči je prikazana na sliki 4. 

 

Slika 4: Touring kategorija smuči 

Vir: Elan 2013b. 

Race kategorija vključuje naslednje smučarske serije (Elan 2013b): Worldcup race series: 

serija, izdelana za vrhunske tekmovalce in smučarje, ki iščejo končno uspešnost. Tehnologija 

Power Spine s patentiranim Amphibio profilom je vgrajena v vse modele v tej seriji. Ta 

kategorija sodi v višji segment cenovnega razpona.  

Elan race series (maloprodajne smuči) je serija, izdelana za vrhunske tekmovalce. Te smuči 

imajo prav tako Powerspine tehnologijo in patentiran Amphibio profil, s Fusionrace 

sistemom, ki daje smučarjem maksimalno obstojnost in kontrolo ter zagotavlja stalen stik s 

površino snega. Elan race serija sodi v visok cenovni razred (Elan 2013b). Race kategorija 

smuči je prikazana na sliki 5. 

 

Slika 5: Race kategorija smuči 

Vir: Elan 2013b. 

Ženska kategorija smuči je ena izmed najpomembnejših kategorij za Elan, saj predstavlja 

skoraj četrtino vseh prodanih smuči. Pred 10 leti je bila imenovana W Studio serija, ki se 

nanaša le na ženske. W Studio serija je postavljena v srednji in visoki cenovni razred in 
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vključuje naslednje serije: Allmountin serija ‒ sestavljena iz 8 modelov, ki pokrivajo celoten 

spekter zmogljivosti, v višji cenovni točki za najzahtevnejše smučarke, kot tudi za tiste, ki so 

šele začele smučati na najnižjem cenovnem razredu. Lightskiing koncept je edinstven za Elan 

W Studio smuči ‒ najti popolno ravnovesje med lahkotnostjo in uspešnostjo. V lightskiing 

konceptih Elan ponuja Delight, najlažjo žensko smučko na svetu ter Free serijo, ki jo sestavlja 

6 modelov in je namenjena za vse vrste gorskega smučanja (Elan 2013b). Allmountin in Free 

serija smuči sta prikazani na sliki 6. 

 

 

Slika 6: Allmountin in Free serija smuči 

Vir: Elan 2013b. 

Kategorija Freestyle vključuje smuči prostega sloga za smučanje, ki vključujejo različne 

ovire, kot so tirnice, mize. Ta kategorija zajema 7 različnih modelov. Freestyle kategorija 

zajema vse segmente cenovnega razreda (Elan 2013b). Freestyle kategorija smuči je 

prikazana na sliki 7. 
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Slika 7: Freestyle kategorija smuči 

Vir: Elan 2013b. 

Junior kategorija s Junior Quick Trick sistemom vezi omogoča enostavno prilagajanje dolžine 

podplata. Kategorija sestavlja 7 različnih modelov tako za fante in dekleta (Elan 2013b). 

Junior kategorija smuči je prikazana na sliki 8. 

 

Slika 8: Junior kategorija smuči 

Vir: Elan 2013b. 

Lestvica Elanovih izdelkov je sestavljena iz modelov smuči, ki zajemajo naslednje kategorije: 

kategorija Race, Allmountain kategorijo, žensko kategorijo, kategorijo Freeride, Touring 

kategorijo, Freestyle kategorijo in Junior kategorijo. Elanov lestvica izdelkov vključuje tudi 

vezi in različne dodatke, kot so torbice, smučarske palice in čelade (Elan 2013b). 
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5 RAZISKAVA O DESIGNU ŽENSKE SMUČKE V PODJETJU ELAN, D. O. O. 

Raziskali smo, kakšen pomen ima design v podjetju Elan, d. o. o., in kako močno 

konkurenčno prednost jim predstavlja design na primeru ženskih smuči. 

5.1 Namen in cilji 

Namen raziskave je bil raziskati, ali se ženska smučka na trgu in v kakovosti lahko primerja z 

moško smučko, kako jo oblikujejo in kaj vpliva na razvoj ženskih smuči. Želeli smo 

ugotoviti, v čem se design in koncept trženja ženskih smuči razlikuje od moškega ter kakšno 

imajo strategijo na področju razvoja ženskih smuči in trženja smuči ženskega designa. 

Zastavili smo si vprašanja, kako je ženska smučka sprejeta, katera je ciljna skupina podjetja 

Elan, d. o. o., v kategoriji ženskih smuči, kakšni so trendi designa in kako jih zaznavajo, ter 

kakšen marketinški koncept uporabljajo. 

5.2 Razvoj vprašalnika 

Vprašanja smo oblikovali tako, da smo se usmerili izrecno na ženske smuči. Kako jih 

izdelujejo, oblikujejo, kakšen marketinški koncept uporabljajo. Želeli smo prikazati, zakaj je 

ženska smučka primer uspešne inovacija na trgu in kako je nastala ideja za izdelek in design 

ženske smučke. 

5.3 Izvedba raziskave 

V sklopu sestanka skupine Elan W Studio, ki je bil izveden 17. aprila 2014 na sedežu podjetja 

v Begunjah, smo opravili intervju z izbranim sogovornikom v podjetju Elan, d. o. o. V 

intervjuju je na vprašanja odgovarjala produktna vodja, ga. Melanja Šober. 

5.4 Rezultati in interpretacija 

Intervju ‒ Design izdelka kot konkurenčnost podjetja 

Kdaj je prišla ideja za ženski design smuči v svetu in kdaj v Elanu? 

Odgovor: »Ideja za ženski design smuči je prišla že s kolekcijo 2001 in to prav v Elanu, ko 

smo naredili prvo smučko v svetlo modri barvi in ženskimi elementi. Takrat še ni bilo cele 

kolekcije, je pa bila to smučka, ki je predstavljala del kolekcije Integra, zagotovo prva smučka 

z ženskim designom, ki je bila predstavljena na trgu, na voljo za trgovine. Elan Lady kolekcija 

je bila predstavljena nekaj let kasneje in se je že v samem začetku načrtovala v timu, ki ga je 

sestavljal nežnejši spol. Vodja je takrat bila Sara Steinhauser, ki se je kasneje poročila v 

Sloveniji.« 
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Kdo je bil v panogi z designom ženskih smuči prvi na trgu? 

Odgovor: »Elan, malo kasneje je kolekcijo z designom cvetja lansiral tudi Rossignol.« 

Blagovni znamki Elan in Rossignol se gibljeta v istem cenovnem krogu smuči. Vsaka znamka 

deluje na svoji specializirani tehnologiji in obe znamki svoje smuči promovirata s svojo ekipo 

znanih osebnosti v svetu. Med njima ni večjih razlik. Rossignol je relativno enotna znamka, 

medtem ko Elan je povsem enotna. Rossignol uporablja vedno različne logotipe, Elan se drži 

zmeraj istih oblik logotipa. Rossignol uporablja navadno in preprosto zasnovo, brez živih barv 

in brez vzorcev. Tudi Elan se drži univerzalnih barv in preprostih, jasnih oblik brez 

dekoracije. Design obeh smuči je zelo podoben, tudi barve so skoraj iste. (Elan 2013b) 

Lansko sezono je bila ženska smučka Rossignol model Unique 10 na testnem ocenjevanju 

smuči Snowstyle na koroškem smučišču Bad Kleinkircheim ‒ St. Oswald zelo dobro 

ocenjena. 250 smučarjev, od rekreativcev do profesionalcev, je ocenilo okrog 200 parov 

smuči. Ocenjevali so dolžino zavojev, oprijem robnikov, stabilnost, lahkotnost in izgled 

smuči. Rossignolova ženska smučka v kategoriji ženske visoko zmogljive smučke je bila 

ocenjena z drugim mesto. V vseh merilih so smučke dobile zelo dobre ocene, poleg tega so 

tudi zelo lahke in s svojim izgledom zagotovo vpadljive. S prvim mestom v kategoriji ženske 

visoko zmogljive smučke pa je bila ocenjena Elanova smučka Speedmagic. Ta smučka je 

prepričala predvsem s čudovitim in prestižnim izgledom. Ta športni model se na smučišču 

zelo dobro izkaže, vendar pa pri zavojih zahteva nekoliko več moči. (Aktivni.si 2013a) 

Smučka Rossignolunique 10 je prikazana na sliki 9. 

 

Slika 9: Rossignolunique 10 

Vir: Aktivni.si 2013a. 

Te smuči so izjemne predvsem v izjemno lahki vodljivosti, saj privarčujejo kar dvajset 

odstotkov smučarkine energije. Namenjene so smučarkam, ki uživajo v celodnevnem 

smučanju. Zanimiv pa je tudi retro design, ki obudi spomine na čase, ko so bile smuči še 

lesene. (Šket 2013) 

Elan Speed Magic smučka je prikazana na sliki 10. 

 

Slika 10: Elan SpeedMagic 

Vir: Elan 2013b. 
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Elan Speed Magic smuči so namenjene smučarkam, ki imajo rade dinamično in agresivno 

smučanje. Ta smučka vsebuje v svetovnem pokalu preizkušeno tehnologijo Power spine, ki 

skupaj s profilom Amphibio zagotavlja smučarju moč in nadzor. Materiali, iz katerih je 

smučka sestavljena, pa priskrbijo tudi za zelo nizko težo. (Šket 2013) 

V kategoriji ženske vsestranske smuči je Rossignolova Unique 4 W XEL dobila tretje mesto. 

Tokrat je prepričala z zelo uravnoteženo, lahkotno in natančno vožnjo. V tej kategoriji so 

ocenjevalci Elanovo delight smučko, ki velja za najlažjo smučko na svetu, ocenili z oceno 

dobro. Ocenjevalci so bili mnenja, da ima ta smučka še veliko možnosti za izboljšanje, zlasti 

pri stabilnosti. (Aktivni.si 2013b) 

Rossignol Unique 4 W XEL je prikazana na sliki 11. Elan Delight smučka je prikazana na 

sliki 12. 

 

Slika 11: Rossignol Unique 4 W XEL 

Vir: Aktivni.si 2013a. 

 

Slika 12: Elan Delight 

Vir: Elan 2013b. 

Po katerih drugih trendih se zgledujete v razvoju smuči in designa? 

Odgovor: »Predvsem se zgledujemo po globalnih trendih v designu, veliko vlogo v ženski 

kolekciji pa ima direktno moda, kjer sledimo z barvami in grafičnimi elementi v grafikah.« 

Kako zaznavate trende v razvoju smuči in designa, imate zunanjo pomoč? 

Odgovor: »Tudi. Ogromno vidimo sami, od obiskov sejmov, revij in drugih dogodkov, delamo 

pa tudi z agencijami – na ženski kolekciji specifično s Sonda design Studio iz Poreča, ki že 

osem let dela za Elan.« 

Katera orodja za analizo trendov uporabljate v razvoju smuči in designa? 

Odgovor: »Nimamo specifičnih orodij. Misli in oči. Kar vidimo okoli nas.« 

Menimo, da lahko Elan trende designa smuči najbolje prepozna na raznih udejstvovanjih na 

sejmih v tujini. Da bi bili v inovacijah designa prvi, morajo predvsem slediti modnim 

trendom, ki se spreminjajo vsako sezono. Kot je povedala že ga. Melanja Šober, Elan sodeluje 
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tudi z agencijo Sonda design iz Poreča, ki je leta 2012 dobila dve nagradi za design, Red dot 

communication design. V letu 2013 pa kar tri nagrade Red dot priznanj, ki so simbol 

mednarodne prepoznavnosti kvalitete designa. Eno od teh nagrad je dobila tudi Elanova 

smučka Delight. Sodelovanje s studijem Sonda design je na podlagi prejetih nagrad zagotovo 

dobra odločitev. 

Kako ste zastavili design ženskih smuči? 

Odgovor: »Design ženskih smuči sledi strategiji Elana, kjer design vedno podpira 

tehnologijo. V primeru najlažje smučke smo zato iskali design, ki bo sam po sebi komuniciral 

tudi lahkost produkta. Skozi tehnologijo se vedno trudimo pripeljati na smuči tudi zadnje 

trende v barvah in oblikah.« 

V Elanu so se dotaknili osnovnega vprašanja, kako smučanje približati ženski in ji razložiti 

tehnologije, ki prinašajo lažje smučanje. Tako so razvili specifične tehnologije, ki naredijo 

samo smučanje lažje. Zdaj lahko vsaka smučarka najde svoj par smuči glede na zavoj, ki je 

lahko agresiven, dinamičen ali osnovni. Delight smučka je oblikovana tako, da so njeni zavoji 

lahkotni, zagotavlja potrebno stabilnost in podporo, ki jo priskrbi Waveflex tehnologija ter 

lesena sredica preko celotne dolžine. 

Kaj je vplivalo na design ženskih smuči?  

Odgovor: »Tehnologija nam najmočneje narekuje design. Po eni strani se trudimo, da je 3 D 

novih smuči svež in moderen, a kljub vsemu je najpomembnejše, da doprinese k boljši 

funkcionalnosti smuči. V zgodovini Elana je na design izjemno vplivala tehnologija Waveflex 

s specifičnimi valovi, kasneje, ko smo razvili tehnologijo Amphibio, pa je le-ta postal še 

izrazitejši, saj imamo levo in desno smučko povezano, s tem smo naredili tudi zrcalni design.  

Za nas je najpomembnejša tehnologija, zato ji design (grafika) sledi, kot tak pa je design 

vedno sestavljen iz oblike smuči (3 D) in grafičnih elementov, ki ga še poudarijo oziroma 

podprejo.« 

Kdo je bil vključen v razvoj ženskih smuči? Ste pri razvoju in designu smuči uporabljali 

fokusne skupine?  

Odgovor: »Fokusne skupine so vključene na nekaterih produktnih skupinah sicer bolj, kot na 

drugih. Izpostavila bi W Studio team, ki je nastal s prvo Elanovo kolekcijo ženskih smuči in 

deluje še danes. Namen W Studia je »od žensk za ženske«. Srečamo se večkrat na leto, vsaj 

enkrat v najštevilčnejši zasedbi, ko skupaj pregledamo trende in priložnosti, pregledamo 

grafične koncepte in se uskladimo z design agencijo o grafičnem izgledu smuči. Tukaj je 

pomembno poudariti, da je W studio fokusna skupina izključno ženska skupina. Dekleta 

aktivno sodelujejo tudi pri testiranju prototipov v primeru, da razvijamo specifičen model za 

ženske, ne nazadnje so prisotne tudi tekom leta na smučiščih kot naše ambasadorke. To je 
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primer najintenzivnejše ponavljajoče se fokusne skupine, delamo pa tudi druge fokusne 

skupine za področje tekmovalnih, turnih, otroških in drugih smuči.« 

Kako ste dobili potrditev, da je ženski design res ženski in da je kupcem privlačen? 

Odgovor: »To se odraža na konstantnem dvigu prodajnih številk na tem segmentu. Še dodatno 

potrditev smo dobili, ko smo predstavili Delight – najlažjo žensko smučko na svetu ‒ kjer 

nismo zadeli le designa, ampak tudi naslovili eno od bistvenih potreb smučark – imeti lahke 

smuči, s katerimi lahko smučajo kjer koli, se ne utrudijo, ker so le-te preproste in prijetne za 

uporabo.« 

Kako je bila ženska smučka sprejeta? Kakšen je bil odziv v prvem letu in kakšen je odziv na 

ženske smuči zdaj?  

Odgovor: »Smučarke se vse bolj zavedajo, da ni »narobe« kupiti ženske smuči. Dolgo je 

veljalo, da so ženske smuči slabše in da se z njimi ne da dosegati enako kvalitetnih zavojev, 

kot na moških smučeh. Na začetku so proizvajalci sicer izbirali modele za rekreativne 

smučarje in začetnike ter jih opremljali z ženskim designom, vendar se tudi to spreminja in 

lahko smučarke najdejo smuči, tudi najvišje zahtevnosti, z ženskim designom. V Elanu pa smo 

šli še nekoliko dlje. Z osredotočenostjo naključne prednosti posameznih skupin smučark smo 

razvili specifične tehnologije, ki naredijo smučanje lahkotno. Zdaj lahko vsaka smučarka 

izbere smučko glede na vrsto svojih zavojev: agresivni, dinamični ali osnovni – za vsako se 

najde ustrezen par, kar pomeni, da smučarkam ponujamo smuči za najzahtevnejše smučanje, 

ki so konstruirane z mislijo na žensko konfiguracijo. Tako ni le design tisti, ampak tudi 

funkcionalnost produkta, ki prepriča smučarko za nakup. Vsak dan namreč uporabljamo 

ženske čevlje (tudi superge), enako je s smučmi in to čuti in verjame vse več smučark.« 

Pri izdelavi ženskih smuči morajo snovalci imeti v mislih predvsem design smuči, nizko težo 

in čim bolj lahkotno upravljanje. Ženske dajo veliko na izgled, oprema in smuči pri tem niso 

izjema. Skladati se morajo z zadnjimi trendi v modi, saj imajo uporabnice tako občutek, da so 

nekaj posebnega. Ideje iščejo v umetnosti, modi in kulturi. Faktor teže smuči pa se pri 

ženskah izkaže ravno v trenutku, ko jih mora sama nesti od avtomobila do žičnice in nazaj. 

Vendar pa zaradi teže smuči snovalci nikakor ne smejo pozabiti na funkcionalnost. Zavoji 

morajo biti lahki, smuči pa vodljive. 

Kako pogosto kupci menjajo smuči in se odločijo za nov nakup? 

Odgovor: »Smučarji v povprečju zamenjajo smuči po treh sezonah. Najzahtevnejši in tisti, ki 

smučajo celo zimo, to pogosto storijo že po eni sezoni, nekateri pa tudi kasneje kot po treh 

letih. Z leti naprej gre tudi razvoj tehnologije in kupec ne kupuje le novih barv, ampak tudi 

inovacije, ki seveda vplivajo na boljše vozne lastnosti.« 
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Kakšna je ocena potenciala ženske smuči z vidika trenda, zrelosti, upadanja? Kaj 

ugotavljate? 

Odgovor: »Kupci cenijo inovacije in inovativnost, kar v Elanu zagotovo pripomore h 

konstantni rasti na segmentu ženskih smuči. Dejstvo je, da je smučarski trg v zreli fazi in 

ogromnih premikov ni čutiti, so pa trendi še vedno pozitivni. To merimo predvsem s 

prodajnimi številkami in analizami lastne prodaje ter analizami trga in ocenami tržnih 

deležev drugih blagovnih znamk, seveda ločenih na posamezne segmente. Za Ameriški trg 

dobimo določene analize od Snow Industry Association (SIA), v Evropi pa nam te podatke 

zagotavlja FESI. Natančnih podatkov za Azijo in Južno Ameriko, žal, nimamo.« 

Kako merite uspeh designa vaših smuči? 

Odgovor: »Po prodajnih številkah in nagradah, ki jih vsakoletno prejmemo za design. 

Pohvalimo se lahko s številnimi nagradami Red Dot design, Plus X Award – ti so nas 2 leti 

zapored nagradili tudi z nagrado za najinovativnejšo znamko na svetu v športni industriji ‒ 

Universal design, ISPO award, Design price ter nagrade smučarskih revij, ki ocenjujejo 

smuči na testih. Na teh testih so prisotni potrošniki, ki smuči vseh proizvajalcev tudi testirajo, 

ocenjujejo pa tudi design. Letos smo dobili nagrado za design od Ski Magazin Nemčija in pa 

tudi na Austria Ski testu.« 

V Elanu uspeh designa merijo z nagradami, ki jih prejmejo. Uspeh blagovne znamke merijo s 

prepoznavnostjo same znamke. Kot smo že ugotovili, so ciljni potrošniki Elana tisti, ki čutijo 

potrebo po luksuznih izdelkih. Te potrošnike je treba prepričati v nakup izdelkov, kar pa v 

Elanu dosežejo s samo grafiko in designom izdelka. Ti se morajo vsako leto menjati, zato da 

blagovna znamka Elan potrošniku ostane zanimiva, saj se takšni izdelki kupujejo sorazmerno 

z novostmi, ki jih ponudijo na trgu. 

Kakšna je strategija na področju razvoja in trženja designa ženskih smuči? 

Odgovor: »Razvoja smuči se lotevamo sistematično in sicer, ko prepoznamo priložnost za nov 

model ali začutimo novo potrebo na trgu, naredimo analizo trga, se sestanemo s fokusno 

skupino, zberemo izhodišča in pričnemo z razvojem prototipa. Ko smo s funkcionalnimi 

lastnostmi zadovoljni, model potrdimo za redno proizvodnjo, v istem časovnem okvirju pa 

razvijemo tudi grafični del designa smuči. Trženje poteka po klasični strategiji, ki jo imamo v 

Elanu za vse smuči, in sicer »web-slope-shop«. Bistvo tega je, da smučarka smuči najprej 

preizkusi, izbere najbolj optimalen model glede na njeno znanje in ga kasneje tudi kupi. 

»Problem«, ki se v smučarski industriji pojavlja je ta, da je izrazito moška industrija, ker je 

večina delavcev v podjetju moških, prav tako so moški odgovorni za nabavo smuči – tudi 

ženskih in nemalokrat se nam je zgodilo, da so ženske občudovale design in barve, za katere 

so moški rekli, da se ne bodo prodali (ker so bili mnenja, da na primer lila barva ni lepa). To 

smo presegli s posebnimi testi, kjer na izbrane teste smuči povabimo izključno ženske, ki so 

zaposlene v industriji (tudi v trgovinah). Takšni dnevi so super. Ogledamo si smuči, jih 
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preizkusimo, dan pa zaključimo v welnessu ali pa v koči. Na ta način smo dali ženskam 

možnost, da se seznanijo z našim produktom in nato svetujejo svojim moškim kolegom, ki 

imajo sicer v veliki večini še vedno roko nad nabavo, vendar gojijo zaupanje v naše 

odločanje. To sicer ni težko, saj se je do sedaj večina smuči, ki so jih kolegice priporočile, iz 

trgovin prodala predčasno.« 

Kakšen je marketinški koncept pri predstavitvi ženskih smuči? Kdo ga je pomagal razviti, 

kateri so poudarki za trženje teh smuči? 

Odgovor: »Poudarki za trženje ženskih smuči so predvsem na nizki teži smuči, a hkratnem 

ohranjanju odličnih voznih lastnosti. Marketinški koncept smo razvili na osnovi najlažje 

ženske smučke, ki je nastala tukaj v Elanu, vizualno komunikacijo smo nastavili s Studiom 

Sonda iz Hrvaške. Marketinški koncept se imenuje Lightskiing.« 

Interpretacija rezultatov in povzetek spoznanj intervjuja 

Kot je iz intervjuja razvidno, ženska kolekcija smuči zavzema pomembno mesto v podjetju 

Elan, d. o. o. Zavedajo se, da je izgled ženskih smuči eden izmed pomembnejših dejavnikov, 

ki vplivajo na prodajo. Zato so v Elanu design ženskih smuči popolnoma prepustili ženski 

ekipi, saj le-ta najbolje ve, kaj bo privlačilo ženske za nakup njihove smučke. Design velja v 

podjetju Elan, d. o. o., za enega izmed pomembnejših dejavnikov konkurenčne prednosti. Le-

ta je vključen že v samem začetku oblikovanja ideje nove kolekcije. Modni trendi in želje 

otrok, ženskih uporabnic in moških uporabnikov se seveda razlikujejo in zato se vsaka 

kategorija oblikuje posebej. V podjetju Elan, d. o. o., so v izdelavo designa in samega 

koncepta smuči vključili izbrane fokusne skupine. Najintenzivnejša je fokusna skupina W 

studio, ki oblikuje kolekcije ženskih smuči. Namen skupine je »od ženske do ženske«, kot je 

omenila produktna vodja in vodja fokusne skupine ga. Melanja Šober. To se mi zdi zelo 

pomembno, saj ženska, ki se vsakodnevno ukvarja s smučanjem, najbolje ve, kaj ženske pri 

smučeh iščejo in potrebujejo. Menimo, da je zelo pomembno, da so v Elanu moški 

popolnoma zaupali ženskemu delu ekipe, saj so za svoje ideje in znanje dobili že ogromno 

potrdil s strani zadovoljnih ženskih uporabnic, prav tako pa se iz sezone v sezono povišuje 

prodaja ženske kolekcije smuči. Poleg privlačnega designa smuči pa je Elan, d. o. o., 

izpostavil še en dejavnik, ki vpliva na nakup ženskih smuči ‒ to je teža. Elanova ženska 

smučka iz kolekcije Delight velja za najlažjo žensko smučko na svetu. Elan sledi trendom, ki 

so moderni. S pomočjo modnih trendov izberejo barve in grafike, ki jih bodo vključili v 

design smuči za prihajajoče kolekcije. Kljub pomembnosti designa za uspešnost prodaje pa 

pri Elanu vztrajajo, da je najpomembnejši dejavnik, v katerem izstopajo iz množice, 

tehnologija. Design smuči tako sledi tehnologiji ter se ji prilagaja, in ne obratno. Menimo, da 

je tako prav, saj se ravno v tehnologiji Elan, d. o. o., lahko iz leta v leto izboljšuje, izumlja 

novosti in tako kroji smučarske trende. 
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6 ZAKLJUČEK 

V diplomskem delu smo s teoretičnega in empiričnega vidika proučevali pomen designa 

izdelka kot konkurenčnost podjetja. Na začetku raziskave smo predstavili elemente designa 

izdelka kot konkurenčnosti podjetja, kjer smo na podlagi teorije opisali pojme design, 

konkurenčnost, inovativnost in strategijo. Raziskali smo, kakšne so vrednote in atributi 

izdelkov blagovne znamke Elan, kako je ženska smučka sprejeta, katere so ciljne skupine 

blagovne znamke Elan v tej kategoriji in kakšen koncept trženja ženskih smuči uporabljajo. 

Opravili smo analizo podjetja Elan, d. o. o., o sprejetju ženskih smuči in ugotovili, da ima 

design pri izdelovanju izdelkov eno največjih vlog. Podjetje Elan, d. o. o., ima design vgrajen 

v strategijo podjetja. Design se v podjetju Elan, d. o. o., v prepoznavnosti blagovne znamke in 

izdelkov kaže kot velika konkurenčna prednost. Podjetja, ki design kot element 

konkurenčnosti vključujejo v samo strategijo podjetja, predstavljajo večjo konkurenčnost na 

trgu, kot podjetja, ki tega ne upoštevajo. Design predstavlja konkurenčno prednost kot 

dodatno vrednost za končnega uporabnika. Z designom izdelka vplivamo tudi na 

prepoznavnost blagovne znamke in pozicioniranje podjetja. Za uspešnost blagovne znamke je 

treba upoštevati tudi želje potrošnikov, katere dober design izdelka prepriča v nakup. 

Designerski izdelki so potrošnikom vse bolj privlačni in so zanje pripravljeni plačati veliko 

več, zato menim, da bi se morala podjetja v Sloveniji zavedati pomembnosti designa in le-

tega vključiti že v samo strategijo poslovanja. 
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