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POVZETEK 

V času globalizacije, razvoja in intenzivne mednarodne konkurence se mora podjetje dobro 

pripraviti pred uvedbo izdelka na izbrani trg, predvsem, če je izdelek nov in inovativen, ki ga 

bodoči kupci še ne poznajo. V diplomski nalogi smo proučevali marketinško strategijo za 

uvedbo novega izdelka podjetja D.i.f.f., d. o. o., na trg ZDA. Ugotovili smo, da ima trg ZDA 

velik tržni potencial, predvsem zaradi inovativnega izdelka, relativno majhne konkurence in 

same velikosti trga. Na trgu ZDA so prisotni vsi segmenti kupcev, za katere je podjetje 

razvilo tri različne ciljane strategije marketinga. Glede na to smo pripravili tudi strategijo 

marketinškega komuniciranja, ki se bi začela kot Kickstarter kampanja, nato bi sledilo 

oglaševanje po spletu, revijah in poslovnih sejmih v ZDA. 

Ključne besede: globalizacija, mednarodno poslovanje, marketing, marketinški splet, podjetje 

D.i.f.f., d. o. o.,  ZDA. 

 

SUMMURY 

In times of globalization, the development and intense international competition, a company 

must be prepared well before the introduction of its product in the selected market, especially 

if the product is new and innovative so the future buyers do not know about it yet. In this 

thesis, we studied the marketing strategy for the introduction of a new product of the company 

D.i.f.f. d. o. o. in the US market. We found that the US market has great potential, due to good 

quality of the product, low competition and the huge size of the US market. In the US market 

are also present all the segments of customers, for which the company has developed three 

different concepts. According to that we have a strategy of marketing communication that it 

would start with a Kickstarter campaign, then be followed by advertising online, in magazines 

and appears in business fairs in the United States. 

Keywords: globalization, internationa business, marketing, marketing mix, company D.i.f.f., 

d. o. o., USA. 

UDK: 339.138:659.1 (043.2) 
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1 UVOD 

Živimo v času globalizacije. Jeffery (2002) piše, da je protiglobalizacijsko gibanje v 60-ih letih 

prejšnjega stoletja postavilo globalizacijo v ospredje in prav ti protesti proti novemu procesu, ki 

so ga obsojali kot odločanje o življenju ljudi, je predstavilo opredelitev globalizacije, ki jo 

danes najbolj poznamo, torej globalizacija kot mednarodni finančni dogodki. Avtor doda, da je 

ta izraz uporabljen za opisovanje vsega, kar se v današnjem svetu dogaja. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

Danes se izraz globalizacija uporablja kot »passe par tout«, torej kot razlago vsega in ničesar. 

Nekatere opredelitve globalizacije kažejo na to kot najhujše zlo, druge pa kot vir vsega 

pozitivnega. Zato kot osnovno opredelitev postavi globalizacijo kot širjenje enega ali več 

pojavov na globalni ravni (Detti 2012-2013). 

Iz globalizacije izhaja mednarodno poslovanje, ki ga Brenčičeva Makovec idr. (2009, 9) 

opredeljujejo kot vse transakcije, ki potekajo prek nacionalnih meja, z namenom, da bi 

zadovoljili cilje posameznikov, podjetij, institucij in tudi držav, ter hkrati vključuje proces 

trženja, poslovodenja in financiranja teh aktivnosti oz. transakcij. 

Z globalizacijo mednarodnega poslovanja, pri čemer se izgubljajo ali zamegljujejo meje med 

državami ali regijami, s tem pa tudi klasična definicija izdelka, se spreminjajo tudi dimenzije 

procesa konkuriranja (Dubrovski 2006, 553). Ko se govori o marketingu v mednarodnem 

poslovanju, moramo upoštevati kulturne, ekonomske in socialne razlike med državami, ki 

imajo velik vpliv na poslovanje. Zaradi tega se mora podjetje, ki načrtuje uvedbo novega 

izdelka na tuji trg, dobro pripraviti. Raziskati je treba posebnosti trga, kulture in konkurence. 

Samo odličen trženjski splet je lahko sredstvo za uspeh. Marketing pa ni samo oglaševanje. 

Pravilno pojem opredeljuje Devetak (2007, 25), ko predstavlja filozofijo marketinga kot 

umetnost izbiranja ciljnih trgov, pridobivanje in rast števila kupcev z oblikovanjem in 

razvojem, s proizvodnjo in posredovanjem izdelkov. 

Strategije so zelo pomembne, predvsem zaradi stalnih sprememb in razmer, ki so vse manj 

prijazne, a se jim posveča premalo časa. Dodaten izziv predstavlja nov izdelek, ki ga odjemalci 

sploh ne poznajo. Avtorji (Ruzzier, Kesič in Mevlja 2008, 36) trdijo, da ima izdelek oz. storitev 

v marketinškem spletu oz. širšem kontekstu mednarodnega poslovanja osrednjo in nosilno 

vlogo in je hkrati tudi glavni element uspešnega ali celo neuspešnega vstopa in poslovnega 

delovanja nekega podjetja v mednarodnem tržnem prostoru. Izdelek (tudi storitev) je tudi 

glavni element menjave oz. mednarodne menjave v procesu mednarodnega poslovanja. Izdelek, 

prav tako tudi storitev, lahko torej potrošnikom nudi boljše ali slabše zadovoljevanje njihovih 

različnih potreb in tudi pričakovanj. Izdelek je tudi v mednarodnem poslovanju osnovni in 

ključni element vodenja uspešne poslovne politike podjetja, saj neposredno vpliva na uspešnost 
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poslovanja podjetja, njegovo trajno rast, doseganje večje stopnje konkurenčnosti, razlikovanje 

in biti boljši od konkurence, doseganje dobičkovnosti, ter tudi trajnejše akumulativne, razvojne 

sposobnosti in dolgoročne konkurenčne sposobnosti podjetja. 

V diplomski nalogi smo se odločili raziskati, proučiti, analizirati in opredeliti strategijo 

marketinga za uvedbo novega izdelka na trg ZDA. Z raziskovanjem ameriškega trga in s 

pripravo strategije marketinga za uvedbo izdelka izbranega podjetja D.i.f.f., d. o. o., na trg 

ZDA so bili v diplomski nalogi podani tudi predlogi, nasveti in priporočila, ki bodo lahko 

prispevali k uspešnemu uvajanju izdelka izbranega podjetja na ameriški trg. 

1.2  Namen in cilji diplomske naloge 

Namen diplomske naloge je bil raziskati, proučiti, analizirati in opredeliti strategijo marketinga 

za uvedbo novega izdelka izbranega podjetja D.i.f.f., d. o. o., na trg ZDA. 

Cilji diplomske naloge so bili: 

- proučiti vlogo in pomen mednarodnega poslovanja; 

- proučiti vlogo in pomen marketinga v mednarodnem poslovanju; 

- predstaviti vlogo in pomen izdelka v mednarodnem poslovanju in marketingu; 

- raziskati, proučiti, analizirati in opredeliti strategijo marketinga za uvedbo novega 

izdelka izbranega podjetja D.i.f.f., d. o. o., na trg ZDA; 

- na osnovi izsledkov raziskave podati priporočila za poslovno prakso, mednarodno 

poslovanje in marketing izbranega podjetja D.i.f.f., d. o. o. 

1.3 Predvidene metode raziskovanja 

Za doseganje ciljev diplomske naloge smo načrtovali uporabo naslednjih raziskovalnih metod: 

- metodo opisovanja ali deskripcije, 

- metodo povzemanja ali kompilacije, 

- metodo analize, 

- metodo študije primera, 

- metodo sinteze končnih ugotovitev. 

 

Zastavili smo si naslednje raziskovalno vprašanje, ki smo ga z raziskavo preverili: 

 

»Ali je izbrano podjetje D.i.f.f., d. o. o., izbralo pravo strategijo marketinga pri uvajanju izdelka 

na trg ZDA?« 

 

Odločili smo se izvesti kvalitativno raziskavo v obliki strukturiranega intervjuja s 

predstavnikom podjetja D.i.f.f., d. o. o., s pomočjo katerega smo skušali odgovoriti na 

zastavljeno raziskovalno vprašanje.   
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1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri raziskavi problema 

Predpostavljali smo, da: 

- je mednarodno poslovanje dinamično, zahtevno in zelo konkurenčno; 

- je marketing ena od ključnih poslovnih aktivnosti uspešnega poslovanja podjetja; 

- je internacionalizacija bistvena za podjetje D.i.f.f., d. o. o., ki mora zaradi relativne 

majhnosti slovenskega trga poslovati na tujem trgu; 

- ima podjetje D.i.f.f., d. o. o., zmožnosti poslovati na trgu ZDA, 

- potrošniki izdelka podjetja D.i.f.f., d. o. o., ne poznajo. 

Omejitve diplomske naloge so bile dostop do nekaterih informacij in podatkov, nekatere 

informacije in zaupni podatki so lahko omejeni zaradi poslovne skrivnosti izbranega podjetja. 

Raziskovanje marketinške strategije smo omejili le na trg ZDA, saj se vsak nacionalni trg 

razlikuje od ostalih ter ima svoje specifične lastnosti in tako ne moremo posploševati rezultatov 

raziskave tudi za druge svetovne trge. 
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2 GLOBALIZACIJA IN MEDNARODNO POSLOVANJE 

Globalizacija je proces, ki se odvija tukaj, pri nas neposredno doma, v bližnjem in daljnem 

okolju, na polici v bližnji trgovini, na cesti in vodi, v zraku, doma in v službi na računalniku, 

internetu, mobilnem telefonu, v prodajnih katalogih, oglasih, dejansko vsepovsod. Bolj kot je 

proces globalizacije intenziven, večjo možnost izbiranja imajo svetovni potrošniki (Ruzzier in 

Kesič 2011, 26). 

2.1 Globalizacija – značilnosti, razvoj in vpliv globalizacije  

Globalizacija je del našega vsakdanjega življenja, ki (Dubrovski 2006, 52) vpliva na 

homogeniziranje potreb in povpraševanja po skupinah izdelkov, proizvajalci pa morajo na to 

odgovoriti z individualizacijo ponudbe, če se želijo v globalni konkurenčnosti ustrezno 

pozicionirati. Dubrovski (2006, 49) doda, da svet postaja vse bolj homogen ter da razlike med 

nacionalnimi trgi ne samo izginevajo, ampak so za nekatere trge že dejansko izginile. 

Potrošniki so vse bolj ozaveščeni o veliki ponudbi na globalnem trgu, tržniki pa morajo 

globalizirati strategije, da lahko izstopijo iz konkurence in pridobijo prednosti.  

Ruzzier in Kesič (2011, 20) navajata dve teoriji nastanka globalizacije. Prva teorija je ta, da je 

globalizacija nastala spontano, kot posledica nezadržnega tehničnega in gospodarskega 

napredka, in druga teorija, da naj bi globalizacija bila posledica političnih in gospodarskih 

odločitev držav. Avtorja (Ruzzier in Kesič 2011, 20) opisujeta razvoj globalizacije v štirih 

fazah. Prvo fazo imenujemo obdobje antiglobalističnega merkantilističnega omejevanja, ki gre 

od leta 1492 do leta 1820, ko sta porastla svetovna trgovina in izvozni delež, druga faza je trajala 

od leta 1820 do 1913, ki jo imenujemo prvo globalno stoletje. V tem mirnem obdobju je prišlo 

do gospodarskega razvoja, odpravljanja merkantilizma in transportne revolucije, pričele pa so 

se mednarodne migracije prebivalstva. Tretjo fazo imenujemo antiglobalistično obdobje, ki je 

potekalo od leta 1913 do 1950, ko se je obseg globalizacije zmanjšal zaradi političnih ovir in 

drugih administrativnih ovir za mednarodne menjave. Zadnja faza globalizacije se je začela po 

drugi svetovni vojni, ima značilnosti, ki jih poznamo danes in so povezane z vsemi področji 

družbenega in gospodarskega dogajanja. 
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Na sliki 1 je prikazan zemljevid sveta in odnos držav do globalizacije, temnejše barve 

predstavljajo višjo stopnjo dosežene globalizacije, svetlejše barve pa nižjo. 

Danes je globalizacija posledica hitrega razvoja tehnologije, liberalizacije trgovine, nižjih 

transportnih stroškov ter ima pozitivne in negativne lastnosti. Dubrovski (2006, 53) med 

pozitivne lastnosti postavi priložnost za povečanje splošne produktivnosti in življenjskega 

standarda, ki lahko vodi k boljši delitvi dela med posameznimi državami, tako da omogoča 

tistim z nižjo ceno delovne sile specializacijo za delovno intenzivne naloge, drugim, kjer je 

strošek dela zelo visok, pa zaposlovanje delavcev na bolj produktivne načine. To lahko ima 

negativen vpliv na delovna mesta v bogatejših državah, ker bi bila slednja uničena ali manj 

plačana. Globalizacija je tudi olajšala mednarodni pretok prepovedane trgovine in pranja 

denarja. 

Ne glede na pozitivne ali negativne ocene, je pa dejstvo, da se podjetja s tem trendom morajo 

soočiti in ga vključiti v svoje strateške usmeritve. Dubrovski (2006, 20) navaja, da se v sodobnem 

poslovanju z okoljem spreminjajo tudi podjetja kot celote, da bi se izognili krizi, zato podjetja 

na inovativen način iščejo nove organizacijske oblike in značilnosti, ki bi omogočale obdržanje 

ali povečanje konkurenčnih prednosti na globalnem trgu. Spreminjajo se organizacijske 

strukture, ki olajšajo pretok informacij in delitev dela, tako je danes več vitkih, agilnih, 

dinamičnih, virtualnih, mrežnih, hibridnih, adaptivnih, inteligentnih in učečih se podjetij. 

2.2 Opredelitev mednarodnega poslovanja 

Mednardno poslovanje ali poslovanje s tujino je najširši pojem mednarodnih poslovnih 

aktivnosti, saj vključuje vse poslovne transakcije (opravila), ki na trgovinski (premiki izdelkov, 

Slika 1: Zemljevid globalizacije v državah 

Vir: Dreher idr. 2010, 166–85. 
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storitev, znanja, kapitala in tehnologije) ali netrgovinski način (npr. proizvodnja v tujini, 

kapitalska udeležba v tujem podjetju) zajemajo dve ali več držav (Dubrovski 2006, 15). 

Mednarodno poslovanje poleg blagovnih in storitvenih tokov pomeni tudi izvajanje in 

opravljanje drugih dejavnosti na svetovnem trgu, kot so npr. podjetniške naložbe, prenos znanja 

(know-how), ustanavljanje proizvodnih podružnic na tujem, mednarodne poslovne finance, 

mednarodno poslovodenje, multinacionalna podjetja, izgradnja distribucijskih središč itd. Je 

širši pojem od mednarodne menjave in mednarodne trgovine (Šenk Ileršič 2013, 30). 

Avtorji (Brenčič Makovec idr. 2009, 11) kot prvo in osnovno razliko med domačim in 

mednarodnim poslovanjem postavijo transakcije in procese, ki potekajo preko nacionalnih 

meja. Ko podjetja vstopajo v mednarodno okolje, vstopajo v okolje, ki je drugačno z 

ekonomskega, političnega, družbenega, kulturološkega, okoljskega, tehnološkega in pravnega 

vidika. Zato je mednarodno poslovanje kompleksno, raznoliko in dinamično, saj se trgi/države 

in s tem tudi posamezniki, podjetja in institucije nenehno spreminjajo. 

Tudi Dubrovski (2006, 15) loči notranjo od zunanje menjave zaradi večje zapletenosti okolja 

(oz. mednarodnih okolij), večje zapletenosti poslov, števila in različnosti trgov ter odjemalcev, 

intenzivnejših konkurenčnih odnosov, večjega tveganja poslovanja in tudi po avtonomnih 

zunajtrgovinskih režimih posameznih držav, ki zahtevajo različne marketinške in administrativne 

pristope. 

Dubrovski (2006, 121) našteva štiri skupine sestavine mednarodnega okolja, ki predstavljajo 

vse tiste značilnosti določenega tujega trga, ki neposredno ali posredno vplivajo na delovanje 

podjetja na tem trgu oz. na osnovna strateška vprašanja v mednarodnem poslovanju. Te 

sestavine so negospodarsko okolje, gospodarsko okolje, tržno okolje in interno okolje. Te 

sestavine so si različne in imajo različen pomen in vpliv na izdelke in posle. Običajno je 

podjetjem v mednarodnem poslovanju bolj znano tržno okolje, ker se s tem stalno srečujejo. 

Avtor trdi, da je negospodarsko okolje, ker predstavlja prvo skupino ovir ali spodbud, tisto 

okolje, ki je treba najprej preučiti. Sestavine mednarodnega okolja so tisto področje, zaradi 

katerega je delovanje v mednarodnih razsežnostih praviloma bistveno zahtevnejše in so zaradi 

tega tudi tveganja večja, kot pa v domačem okolju. Tveganja pa se lahko nadzira, zmanjša in 

odpravlja z boljšim poznavanjem sestavin mednarodnega okolja. 

2.3 Cilji mednarodnega poslovanja  

Mednarodno poslovanje pomeni širitev poslovnih aktivnosti na tuje trge, kar državam omogoča 

večjo prodajo izdelkov, pomeni tudi specializacijo in racionalizacijo poslovanja, pomeni 

razvoj, kar posledično vodi do večje produktivnosti ter blaginje neke države (Šenk Ileršič 2013, 

30). Avtorica doda, da je danes mednarodno poslovanje, predvsem pa izvoz blaga in storitev 

kot glavni razvojni dejavnik, za majhne države praktično edina možnost za dosego ekonomije 

obsega. 
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Teorije mednarodne menjave temeljijo na dejstvu, da je mednarodno poslovanje oz. 

mednarodna trgovina koristna za vse države, ki so udeležene v procesu mednarodne menjave, 

ter da imajo te države več koristi in večjo blaginjo, kot tiste, ki ne sodelujejo v mednarodni 

trgovini (Šenk Ileršič 2013, 21). Cilj mednarodnega poslovanja za države je torej pomoč pri 

samem razvoju in pridobivanju koristi, ki jih imajo države, ki med seboj trgujejo bolj 

intenzivno in zaradi izkoriščanja svojih absolutnih in relativnih primerjalnih prednosti, kar jim 

zagotavlja konkurenčno prednost in specializacijo. Mednarodna menjava pomembno vpliva na 

rast bruto domačega proizvoda (BDP) posamezne države, višji BDP pa pomeni povečanje 

narodnega bogastva države, višjo stopnjo zaposlenosti, blaginjo ter višji življenjski standard za 

njene prebivalce. Vključevanje v mednarodno poslovanje in vedno večja liberalizacija 

mednarodne trgovine v zadnjih nekaj letih sta omogočila razvoj in povečanje BDP-ja tudi 

večini evropskih držav, tako velikim kot tudi majhnim (Šenk Ileršič 2013, 21). 

1
 

 

2.4 Internacionalizacija podjetja 

Internacionalizacija je proces vstopa na tuje trge, običajno se začne, ko podjetje vstopi na tuji 

trg s svojimi izdelki ali storitvami, najpogosteje najprej z domačega trga oz. domicilne države. 

V najširšem smislu se torej internacionalizacija nanaša na vse oblike mednarodnega 

ekonomskega sodelovanja (Brenčič Makovec idr. 2009, 17). 

Učinki globalizacije in nastanek številnih ekonomskih integracij po svetu so razvoj 

internacionalizacije še pospešili in okrepili. Še posebej se je intenzivirala internacionalizacija 

                                                 
1
Podatki o dosegljivosti primarnega vira niso navedeni.  

Slika 2: ZDA – gibanje izvoza in uvoza blaga 2012–2017 

Vir: Factiva; ITC 2015, po Izvozno okno 2009-2015.
 1
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poslovanja ne samo velikih, temveč tudi malih in srednje velikih podjetij (Šenk Ileršič 2013, 

69). 

Podjetja se odločajo za internacionalizacijo poslovanja zaradi proaktivnih in reagibilnih 

motivov. Proaktivni motivi so razlogi, ki nastanejo v samem podjetju iz lastne motivacije za 

spremembo strategije podjetja. To so želja po večjem dobičku in rasti podjetja, kot tudi 

ekonomija obsega in prihranki, motiviranost managementa za MP, tehnološke sposobnosti in 

edinstveni izdelek, tržne priložnosti na tujih trgih ter davčne in druge spodbude v tujini, 

ekskluzivne informacije o tujih trgih in druge konkurenčne prednosti podjetja. Reagibilni 

motivi pa so razlogi za internacionalizacijo, ki nastanejo izven podjetja zaradi konkurenčnih 

pritiskov na domačem in tujem trgu, prenasičenosti in majhnosti domačega trga, če je 

proizvodnja presežna in ima podjetje nezasedene kapacitete, ker obstaja v tujini možnost 

podaljševanja prodaje sezonskih izdelkov zaradi bližine kupcev in logističnih centrov, 

sprememb prej restriktivnih predpisov in zaradi ugodnih tečajnih nihanj (Brenčič Makovec idr. 

2009, 21). 

Šenk Ileršičeva (2013, 80) navaja pomembne spodbude za odločanje o začetku internacionalizacije 

poslovanja, to so motiviranost, znanje in sposobnost poslovodstva, da bo slednje znalo presoditi 

in prepoznati vsa tveganja, razlike in priložnosti na tujih trgih. Velik vpliv imajo tudi notranje 

ovire, kot so nezadostno znanje, pomanjkanje finančnih sredstev, nemotiviranost, pomanjkanje 

izkušenj in informacij, neznanje tujih jezikov itd., med zunanje ovire pa avtorica opredeljuje 

finančno tveganje, plačilni riziko, poslovno tveganje, nerazvitost distribucijskih kanalov na 

trgu, nezmožnost pridobivanja poslovnih partnerjev na tujih trgih, nespodbudna gospodarska 

politika države in pomanjkanje vladnih spodbud, carinske in trgovinske ovire idr. 
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3 MARKETING 

Mednarodne menjave ni mogoče enačiti z mednarodnim marketingom, na enak način, kot ni 

mogoče prodaje enačiti z marketingom. Vsekakor sodobna mednarodna menjava konceptualno 

in vsebinsko zajema mednarodni marketing v večjem ali manjšem obsegu, večkrat pa je 

mednarodna menjava, procesno gledano, dejansko posledica predhodnih marketinških 

aktivnosti (Dubrovski 2006, 16). 

Mednarodni marketing namreč predstavlja vse tiste aktivnosti, zaradi katerih sploh pride do 

mednarodnih poslov oz. ki omogočajo MP. Slednje je torej lahko dobro (uspešno), kot je dober 

(uspešen) mednarodni marketing. Uspešno MP je posledica uspešnega mednarodnega marketinga 

(Dubrovski 2006, 17). 

3.1 Opredelitev marketinga 

Potočnik (2002, 19) predstavi te uvodne misli pred prvim poglavjem knjige Temelji trženja: 

»Podjetja ne delujejo več na trgih, na katerih so imela stalne znane tekmece in kupce, ampak na 

trgih s hitro spreminjajočo se konkurenco, ki postaja čedalje bolj globalna, z novimi tehnološkimi 

dosežki, zlasti na področju informacijske tehnologije, in čedalje manj zvestimi kupci, ki lahko 

izbirajo med ogromnim številom istovrstnih izdelkov različne kakovosti, cen, ravni postrežbe 

in z njo povezanih storitev. Zato ni čudno, da postaja trženje prevladujoča poslovna filozofija in 

funkcija podjetja, ki je vpletena v vse druge dejavnosti, še preden začne načrtovati izdelke ali 

storitve, in se nadaljuje potem, ko je izdelek že prodan. Trženje ni samo širši pojem kot prodaja, 

niti ni posebna poslovna funkcija, ampak je jedro poslovanja podjetij z vidika zadovoljitve 

njihovih kupcev.« 

Nekateri avtorji umeščajo rojstvo trženja od začetka človeštva. Trženje je v primerjavi z 

ostalimi poslovnimi funkcijami mlada veda, ki se je začela v ameriških multinacionalkah v 50. 

letih prejšnjega stoletja, danes pa ima skoraj vsako podjetje trženjsko funkcijo, ki se mora 

stalno prilagajati okolju in spreminjati glede na zahteve trga (Vukasović 2012, 17). 

Obstaja veliko opredelitev trženja, veliko je napačnih, ker mnogi menijo, da je trženje le drugi 

izraz za prodajo in oglaševanje ali skupek poslovnih dejavnosti podjetja, ki povezujejo pot 

izdelkov in storitev od proizvodnje do porabnikov. Trženje je način razmišljanja (Vukasović 

2012, 19). Avtorica še dodaja, da pregled številnih opredelitev kaže na to, da obstajajo različni 

poudarki in pogledi, ki pa se v osnovnih značilnostih skladajo. 

Številne definicije marketinga (Devetak 2007, 16) imajo skupno to, da marketing kot ekonomski 

proces povezuje proizvodnjo in potrošnjo. Bistvo je v tem, da se preučuje potrebe oz. plačilno 

sposobno povpraševanje, in na osnovi tega se razvija in proizvaja izdelke, ki se lahko ponudijo 

potrošniku ob pravem času, na pravem mestu in po konkurenčni ceni. 
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Kotler (2004, 8) razlikuje dve opredelitvi trženja, tj. družbena, ki kaže vlogo trženja v družbi, in 

managerska. Družbena opredelitev pravi, da je trženje družbeni proces, s katerim posamezniki 

in skupine dobijo, kar potrebujejo in želijo, tako da ustvarijo, ponudijo in z drugimi svobodno 

izmenjujejo izdelke in storitve, ki imajo vrednost. Managersko opredelitev se je večkrat 

opisovalo kot »umetnost prodajanja izdelkov«, ki pa je le vrh ledene gore. Management trženja 

vidimo kot umetnost in znanost izbire ciljnih trgov, pridobivanje, ohranitev in rast števila 

kupcev z ustvarjanjem, posredovanjem in komuniciranjem večje vrednosti za kupca. 

Dubrovski (2006, 34) poudarja, da ima marketing tri konceptualne definicije: marketing kot 

kultura, ki predstavlja usmerjenost podjetja k odjemalcu, marketing kot strategija, ko gre za 

odločitve glede ciljnih trgov in izdelkov ter tekmovanja na trgih, in marketing kot taktika oz. 

kot podpora prodajni funkciji z marketinškim spletom kot orodjem za izvajanje strateških 

ciljev. 

Devetak (2007) navaja, da je trženje usmerjeno k zadovoljevanju potreb potrošnikov. Da se 

lahko to doseže, so potrebne tržne raziskave, razvoj novih izdelkov in storitev s konkurenčnimi 

cenami, ustrezna razpečava in učinkovita promocija. Avtor dodaja, da je trženjsko naravnano 

podjetje lahko dolgoročno bolj uspešno od prodajno naravnanega. Pomembno je, da se 

pravočasno, kakovostno in konkurenčno oblikuje marketinški splet. 

3.2 Marketinški splet 4P 

Podjetje mora oblikovati trženjski načrt tako, da bo čim bolj prilagojen zahtevam ciljnega trga. 

Zbirati mora informacije, da lahko ustvari podlago za oblikovanje trženjskega spleta. 

Najpomembnejši so demografski podatki, kot so starost kupcev, spol, dohodek, preference glede 

značilnosti in oblikovanja izdelkov, odnos do cene in oglaševanja ipd. (Potočnik 2002, 53). 

Trženjski splet ali marketinški splet je kombinacija marketinških spremenljivk, ki jih mora 

podjetje kontrolirati, da lahko doseže ustrezno prodajo na ciljnem trgu. Marketinški splet 4P se 

tako imenuje zaradi štirih spremenljivk, ki se v angleškem jeziku začnejo na črko P. To so 

izdelek (product), cena (price), prostor (place) in tržno komuniciranje (promotion). V novejšem 

obdobju se je splet razširil še za tri spremenljivke, ki so ljudje (people), izvajanje storitev 

(processing) in fizični dokazi (physical evidence), a se razširjeni splet uporablja predvsem za 

storitve (Devetak 2007). 
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Potočnik (2002, 53) navaja glavne značilnosti spremenljivk: 

- Izdelek je prva spremenljivka, saj je neposredno povezan z zadovoljevanjem potreb in želja 

kupcev. S trženjsko raziskavo mora podjetje razumeti, kaj kupec potrebuje in nato 

oblikovati izdelek, ki bo izpolnil vsa pričakovanja. 

-  Cena združuje vrednost, ki jo potrošnik kupi (izdelek), in vrednost, ki jo prejme podjetje 

(denar). Pogosto je cena najpomembnejše konkurenčno orodje in orodje, ki ustvarja podobo 

o kakovosti izdelka. 

- Tržne poti ali distribucija se nanaša na razpoložljivost izdelkov v želeni količini ob pravem 

času in obsega tudi izbiranje posrednikov. 

- Tržno komuniciranje obsega oglaševanje pospeševanje prodaje, osebno prodajo in stike z 

javnostmi. Olajšuje informiranje odjemalcev o podjetju, izdelkih in blagovnih znamkah. 

Spremembe, s katerimi so se srečale teorije trženja v zadnjih desetletjih, so odziv čedalje večjih 

dvomov v funkcionalnost že uveljavljenega trženjskega spleta 4P. Nekateri menijo, da je ta 

koncept preveč poenostavljen, saj je prvotno vseboval 12 spremenljivk: izdelek, cena, BZ, 

nabavne in prodajne poti, osebna prodaja, oglaševanje, pospeševanje prodaje, embalaža, 

razstavljanje izdelkov, storitve, fizično rokovanje, iskanje podatkov, analiza. Sledilo je mnogo 

kritik, da ne vsebuje strateških elementov, da je le izdelčno naravnan in ni osredotočen na 

uporabnika ter da je preveč interno naravnan (Vukasović 2012, 191–94). 

3.3 Tržne komunikacije, promocija in mednarodna pravila promoviranja 

Komuniciranje je pomemben sestavni del marketinškega spleta, ki je danes podvržen velikim in 

hitrim spremembam. Temeljna naloga komuniciranja je informiranje izbranega segmenta kupcev 

o podjetju, izdelkih in storitvah (Šenk Ileršič 2013, 216). 

 Slika 3: Prikaz marketinškega spleta 7P 

Vir: Finlay Page 2015. 
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Pomembno je razumeti in upoštevati, da imamo dve skupini kupcev: novi oz. bodoči kupci, ki 

jih hočemo s tržno komunikacijo privabiti, naj poskusijo naše izdelke, in stalni kupci, ki naše 

izdelke že kupujejo, in s pomočjo tržne komunikacije hočemo z njimi zgraditi dolgotrajen 

odnos (Kotler idr. 2005, 13). 

Tržno komuniciranje obsega organizacijo, sredstva, metode in sporočila, s katerimi prenašamo 

informacije o značilnostih izdelka, z namenom prepričati porabnika o nakupu izbranega izdelka. 

Proces komuniciranja se začne pri pošiljatelju sporočila, ki je lahko posameznik ali podjetje. 

Sporočilo pripravi s simboli in oznakami, ki jih bo prejemnik lahko razumel, drugače lahko 

pride do nesporazumov. Sporočilo se običajno pošlje preko posrednikov, ki so najpogosteje 

sredstva javnega obveščanja (časopisi, radio, televizija, revije), po neosebni komunikacijski 

poti (Vukasović 2012, 226). 

Različni avtorji opredeljujejo drugače tržnokomunikacijski splet in navajajo različne sestavine. 

Vukasovićeva (2012, 228) osnovnim petim instrumentom, tj. oglaševanje, pospeševanje 

prodaje, neposredno trženje, odnosi z javnostmi in osebna prodaja, doda še dva dodatna 

instrumenta, in sicer trženje od ust do ust ter elektronsko trženje. 

 

 

Oglaševanje je najbolj viden element trženjskega spleta. Potočnik (2002, 324) opredeljuje 

oglaševanje kot najpomembnejšo tržnokomunikacijsko dejavnost, s katero želi podjetje 

porabnike pravočasno obvestiti o svojih izdelkih in jih prikazati, da bi si lahko zagotovilo 

prodajo pred drugimi ponudniki, pa tudi povečanje prodaje in s tem ustvarjanje večjega 

dobička. Gre za vsako plačano obliko neosebnega tržnega komuniciranja in promocije 

izdelkov, ki poteka preko tiska, televizije, radia ali drugih sredstev javnega obveščanja. Naloge 

oglaševanja so, da vplivajo na kupce s tem, da jim prikazuje izdelke na privlačen način in so s 

Slika 4: Prikaz tržno-komunikacijskega spleta 

Vir: Kotler 1998, 613. 



  

13 

 

tem tudi neodločeni kupci usmerjeni v izbiro izdelka, da obvešča o novostih in izboljšavah ter 

da ustvari pozitiven odnos.  

Pospeševanje prodaje je spodbujanje in izzivanje za večje ali hitrejše nakupovanje določenega 

izdelka. Začne se pri proizvajalcih, ki s prodajno-pospeševalnimi dejavnostmi vplivajo na 

trgovinska podjetja, ki nato nudijo prodajno-pospeševalne akcije, ki so usmerjene porabnikom. 

Namen pospeševanja prodaje je posredno ali neposredno vplivati na prodajo, da bo le-ta 

hitrejša in povečana (Potočnik 2002, 341). Namen in naloga pospeševanja prodaje je torej 

obveščanje, svetovanje in stimuliranje, da privede potrošnike do izdelkov ter jim pomaga pri 

izbiri (Devetak 2007, 164). 

Neposredno trženje pomeni uporabo neposrednih poti, kot so pošta, katalogi, telefonsko trženje, 

kioski itd. za dosego porabnika ter dostavo izdelkov in storitev porabniku (Potočnik 2002, 341). 

Devetak (2007, 230) dodaja, da neposredno trženje predstavlja več kot eno možno tržno pot ali 

način komunikacije, predstavlja pa neposreden model in način razmišljanja ter pogled podjetij 

na izgradnjo poglobljenih odnosov s porabniki. 

Odnosi z javnostmi je sodelovanje posameznih entitet ali podjetij in njihovo povezovanje, ki je 

osnovano predvsem na izmenjavanju mnenj in pogledov. Osnovani morajo biti na odgovornosti 

podjetja do njegovega naravnega in družbenega okolja, ki tako lahko prispeva k dolgoročnemu 

ohranjanju in razvoju okolja in družbe. Z dodatnim informiranjem podjetja dosežejo boljše 

ovrednotenje, ugled in zaupanje na trgu. Namen odnosov z javnostmi je vplivati na ustvarjanje 

zavedanja med ciljnimi skupinami (Konečnik Ruzzier 2011, 221). 

Osebna prodaja je neposredno kontaktiranje prodajnega osebja s potencialnimi kupci. Čeprav 

se samopostrežne in elektronske oblike prodaje širijo, ima osebna prodaja, ki jo opravljajo 

prodajni referenti, trgovski potniki, akviziterji, zastopniki in drugi posredniki, še vedno velik 

pomen. Prodajno osebje obvešča, svetuje in nudi pomoč odjemalcem in z njimi ustvarja osebne 

vezi. S tem lahko podjetja na vedno bolj zasičenih trgih s podobnimi izdelki pridobijo 

konkurenčno prednost (Potočnik 2002, 378). 

Trženje od ust do ust (Vukasović 2012, 251) se nanaša na izražanje mnenja v ustni, pisni ali  

elektronski obliki, kjer si uporabniki in drugi izmenjujejo mnenja glede izdelka ali storitve. Gre 

za neformalen način obveščanja, ki ima veliko moč, saj se širi hitro in brez omejitev. V to 

skupino trženja spadajo viralno ali virusno trženje, buzz trženje, gverilsko trženje in trženje 

preko družabnih omrežij. Vsi ti načini trženja imajo skupno to, da so zelo uporabni za majhna 

podjetja, ki so ekonomsko omejena, saj so te vrste trženja cenovno ugodne ali celo brezplačne 

(Mare 2015). 

Viralno trženje je hitro širjenje novic ali govoric po internetu. Mare (2015) svetuje, naj podjetja 

ne ciljajo na viralni marketing oz. naj aktivno uporabljajo druge vrste marketinga, ker ima 

viralni marketing nizek odstotek (od 1 do 3 %) možnosti uspeha. 
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Buzz trženje je dogodek ali predstava, kjer ponudnik povabi manjše število porabnikov ali buzz 

agentov na predstavitev izdelka ali storitev, agenti pa nato širijo govorice o izdelkih med 

ostalimi potencialnimi kupci. 

Gverilsko trženje ali guerilla marketing je oglaševalska strategija doseganja maksimalnih 

rezultatov s čim nižjimi stroški. Uporabljajo se nenavadne in nevsakdanje marketinške taktike, 

da lahko dosežemo velik odziv. Cilj gverilskega marketinga je presenetiti kupce in jim tako 

vtisniti oglas v spomin. Smisel gverilskega marketinga je ustvarjalnost, nepričakovanost, nizki 

stroški in igranje z okoljem (Hrabar 2013). 

Trženje preko spletnih oz. družabnih omrežij je spletna storitev, ki omogoča posameznikom ali 

podjetjem, da ustvarijo javne profile, s katerimi se povezujejo s porabniki. Družabna omrežja se 

širijo in postajajo vse bolj uporabljeni mediji. Danes je najbolj razširjen Facebook, ki je nastal 

leta 2004. Med spletna omrežja prištevamo tudi klepetalnice, bloge, mikrobloge, spletna mesta, 

namenjena objavljanju fotografij, poslovna omrežja in druga omrežja (Konečnik Ruzzier 2011, 

237). Mare (2015) opisuje Facebook in druga omrežja, kot je npr. LinkedIn, kot cenovno ugodna 

omrežja, ki znižajo stroške komuniciranja, hkrati pa povečujejo učinkovitost komunikacije in 

skrajšajo čas, ki vzame za to. Da se pritegnejo več pozornosti, Mare (2015) svetuje uporabo 

čustev, ki naj bi etično izkoriščale dogajanja po svetu. Naj omenimo viralni slogan »Je suis 

Charlie«, ki se je po napadu na revijo Charlie Hebdo v Parizu 7. januarja 2015 hitro širil po 

vsem svetu preko družabnih omrežij. Veliko podjetij in časopisov (Google, Spotify, Le Monde, 

The Spectator itd.) je na svojih spletnih straneh objavilo omenjeni slogan ali podporno misel in 

tako izkoristilo dogodek za spletno promocijo (Mare 2015; Wikipedia 2015a). 

Elektronsko trženje se navezuje na uporabo vseh komunikacijskih in informacijskih tehnologij 

za komuniciranje med ponudniki in porabniki. Sem spadajo vse oblike digitalnega trženja, kot 

so spletne strani, e-pošta, spletno oglaševanje, spletno nakupovanje, sponzoriranje spletnih 

vsebin, spletne skupnosti, mobilno trženje, viralno trženje in ostale oblike trženja od ust do ust 

(Vukasović 2012, 253). 

Pri tržnem komuniciranju je pomembna strategija promocije, da je lahko celotno komuniciranje 

uspešno in koristno. Najprej mora podjetje opredeliti cilje in določiti ustrezno sporočilo. Določiti 

je treba ciljni segment promocije, komu je torej promocija namenjena in katere posrednike želi 

uporabljati (Devetak 2007, 171). 

Ko se podjetje odloča glede komunikacijskega spleta, se mora opredeliti tudi o strategiji potiska 

ali o strategiji potega (vleke). Pri strategiji potiska ali »push strategy« gre za dejavnosti 

ponudnika, ki so usmerjene v posrednike, da naročijo izdelek in ga nato ponudijo končnemu 

kupcu. Nasprotno pa je pri strategiji potega ali »pull strategy«, ko proizvajalec oglašuje končnim 

uporabnikom, da bi slednji dosegli veliko povpraševanje pri posrednikih, ki bi nato spodbudili 

naročanje izdelka (Vukasović 2012, 236). 
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Šenk Ileršičeva (2013, 216) trdi, da se komuniciranje na mednarodnih trgih razlikuje od 

komuniciranja doma zaradi jezikovnih različnosti, kulturoloških posebnosti in zakonskih 

predpisov. Da pa je lahko komuniciranje uspešno, se mora slednje popolnoma prilagajati 

ciljnim kupcem. V svojem delu avtorica (Šenk Ileršič 2013, 147) navaja priporočila za 

učinkovito komuniciranje s poslovnimi partnerji drugih držav oz. kultur. Upoštevati je treba 

medkulturne razlike, torej se moramo izogibati etnocentričnemu pristopu, ki temelji na 

predpostavki, da kar je primerno in uspešno na našem trgu, velja tudi na tujih trgih. Proučiti in 

poznati je potrebno kulturno okolje na tujem trgu, kot so to navade, vrednote, stališča ter 

prepričanja, priporočljivo pa je seveda tudi poznavanje jezika tuje dežele ali naroda. 

Potočnik (2002, 469) navaja, da se je treba pri tržnem komuniciranju prilagajati vsakemu trgu 

posebej, saj lahko npr. dobesedni prevodi sporočil povzročajo številne nesporazume, in dodaja, 

da je najpogostejši razlog za napake na tujih trgih prav nerazumevanje kulture in različno 

zaznavanje sporočil, zato poudarja, da je boljše verbalno ali vizualno oglaševanje, kot pa pisno. 

Izvršilni odbor mednarodne trgovinske zbornice je dne, 2. decembra 1986, v Parizu potrdil 

izdajo mednarodnega kodeksa mednarodne propagande, ki določa visoka moralna merila za 

obnašanje v marketingu. Osnovna pravila in načela so: spodobnost, poštenost, verodostojnost 

Slika 5: Strategija potiska in strategija vleke 

Vir: Potočnik 2002, 307. 
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predstavitev, primerjave, priporočila, obrekovanje, varstvo zasebnosti, posnemanje, prepoznavanje 

reklam, izkoriščanje prednosti uveljavljenega dobrega imena, načela varnosti, vprašanje 

odgovornosti, vprašanje otrok in mladine ter izvajanje ekonomske propagande. Leta 1973 je bil 

izdan Mednarodni kodeks za pospeševanje prodaje, ki govori o sredstvih in metodah marketinga 

ter o aktivnostih za pospeševanje prodaje, ki se izvajajo preko sredstev javnega obveščanja. 

Tudi pri neposrednem marketingu moramo upoštevati mednarodno veljavna pravila iz leta 

1992, ki določajo temeljna načela, kot npr. da mora biti predstavitev prodajalca verodostojna in 

jasna, ne sme se zlorabljati zaupanje ali pomanjkanje izkušenj in znanje kupca (Devetak 2007, 

176). 

Kljub mednarodnim kodeksom se regulative med državami zelo razlikujejo. V nekaterih 

državah velja prepoved za oglaševanja določenih izdelkov (tobačni izdelki in alkoholne pijače), 

postavljene pa so tudi omejitve za višino izdatkov za oglaševanja itd. (Potočnik 2002, 470). 

3.4 Pravno varstvo blagovne znamke v ZDA 

»Moč blagovne znamke je v njeni zmožnosti, da vpliva na nakupno vedenje porabnika! Slaba 

blagovna znamka te zmožnosti nima.« (Vukasović 2012, 269). 

Razvoj tehničnih inovacij je v industrijsko razvitih državah usmerjala zakonodaja in tako 

pospeševala razvoj ustvarjalnosti. Tudi pravno varstvo industrijske lastnine spodbuja in 

pospešuje tehnični napredek. Predmet varstva industrijske lastnine so: patenti za izume, 

uporabni modeli, industrijski vzorci oz. modeli, blagovne in storitvene znamke, trgovsko ime 

(firma), varstvo porekla blaga in zatiranje nelojalne konkurence (Devetak 2007, 302). 

Opremljanje oz. označevanje z blagovno znamko je v današnjem času tako močan dejavnik, da 

skoraj ni stvari, ki ne bi bila označena z imenom blagovne znamke. Večino opredelitev različnih 

avtorjev lahko strnemo v tradicionalni pogled na blagovno znamko, tj. ime, izraz, simbol in 

oblika ali kombinacija naštetega, ki so namenjene prepoznavanju in razlikovanju izdelkov ali 

storitev posameznega oz. skupine podjetij od konkurenčnih podjetij. Modernejše opredelitve so 

obširnejše in opisujejo blagovno znamko kot kompleksno entiteto, ki uporabnikom olajša 

nakup, saj BZ predstavlja poreklo izdelka in proizvajalca ter kakovost samega izdelka. BZ torej 

ni le predstava ali imidž, predstavlja vrednote, kulturo in osebnost izdelka ter podjetja (Vukasović 

2012, 269). 

Konečnik Ruzzierjeva (2011, 155) navaja, da močne in uspešne blagovne znamke niso stvar 

naključij in sreče, temveč so odraz dobrega in sistematičnega dela usposobljenih ljudi skozi 

daljše časovno obdobje. 

Blagovna znamka lahko doda vrednost izdelku, saj izdelki brez označenega branda oz. 

generični izdelki stanejo do 40 odstotkov manj. Zaradi dinamičnosti in spremenljivosti okolja 

je težko ovrednotiti BZ, saj na to vplivajo tudi konkurenca, moč kategorije, diferenciacija in 
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relevantnost izdelka, obstoječa opredmetena in neopredmetena sredstva, sposobnosti vodstva in 

strategija podjetja. Pomembno je dobro razviti BZ in tudi z njimi dobro upravljati. Če podjetje 

že ima dobro uveljavljeno BZ, mu je lažje postaviti na trg nov izdelek, saj so odjemalci že 

vestni in zavestni. Da bo BZ uspešna in koristna, jo je treba postaviti v misli naše ciljne 

skupine. To lahko storimo, če razvijemo in poudarimo pet osnovnih točk: lastnosti, koristi, 

vrednote, kultura in osebnost izdelka. V primeru avta lahko med lastnosti naštejemo vzdržljivost, 

da je dobro zasnovan, ceno, prestižnost itd. Te lastnosti moramo prevesti v funkcionalne in 

čustvene koristi, ki jih kupec pridobi z izdelkom. Kupec bo prepričan, da mu za več let ne bo 

treba kupovati novega avta, da je avto varen, da se v njem počuti važen in občudovan, zato bo 

za avto pripravljen plačati tudi več. Vrednote in kultura morajo odražati tako koristi kupca kot 

tudi osebnost. Pomisliti moramo, kakšno osebnost bi imela BZ, če bi bila oseba oz. kakšne 

kupce hočemo z njo pritegniti. Če prodajamo premožni avto in ga bomo tako predstavili tudi z 

BZ, bomo privabili osebe, ki so ali se imajo za premožne. Pomembno je, da vse točke dobro 

razvijemo, saj lahko konkurenca brez večjih težav posnema lastnosti izdelka ali pa naše 

lastnosti izgubijo na vrednosti (Kotler idr. 2005, 555–69). 

Uvajanje blagovne znamke je razmeroma zahtevno in drago delo. Poznati moramo strategijo 

uvajanja znamke, tržne možnosti ter trende razvoja in prodaje v določeni panogi ter segmente 

trga. Pri vstopanju na nova, zahtevna tržišča se bolj ali manj pojavljajo vedno določene težave. 

Glede na omenjeno so strokovne raziskave konkurence z vidika marketinškega spleta sila 

potrebne. In prav zaradi vse večje konkurence je smotrno registrirati lastne BZ (Devetak 2007, 

306). 

 

 

BZ daje podjetju pravico industrijske lastnine le, če jo pravilno registriramo. V angleškem 

jeziku obstaja več sopomenk za izraz BZ, to so mark, brand, trademark itd. Razlika je v tem, da 

je trademark že registrirana BZ. V ZDA se za registriranje BZ uporablja »Common Low«, ki 

Slika 6: Simbol United States Patent and Tradmark Office 

Vir: Federal register 2015. 
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velja posebej za vsako zvezno državo. Registriranje enakega imena v različnih državah je 

privedlo, da so večkrat nastali nesporazumi ali težave. Danes se lahko registracije opravlja tudi 

na ravni »Federal Low«, ki zajema vse države ZDA. Za pridobitev pravice BZ moramo biti 

prvi uporabniki, prvi prodajalci izdelka in prvi, ki registriramo BZ. Slednja mora imeti tri 

lastnosti: novost, zakonitost in razlikovalni učinek. BZ je lahko sestavljena iz besede, stavka, 

slogana, simbola, števila, zvoka, ali pa se nanaša na obliko izdelka ter embalažo, in glede na to 

postavimo BZ v eno od štirih skupin: »samovoljne ali izmišljene« BZ, kjer se simbol ali beseda 

ne navezuje na izdelek (npr.: »Apple« za računalnike, »Kodak« za fotografske aparate); 

»sugestivne« BZ, kjer se lahko razume narava ali namen izdelka (npr.: »Playboy« – revija, 

namenjena moškim, »Habitat« – izdelki za dom); »opisne« BZ, ki že opredeljujejo izdelek (npr.: 

»HolidayInn« za hotele); in »generične« BZ, ki opisujejo kategorijo izdelka, a niso dovoljene 

za registracijo (npr. podjetje, ki proizvaja računalnike, ne sme registrirati BZ »Computer«). 

Koristi, ki jih prinaša registracija, so številne (Linares 2009; United States Patent and 

Trademark Office 2015): 

a) v primeru kršitve pravic lahko lastnik stopi do državnega ali federalnega sodišča; 

b) v primeru kršitve pravic ima lastnik odškodninsko pravico do trikratne vrednosti izgube; 

c) v primeru kršitve pravic ima lastnik možnost povrnitve stroškov sodišča; 

d) veljavnost pravice, dokler ni dokaza za kršitev; 

e) legitimna pravica BZ; 

f) pravica simbola R na embalaži ali napisa »Registered, U. S. Patent and Trademark Office« 

ali kratice »Reg. U. S. Pat. & Tm. Off.«; 

g) registracija v drugih državah potom že narejene registracije v ZDA; 

h) preprečevanje uvoza ponarejenih izdelkov. 

Prvi korak za registracijo BZ je zagotavljanje novosti. Potrebno je preveriti, ali je taka BZ že 

obstajala, ali obstajajo še druge BZ, ki bi lahko bile razlog za morebitni konflikt zaradi 

podobnosti, in bi te zaradi sličnosti povzročale zmedo med kupci. Registracija na federalni 

ravni poteka preko USPTO – United States Patent and Trademark Office, v Washingtonu. 

Obstajajo tri oblike registracije: »Use application« za BZ, ki jih podjetja že uporabljajo; 

»Intent-To-Use application« za BZ, ki se jih namerava uporabljati v bližnji prihodnosti; in 

»International application«, če je BZ že registrirana v tuji državi (Linares 2009; United States 

Patent and Trademark Office 2015).  
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4 VLOGA IN POMEN IZDELKA V MEDNARODNEM POSLOVANJU 

Izdelek je v središču pozornosti, je rezultat celovitega marketinškega napora podjetja, da se 

ustreže potrebam potrošnikov, je vse, kar lahko ponudimo trgu, in vzbudi pozornost, 

povpraševanje, nabavo in koriščenje (Devetak 2007, 101). 

4.1 Opredelitev izdelka 

Dubrovski (2006, 244) navaja, da izdelek ni le materialna stvar, ampak ima še številne 

nematerialne spremljajoče se sestavine; v zadnjem času razen storitvene narašča še pomen 

psihološke in informacijske sestavine. To ne pomeni, da bo materialni izdelek izginil v 

prihodnosti, ampak bo treba odjemalcu zraven fizičnega izdelka ponuditi še lastnosti, kot so 

uporabnost, funkcijo, zadovoljitev potreb in želja ter rešitev problema. Zato se danes prodajajo 

vse bolj specifični izdelki, ki so individualizirani (personificirani), diferencirani in kompleksni. 

Vukasovićeva (2012, 197) navaja izdelek s trženjskega zornega kota, torej z zornega kota 

končnega porabnika, ki je sestavljen iz petih ravni, ki zadovoljujejo porabnikove potrebe. Ta 

koncept imenujemo tudi čebulni koncept, zaradi oblike, ki ponazarja ravni izdelka. 

Najosnovnejša raven izdelka je jedro, ki predstavlja osnovno korist ali storitev, ki jo kupuje 

porabnik. Naslednja raven je osnovni izdelek, ki je temeljna različica izdelka. Temu sledi 

pričakovani izdelek, ki je sestavljen iz lastnosti in pogojev, ki jih porabniki pričakujejo. Četrto 

raven predstavlja razširjeni izdelek, ki ima že dodatne koristi in storitve, ki predstavljajo 

konkurenčno prednost izdelka, peta raven, potencialni izdelek, pa nakazuje vse možne razvoje 

izdelka v prihodnosti. 

 

 

 

Slika 7: Pet ravni izdelka ali čebulni koncept 

Vir: Kotler 2004, 408. 
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Vukasovićeva (2012, 119) naloži izdelku le tri ravni, ki dodajajo vrednost za porabnika. To so 

jedro, ki predpostavlja najosnovnejšo raven in opisuje osnovno korist, pričakovani izdelek, kjer 

gre za lastnosti in koristi, ki jih porabniki pričakujejo, ter razširjeni izdelek, ki presega 

porabnikova pričakovanja z novimi, dodatnimi koristmi. 

Vsak izdelek ima svojo življenjsko dobo ali življenjski cikel, ki je sestavljen iz izdelave, 

uvajanja, rasti, zrelosti in zasičenosti ter odmiranja. Življenjsko dobo lahko podaljšamo s t. i. 

»face liftingom«, a zaradi sprememb, potreb in zahtev kupcev izdelek prej ali slej odmre. Na 

različnih trgih lahko življenjski ciklus istega izdelka poteka različno istočasno, ker so si trgi 

različni. Na razvitih trgih lahko namreč prej doseže stopnjo rasti, a bo trg tudi hitreje zasičen 

(Šenk Ileršič 2013, 207). 

Devetak (2007, 112) opozarja, da je za številne izdelke faza uvajanja ena najobčutljivejših in 

najtežjih. V tej fazi so stroški proizvodnje in oglaševanja največji zaradi običajno majhne 

proizvodne serije. Zato podjetja skušajo v čim krajšem času preiti na serijsko proizvodnjo. 

Pomembna je promocija, s katero ponudnik celovito in pravočasno informira o uvajanju novih 

ali izboljšanih izdelkov. Če podjetje razpolaga z ustreznim strokovnim kadrom in dovolj 

sredstvi za uvajanje izdelka, hitreje doseže boljše prodajne rezultate in s tem preide v eno 

najlepših faz življenjskega ciklusa izdelka, tj. faza rasti. 

Slika 8: Življenjski cikel izdelka 

Vir: Mikrobiz 2015. 

Tržni vidik izdelka lahko predstavlja razliko med uspešnim in neuspešnim novim izdelkom. 

Včasih se lahko zgodi, da podjetje ustvari odličen izdelek, a ga trg ne sprejme, ker v podjetju 

niso namenili dovolj časa tržni raziskavi in raziskavi potreb potrošnikov, da bi se odločili za 

najprimernejšo kakovost, poreklo, embalažo in dizajn novega izdelka (Devetak 2007, 103). 

Izdelek je namenjen zadovoljevanju potrošnikov, zato je kakovost njegov neodtujljivi pomenski 

in vsebinski del. Kakovost je lahko objektivna ali zaznana. Prva opisuje tehnično raven izdelka 
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in se nanaša na izmerjene (merljive) in ugotovljene (ugotovljive) značilnosti, druga pa je tista, 

ki jo potrošnik ovrednoti (interpretira), gre torej za njegovo mnenje. Čeprav se zaznava razlikuje 

za vsakega potrošnika, ima nekatere skupne elemente, ki kažejo na to, da je subjektivna, 

selektivna, začasna in sumarična (Dubrovski 2006, 254). 

Poreklo izdelka je zaznava kakovosti porabnika glede na državo. Znano poreklo izdelka se je v 

mednarodnem raziskovanju izkazalo za enega izmed dejavnikov razlikovanja izdelkov in izbire 

porabnikov in s tem tudi konkurenčnosti, saj je dokazano, da poreklo izdelka vpliva na nakupno 

odločitev. Včasih je temelj za zaznavo boljše ali slabše kakovosti, ovrednotenje izdelkov iz 

razvitih držav je višje od manj razvitih, ljudje radi ovrednotijo izdelke iz lastne države, bolj kot 

iz tuje (Vukasović 2013, 255). 

V marketingu pomeni konfekcija prvi sloj ali ovitek za blago ali izdelek, več takih enot v škatli 

pa predstavlja embalažo, ki postaja vse bolj pomembna. Embalaža ima več vlog, lahko je 

učinkovit posrednik, ki informira potrošnika in zaščiti izdelek pred zunanjimi vplivi (Devetak 

2007, 105). 

Dizajn ima lahko vpliv na konkurenčno prednost, zato nekatera podjetja združujejo in 

povezujejo dizajn s kulturo podjetja. Dizajn je pomemben pri diferenciranju in pozicioniranju 

izdelka, saj izdelki z dobro oblikovanim dizajnom že sami izstopijo iz množice podobnih 

izdelkov, zanimiva in dobra oblika lahko pritegne pozornost kupcev, izboljša učinkovitost 

izdelka in zmanjša stroške proizvodnje (Kotler idr. 2005, 546). 

Oblikovanje politike izdelkov mora biti dolgoročno in opredeljeno kot strategija, cilj, asortiment, 

oblikovanje izdelkov, uvajanje novih in izločanje zastarelih. Politika izdelka mora biti jasna, 

trajna in stabilna. Priporočljivo je, da podjetje stalno razvija nove izdelke. Med nove izdelke, 

kot tudi storitve in tehnologijo, uvrščamo vse tisto, ki je tehnično popolnoma novo, ali izdelke, 

ki dopolnjujejo določeno vrsto že uveljavljenih izdelkov (Devetak 2007, 102). 

Konečnik Ruzzierjeva (2011, 142) navaja, da je v podjetju pomemben razvojni oddelek, ki stalno 

išče novosti ter izboljšave za nove izdelke in inovacije. Izboljšanje izdelka lahko slednjemu 

podaljša življenjski ciklus in vpliva na njegovo konkurenčno prednost.  

4.2  Vloga in pomen izdelka v mednarodnem poslovanju 

Tudi v mednarodnem poslovanju zavzema izdelek osrednje mesto. Imeti mora vse značilnosti 

(lastnosti), ki bodo omogočile, da bo s strani odjemalcev ali končnih uporabnikov na izbranem 

trgu dobro sprejet. Zadovoljiti mora potrebe, zahteve, želje in okuse tujih kupcev ali 

odjemalcev ter hkrati ustrezati kupni moči porabnikov. Izdelek, ki ga podjetje prodaja na 

domačem trgu, po navadi ne ustreza avtomatično potrebam in zahtevam tujega trga, kajti 

kupčeve potrebe, želje, predstave in zahteve na mednarodnem trgu so odsev raznolikosti 

ekonomskih, kulturnih in socialnih okolij ter običajno bistveno drugačne od potreb domačega 
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potrošnika (Šenk Ileršič 2013, 206). Avtorica nadaljuje, da podjetja pogosto ponujajo in 

prodajajo nespremenjene izdelke na tuji trg in pri tem spregledajo specifične zahteve tujih 

trgov. To je odraz etnocentrične naravnanosti podjetja. 

V mednarodnem poslovanju ima poreklo izdelka velik pomen in vpliv na poslovanje, saj 

nekatere države ovirajo konkurenčnost z Zakonom o lojalno proizvedenih sestavinah/delov, ki 

zahteva, da je del končnega izdelka proizveden na ozemlju države uvoznice. Ukrep uvedejo za 

tuja podjetja, ki sestavljajo izdelke iz komponent tujega porekla (npr. proizvajalci avtomobilov 

iz Daljnega vzhoda). 

Izdelki vplivajo na globalno kulturo, saj lahko danes kjerkoli najdemo obleke, hrano, pa tudi 

televizijske oddaje, ki so v določeni državi običajne ali tradicionalne. Kritiki govorijo tudi o 

»amerikanizaciji«, ki ni nič drugega kot »globalizacija«, ker se ameriška kultura in življenjski 

stil najhitreje širita po svetu, zaradi izdelkov, ki uničujejo kulture in ji dajejo zahodni značaj 

(Kotler idr. 2005, 221).  
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5 EMPIRIČNI DEL – RAZISKAVA O STRATEGIJI MARKETINGA ZA UVEDBO 

IZDELKA IZBRANEGA PODJETJA NA TRG ZDA    

»Marketinški proces – proces analiziranja tržnih priložnosti, izbiranja ciljnih trgov, razvijanja 

marketinškega spleta in upravljanje marketinškega prizadevanja.« (Kotler idr. 2005, 24). 

Strateški marketing usklajuje prednosti organizacije in potencialne kupce, vpliva na celotno 

smer in prihodnost organizacije. Poznavanje mikro- in makrookolja služi marketinškemu 

procesu, saj zaradi zasičenosti trgov skušajo tekmovalci najti različne načine, da lahko pritegnejo 

čim večje število kupcev in da jih nato ohranijo. Strategija trženja ima torej tri medsebojno 

odvisne dele: segmentiranje trgov v skupine, ustvarjanje koristnih odnosov s kupci ter strategijo 

ravnanja s konkurenti (Kotler idr. 2005, 31). Za postavitev strategije v delovanje moramo iti 

skozi štiri točke: analiziranje, načrtovanje, implementiranje in nadziranje. 

Dubrovski (2006, 112) navaja, da veliko malih podjetij ne izvaja tržnih raziskav ali pa jih izvaja 

izredno malo, ko delujejo na mednarodnih trgih, pri čemer gre razen objektivnih (omejena 

sredstva) tudi za subjektivne razloge (nezavedanje ali celo podcenjevanje pomena). 

Kakor ima določeno blago svojo ceno, tako jo mora imeti tudi pravočasna, objektivna in 

kakovostna informacija. Uspeh poslovanja je odvisen tudi od pravočasnih in svežih informacij. 

Pri oblikovanju marketinških aktivnosti potrebujemo torej objektivne in celovite informacije o 

dogajanju na domačem in tujem trgu, ki jih pridobimo s trženjskimi raziskavami. Te se 

nanašajo zlasti na področje marketinškega spleta. Da dobimo strukturirano celoto med seboj 

odvisnih in povezanih marketinških informacij, uporabljamo marketinško-informacijski sistem 

(MIS), ki ga sestavljajo ljudje, oprema ter postopki za zbiranje, razvrščanje in analiziranje, 

oceno in razpečavo pravočasnih informacij pri poslovnih odločitvah v marketingu. Dejavniki 

uspešnega delovanja MIS so strokovni kadri, računalniška oprema, pristopi, metode in tehnike 

raziskave ter analize tržnih podatkov in informacij (Devetak 2007, 35). 

Raziskovanje trga je sistematično delo, ki temelji na znanstvenih metodah zbiranja, 

registriranja in analiziranja vseh težav v zvezi s prometom, prodajo in potrošnjo proizvodov. 

Raziskava trga je osnova za oblikovanje politike prodaje in spada med najpomembnejše 

funkcije marketinga. Prvo fazo raziskave, ko opredelimo osnovne elemente, načrt za raziskavo 

trga, cilj in potek raziskave, vire podatkov, metode in postopke njihovega zbiranja ter obdelavo, 

organizacijo in postopke tržne raziskave, imenujemo faza priprave. Sledi raziskovanje z 

zbiranjem informacij in podatkov iz makro- (gospodarstvo, tehnološki razvoj, institucionalni 

vidiki) in mikrookolja (potrošniki, konkurenca, dobavitelji), temu pa sledi selekcija, obdelava, 

in skladiščenje podatkov. Pomembno je, da ugotovimo družbene potrebe, kupno moč, velikost 

in značilnosti trga, pa tudi težnje pri razvoju novih trgov. Ko so praktične in uporabne 

informacije oblikovane in analizirane v pisni, grafični ali statistični obliki, sledi njihova 

razpečava. Pri tem igrajo pomembno vlogo marketinški managerji, ki skrbijo za planiranje, 

izvedbo in kontrolo v MIS-u. Raziskovanje doseže višek z analizo konkretne težave, 
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interpretacijo rezultatov in s končnim poročilom z zaključki. Če so bila raziskovanja objektivna 

in pravočasna, bodo tudi končni rezultati temu primerni (Devetak 2007). 

5.1 Predstavitev podjetja D.i.f.f., d. o. o. 

Organizacija obstaja zato, da nekaj doseže, njeno specifično poslanstvo ali namen je po navadi 

jasen, ko začne poslovati (Kotler 2004, 91). 

O podjetju smo se pogovarjali z g. Tinetom Slabetom, ki je svojo podjetniško pot začel, ko je 

zaključil športno pot kot profesionalni jadralec na deski, ter s kolegom Tomažem Bertokom, ki 

je pravkar prihajal iz manjše podjetniške zgodbe. Srečala sta se na sedežnici na smučanju in ker 

sta podobno razmišljala, sta se odločila, da bosta ustvarila nekaj skupnega. Začel se je dolg 

brainstorming, katerega rezultat je BZ Different. Different je BZ drugače mislečih ljudi, ljudi, 

ki znajo in si upajo slediti svoji strasti do te mere, da spremenijo svojo življenjsko pot. 

Different verjame, da le taki ljudje lahko spremenijo svet na boljše. 

Ko sta razmišljala o izdelku, ki lahko pooseblja BZ, in bi ga ponujala, sta se odločila za očala, 

ker imajo dodano vrednost in so prva stvar, ki jo ljudje opazijo pri drugih, tako se lahko BZ 

hitreje prenaša. Očala, tako sončna kot korekcijska, so panoga z napovedjo rasti v naslednjih 

petih letih, saj vedno več ljudi potrebuje očala, zaradi starosti in intenzivnega gledanja v Tv in 

računalniške ekrane, obenem pa se vedno več ljudi zaveda nevarnosti UV žarčenja. 

G. Tine Slabe nam je razložil, da so prvi ključni izdelek prav lesena očala, ki imajo to prednost, 

da se jim lahko prilagajajo ročice in so frontali dovolj močni za montažo leč na suho. Zdaj pa 

razmišljajo o novem izdelku, o pasu z leseno sponko. Do ideje so zopet prišli z brainstormingom. 

Razmišljali so o izdelku, ki se lažje trži preko spleta. G. Slabe, ki veliko potuje, je opazil težavo 

prav na letališčih zaradi kovinskih delov na pasovih, ko pri prehajanju skozi detektorje kovin 

slednji piskajo in je treba zaradi tega vsakič sneti pas. Od tu odločitev o pasu z leseno sponko, 

ki je zdaj v fazi razvoja. 

Podjetje posluje že na 16-ih mednarodnih trgih, saj je s pomočjo globalizacije svet zelo majhen. 

Zavedajo se, da z omejitvijo poslovanja zgolj na slovenskem trgu ne bi bili uspešni že pet let. 

Trgov niso posebej zbirali, zbirali pa so stike na sejmih in nato preko njih vstopili na trge. Zdaj 

so se odločili, da bodo število trgov zmanjšali in se osredotočili le na tiste, ki se jim zdijo 

najboljši, saj vidijo težave v komunikaciji in kulturnih različnostih, predvsem na azijskih trgih, 

ki so se jih že dotaknili, a prav zaradi prevelikih omejitev in težav so ga za zdaj dali na stran. 

Vsak trg je drugačen in za vsakega se je treba posebej pripraviti (D.i.f.f. 2015). 

Za podjetje D.i.f.f., d. o. o., je mednarodna usmerjenost nujna, saj se podjetje sovpada tudi z 

vizijo Different človeka, ki je mednarodni človek, a istočasno je potrebna meja med 

mednarodnostjo in lokalno usmeritvijo. 
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S pripravo novega izdelka so razmišljali o nastopu na trg ZDA, saj je najbolj razvit trg na svetu, 

kjer vidijo največje priložnosti, a tudi nevarnosti zaradi neusmiljene konkurence trga. Menijo, 

da je ključ za vstop na trg ZDA zelo dobra pripravljenost. Od vsega začetka se je ameriškemu 

kupcu treba predstaviti kot velik in resen igralec: »Go Big or Go Home«. V pasu vidijo velik 

potencial, predvsem, ker želijo postati razpoznavni med vsemi »aktivnimi« ljudmi, tj. ljudmi, ki 

veliko potujejo in so drugačni – Different (D.i.f.f. 2015). 

Poslovna strategija podjetja D.i.f.f., d. o. o. 

Poslanstvo podjetja D.i.f.f., d. o. o., je dajati Different ljudem možnost slediti svoji strasti. 

Vizija podjetja pa je razširjenost BZ, da bi poosebljala Different ljudi. Če bi srečali nekoga v 

Moskvi z Different očali, bi vedeli, da gre za osebo, ki razmišlja kot mi. Glavne poslovne 

aktivnosti podjetja so razvoj novih očal, načrtovanje vstopa na tuje trge in prodaja očal 

(D.i.f.f. 2015). 

Marketinško poslovno funkcijo postavljajo na prvo mesto in z omejenimi finančnimi sredstvi 

skušajo biti čim bolj inovativni in doseči čim več ljudi ter jih pozitivno šokirati. Aktivni so na 

socialnih omrežjih in za lastno promocijo uporabljajo sponzorstvo ljudi in športnikov, ki so 

strastni in imajo zanimivo zgodbo. 

Na trgu ZDA si želijo najti poslovnega partnerja distributerja, udeležiti se sejmov in z 

različnimi gverilskimi akcijami preko socialnih omrežij prodreti in postati opazni v niši 

neodvisnih optikov. Ker so očala artikel, ki se težko prodaja po spletu, se s tem ne ukvarjajo 

veliko, z uvedbo pasa pa nameravajo še bolj okrepiti spletno prodajo, saj je spletno oglaševanje 

običajno cenejše in lahko doseže veliko več ljudi, kar predstavlja veliko prednost. Ljudem, ki 

imajo interes, lahko predstaviš veliko, težko pa je postati viden in opazen, ker je na spletu 

neskončno informacij (D.i.f.f. 2015). 

Glede nastopanja na sejmih imajo že veliko izkušenj tako v tujini kot doma. Pozitivno plat 

vidijo v tem, da pridobijo veliko stikov in spoznajo osebno bodoče partnerje, negativno plat pa 

predstavljajo obljube in govorice, katerim ne sledi nič dobrega. 

Pričeli so s pripravo prve Kickstarter kampanje, saj menijo, da je odlično marketinško orodje in 

dober prvi test odziva na trgu (D.i.f.f. 2015). 

5.2 Raziskava o uvajanju novega izdelka izbranega podjetja na trg ZDA 

Ko se podjetje prvič odloča za vstop na tuji trg ali pa želi razširiti število držav, v katere bo 

izvažalo svoj izdelek, mora najprej med potencialnimi trgi izbrati tiste, ki najbolje ustrezajo 

njegovim namenom, šele potem je treba le-te selekcionirati. To velja predvsem za mala 

podjetja, ki imajo omejena sredstva, saj je nemogoče nastopiti na vse trge istočasno. V številnih 
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primerih vplivajo na izbiro tujih trgov ovire, ki jih označujemo kot psihološko oddaljenost, 

kulturno oddaljenost in fizično oddaljenost (Dubrovski 2006, 161–66). 

Pred uvajanjem izdelka je treba dobro raziskati in podrobno načrtovati vsak projekt. Najprej se 

je treba odločiti, kdo so naši ciljni kupci. Razmišljati moramo, kaj si oni želijo, kaj pričakujejo, 

pa tudi jih znati deliti v demografske skupine. So to moški ali ženske, otroci, mladi ali ljudje 

srednjih let, nizkega ali visokega življenjskega standarda? Bolj kot smo specifični, bolj 

natančno bodo ciljali trženje in prodajo na prave ljudi. Nato se odločimo za prodajno strategijo, 

kjer določimo prodajne cilje, koliko izdelkov in v kolikšnem času hočemo prodati, 

distribucijske poti, kje bodo prodajali, ali bodo to storili neposredno preko spletne strani ali 

preko posrednikov, kdo so posredniki, določiti moramo časovnico aktivnosti, kdaj bodo začeli s 

prodajo, z oglaševanjem itd. (Monosoff 2011). 

Monosoffova (2011) nato svetuje, naj podjetje uvede izdelek z neposredno prodajo, tako lahko 

takoj pridobimo potrdilo v povpraševanju, lažje pridemo do ciljnih kupcev in njihovih hitrih 

povratnih informacij, ki lahko pomagajo pri izpolnjevanju izdelka. Druga stopnja prodaje je v 

majhnih lokalnih trgovinah, kjer lažje razvijemo odnos s kupci, pa tudi lažje pridemo do tistih 

kupcev, ki hočejo prav takšne izdelke, ki jih ne dobiš v velikih verižnih trgovinah in so zato 

lahko edinstveni. Ko imamo uspešno prodajo v majhnih trgovinah, lahko prodremo na velike 

trge velikih verižnih trgovin, kot je npr. v ZDA Wall-Mart. Pomembno je, da najdemo 

posrednika, kjer prodajajo podobne izdelke in kjer jih kupujejo naše ciljne skupine; v našem 

primeru gre za Duty Free Americas ter Urban Outfitters. Njim se lahko predstavimo le, ko 

imamo vse pripravljeno, od izdelka do embalaže. Avtorica (Monosoff 2011) še opozarja, da se 

pogajanja lahko vlečejo do enega leta ali več, a treba je vztrajati in ne popustiti, razen v 

primeru negativnega dokončnega odgovora. 

Gannon (2011) svetuje, da pred uvedbo novega izdelka dobro premislimo, kako ga bomo 

predstavili; če si zares želimo, da bo izdelek zelo uspešen, si moramo zamisliti in sporočiti, 

zakaj kupec potrebuje ravno naš izdelek in kakšno vlogo bo igral v kupčevem življenju. Dober 

način za uvedbo novega izdelka na trg ZDA je preko »crowdfundingov«; v našem primeru se je 

podjetje D.i.f.f., d. o. o., tako odločilo za Kickstarter.  

V podjetju so se odločili, da bodo uvedli izdelek na trg ZDA preko Kickstarter kampanje. 

Takoj bodo razumeli, ali ima izdelek res potencial na trgu, obenem pa bodo prejeli veliko 

povratnih informacij. Ko se bo projekt na Kickstarterju uspešno zaključil, bodo finančna 

sredstva namenili nastopanju na izbranih sejmih, kjer bodo iskali poslovne partnerje. Istočasno 

bodo uvedli neposredno prodajo preko spletne strani podjetja. Preko spletne prodaje bodo 

pridobili dodatne povratne informacije ter dodelali izdelek in embalažo. Nato bodo pripravili 

uvedbo prodaje v manjših trgovinah. Z dobičkom, ki bo nastal v tej fazi, bodo razvili novo 

linijo pasov, z različnimi barvami in vzorci, s katero se bodo predstavili večjim verižnim 

trgovinam, kot sta Duty Free Americas in Urban Outfitters. 
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5.3 Marketinški splet za izdelek podjetja D.i.f.f., d. o. o. 

Sodobna vsebina elementov marketinškega spleta se spreminja s spreminjanjem okolja, in ne 

glede na to, ali obravnavamo marketinški splet štirih ali več elementov, je vsekakor nujno 

potrebno dodati tem elementom novo vsebino. Izdelek ni le skupek materialnih značilnosti, 

ampak so pomembne tudi njegove inovacijske, informacijske in psihološke sestavine. Pri vseh 

teh spremembah gre dejansko za to, da je potrebno v poslovnih, tržnih in marketinških strategijah 

klasične elemente marketinškega spleta obravnavati kot minimalno, največkrat metodološko ali 

raziskovalno izhodišče, ki ga je treba vsekakor vsebinsko opredeliti z značilnostmi sodobnega 

marketinga ter značilnostmi posameznih trgov, izdelkov, odjemalcev in konkurentov (Dubrovski 

2006, 238). 

V razgovoru s predstavnikom podjetja D.i.f.f, d. o. o., smo ugotovili, da so se za izdelek odločili 

za netradicionalen marketinški splet, ki je sestavljen iz nekaterih elementov, ki so prisotni v 

marketinškem spletu 4P, in nekaterih, ki niso. Najprej bodo predstavili izdelek, koncepte 

izdelka in konkurenčne prednosti. Sledi segmentacija trga in razlaga za odločitve, nato še 

pozicioniranje, ki je povezano s segmenti kupcev. Predstavili bodo izbrane prodajne poti, ki se 

jim glede na ciljni trg in ciljne kupce zdijo najbolj primerni, ter zaključili s predstavitvijo in 

analizo konkurence. Strategijo marketinškega komuniciranja smo iz vsebinskih razlogov umestili 

v naslednje podpoglavje, čeprav menimo, da je del marketinškega spleta. 

5.3.1 Predstavitev izdelka 

V marketinškem spletu igra izdelek glavno vlogo, zato je pomembno, da ima izdelek lastnosti, 

ki jih kupci pričakujejo in zahtevajo. Kupci si želijo kakovosten izdelek po nizki ceni. Ker 

vemo, da visoka kakovost in nizke cene gredo težko skupaj, moramo kupcem nuditi dodatne 

koristi in ovrednotiti izdelek. Izdelek podjetja D.i.f.f., d. o. o., je pas z leseno sponko. Prva 

konkurenčna prednost pasa je ta, da na kontroli na letališču slednja ne piska, saj pas nima 

kovinskih delov. Na letališču se lahko tako izognemo neprijetnim situacijam, izgubi časa in 

stresu. Pas je eleganten in primeren za poslovneže, praktičen za tiste, ki potujejo, in prilagodljiv 

vsem ostalim, ki jim je izdelek všeč. Za izdelavo pasa uporablja podjetje kakovostne materiale, 

tako za usnjeni pas kot za leseno sponko, da kupcu zagotovi osnovno korist pasa, tj. da pas 

dobro drži hlače gor. Sponka je iz močnega in fleksibilnega lesa, ki pri vsakodnevnem gibanju 

zdrži in ne poči. Izdelek je zanimiv in drugačen od drugih pasov, zato ponuja kupcu še eno 

korist, razlikovati se med ljudmi, se predstaviti kot strasten in originalen – tj. Different (D.i.f.f. 

2015). 

Zamisel o izdelku je mogoče pretvoriti v več konceptov. Vsak koncept je koncept vrste izdelka, 

ki opredeljuje možne konkurenčne izdelke (Kotler 2004, 359). V podjetju so opredelili tri 

koncepte izdelka: Business, Travel in Lifestyle. Razlikovali se bodo v tem, da se bo na pasu na 

desni strani sponke nahajal logotip in zraven napis, za kateri koncept gre. Business pas bo iz 
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temno modrega ali črnega usnja, sponka bo enobarvna in elegantna; Travel pas bo različnih 

barv, sponka pa tudi enobarvna; Lifestyle pasovi pa bodo enobarvni, da si kupci lahko sami 

personalizirajo sponko s pirografom, ali tudi različnih barv z različnimi vzorci na sponki. 

 

 

 

Za embalažo so si zamislili škatlo z lesenim okvirom stranic in dnom ter s prozornimi 

steklenimi stranicami z logom podjetja. Primer škatle smo našli na spletni strani Joann fabric 

and craft stores (2015). 

Slika 9: Primer vzorca za Lifestyle 

Vir: Scoutmob 2015. 

Slika 10: Primer lesene embalaže 

Vir: Joann fabric and craft stores 2015. 
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5.3.2 Segmentacija trga 

Kupci so ljudje in so si vsi različni. Podjetja se morajo zavedati, da ne morejo zadovoljiti vseh 

želja in potreb vseh kupcev oz. ne vseh enako. Zaradi tega podjetja segmentirajo trg in nato 

izberejo enega, za katerega bodo pripravili marketinško strategijo (Kotler idr. 2005, 31). 

Devetak (2007, 73) navaja, da tržni segment predstavlja skupino gospodinjstev, posameznikov 

ali organizacij, ki imajo podobne značilnosti glede porabe izdelkov. V praksi upoštevamo 

določene poteze, ki se nanašajo na politično ureditev, geografske in demografske kriterije, na 

psihografske, družbeno ekonomske in vedenjske. 

Ko so se v podjetju D.i.f.f., d. o. o., odločili za segmente kupcev, so razmišljali predvsem, kdo 

veliko potuje, saj je konkurenčna prednost pasa ravno v tem, da kontrola na letališču ne piska 

zaradi kovinskih delov pasa. To so predvsem podjetniki, politiki, diplomati, športniki, ki so na 

potovanjih radi elegantno oblečeni, in pa ljudje visokega življenjskega standarda, ki veliko 

potujejo zaradi turističnih namenov. 

V podjetju so tako razvili tri koncepte izdelka: Business, Travel in Lifestyle. Prvi je namenjen 

segmentu kupcev, ki potujejo zaradi poslovnih razlogov. To so poslovneži, politiki in diplomati 

ter športniki. Drugi segment so ljudje z višjim življenjskim standardom, ki veliko potujejo 

zaradi turističnih namenov. Tretji koncept je namenjen vsem, ki hočejo biti drugačni, ki imajo 

neko strast in željo po novem, ki jih imenujemo hipsterji. Različne segmente potrebujemo zato, 

ker zadovoljujemo različne potrebe in rešujemo različne težave. Poslovnežem in športnikom 

ponujamo eleganten pas, ki ga ni treba sleči na kontrolah na letališčih. Turistom ponujamo 

preprost in vzdržljiv pas, hipsterjem pa pas, s katerim so lahko edinstveni, saj lahko sami 

personalizirajo pas s pirografom (D.i.f.f. 2015). 

5.3.3 Pozicioniranje 

Pozicioniranje na trgu daje izdelku jasno, razločno in zaželeno mesto v mislih ciljnih 

potrošnikov v primerjavi s konkurenčnimi izdelki. Če potrošnik dojema naš izdelek kot ostale, 

ne bo imel razloga za izbiro ravno našega izdelka (Kotler idr. 2005, 31). 

Devetak (2007, 80) navaja, da si kupci zapomnijo kakovostno blagovno znamko in si s tem v 

podzavesti opredelijo specifično pozicijo, tako si tudi zapomnijo nekakovostne blagovne 

znamke, neresne dobavitelje, slabe proizvajalce in izvajalce storitev, zato proizvajalci težijo k 

temu, da kupci ohranijo pozitiven vtis. Zato lahko rečemo, da je pozicioniranje postopek 

oblikovanja ponudbe in podobe podjetja, z namenom, da v očeh ciljnih kupcev slednje pridobi 

vidno mesto z določeno vrednostjo. Proces pozicioniranja se začne z opredelitvijo 

najpomembnejše značilnosti ključnega izdelka, nato pripravimo osnutek zaznav o nastanku 

potreb, se opredelimo za konkurenčno strategijo, določimo atribute s pripadajočimi lastnostmi 

ter vztrajamo pri konkurenčni prednosti. Pri razvoju strategije pozicioniranja mora podjetje 
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skrbno izbrati način razlikovanja od konkurence. Vredno je razviti razliko do takšne mere, da 

bo ustrezala naslednjim merilom: pomembnosti, prepoznavnosti, nadpovprečnosti, 

komunikativnosti, izključni prednosti, dosegljivi ceni in donosnosti. 

Pas z leseno sponko hočejo v podjetju  pozicionirati med kvalitetne, srednje visoke cenovne 

izdelke.  

5.3.4 Prodajne poti izdelka podjetja D.i.f.f., d. o. o. 

Logistično distribucijska pot oz. kanal je sistem transportnih, špediterskih, skladiščnih, 

trgovskih ipd. poti, ki privedejo izdelek od podjetnika/ponudnika do končnega potrošnika. 

Funkcija tržnih poti, distribucije (razpečave) in logistike je v tem, da organizira, vodi in 

koordinira gibanje izdelkov od proizvajalcev do potrošnikov (Devetak 2007). 

Pri izbiri distribucijskih poti smo ugotovili, da so v podjetju najprej vzeli v poštev vse možnosti 

in izbrali tiste, ki se jim zdijo najbolj primerne. Izkoristili bodo spletno stran podjetja za 

neposredno spletno prodajo, saj menijo, da je pas tak izdelek, za katerega se kupci lažje 

odločijo za nakup preko spleta, kot za druge izdelke, katere pred nakupom radi poskusijo. Za 

nakup pasa se kupci odločijo glede na videz, ki je prikazan s sliko, in glede na dolžino pasa 

(D.i.f.f. 2015). 

Za tretji segment kupcev (Lifestyle) je primerna spletna prodaja, ponujali pa bi izdelek preko 

posrednikov, tj. trgovin na drobno. Menimo, da bi dosegli ta segment kupcev v manjših 

lokalnih trgovinah z visoko cenovnimi oblekami, a ne svetovno znanih in vodilnih znamk. Kot 

primer so našli trgovine Harputs v San Franciscu, Urban Outifitters, ki je prisotna v številnih 

mestih ZDA in tudi v Evropi ter Ragazzi's Flying Shuttle v Seattlu. 

Naslednja distribucijska pot so trgovine na letališčih, kjer lahko kupujeta prva dva segmenta 

kupcev (Business in Travel)  oz. vsi, ki potujejo z letalom. Potniki večkrat na letališčih čakajo 

ure in ure, nekateri se zato odločajo za nakupovanje v Duty Free trgovinah, kjer se prodajajo 

izdelki znanih in kakovostnih blagovnih znamk po nižji ceni (od 10 do 25 % ceneje).  Že sama 

prodaja na letališču lahko pomaga pri pozicioniranju izdelka med visoko cenovne in kvalitetne 

izdelke v mislih bodočih kupcev. Menimo, da je na letališču strateška pozicija za prodajo, ker 

se prav tu potrošniki srečujejo s težavo s pasom (Duty Free Americas 2015a). 

 V ZDA je  od 30-ih kar 10 najbolj obiskanih letališč na svetu. Letališče, ki je imelo leta 2014 

največje število potnikov, je Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport. Ostala ameriška 

letališča, prisotna na lestvici, so: Los Angeles International Airport (5. mesto), O'Hare 

International Airport v Chicagu (8.), Dallas/Fort Worth International Airport (9.), Denver 

International Airport (19.),  John F. Kennedy International Airport v New Yorku (21.), Phoenix 

Sky Harbor International Airport (23.), Miami International Airport (24.), Charlotte Douglas 
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International Airport (27.) ter McCarran International Airport v Las Vegasu (28.) (Wikipedia, 

2015b). 

Duty Free Americas je voditelj teh vrst trgovin v Severni in Južni Ameriki. Prisotni so na 13-ih 

letališčih, med drugim tudi v Atlanti, Phoenixu, Miamiju, v New Yorku in v Douglasu, svoje 

trgovine pa imajo tudi na mejah s Kanado in Mehiko. Ponujajo parfume, elegantne obleke, ure, 

darila in potovalno blago najboljših znamk. Ocenili smo, da je Duty Free Americas posrednik, 

kjer bo podjetje D.i.f.f., d. o. o., imelo največjo možnost večje prodaje (Duty Free Americas 

2015b). 

5.3.5 Konkurenca na trgu ZDA 

Kotler (2004, 241) o trženju trdi: »Slaba podjetja ne opazijo tekmecev; povprečna jih 

posnemajo; najboljša jih vodijo.« 

Konkurenca je označba za poslovno ravnanje med soponudniki (sopovpraševalci) na trgu oz. 

označba za tržno tekmovanje med več ponudniki (več povpraševalci), zato jo moramo razumeti 

kot prizadevanje dveh ali več oseb oz. podjetij, da dosežejo istočasno na istem ali podobnem 

področju isti, vendar številčno omejen cilj. Sredstvo konkuriranja ne more biti izdelek per se, 

temveč je to način marketinga in prodaje tega izdelka. Pasivna primerjava dveh izdelkov še ne 

pomeni procesa konkuriranja, šele aktivna uporaba načinov oz. sredstev marketinga za ta 

izdelek pomeni tržno tekmovanje (Dubrovski 2006, 99). 

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

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

Raziskava o konkurenci je bila izvedena preko spleta. Če gledamo na konkurenco pasov, je 

ponudnikov navadnih pasov ogromno, gre od plastičnih pasov do premium pasov z diamanti. 

Zato so se v podjetju poglobili ravno v iskanje pasov z lesenimi sponkami (D.i.f.f. 2015). 

Prvi konkurent je Ihsquared, ki ponuja lesene zaponke, a nimajo spletne trgovine, prodajo 

usmerjajo v tisk in dizajn majic. 
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Naslednji konkurent je ponudnik Osagebelt, ki ima razvito spletno trgovino, a ni informacij 

glede prodajnih poti. Sponke prodajajo s ceno od 30 do 65 USD, a te imajo tudi kovinske dele.  

 

 

Spletna stran Etsy.com ponuja spletno prodajo ročno izdelanega in vintage blaga in ima 54 

milijonov registriranih članov. Večina pasov z leseno zaponko vsebuje tudi kovinske dele. 

Slika 12: Primer lesene zaponke Ihsquared 

Vir: Ihsquared 2015. 

Slika 13: Primer zaponke Osagebelt 

Vir: Osagebelt 2015. 
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Spletna trgovina Ebay ponuja 313 rezultatov pri iskanju »wooden belt buckle«, a večinoma 

imajo kovinske dele. Izdelujejo jih posamezniki, zato v podjetju D.i.f.f., d. o. o., ne vidijo velike 

konkurenčnosti, saj posamezniki ne ponujajo sponke v velikih količinah. 

Tudi Gucci ponuja izdelek z leseno sponko, nimajo pa celotne linije. 

 

 

Analiza konkurence je bila izvedena glede na zadetke v brskalniku Google. Pri vtipkanju smo 

ugotovili, da izraz hipster neposredno ne predstavlja pasov; buckle (sponka) kot glavni zadetek 

vrže podjetje, ki ponuja oblačila in modne dodatke, a nimajo lesenih pasov; belt (pas) vrže 

veliko zadetkov pasov, predvsem znanih blagovnih znamk, ki pa ne ponujajo lesenih pasov (z 

izjemo Gucci-ja); belt buckle predstavi veliko pasov, a nobeden brez kovinskih delov; belts for 

men (pasovi za moške) in travel acessories (modni dodatki za potovanje) ne ponujajo lesenih 

pasov med danimi zadetki. Travel belts (pasovi za potovanje) so pasovi s torbico, tudi iz 

plastičnih materialov, ki ne piskajo, a tu ni navadnih, tradicionalnih pasov; wood fashion (moda 

iz lesa) ne predstavi neposredno lesenih pasov; wooden belts (leseni pasovi) vrže zadetke, kjer 

gre za lesene pasove, ki pa imajo kovinske dele, da lahko zapneš pas; tako kot tudi pri zadetkih 

za wooden buckle (lesena sponka) (D.i.f.f. 2015). 

5.3.6 Strategija marketinškega komuniciranja za uvedbo izdelka podjetja D.i.f.f., d. o. o. 

Znano je, da prihaja najboljši marketing iz zadovoljevanja kupcev, ki se ponovno vračajo k 

nam in o tem govorijo s prijatelji (Kotler idr. 2005, 27). 

Pomembni so odnosi s kupci, da postanejo redni, zvesti in da nam zaupajo, z njimi moramo 

postaviti skoraj prijateljski odnos. To lahko danes storimo z zelo nizkimi stroški preko spletnih 

Slika 14: Guccijev pas z leseno sponko 

Vir: Gucci 2015. 
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socialnih omrežij, kot so Facebook, Twitter, LinkedIn itd. Ko se odločamo za komuniciranje s 

kupci preko te vrste medijev, moramo biti pripravljeni, da bodo hitri, odzivni in vedno na 

razpolago pri dodatni razlagi ali nasvetu. Prvo, kar kupci lahko vidijo, je spletna stran, zato je 

pomembno, da je lepo oblikovana, da lahko brez težav najdejo vse informacije o izdelku, 

kontaktih ter lokaciji. 

V podjetju D.i.f.f., d. o. o., so se odločili, da bodo predvsem v prvem letu omejili stroške, zato 

bodo oglaševali le preko spleta in z gverilskim marketingom. Ker menimo, da kupci še ne 

poznajo našega izdelka, je primarnega pomena, da ga predstavimo tako, da bo najučinkovitejše, 

saj lahko v misli kupcev postavimo naše koristi in vrednosti izdelka, brez vpliva konkurence 

(D.i.f.f. 2015). V proces komuniciranja spadajo tudi pogajanja. Poslovna pogajanja so 

dvosmerne komunikacije, s pomočjo katerih je treba doseči sporazum med dvema stranema, ki 

imata skupne interese (izvedba posla), hkrati pa tudi nasprotne interese (oblikovanje prodajnih 

pogojev). Proces pogajanja ima štiri faze: priprave na pogajanja, začetek pogajanj in 

predstavitev izhodiščnih pozicij, iskanje skupnih rešitev in zaključek pogajanj ter sklenitev 

sporazuma. V mednarodnem poslovanju ima kultura velik vpliv na pogajanja. Začetek in prvi 

korak spoznavanja drugih kultur je jezik, ki pa je le začetek in še ne pomeni poznavanje 

kulture, h kateri spadajo uveljavljene norme, ki temeljijo na odnosih, vrednotah in prepričanjih, 

ki obstajajo v vsaki družbi (Dubrovski 2006, 417–20). 

5.3.7 Kickstarter kampanja 

Kickstarter je crowdfunding platforma za financiranje ustvarjalnih projektov, od filmov, iger, 

glasbe in umetnosti, do dizajna in tehnologije. Izraz »crowdfunding« je sestavljen iz angleških 

besed crowd, ki pomeni množico, in funding, ki pomeni glagol za financiranje, torej gre za 

iskanje financiranja s pomočjo množice. Za veliko število malih podjetij in startup-ov 

crowdfunding nadomešča tradicionalne kredite v bankah, ki se težko pridobijo za projekte, ki 

so še v začetni fazi, in zato je finančno tveganje manjše. Ideja crowdfundinga je enostavna. 

Startup ali malo podjetje, lahko pa tudi posameznik, ki ima dobro idejo, a finančne težave za 

uresničitev, predstavi projekt z video posnetkom, in tako se začne kampanja za pridobitev 

finančnih sredstev. Izbereta se rok kampanje in finančni cilj. Nato se svojo kampanjo oglašuje 

in širi preko spleta (Casavecchia 2015).  

Crowdfunding ni dober le za pridobitev finančnih sredstev, je tudi proces preverjanja, ali je 

projekt oz. izdelek primeren za prodajo (ali bo nastalo povpraševanje zanj), in za pridobitev 

idej za izboljšanje izdelka. Najbolj znana crowdfundinga sta Kickstarter in Indiegogo 

(Casavecchia 201).  
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Slika 15: Logotip Kickstarterja 

Vir: Kickstarter 2015a. 

Od ustanovitve Kickstarterja, tj. 28. aprila 2009, je 9,2 milijona podpornikov zbralo 1,9 

milijard USD za več kot 90.000 projektov (Kickstarter 2015a). 

Stalno potekajo predstavitve projektov, katerim sledijo sami ustvarjalci, ki pripravijo projekte, 

snemajo video posnetke, in ko so pripravljeni, lahko javno predstavijo in delijo projekt z vsemi. 

Vsak ustvarjalec pred začetkom kampanje postavi cilje in rok; in če je ljudem všeč, kar vidijo, 

lahko ustvarjalec pridobi finančno pomoč za uresničitev projekta. Če pa projekt ni uspešen, 

nihče ne izgubi denarja. Zato pravijo, da je Kickstarter kampanja all or nothing, tj. vse ali nič 

(Kickstarter 2015b). 

Kljub temu 81 % projektov, ki dosežejo le 20 % finančnega cilja, in 98 % projektov, ki 

dosežejo kar 60 % finančnega cilja, so po končani kampanji vseeno oboji uspešni, predvsem 

zaradi velike podpore, ki jo pridobijo (Kickstarter 2015b). 

Če je projekt uspešen, Kickstarter vzame 5-odstotno provizijo na izbrana sredstva in od 3–5 % 

za davke; v primeru pa, da projekt ni uspešen, ni pristojbine. Ustvarjalec, ko doseže finančni 

cilj, je dolžan izpopolniti in dokončati projekt ter deliti vse nagrade podpornikom. Slednji 

morajo upoštevati, da Kickstarter ni trgovina. Ko se odločijo, da bodo podpirali izbrani projekt, 

s tem podpirajo ustvarjanje nečesa novega, torej ne naročajo nekaj, kar že obstaja, in lahko se 

zgodi, da projekt ne bo dokončan. Najboljše je, da ustvarjalci stalno delijo novice s podporniki, 

jih obveščajo o dogajanju, da se lahko ti čutijo del projekta (Kickstarter 2015b). 

Kickstarter s spletno stranjo pomaga in spremlja projekte od prvega do zadnjega koraka, od 

priprave strani do nasvetov in podpore. Vsak ustvarjalec mora jasno opisati projekt in celotno 

zgodbo na svoji strani z video posnetkom in objaviti seznam nagrad za podpornike ter 

časovnico o načrtovanju zaključka projekta in pošiljanja nagrad (Kickstarter 2015b). 

V posnetku mora ustvarjalec predstaviti sebe, ekipo sodelavcev in svojo zgodbo. Priporočeno 

je, da pokaže prvi prototip in raziskave, saj podporniki cenijo te podrobnosti. V podjetju 

D.i.f.f., d. o. o., so si zamislili posnetek, ki se začne s predstavniki segmentov kupcev, to so 

podjetnik na letališču, športnik na igrišču za golf, hipster na ulici in turist pri znani turistični 
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znamenitosti. Sledi predstavitev izdelka, kako je nastal, kako ga izdelujejo, medtem se 

prikazujejo predstavniki segmentov v akciji: podjetnik gre skozi kontrolo, športnik zadene 

žogico, hipster bere knjigo in pije kavo v kavarni, turist slika znamenitosti. Pri vsakem 

segmentu se predstavi eno korist ali vrednost izdelka. Pri podjetniku se poudari to, da pas nima 

kovinskih delov in ga ni treba sneti pri kontroli na letališču, pri športniku se poudari 

vzdržljivost pasa, pri hipsterju se postavi v ospredje edinstvenost izdelka, pri turistu pa 

udobnost in enostavnost za uporabo (Kickstarter 2015a). 

Naš cilj je v 30-ih dneh doseči 50.000 EUR, od katerih 5.000 EUR ostane Kickstarterju, ostalo 

bi porabili za začetek prodaje, za oglaševanje in za nastopanje na izbranih sejmih. Odločili smo 

se za enomesečno kampanjo, da se lahko vse energije in moči zberejo za dinamično in uspešno 

kampanjo. Menimo, da se pri daljših kampanjah izgubi fokus pa tudi dobršen del energije, da si 

lahko 24/7 pripravljen odgovoriti vsem podpornikom. Finančni cilj so določili v višini 50.000 

EUR, ker se jim to zdi dosegljiv cilj in zadosten za začetne investicije (D.i.f.f. 2015). 

5.3.8 Oglaševanje po spletu 

Oglaševanje po spletu spada med e-poslovanje, ki ima določene prednosti, npr. dvosmerna 

komunikacija med prodajalcem in kupcem, saj neposredni stik omogoča analizo odziva, 

oglaševanje je cenejše, saj večji del stroškov nosijo uporabniki sami, in nima časovne 

razsežnosti, saj stranka prostovoljno obišče želene predstavitvene spletne strani, kadarkoli si 

želi. Še ena prednost spletnega oglaševanja je v tem, da se število potencialnih kupcev iz dneva 

v dan povečuje (Devetak 2007, 212). 

Vsa oglaševanja bodo v podjetju D.i.f.f., d. o. o., usmerili na spletno stran podjetja, zato 

(Devetak 2007, 205) moramo najprej oblikovati spletno mesto, ki naj bo privlačna in zanimiva, 

po možnosti takšna, da združuje besedilo, zvok in animacijo. Oglaševali bodo po vseh socialnih 

omrežjih, kjer je podjetje že prisotno. To so: Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest, Tumblr, 

Twitter, Vimeo in YouTube. Delili bodo slike, članke, posnetke, ki bodo namenoma 

pripravljeni za oglaševanje in informiranje. Kupcem bodo dajali dodatne informacije glede 

aktivnosti, sponzorstva in nastopanja v javnosti. 

Pripravili bodo oglaševanje na Google AdWords, ki je Googlova platforma, ki omogoča 

oglaševanje na njihovem iskalniku, s tem, da postavi oglas na vidno mesto, kot prikazuje slika 

15. Prvi oglaševalski prostor je na vrhu nad organskimi zadetki, drugi prostor je na desni strani 

organskih zadetkov, zadnji in tudi najslabši prostor je na koncu organskih zadetkov. Google 

AdWords deluje tako, da si oglaševalec izbere nekaj ključnih besed, pri iskanju katerih oglas 

postavi na oglaševalna mesta. Google AdWords delujejo na principu »kdor več da, več dobi«. 

Boljšo pozicijo imamo, več klikov lahko pričakujemo. Kliki potem niso brezplačni, oglasa se 

ne plačuje dnevno ali mesečno, ampak glede na število klikov, ki jih pridobimo (D.i.f.f. 2015). 
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Pomembna je tudi kakovost in oblika oglasa, saj je prostor za oglas omejen in mora vsebovati 

vse informacije, ki zanimajo obiskovalce, da se bodo odločili, da kliknejo na oglas podjetja, ki 

oglašuje. 

 

 

 

 

5.3.9 Revije 

Revije so lahko dobro oglaševalno sredstvo. Glede na to, ali ima podjetje in izdelek zanimivo 

zgodbo, bi bilo dobro, če bi jo objavili v številnih revijah. Priložnosti bi iskali na spletnih 

straneh, kjer novinarji iščejo ljudi, podjetnike ali podjetja z izvirnimi zgodbami za objavo. 

Primer take spletne strani je helpareporter.com (HARO), ki ponuja brezplačne odnose z 

javnostmi. 

Veliko revij objavlja članke tudi v digitalni obliki, ki lahko dosežejo večje število bralcev. 

Revija Startup Magazine je primer digitalne revije, ki izhaja mesečno in objavlja članke z 

zgodbami in nasveti o startupih. 

Da bi dosegli segment kupcev, ki veliko potujejo z letali, bi oglaševali na izbranih InFlight 

Magazines. Ker je ta vrsta oglaševanja izredno draga, bi se zanjo odločili v primeru zadostnih 

zaslužkov v prvih dveh letih prodaje. 

Revije, kjer lahko dosežejo ciljne kupce v ZDA, so sledeče: Kinfolk Magazine, Night Magazine, 

Brave Magazine in Culture+Travel Magazine (D.i.f.f. 2015). 

Slika 16: Primer Google AdWords oglasov 

Vir: PcTech Magazine 2015. 
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5.3.10 Poslovni sejmi za predstavitev izdelka 

Nastopanje na domačih in tujih sejmih je zelo drago, zato je smiselno pravočasno predvideti in 

načrtovati najpomembnejše aktivnosti. Številna podjetja vedo že šest in več mesecev za nastop, 

a odlašajo priprave na zadnji trenutek. Posledica tega je nekvalitetno nastopanje, ki zvišuje 

stroške in zmanjšuje učinkovitost. Organizacijski pristop delimo na tri faze. Prva predstavlja 

priprave na sejem, sledijo aktivnosti na sejmu, zadnja faza pa so aktivnosti po sejmu (Devetak 

2007, 196). 

Sejmov je nešteto, z različnimi temami, namenjeni pa so razno raznim podjetjem. Podjetje 

D.i.f.f., d. o. o., je sejme iskalo in izbiralo na spletni strani expodatabase.com. Podatkovna baza 

sejmov ponuja iskanje glede na temo, čas odvijanja, glede celine, države in mesta ter glede 

drugih podatkov. Iskali so naslednje teme sejmov: marketing, oglaševanje, moda, obleke, 

potrošniško blago, dizajn, darila in usnje. Med rezultati je bilo izbranih pet sejmov, ki se jim 

zdijo primerni za predstavitev izdelka in izmed katerih bi izbrali dva sejma za njegovo 

predstavitev (glede na dodatne informacije, ki niso javne na spletu, potrebna je registracija) 

(D.i.f.f. 2015): 

- The PPAI Expo Promotional Products Association International Winter Show v Las 

Vegasu, ki poteka vsako leto januarja. PPAI Expo je največji promocijski sejem za nove 

izdelke v Severni Ameriki.  

- NY NOW The Market for Home + Lifestyle, ki poteka dvakrat letno, običajno konec 

januarja in avgusta v New Yorku. Več kot 1.000 razstavljavcev predstavlja svoje lifestyle 

izdelke v štirih kategorijah: Baby and Child (dojenčki in otroci), Gifts (darila), Personal 

Accessories (osebni dodatki) in Personal Care and Wellness (osebna nega in wellness). 

Menimo, da bi izdelek spadal v skupino Personal Accessories, kjer so razstavljeni modni 

nakiti, torbice, šali, usnjeni izdelki, moška darila in še več. 

- Chicago Collective – Chicago Men's Wear Collective, ki poteka dvakrat letno, februarja in 

avgusta v Chicagu. Več kot 300 razstavljavcev predstavlja sto najboljših blagovnih znamk 

klasičnih do sodobnih oblačil ter dodatkov za moške. 

- SFIGF San Francisco International Gift Fair, ki poteka vsako leto januarja v San Franciscu. 

Sejem poudarja ustvarjalnost v modi,  fotografiji in oglaševanju.  

- CONNECTIONS NEW YORK – The Custom-Made Tradeshow for the Creative 

Community, ki poteka vsako leto januarja v New Yorku in je mednarodna mreža 

ustvarjalnih talentov in snovalcev novih trendov v svetu pod oznako LE BOOK. 

5.4 Ugotovitve raziskovanja 

D.i.f.f., d. o. o., je mlado in inovativno podjetje, ki že deluje v mednarodnem okolju. Ugotovili 

smo, da je pas z leseno sponko izdelek, ki ima na trgu ZDA velik tržni potencial za poslovni 

uspeh, saj lahko na tem trgu najdemo vse segmente ciljnih kupcev. Glede na različne segmente 

kupcev bi bilo boljše izdelek razlikovati in predstaviti z različnimi prednostmi, zato so se v 
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podjetju odločili za tri koncepte izdelka: Business, Travel in Lifestyle. V tržnem segmentu 

ljudi, ki veliko potujejo, je prednost ta, da na letaliških kontrolah pas, ki nima kovinskih delov, 

ne piska. Pri segmentu Lifestyle je prednost edinstvenost. Ugotovili smo, da je Kickstarter 

kampanja najboljša izbira za predstavitev in torej uvedbo izdelka na trg ZDA. S Kickstarter 

kampanjo podjetje takoj pridobi povratne informacije in informacije glede povpraševanja. 

Kickstarter predstavlja tudi prvo prodajno pot. Ugotovili smo, da je najlažji način za prodajo 

izdelka spletna prodaja, ker je izdelek tak, da ga lažje kupujemo preko spleta. Pomembni sta 

videz in dolžina pasa. Za nadaljnje povečevanje prodaje bi bilo smiselno nastopiti na različnih 

sejmih, kjer bi iskali partnerje in dobre kontakte za prodajo pasa v manjših lokalnih trgovinah. 

Z rastjo prodaje in pripravo celotnih linij pasov (različni koncepti, barve, oblike itd.) bi 

poskusili nastopiti v velikih trgovskih verigah, kjer bi dosegli še druge segmente kupcev. Z 

rastjo prodaje in tako tudi donosnosti bi bili v podjetju pripravljeni oglaševati v raznih revijah. 

Oglaševanje pa bi stalno potekalo preko spletnih socialnih omrežij in s pomočjo gverilskega 

marketinga. 

5.5 Predlogi za razvoj in prakso 

Ker proučevano podjetje deluje v mednarodnem okolju, predlagamo, da se za nastop na tuji trg 

ustrezno pripravijo tudi z jezikovnega, kulturnega in socialnega vidika. Vedno je potrebno 

pripraviti dober načrt, saj je, kot navaja Kotler idr. (2005, 49), napačno načrtovanje isto, kot 

načrtovanje neuspeha. Večina velikih podjetij si ne vzame časa za načrtovanje, mala podjetja 

pa mislijo, da je načrtovanje le stvar velikih podjetij. 

Z nastopanjem na sejmih je priporočeno iskanje izkušenih poslovnih partnerjev. Zunanji 

izvajalci, ki izdelujejo pas, morajo uporabljati kakovostne materiale in delovati profesionalno. 

Predlagamo, da naj podjetje razvije in ponudi tri koncepte izdelka: Business, Travel in 

Lifestyle; za vsakega pa naj diferencira izdelek ter temu prilagodi oglaševanje in prodajne poti. 

Za koncept Business je primerna bolj tradicionalna prodajna pot, npr. v velikih verižnih trgovinah 

na letališčih. Ker je to zahteven posel, naj se podjetje dobro pripravi, razvije celotne linije in 

naj nato izdelek ponudi distributerjem. Tudi za koncept Travel so najbolj primerne prodajne 

poti prav velike verižne trgovine. Za koncept Lifestyle, ki je namenjen mlajšemu segmentu 

kupcev in ljudem, ki se hočejo razlikovati od ostalih, je primerna neposredna spletna prodaja in 

prodaja v malih lokalnih trgovinah. 

Za uvedbo izdelka oz. za njegovo prvo predstavitev predlagamo uporabo platforme Kickstarter, 

ki predstavlja dobro odskočno oglaševalno desko in priložnost za pridobitev hitrih povratnih 

informacij. Kickstarter lahko predstavlja dobro odskočno desko, prvo prodajno pot in 

promocijo. Pridobljena finančna sredstva naj se investira v oglaševanje in nastopanje na sejmih. 

Prav sejmi predstavljajo izhodišče za pridobivanje poslovnih partnerjev. 
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Podjetju svetujemo, da se najprej ukvarja z neposredno prodajo preko spletne strani, kjer lahko 

pridobi dodatne povratne informacije za dodelavo izdelka. Ko pride razvoj izdelka do zaključne 

faze, lahko podjetje začne s prodajo preko posrednikov v malih lokalnih trgovinah. 

Pred vstopom na trg večjih trgovskih verig naj podjetje pripravi celotno linijo izdelkov in naj 

pridobi čim več poslovnih izkušenj ter dobrih referenc. 

Glede oglaševanja svetujemo podjetju, da naj čim bolj izkoristi spletno oglaševanje in le v 

primeru zadostnega poslovnega uspeha naj se usmeri tudi v tradicionalno oglaševanje, npr. v 

izbranih in ciljanih revijah.  
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6 SKLEP 

Globalizacija je del našega življenja in to lahko opazimo povsod, v trgovini, na cesti, na 

računalniku in drugje. Globalizacija je vezana na mednarodno poslovanje, saj se zaradi 

tehnološkega in informacijskega razvoja veča število podjetij in držav, ki poslujejo v 

mednarodnem okolju. Poslovanje izven meja svoje države prinaša velike prednosti, npr. več 

poslovnih možnosti, po drugi strani pa prinaša tudi veliko težav in tveganj. Vse več je 

konkurence in težav zaradi razlikovanja svojih izdelkov od drugih, zato je potrebno iskanje 

dodatnih lastnosti in koristi izdelka, ki ponuja konkurenčno prednost.  

V diplomski nalogi smo proučevali strategijo marketinga izbranega podjetja D.i.f.f., d. o. o., za 

uvedbo novega izdelka na trg ZDA.  Podjetje D.i.f.f., d. o. o., je mlado in inovativno podjetje, 

ki se že pet let ukvarja s prodajo lesenih očal. Ugotovili smo, da so v podjetju z brainstormingom  

prišli do nove ideje oz. izdelka, tj. pas z leseno sponko. Sledilo je razmišljanje o uvedbi izdelka 

na trg ZDA. Glavna prednost pasa z leseno sponko je ta, da na letališču pri kontroli slednja ne 

piska. Zato sta dva segmenta kupcev vezana na ljudi, ki veliko potujejo. To so podjetniki, 

športniki ali diplomati, ki veliko potujejo zaradi delovnih obveznosti. Drugi segment pa 

predstavljajo ljudje z visokim življenjskim standardom, ki potujejo glede na turistične namene. 

Tretji segment pa so vsi tisti ljudje, ki hočejo biti drugačni, imajo neko strast in željo po 

dosežku te strasti. Imenujemo jih hipsterje. Da se lahko zadovolji vse tri različne segmente, je 

priporočljivo pripraviti tri koncepte izdelkov: to so Business, Travel in Lifestyle. Za vsak 

koncept obstajajo različice v izdelku. Pri Business pasu je sponka preprosta, enobarvna in 

elegantna, pas je iz temnomodrega ali črnega usnja. Za koncept Travel bodo pasovi 

raznobarvni, sponka pa enobarvna. Pri Lifestyle pasu pa bo sponka enobarvna, da si lahko 

kupci personalizirajo izdelke, pas pa bo enobarven ali tudi različnih barv z različnimi vzorci na 

sponki.  

Uvedba izdelka bo potekala po izbranih postopkih. Najprej bo podjetje predstavilo izdelek 

preko Kickstarter kampanje, tako bo podjetje hitro pridobilo koristne in pomembne povratne 

informacije, pa tudi neposredne informacije glede povpraševanja. Začeli bi z neposredno 

prodajo preko spletne trgovine, ker se tako lažje pride do ciljnih kupcev in zgradi odnos z 

njimi. Nato bi z nastopom na izbranih sejmih iskali poslovne partnerje, na začetku predvsem 

male lokalne trgovine, kjer bi izdelek prodajali. Ko bi razvili celotno linijo pasov, bi bili 

pripravljeni vstopiti v velike verižne trgovine, kjer bi dosegli še druge segmente kupcev. 

Na osnovi izsledkov raziskovanja in proučevanja strategije marketinga izbranega podjetja 

D.i.f.f., d. o. o., o uvedbi novega izdelka na trg ZDA lahko zaključimo, da ima podjetje dobro 

načrtovano strategijo marketinga za uvedbo novega izdelka na izbrani trg ZDA, ki jo tudi 

uspešno izvaja. Ima tudi potenciale za nadaljnje širjenje mednarodnega poslovanja in vstop  še 

na druge svetovne trge ter tudi še za nadaljnjo rast, razvoj in uspešno poslovanje. 
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PRILOGA 

 

Priloga 1 Vprašalnik za pogovor s predstavnikom podjetja D.i.f.f., d. o. o., ustanoviteljem 

g. Tinetom  Slabetom 
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Vprašalnik za pogovor s predstavnikom podjetja D.i.f.f., d. o. o. 

1. Zakaj in kako je začelo delovati in poslovati vaše podjetje, kakšna je vaša 
podjetniška in poslovna zgodba? 

2. Kakšni so poslanstvo, cilji in vizija podjetja? 

3. S čim se ukvarjate? Katere so vaše ključne poslovne aktivnosti, delovanje in 

strategija poslovanja podjetja? 

4. Kaj je vaš ključen izdelek in kakšne konkurenčne prednosti ima, še posebej v 
mednarodnem tržnem okolju? Predstavite vaš novi izdelek, kako je prišla 
zamisel za vaš izdelek? 

5. Ali ima globalizacija vpliv na vaše poslovanje? 

6. Ali že poslujete na mednarodnih trgih, če da, na katerih in zakaj ste se odločili za 
mednarodno poslovanje in vstop na izbrane trge? 

7. Katera je največja prednost oz. težava v mednarodnem poslovanju, ki ste ju 

srečali do sedaj? 

8. Ali je za vas marketing pomembna poslovna funkcija? Kakšen odnos imate do 
marketinga? 

9. Kakšna je vaša strategija marketinga in marketinškega komuniciranja? 

10. Zakaj ste se odločili za vstop na trg ZDA? 

11. Kakšno strategijo poslovanja in marketinga ste načrtovali pri vstopu na trg 
ZDA? 

12. Kakšen model vstopa na trg ZDA ste uporabili in zakaj? 

13. Kaj je ključno za uspešen vstop in poslovanje na trgu ZDA, kakšne so 
priložnosti in nevarnosti? 

14. Kaj je značilno za aktivnosti marketinga na trgu ZDA? 

15. Ali oglašujete po spletu, kakšne so prednosti in slabosti? 

16. Ali ste že nastopali na sejmu doma ali v tujini? Kakšne pozitivne in negativne 
izkušnje ste pri tem pridobili? 

17. Ali ste se že ukvarjali s Kickstarter kampanjo? Kakšne so vaše izkušnje pri tem? 

18. Kakšni so vaši strateški cilji glede novega izdelka, še posebej glede na trg ZDA 
in potem tudi širše?  
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19. Ali boste še širili aktivnosti mednarodnega poslovanja in marketinga na druge 

trge, katere in zakaj? 

20. Kako ocenjujete priložnosti in nevarnosti mednarodnega poslovanja in 
marketinga na potencialnih tujih trgih glede na načrtovano strategijo vašega 
podjetja?  


