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POVZETEK 
V zaključni projektni nalogi je predstavljen marketinški načrt za distribucijo električnega 
eteričnega izparilnika. Glavni namen naloge se je soočiti s težavami vstopa novega podjetja 
na trg, majhnosti trga ter neprepoznavnosti podjetja. Pri raziskavi je bilo ugotovljeno, da 
veliko ljudi uporablja električni izparilnik. Rezultati kažejo, da je najbolj zanimiv električni 
eterični izparilnik z LED-lučko. Predvidena cena izparilnika je po analizi sodeč primerna. Pri 
vpeljavi tega izdelka na trg bi bilo treba paziti pri izbiri proizvajalca in garancijskih pogojev, 
pri katerih kaže, da so za kupca zelo pomembni. Nov izdelek bi bil vpeljan preko spletne 
strani in družbenih omrežij. Spletna stran bi morala biti kakovostna, privlačna, uporabnikom 
prijazna, zanimiva in sproti ažurirana, ključno pa je tudi uspešno oglaševanje. 
Ključne besede: električni izparilnik, difuzor, kupec, izdelek, podjetje, trg, strategija. 

SUMMARY  
The final project thesis presents the marketing plan for the distribution of an electric essential 
oil diffuser. The main purpose of this thesis is to deal with the problem of a new company 
entering the market, the problem of the small size of the market, and the problem of a 
business’s lack of recognition. The survey shows that many people use electric essential oil 
diffusers. The results show that the most interesting one is the electric essential oil diffuser 
with LED. Judging by the analysis, the estimated cost of the diffuser would be suitable. When 
launching this product on the market, the manufacturer and the warranty conditions should be 
selected with great care, since customers consider them to be very important. The new 
product would be launched on websites and social networks. The site must be exciting, 
appealing, user-friendly, interesting and constantly updated. The key is successful advertising. 
Keywords: electric evaporator, diffuser, customer, product, company, market, strategy. 
UDK: 339.138:658.511(043.2) 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev problema in opis področja 
V zaključni projektni nalogi smo proučili aktivnosti v marketinškem načrtu za distribucijo 
električnih izparilnikov (difuzorjev) eteričnih olj. V primeru, da bi se odločili za ustanovitev 
podjetja, ki bi ponujalo difuzorje, bi se soočili s težavami vstopa novega podjetja na trg, 
majhnosti trga ter neprepoznavnosti podjetja. Za obstoj morajo podjetja nenehno spremljati 
dogajanje na trgu in se primerno odzivati na spremembe. Kumar idr. (2011, 16) menijo, da 
vršni managerji zaznavajo in se pravočasno odzivajo na spremembe na trgih ter te tudi sami 
proaktivno sprožajo. V zaključni nalogi je zajeto tudi marketinško načrtovanje prodaje 
difuzorjev in prav tako marketinško komuniciranje pri tem izdelku. 
Najpomembnejša naloga marketinške politike je postavljanje konkretnih ciljev. Splošno bi cilj 
lahko opredelili kot želeno situacijo, ki naj bi se uresničila na koncu izbranega marketinškega 
raziskovalnega problema. Radonjič in Iršič (2006, 243) ugotavljata, da so šele, kadar so 
zbrane ustrezne informacije, potrebne za odločanje v marketingu, te lahko tudi sprejete 
oziroma se lahko določi strateške cilje. 
Danes imamo vse na dosegu roke. Preko spleta lahko v trenutku pridemo do informacije, 
izdelka, storitve ipd., ki jih potrebujemo ali iščemo. Prav tako bliskovito prihaja do 
sprememb, tako političnih, gospodarskih itd., vse to pa se odraža tudi v našem življenju. 
Inovativnost v nekaj besedah pomeni: drugačnost, presenetiti, biti korak pred konkurenco, 
vnesti svežino in drugačnost na trg ter izvirnost. 
Na trg vstopamo s strategijo vstopa, ki jo izberemo v določenem trenutku na podlagi lastnih 
zmožnosti, ciljev in presoje okolja. Pred vstopom na trg moramo identificirati možne in 
dejanske dobavitelje, konkurente in kupce. Ključna dejavnika tržnega uspeha sta 
pripravljenost podjetja na vstop na trg in učinkovitost, s katero bomo to izvedli. Na 
uresničevanje potrebnih aktivnosti in izoblikovanje marketinškega programa vpliva izbira 
primerne strategije vstopa. Trg je nepredvidljiv in tudi neprijazen. Za to, da izberemo 
primerno strategijo za vstop na trg, ga moramo podrobno analizirati. Iršič, Milfelnerin in 
Pisnik (2016, 74) predlagajo, da se rezultati raziskave upoštevajo pri oblikovanju strategij kot 
tudi ciljev na področju marketinga, saj tako raziskava doseže svoj namen, ki je, da 
izoblikujemo stvarne cilje za podjetje ter dosežemo želeno konkurenčno mesto na izbranem 
trgu. 

1.2 Namen in cilji naloge 
Namen zaključne naloge je bil raziskati potencial slovenskega trga za trženje električnih 
eteričnih izparilnikov. 
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Cilji zaključne naloge:  
 Proučiti dostopno strokovno literaturo s področja marketinga ter uvajanja izdelkov na trg. 
 Določiti ciljne skupine na nabavnem in prodajnem trgu. 
 Analizirati trg električnih izparilnikov eteričnih olj. 
 Načrtovati taktično-operativne cilje in marketinške aktivnosti. 

1.3 Uporabljene metode 
Zaključna naloga je napisana na podlagi marketinškega raziskovanja s pomočjo tuje in 
domače strokovne literature in virov. V teoretičnem delu smo uporabili deskriptivni pristop, 
in sicer metodi analize in kompilacije.  
V empiričnem delu pa smo uporabili analitični pristop z deduktivnim sklepanjem. Pri tem 
delu naloge smo uporabili metodo spletnega anketiranja in SWOT-analizo. Podatke, ki smo 
jih pridobili s pomočjo ankete, smo grafično predstavili. Anketa je bila prostovoljna in 
anonimna, vprašanja so bila zaprtega in odprtega tipa. Anketiranih je bilo skoraj 250 oseb, 
večinoma starih od 20 do 60 let. Anketiranje je potekalo na spletnem portalu. Anketiranci so 
bili seznanjeni z namenom raziskave.  

1.4 Predpostavke in omejitve naloge 
Predvidene omejitve: 
 omejitev zaključne naloge predstavlja obsežnost zastavljene naloge; 
 vzorec anketiranih oseb ni bil naključen; 
 nedostopnost do nekaterih podatkov pri podjetjih in 
 pomanjkanje izkušenj na področju marketinga. 
Pri pisanju zaključne naloge smo uporabili dostopno strokovno literaturo in članke iz 
časopisov, revij ter druge spletne vire. V pomoč je bilo tudi vse dosedanje znanje, pridobljeno 
med študijem in tudi v 15. letih delovnih izkušenj. 
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2 POTROŠNIŠKI MARKETING 
Strinjamo se z Inkretom (2010), ki je napisal, da ne drži, da današnji kupci niso lojalni, ampak 
so bistveno bolj zahtevni, nezaupljivi ter zvesti le tistim, ki dobro svetujejo in nudijo 
informacije pri pomembnih odločitvah. Vse večja ponudba in vse nižja kupna moč silita 
kupca, da dobro pretehta, katerega ponudnika bo izbral.  
Hiter življenjski slog, sodobne spletne tehnologije in večinoma nizka kupna moč nas prisilijo 
v raziskavo trga, proučevanje izdelka, preverjanje raziskav in prebiranje različnih mnenj, 
preden se odločimo o nakupu. Zaradi vsega tega smo kupci vse bolj nezaupljivi, previdni, 
preudarni in radovedni, skratka vse bolj zahtevni.  
Zaradi svojih zdravilnih moči so eterična olja vse bolj priljubljena in tako tudi eterični 
izparilniki vse bolj iskani. Kakovostni eterični difuzor z modnim oblikovanjem bi bil v 
današnjem času lahko zanimiva tržna niša. 
Boljši položaj med konkurenti si lahko podjetja zagotovijo z oskrbovanjem posameznih 
segmentov kupcev na trgu, vendar morajo predhodno ugotoviti, katere tržne segmente bi 
lahko uspešno zadovoljili. Osredotočiti se morajo na potrebe, lastnosti in želje kupcev. 

2.1 Segmentiranje in pozicioniranje 
Segmentiranje 
Namen segmentiranja trga je določiti možnosti homogenizacije trga za potrošnjo določenega 
izdelka ali storitve na heterogenem trgu potrošnikov. Segmentiranje trga opredelimo tudi kot 
razdelitev trga na skupine kupcev, ki imajo nekatere skupne značilnosti. Segmentacijo trga je 
mogoče prikazati na pet načinov: nesegmentiran trg, totalno segmentiran trg, segmentiran trg 
glede na dohodek, segmentiran trg glede na starost, segmentiran trg glede na dohodek in 
starost. Namen segmentiranja je tudi odkrivanje konkretnih potreb skupin kupcev na nekem 
območju (Devetak 2007, 73). 
Snoj in Gabrijan (2015, 181) trdita, da je za naravnanost na potrošnike značilno, da v 
posamezni organizaciji izvajalci marketinga skušajo povezati težave potrošnikov z 
obstoječimi ali novimi izdelki, ki bodo te težave rešili. Gre za vzajemno zadovoljevanje 
potreb izvajalcev marketinga ter potrošnikov z namenom ustvarjanja dolgoročnih odnosov 
med njimi. 
Kos (2012) ugotavlja, da pri segmentih kupcev podjetje jasno pozna potrebe potencialnih 
kupcev. Podjetje nazorno segmentira kupce in to tudi definira. Te kupce lahko tudi poimensko 
našteje ali opredeli glede na demografske, psihološke in druge opise. Podjetja imajo kupce 
jasno segmentirane in se zavedajo prioritetnih segmentov glede na velikost ali vrednost. 
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Podobno segmentacijo opisujejo tudi Podnar, Golob in Jančič (2007, 63), in sicer trdijo, da 
moramo, da kasneje lažje izberemo marketinške strategije, najprej deliti potrošnike oziroma 
trg na pomensko zanimive skupine s podobnimi značilnostmi, te pa podrobno analizirati.  
Malo drugače pa pri segmentaciji Vuković in Završnik (2010, 28) združujeta spremenljivke v 
štiri skupine, in sicer na geografske, demografske, psihografske in vedenjske spremenljivke. 
V našem primeru bi kupce segmentirali takole: 
 geografske spremenljivke: za naše podjetje bi bila zanimiva celotna Slovenija; 
 demografske spremenljivke: prebivalstvo, staro med 20 in 65 let, ne glede na spol in 

status itd.; 
 psihografske spremenljivke: vsi socialni razredi; 
 vedenjske spremenljivke: uporabniki in potencialni uporabniki eteričnih olj. 
Pozicioniranje 
Ko imamo določene segmente in poznamo merila, na podlagi katerih se potrošniki v teh 
segmentih odločajo, je pravi trenutek za oblikovanje ponudbe, ki bo prilagojena željam, 
pričakovanjem in potrebam izbranih potrošnikov. Gre v bistvu za proces pozicioniranja. To je 
postopek oblikovanja tržne znamke ali izdelka, podobe podjetja ter ponudbe z namenom 
pridobitve vidnega mesta z določeno vrednostjo v očeh ciljnih kupcev (Podnar, Golob in 
Jančič 2007, 105). 
Pozicijo izberemo tako, da oblikujemo obljubo, ki bo boljša ali drugačna od konkurence in 
hkrati tudi v skladu z željami kupcev. Pri pozicioniranju smo odvisni tudi od kulture 
organizacije ter razpoložljivih virov. S tem, ko se želimo čim bolj približat ciljnemu trgu, se 
odrekamo preostalim skupinam in s tem delu prihodka, ki bi nam ga te prinesle (Podnar, 
Golob in Jančič 2007, 107). 
Da podjetje uspe na spletu, je najbolj pomembno, da: 
 je na spletu vidno končnim uporabnikom,  
 prav ti dobijo pozitivno mnenje o tem podjetju,  
 obiskovalci ponovno obiščejo spletno stran, 
 jo priporočajo tudi drugim,  
 kupca prepriča in spodbudi k nakupu,  
 je spletna stran sproti ažurirana, kar omogočajo sistemi CMS1,  
 je komuniciranje preko spleta prilagojeno ciljni skupini,  
 se tudi sledi statistiki obiskanosti spletne strani, kot meni tudi Korelc (2010, 158). 

 

                                                 
1 Content Management System (slovensko: sistem za upravljanje vsebin). 
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Korelc (2010, 158–159) še poudarja, da mora biti spletna stran dobro umeščena v spletne 
iskalnike, saj je to najpomembnejši dejavnik za uspešen spletni nastop. Preko spletnih 
iskalnikov večina uporabnikov išče vse, kar potrebuje. Dobro umeščena spletna stran v 
spletne iskalnike je tako tudi bolj obiskana. Tudi ažuriranje spletne strani je zelo pomembno, 
saj tako uporabniki dobijo občutek, da spletna stran živi. S tem, ko spletno stran v celoti, ali 
pa vsaj delno, urejamo sami, si tudi znižamo stroške ažuriranja ter nismo odvisni od izvajalca. 
Pozicioniranje je uspešno tedaj, ko je vidik ciljne skupine sprejet in izvajalec trženjskih 
aktivnosti razume, kako ciljna skupina zaznava izdelke v njihovi kategoriji in kako pripisuje 
pomen posameznim atributom (Gabrijan in Snoj, 2012, 111). 
Pri pozicioniranju v našem podjetju bi poskušali izpostaviti konkurenčne prednosti, in sicer:  
 osebne lastnosti storitve (hitrost, vljudnost, zanesljivost), 
 koristi, ki jih izdelek prinaša kupcu (občutek zadovoljstva), 
 cena (zmerna), 
 lokacija (spletna stran, družbena omrežja), 
 kakovost (visoka), 
 zunanji videz (privlačnost, atraktivnost), 
 tehnične lastnosti (uporabnost). 

2.2 Marketinško okolje 
Podnar, Golob in Jančič (2007, 31) opozarjajo, da moramo za postavitev pravih ciljev poznati 
prave poti, da pridemo do njih, za izbiro pravih poti pa je potrebna marketinška analiza. Ta je 
pomembna za učinkovito marketinško načrtovanje, ki sloni na poznavanju trendov in okolja. 
Za lažje razumevanje marketinškega okolja ga razdelimo na zunanje makro ter mikro okolje 
in notranje okolje.  
Makro okolje so vse tiste večje spremembe v širšem okolju, na katere nimamo vpliva, vendar 
se jim lahko prilagajamo. Podnar, Golob in Jančič (2007, 32) omenjajo, da te dejavnike 
analiziramo lahko s tako imenovano analizo PESTO.  
Na podlagi te analize dejavnike, ki vplivajo na podjetje, razdelimo v pet skupin: 
 politični in pravni dejavniki, 
 ekonomski dejavniki, 
 sociokulturni dejavniki, 
 tehnološki dejavniki, 
 dejavniki naravnega okolja. 
Pri mikro okolju pa proučimo trg, konkurenco in potrošnike. 
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Notranje okolje v podjetju pa lahko analiziramo s SWOT-analizo, iz katere izhaja splošna 
strategija:  
 Strengths – gradimo na prednostih, 
 Weaknesses – odpravimo pomanjkljivosti, 
 Opportunities – izkoristimo priložnosti in 
 Threats –izognemo se nevarnostim. 
Slika 1 bolj nazorno prikazuje SWOT-analizo. Uporabna je v nešteto primerih in za vse 
organizacije. Uporaba pomeni, da analiziramo prednosti in slabosti, ki se pojavljajo v 
notranjem okolju podjetja ter priložnosti in nevarnosti, ki jih predstavlja zunanje okolje, na 
katerega lahko vplivamo. Je zelo preprosta za uporabo za vse poslovne subjekte. Edina slabost 
je, da temelji na subjektivnih ocenah. 
V nadaljevanju v točki 4.2 sledi SWOT-analiza za prodajo električnega eteričnega izparilnika.  

  
Slika 1: SWOT-analiza 

2.2.1 Konkurenca 
Oblikovati želimo marketinški načrt za nov izdelek, zato moramo analizirati konkurenco. 
Najprej moramo identificirati potencialne tekmece, nato pa jih še proučiti. Opredelili bomo 
njihove splošne značilnosti, prednosti, slabosti in tudi marketinške strategije. Pompe in Vidic 
(2008, 51) pravita, da je najpomembnejši podatek o konkurenci ta, ki nam izda tekmečeve 
načrte. Do teh se dokopljemo najtežje, saj gre za poslovne skrivnosti, vendar lahko z obiskom 
njihovih stojnic ali sejmov in drugih srečanj, kjer se predstavijo, pridemo tudi do teh 
informacij.  
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2.2.2 Dobavitelji 
Dobavitelji lahko drugače imenujemo tudi nabavni viri. Lahko so lokalni ali globalni. Za 
vrednotenje potencialnih dobaviteljev mora podjetje določiti merila za vrednotenje. Poleg 
cene je tudi kakovost ena od zelo pomembnih meril. Lokalni dobavitelji so v prednosti zaradi 
lažjega komuniciranja in krajšega roka dobave, medtem ko so globalni viri v prednosti zaradi 
nižje cene. 

2.3 Osebna prodaja 
Pri osebni prodaji prodajalec vzpostavi neposreden stik s kupcem (npr. prodajalci 
nepremičnin). Slabosti so visoki stroški, nizek doseg in frekvenca ter slab nadzor nad 
prodajalci in njihovo komunikacijo. Prednosti pri tej obliki prodaje pa so:  
 takojšnja povratna informacija o uspešnosti komuniciranja (takojšnja povratna 

informacija o odjemalčevem mnenju glede izdelka ali o konkurenci);  
 večje zaupanje odjemalcev pri osebnem pristopu kot pri oglaševanju iz množičnih 

medijev.  
 večja učinkovitost – boljše razvijanje odnosov z odjemalci; 
Cilji osebne prodaje so:  
 prepričati odjemalca za nakup izdelka ali storitve,  
 informiranje odjemalcev o določenih lastnostih izdelka ali storitve, 
 ponujanje dodatnih storitev in 
 zbiranje informacij o odjemalcih. 
Poznamo več vrst osebne prodaje, in sicer neposredno prodajo, v prodajalni in na 
medorganizacijskih trgih (Iršič, Milfelner in Pisnik 2016, 176–177). 

2.4 Spletni marketing 
Za marketinške aktivnosti, ki so kakor koli povezane z internetom, oz. kjer komunikacijska 
pot poteka preko interneta, pravimo, da so združene v spletni marketing.  
Kot prikazuje tudi Slika 2, so te aktivnosti naslednje: 
 spletno oglaševanje,  
 spletna stran oz. trgovina,  
 oglaševanje preko elektronske pošte,  
 oglaševanje preko družbenih omrežij in  
 tudi umestitev v spletnih iskalnikih (Malinca, 2016). 



 

8 

 
Slika 2: Spletni marketing 

Korelc (2010, 148) svari, da se moramo zavedati, da je konkurenca na spletu oddaljena le en 
klik. Kupec se na spletu lahko le z enim klikom obrne na konkurenco. Ni potrebno veliko, da 
ga izgubimo, zelo težko pa ga pridobimo nazaj. Še toliko hitreje se to zgodi na spletu, kjer se 
kupec lahko v kratkem času pozanima o ponudnikih. 
Korelc (2010, 148) navaja le sedem korakov za učinkovit spletni nastop: strateški tržni 
koncept, jasna struktura, privlačna oblika, marketinške vsebine, optimizacija za iskalnike, 
enostavno urejanje vsebin in promocija. Gre za sedem korakov, ki jasno povedo, kako do 
uspeha na spletu.  
Zato bi torej na trg vstopili s privlačno spletno stranjo, ki bi bila hkrati tudi preprosta za 
uporabnika in bi mu nudila koristne informacije. Stran bi bila tudi preprosta za ažuriranje, da 
bi jo lahko sami posodabljali in imeli tako nižje stroške. Oglaševali bi preko elektronske 
pošte, družbenih omrežij (nagradne igre, popusti) in poskrbeli za dobro umestitev v spletne 
iskalnike. 
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3 MARKETINŠKI SPLET ELEKTRIČNEGA ETERIČNEGA IZPARILNIKA 

3.1 Električni eterični izparilnik 
Električni eterični izparilnik imenujemo tudi aromadifuzor. Namenjen je vlaženju zraka in 
hkrati odišavljenju prostora. Deluje tako, da hladno uparja eterična olja s pomočjo ultrazvoka. 
Brez segrevanja se eterična olja uparijo v prijetno in sproščujočo meglico. Nekateri imajo 
vgrajeno tudi LED-diode za osvetlitev. Poleg doma se eterični izparilniki vse več uporabljajo 
tudi v pisarnah in drugih delovnih prostorih. Kot se razvija uporaba eteričnih olj za sproščanje 
in zdravljenje ali blaženje zdravstvenih težav, tako tudi narašča povpraševanje po različnih 
izparilnikih. 
Kakovost izdelka je nujna za uspeh na trgu. S kakovostjo pridobimo višji dobiček, zaupanje in 
zvestobo strank, manjše stroške zaradi reklamacij, ugled ter pozitivno podobo. Pri izparilniku 
je zelo pomembno tudi oblikovanje izdelka. Izdelek s svojim videzom kupca pritegne ali pa 
ne. Z oblikovanjem lahko dosežemo višjo zaznano vrednost izdelka. Podoba izdelka je 
sestavljena iz niza mnenj, predstav in vtisov odjemalca. Pozitivna oz. uspešna podoba izdelka 
je lahko začetek nastajanja blagovne znamke. Ta nastane s tradicijo, pozitivno podobo, 
zadovoljstvom odjemalcev, ne nazadnje pa sta pomembna tudi embalaža in označevanje, saj 
odjemalec dobi prvi stik z izdelkom prav prek njiju.  
Cilj večine podjetij je dobiček in pri tem je pomemben zadovoljen kupec, saj je verjetnost, da 
se bo ponovno odločil za nakup izdelka, večja, kot če ni zadovoljen. Težje pridobimo nove 
kupce, kot obdržimo stare. Poleg tega zadovoljni kupec širi pozitivne informacije o podjetju 
(Možina, Zupančič in Postružnik 2010, 321). 

3.1.1 Raziskave in razvoj 
Uporaba dišavnic in različnih preparatov (hidrolatov, eteričnih olj, čajev itd.) sega v daljno 
preteklost. Egipčani so z njimi balzamirali mumije, Grki so jih uporabljali za razkuževanje v 
času epidemij in Rimljani v industriji parfumov. Že tisočletja se dišeče rastline uporabljajo za 
zdravljenje telesnih in duševnih težav. 
Poznamo več vrst uporabe eteričnih olj. Osredotočili se bomo na inhalacijo. Ta je lahko 
neposredna, tako imenovana parna inhalacija, ali pa posredna z izparilniki. Za inhaliranje 
poznamo navadne izparilnike in električne, te pa z LED-lučko ali brez nje.  
Izdelki imajo vse bolj omejeno življenjsko dobo, saj vse hitreje zastarajo zaradi hitrega 
pretoka informacij po spletu. Že v istem trenutku, ko nekaj objavimo, to lahko vidi ogromno 
ljudi, dobi iz tega neko novo idejo ali pa idejo kopira in že dobimo podoben ali boljši izdelek. 
Vsakdo si želi, da bi imel uveden izdelek na trgu čim daljšo življenjsko dobo. Kodrin, Kregar 
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Brus in Šuster Erjavec (2013, 136) pišejo, da morajo tržniki pri tem upoštevati, ali gre za slog, 
ki ponavadi traja dalj časa, modo, ki je lahko trenutno sprejeti slog, ali modno muho.  
Potrebe, želje ter okusi kupcev se nenehno spreminjajo. Tudi nove tehnologije so na dnevnem 
redu, na drugi strani pa se temu prilagaja tudi ponudba. Ni postanka ali odmora pri 
spreminjanju tako povpraševanja kot ponudbe, nenehno se spreminjata oba. 
Lahko bi rekli, da je trenutno sprejeti slog, da se doma uporablja električni eterični izparilnik 
z LED-lučko. Glede na to, da se izdelki neprestano spreminjajo, bo tudi ta zastarel in ne bo 
več tako zanimiv. Na trg nenehno prihajajo novejši izdelki, odhajajo pa zastareli, zato podjetja 
ustvarjajo nove. Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec (2013, 130–131) navajajo, da trg, 
tehnologija, okolje, ekologija in zakonodaja ključno vplivajo na razvoja novih izdelkov. 
»Bolj inovacija posega po neuresničljivem, večji idejni prostor odpira drugim, bolj 
uresničljivim idejam. Bistvo ustvarjalnega procesa je, da iz neuresničljivih idej ustvarja 
uresničljive priložnosti.« (Makovec Brenčič in Hvala 2006, 125). 

3.1.2 Garancijski pogoji 
Električni eterični izparilnik spada med elektro-medicinske pripomočke, namenjene osebni 
uporabi, in sicer med električne aparate, namenjene izboljšanju zdravstvenega stanja in 
telesnega počutja. Tako se torej po Pravilniku o blagu za električni eterični izparilnik izda 
garancija za brezhibno delovanje. Garancija je običajno eno leto, pri nekaterih proizvajalcih 
pa tudi dve leti od nakupa. (Pravilnik o blagu, za katero se izda garancija za brezhibno 
delovanje, 1131). 
Zakon o varstvu potrošnikov določa, da mora garant (proizvajalec, uvoznik ali prodajalec) 
potrošniku v garancijskem roku brezplačno odpraviti napake. Garant ima 45 dni časa, da 
napako odpravi ali pa kupcu blago zamenja. Če v tem roku garant ne stori ne enega ne 
drugega, pa lahko potrošnik odstopi od pogodbe in zahteva vračilo sorazmernega dela ali 
celotne kupnine. V primeru nastale škode lahko uveljavlja tudi vračilo te. Do vračila kupnine 
lahko tako pride tudi v primerih, ko izdelek ni več dobavljiv oz. ga ni več na trgu (ZVPot-
UPB2, 11845). 
Ne glede na garancijo garant jamči tudi za vse stvarne napake za vsak prodan izdelek.  
»Napaka je stvarna: 
1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet; 
2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa 

je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana; 
3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma 

predpisane; 
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4. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil 
vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.« (ZVPot-UPB2, 11845). 

Za reklamiranje stvarne napake ima kupec dva meseca od odkritja stvarne napake (za napake, 
ki se na izdelku pokažejo po dveh letih od prevzema prodajalec ne odgovarja več) ter po lastni 
izbiri lahko zahteva odpravo napake ali vračilo plačanega zneska v sorazmerju z napako ali 
zamenjavo blaga ali vračilo plačanega zneska (ZVPot-UPB2, 11845). 
Potrošnik mora natančno opisati napako in garantu omogočiti, da izdelek pregleda. Če napaka 
ni sporna, mora garant potrošniku v roku osmih dni ugoditi reklamacijskemu zahtevku. Če pa 
o napaki obstaja spor, mora garant v istem roku podati potrošniku pisen odgovor.  

3.1.3 Dodatne storitve 
Poleg električnega eteričnega izparilnika bi ponudili tudi širok izbor kakovostnih eteričnih olj. 
Ob nakupu vsakega izparilnika bi k temu dodali še brezplačno eterično olje. Kot dodatno 
storitev bi ponudili tudi brezplačne recepte na spletni strani ali pa jih priložili difuzorju. V 
prazničnem času bi bilo smiselno k ponudbi dodati tudi darilno embalažo.  

3.2 Prodajni pogoji 
Vsi elementi trženjskega spleta ustvarjajo stroške, razen cena, ki ustvarja prihodek. Ceno 
določamo in prilagajamo sami. 
Prodajne cene se oblikujejo tako, da:  
 se določijo cilji trženja,  
 se glede na prag dobička določita spodnja in zgornja meja prodajne cene, 
 se opredeli cenovna strategija glede na konkurenco, 
 se upoštevajo vplivi življenjskega ciklusa izdelka, prodajnih stroškov in stroškov 

vzdrževanja zalog (Podjetniški portal, 2016). 
Cena je gotovo pomemben dejavnik, ki vpliva na nakupno odločitev kupca. Če je previsoka, 
bomo najverjetneje kupce odgnali, če pa je prenizka, ne bomo pokrili stroškov, od katerih je 
odvisno tudi preživetje podjetja. Verjetno je prav zaradi tega med podjetji najbolj priljubljena 
stroškovno usmerjena cenovna strategija. Najosnovnejša metoda v okviru te strategije je 
metoda »stroški plus«, s katero izračunamo povprečne stroške in dodamo maržo, ki jo želimo. 
Ta metoda je zelo preprosta, vendar ima dve pomanjkljivosti: v praksi težko določimo celotne 
stroške na enoto in marža je pri tej metodi vezana na želen dobiček, nikakor pa ne na 
povpraševanje (Podnar, Golob in Jančič 2007, 135–139): 
. 
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Cena s pribitkom = stroški na enoto × (1 + delež pribitka) 
Pri določitvi cene izdelku/storitvi upoštevamo poslovne stroške, cene konkurence ter 
elastičnost povpraševanja (kako se kupci odzovejo na ceno), proizvodnje kapacitete, 
načine/stroške distribucije, politiko cen podjetja. Ob tem določimo tudi popuste, plačilne 
pogoje in rok plačila. Med poslovne stroške zajamemo stroške proizvodnje, dostave, 
morebitnega skladiščenja, prodaje, davke in druge, s tem povezane dajatve (Podjetniški portal, 
2016). 

3.2.1 Cena električnega eteričnega izparilnika 
Pri nižjih cenovnih razredih je cena glavni element konkurenčnosti, pri višjih cenovnih 
razredih pa so kakovost izdelka, uporabnost, oblikovanje bolj pomembni od cene. Podjetje se 
s politiko cen prilagaja in vpliva na trg, poleg tega pa je cena eden najbolj občutljivih 
elementov poslovne politike in hkrati tudi instrument, ki služi ciljem poslovne strategije. 
Cena je pomembno marketinško orodje, zato mora podjetje pri njenem določanju upoštevati 
več faktorjev, in sicer proizvodne stroške, cene podobnih izdelkov konkurence, stroške 
distribucije in vrednost, ki jo kupec dojema (Portelli 2005, 22). 
Naše podjetje se želi pozicionirati kot prodajalec kakovostnih izdelkov za zmerno ceno. 
Primer izračuna cene električnega eteričnega izparilnika ob predpostavki, da bi strošek na 
enoto znašal približno 22,00 EUR: 
 

Cena s pribitkom 35,90 EUR = stroški na enoto 
22,00 EUR × (1 + 0,632 delež pribitka) 

Slovenski ponudniki na spletu ponujajo enakovreden izdelek po naslednjih cenah: Mimovrste 
23,40 EUR, Ideo 29,90 EUR, Aromazen 39,90 EUR, Meditest 59,99 EUR, itd. Ker želimo 
biti konkurenčni, vendar moramo pokriti stroške, bi bila cena na primer 35,90 EUR, torej 
63,20 % delež pribitka. S časom bi si ob predpostavki, da bi povpraševanje naraščalo, izborili 
nižjo nabavno ceno in tako bi lahko znižali prodajno ceno, vendar bi morali za pridobitev 
kupcev tudi oglaševati, s tam pa bi nastali dodatni stroški. 

3.2.2 Carina 
Pri trgovanju med članicami Evropske unije se ne opravljajo carinski pregledi niti se ne 
plačujejo dajatve, ker ima Evropska unija enotno carinsko območje, pri trgovanju z ostalimi 
državami pa velja enotna carinska politika EU. Pri nabavi ali prodaji blaga na območju 
Evropske unije po Carinskem zakonu (CZ 1995) je enotna carinska stopnja v višini 15 % od 
carinske vrednosti blaga. 
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3.2.3 Tveganje in kreditiranje 
Pri prodaji električnih izparilnikov lahko pride tudi do tveganj. Eno od njih je lahko tveganje 
za nepravilno delovanje ali celo nedelovanje električnega izparilnika. To tveganje je sicer 
nizko, vendar pa ni izključeno. V primeru nedelovanja ali pojava skrite napake v 
garancijskem roku se izparilnik zamenja ali pa se napaka odpravi.  
Kreditiranju se bomo težko izognili pri nabavi, vendar se lahko odločimo za minimalne 
zaloge, da bodo tudi stroški kreditiranja in zalog čim nižji. Pri kreditiranju prodaje bi bilo na 
začetku najmanj tvegano, če bi kupci ob naročilu izdelek plačali po predračunu, z gotovino ali 
po povzetju. Pri tem bi se izognili kreditiranju ter plačilni nedisciplini. 

3.3 Trženjske poti 

3.3.1 Trženjske poti 
Vse trženjske poti ločimo glede na število posrednikov med proizvajalcem in končnim 
potrošnikom, in sicer na: 
 neposredne trženjske poti: med proizvajalcem in potrošnikom ni posrednikov; 
 posredne trženjske poti: med proizvajalcem in potrošnikom lahko najdemo še zastopnike, 

trgovine na debelo in trgovino na drobno. 
Proizvajalci izbirajo, kakšna bo trženjska pot njihovih izdelkov. Glede na izbiro posrednikov 
jo ločimo tudi na:  
 Ekskluzivno: Izdelki na ekskluzivni trženjski poti so izdelki višjega cenovnega razreda 

priznanih blagovnih znamk. Proizvajalec ima pri takih izdelkih zelo stroga merila pri 
izbiri posrednikov. 

 Selektivno: Proizvajalec se odloči za manj posrednikov (npr. avtomobili). 
 Intenzivno: Proizvajalec izbere več posrednikov. 
Izbira trženjske poti je odvisna od pokvarljivosti izdelkov, vrednosti, skladišč posrednikov, 
ravnanja konkurence itd. 
Ker šele vstopamo na trg, bi najprej izbrali posredno trženjsko pot, pri kateri bi bili posredniki 
med proizvajalcem in kupcem. Raziskati je treba proizvajalce in najti zanesljivega 
dobavitelja, ki nudi ugodne, vendar tudi kakovostne izdelke. Tudi reševanje reklamacij je 
pomembno. Spletne strani, kot so eBay, Alibaba itd., nudijo informacije o zadovoljstvu 
kupcev in tudi, koliko časa je podjetje njihov ponudnik, da vemo, da gre za resnega 
ponudnika. Le tako bomo sčasoma dobili pravega dobavitelja, s katerim se bomo lahko 
povezali in postali selektivni ali ekskluzivni ponudnik in tako pridobili prednost pred 
konkurenti. 
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3.3.2 Zasnova trženjskih poti za električni eterični izparilnik na slovenski trg 
Pravijo, da je slovenski trg majhen, vendar je to relativno. Za začetek je tudi domači trg izziv. 
S takim specifičnim izdelkom, kot je električni eterični izparilnik, bi bilo najbolj ekonomično 
in smiselno začeti s prodajo preko družbenih omrežij (Facebook, Twitter;), in sicer prav v 
Sloveniji. Vsekakor mora biti podjetje tudi vidno z zanimivo spletno stranjo, da lahko 
potencialni kupec pride do informacij, ki jih želi (o garanciji, tehničnih podatkih itd.). 
Zasnova trženjskih poti za električni eterični izparilnik na slovenski trg bi bila odvisna od 
povpraševanja. Za začetek bi bilo smiselno nabavljati manjše količine, dokler ne bi »prebili 
ledu«. Recimo preko spletnih strani, kot so: Amazon, eBay ali Alibaba, se najdejo tudi 
ponudniki ali proizvajalci, ki so pripravljeni prodati tudi manjše količine. Ponudili bi več 
različnih modelov električnega izparilnika in zato bi mogoče našli več 
proizvajalec/ponudnikov tega izdelka. Sčasoma bi spoznali, kako so stranke zadovoljne z 
določenim izdelkom, kako se ta obnese, ali se kvari, kako je z reševanjem reklamacij z našim 
dobaviteljem itd. Na podlagi teh izkušenj bi kasneje lahko tudi sklenili pogodbo z 
dobaviteljem in bi pri njem nabavljali večje količine izdelkov ter si tako pridobili nižje 
nabavne stroške.  

3.3.3 Transport 
Pri lansiranju izdelka ali storitve na trg govorimo tudi o nadzorovanju in upravljanju 
prodajnih poti, po kateri potuje izdelek ali storitev do kupca (Manoilov 2010, 10). 
Merila za izbiro transporta so: stroški, potovalni čas, zanesljivost, zmožnost (pomemben, če 
izdelek potrebuje posebno rokovanje, temperaturo itd.), varnost in sledljivost. Pri transportu 
lahko izbiramo med: cestnim, železniškim, letalskim in pomorskim. Vsaka vrsta transporta 
nosi svoje stroške. 
V primeru nabave električnih izparilnikov bi bilo smiselno uporabiti transport, ki omogoča 
dokaj hitro dostavo po zmerni ceni. Najbolj poceni bi bil transport po vodi, vendar bi trajal 
najdlje. Kar se tiče hitrosti, bi bil najhitrejši transport po zraku, vendar bi bili stroški najvišji. 
Stroški na enoto se znižajo, če naročimo večjo količino, zato bi bilo smiselno, da v našem 
primeru naročimo več izparilnikov hkrati. Ker vsaka stranka želi prejeti naročeno blago čim 
prej in nerade dolgo čakajo, je treba sprejeti kompromis med stroški in časom dobave (Palmer 
2000, 397–398). 
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3.4 Marketinško komuniciranje 
Marketinško komuniciranje je proces, sestavljen iz organizacije, sredstev, metod in sporočil 
za prenašanje informacij o izdelku. S tem pripomoremo k lažji in hitrejši kupčevi izbiri 
(Vuković in Završnik 2010, 107). 
Ena izmed sestavin trženjskega spleta je tudi marketinško komuniciranje. Prodajalec mora 
komunicirati z obstoječimi in potencialnimi kupci, poleg tega, da ponudi dober izdelek, ob 
cenovni politiki in izbrani tržni poti. Gre za splet različnih aktivnosti, kot so informiranje, 
spominjanje, prepričevanje, povezovanje proizvajalca s kupcem (Vuković in Završnik 2010, 
107). 
Da je ponudba podjetja sprejeta, morajo potrošniki zanjo najprej izvedeti, jo nato spoznati in 
na podlagi tega morda tudi ceniti. Vse komunikacijske dejavnosti, s katerimi podjetje obvešča 
kupce na ciljnem trgu o svojih ponujenih izdelkih ali storitvah, sestavljajo marketinško 
komuniciranje. Nobena marketinška strategija ne bo uspešna brez ustreznega marketinškega 
komuniciranja. Komuniciranje podjetja mora biti ekonomično, ojačevalno, koherentno, 
konsistentno, kontinuirano in komplementarno in ne nazadnje tudi učinkovito in uspešno. 
Zelo dober prodajalec naredi že dober prvi vtis, razume svoj posel ter ima določeno širino 
znanja. Hkrati je tudi privržen podjetju, stranki je dober poslušalec ter se zna prilagajati 
komunikacijskemu slogu stranke, obvezno pa mora biti zanesljiv, vreden zaupanja (Grlica 
2007, 226). 
Da vzpostavimo in dosežemo komunikacijo s potrošniki, moramo uporabiti različna orodja in 
medije komuniciranja. Podnar, Golob in Jančič (2007, 163) razvrščajo orodja v naslednje 
sklope:  
 oglaševanje (tiskano, elektronsko, plakati, letaki), 
 pospeševanje prodaje (popusti, vzorci, darila),  
 odnos z javnostmi in publiciteto (letna poročila, sporočila za javnost), 
 osebna prodaja (v trgovini, stojnice, sejmi),  
 neposredni in interaktivni marketing (neposredna pošta, SMS). 
Najprej se moramo odločiti, kaj bi z marketinško-komunikacijsko strategijo radi dosegli – ali 
je to informirati, prepričati ali doseči vedenjski odziv – vendar so vse dejavnosti pogojene z 
razpoložljivimi sredstvi v podjetju (Podnar, Golob in Jančič 2007, 162–164). 
Internet je v marketinško komuniciranje prinesel veliko novosti. V kratkem času je postal 
eden ključnih medijev za oglaševanje. Močno je spremenil nakupno vedenje uporabnikov 
prav zaradi svojih značilnosti, in sicer imajo kupci z internetom vse večji nadzor nad 
procesom trženja ter jim je omogočeno sodelovanje pri deljenju mnenj in informacij o 
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izdelkih kot tudi o ponudnikih. Tako kupci ne spremljajo le komunikacije, ampak pri njej 
lahko tudi aktivno sodelujejo (Rolih 2007, 18).  
Vendar podjetje ne komunicira le z najpogostejšimi orodji komuniciranja, ampak tudi s ceno 
izdelka, obliko in barvo embalaže, obleko in vedenjem prodajalca, prodajnim prostorom in 
tudi z dopisi podjetja. Vse, kar pri kupcu pusti vtis, je komuniciranje, ne glede na to, ali je 
pozitivno ali negativno, zato se mora celoten trženjski splet povezovati, da dosledno 
posreduje želeno sporočilo in strateško pozicioniranje (Kotler 2004, str. 565).  
Oglaševalska orodja, ki jih uporabljamo v našem podjetju:  
 oglasi na družbenih omrežjih, 
 nagradne igre na družbenih omrežjih, 
 oglaševanje preko elektronske pošte.  
V organizacijah je oglaševanje različno organizirano. V manjših podjetjih za oglaševanje 
skrbi kdo iz prodaje, nekatera podjetja to prepustijo oglaševalskim agencijam, v večjih 
podjetjih pa za to skrbi za to postavljen oddelek.  
Pospeševanje prodaje se od oglaševanja razlikuje po tem, da je pospeševanje namenjeno 
povečanju prodaje na kratek rok. Kotler (2004, 609) pravi, da oglaševanje ponudi razlog, 
pospeševanje prodaje pa spodbudo za nakup. Oglaševanje poteka nenehno, medtem ko je 
pospeševanje občasno, ko želimo obveščati, svetovati in stimulirati kupca, da se odloči za 
nakup.  
Za oglaševanje električnega izparilnika bi najprej uporabili splet, kjer so stroški oglaševanja 
najnižji, lahko pa dosežemo veliko kupcev. Taki spletni mesti sta lahko spletna stran 
Bolha.com ter Facebook. Poleg tega bi lahko poslali oglas oz. ponudbo na čim več naslovov 
preko elektronske pošte in tudi preko SMS-sporočil. Čim prej ali pa, ko bi s prodajo pridobili 
več sredstev, bi bilo nujno postaviti spletno stran in si zagotoviti vidno mesto v iskalnikih. 
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4 STRATEGIJA TRŽENJA ELEKTRIČNEGA ETERIČNEGA IZPARILNIKA 

4.1 Generična strategija po Porterju 
Pri generičnih strategijah gre za različne vrste strategij, ki so uporabne v vsakem podjetju ali 
organizaciji, ne glede na velikost ali področje delovanja. Za doseganje dolgoročne 
konkurenčne prednosti je najbolj znana generična strategija po Michaelu Porterju. Temelj 
Porterjeve analize je ugotoviti tisto dejavnost, ki ima konkurenčno prednost pred konkurenti.  
To delimo v tri generične tipe:  
 strategija diferenciacije proizvodov,  
 strategija vodenja v stroškovni učinkovitosti in  
 strategija osredotočenosti na tržne praznine. 
Preglednica 1: Generične strategije po Porterju 

Strateški cilji 
Celotna panoga 1. Diferenciacija 2. Položaj z nizkimi stroški 

Tržni segment 
3. Osredotočenost na tržne praznine 
- Na diferenciacijo                    - Na nizke stroške 

Pri vsakem podjetju je treba oblikovati konkurenčno prednost, do katere pridemo le z uspešno 
strategijo, in sicer tako, da določimo pot, kako priti do nje. Te različne poti opisuje prav 
Porter. Opisuje namreč, kako doseči pravilno odzivanje na spremembe ter kako podjetje 
pridobi in obdrži konkurenčno prednost. Trdi, da se na podlagi dveh vprašanj lahko odločimo 
za konkurenčno strategijo: 
 V kolikšni meri je neka panoga privlačna z vidika njene pričakovane dolgoročne 

dobičkonosnosti in dejavnikov, ki jo določajo? Ta raste predvsem iz vrednosti, ki presega 
proizvodne stroške.  

 Drugo vprašanje pa obravnava odločilne dejavnike relativnega položaja podjetja znotraj 
panoge.  

Porter je namreč izhajal iz predpostavke, da je konkurenčna prednost biti najcenejši ali pa biti 
drugačen in s tem so kupci pripravljeni plačati več. V prvem primeru stremimo k nižjim 
cenam, v drugem pa k višjim, pri obeh pa je cilj povečati prihodke od prodaje. Sčasoma se 
pogoji delovanja podjetij v panogi in tudi v sami panogi spreminjajo, zato sta vprašanji 
dinamični (Palmer 2000, 268).  
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Strategija diferenciacije proizvodov 
Podjetja nerada delujejo na trgih, kjer prodajno ceno narekuje trg. Konkurenčni tržni pritiski 
na splošno silijo podjetja, da postavijo ceno, ki pokrije stroške in prinese minimalen donos. 
Da bi zmanjšala svojo odvisnost od tržnih sil, so se mnoga podjetja skušala razlikovati po 
svojih izdelkih. Z neko dodano vrednostjo izdelku podjetja opravičijo oz. prepričajo kupce, da 
je višja cena sprejemljiva. Cilj diferenciacije je doseči posebnost proizvoda v zavesti odjemalca. 
Do dodane vrednosti izdelka bi lahko prišli takole:  
 s ponudbo kakovostnejšega izdelka od cenovno primerljivega izdelka konkurence, 
 s ponudbo popolnoma novega izdelka, ki še ni dobavljiv pri konkurenci, 
 z izboljšanjem obstoječih izdelkov, 
 z izdelkom, ki je lažje dostopen. 
Seveda strategija diferenciacije deluje, dokler nas konkurenca ne dohiti. Včasih podjetja lahko 
zaščitijo diferenciacijo s patentiranjem svojih izdelkov, včasih pa patentiranje ni mogoče, zato 
morajo podjetja neprestano investirati v nove izdelke in tako skušati predvideti prihajajoče 
trende (Palmer 2000, 269–270). 
Strategija vodenja v stroškovni učinkovitosti 
Na večini trgov igra bistveno vlogo prodajna cena, ki je daleč najbolj pomemben element, na 
podlagi katerega se kupci odločajo med konkurenčnimi izdelki. Za doseganje konkurenčne 
prednosti na trgu mora podjetje vložiti veliko truda, in sicer pri znižanju proizvodnih stroškov 
in/ali stroškov distribucije, da si lahko privošči nižje cene od konkurence. Najbolj pomembno 
je doseganje trajnostno nizke cene. Ta strategija je najbolj učinkovita, kjer je potrebna visoka 
raven proizvodnje, glede na velikost trga, da bi dosegli ekonomijo obsega, kot je to primer v 
avtomobilski industriji (Palmer 2000, 268–269). 
Strategija osredotočenosti na tržne praznine 
Boljše, da se podjetja osredotočijo na en ali več manjših tržnih segmentov kot na celoten trg. 
Osredotočenost sili podjetje, da se osredotoči na potrebe manjšega tržnega segmenta in iz tega 
črpa konkurenčne prednosti s strategijo vodenja stroškov ali z diferenciacijo. Strategija 
osredotočenosti zahteva, da se podjetje osredotoči na tržni segment in se specializira v izdelku 
tega trga. S koncentracijo na ozek geografski segment ali s proizvodnjo specializirane storitve 
za zelo ozek segment organizacija lahko pridobi ekonomijo obsega in proizvodnjo. Nevarnost 
pri tej strategiji pa je, da je lahko segment, na katerega se osredotočimo, premajhen (Palmer 
2000, 270). 



 

19 

4.2 SWOT-analiza 
Vsak dan se srečujemo z analizo SWOT. Bistvo te analize je ovrednotenje stanja in njegovo 
temeljito analiziranje na trgu in hkrati informacij, ki se nanašajo na preteklo, sedanje in 
prihodnje obdobje (Vuković in Završnik 2010, 144). 
Identificirati strateške prednosti ter pomanjkljivosti in po drugi strani strateške nevarnosti in 
priložnosti je pomembna strateška točka, ki omogoča pregled potencialnih dejavnikov uspeha 
podjetja in hkrati tudi možnih konkurenčnih prednosti. Vse skupaj pa je izhodišče za strateško 
marketinško načrtovanje (Radonjič in Iršič 2011, 248). 
Strateško analizo in diagnozo imenujemo tudi analiza SWOT. Na podlagi analize SWOT so v 
tabeli 3 naštete prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti slovenskega trga za naše podjetje. 
Preglednica 2: SWOT-analiza vpeljave električnega eteričnega izparilnika na slovenski 

trg 
PREDNOSTI  
 bogat proizvodni in prodajni asortima  trendovsko in mladostno oblikovanje   prilagodljivost kupcem  kakovostni izdelki, dobra promocija  dobra pokritost prodajne mreže v Sloveniji 
 

SLABOSTI  
 blagovna znamka, pozicionirana samo v srednji 

razred  nismo prisotni v ostalih cenovnih segmentih   električni izparilniki cenovno niso dostopni širši 
populaciji  majhna ponudba izparilnikov  odvisnost od določenih dobaviteljev  sezonska prodaja  omejena sredstva za promocijo. 
 

PRILOŽNOSTI 
 večanje prodaje na italijanskem in hrvaškem trgu  uvedba spletne prodaje  okrepiti promocijo  konkurenčnost s ceno izdelka 

NEVARNOSTI  
 višanje cen materialov na globalnih trgih  vstop novih konkurentov  vse večja ponudba manj kakovostnih, vendar 

cenovno ugodnejših izparilnikov  močna konkurenca  padec kupne moči 
 

Prednost podjetja bi bila bogata ponudba eteričnih izparilnikov, električnih eteričnih 
izparilnikov, električnih eteričnih izparilnikov z LED-lučko; posebne in modne oblike 
izparilnikov bi bolj privlačile kupce. Prilagajanje kupcem, hitro odpošiljanje, prijazno 
svetovanje, preprosta spletna trgovina, vse to je danes ob tako obsežni ponudbi zelo 
dobrodošlo in predstavlja prednosti pred konkurenco. Tudi kakovostni izdelki, oglaševanje in 
dobra pokritost prodajne mreže na slovenskem trgu morajo postati naše prednosti. 
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Priložnost je hkrati ponuditi tudi spletno prodajo, kar prinese še priložnost dostave na 
italijanski in hrvaški trg. S konkurenčno ceno, okrepljenim spletnim marketingom ali tudi 
obsežnejšim oglaševanjem pridemo do številnih priložnosti za prodajo izdelkov. 
Slabost pri naših izdelkih bi bila pozicija blagovne znamke v srednjem cenovnem razredu. 
Zaradi pomembnosti kakovosti pri naši ponudbi bi bile cenovno lahko cene srednje visoke 
glede na obstoječo ponudbo. To je slabost tudi s tega vidika, da nismo prisotni v ostalih 
segmentih. Vstop novih konkurentov je neizbežen, nenehen in neustavljiv. To povzroči tudi 
vse večjo ponudbo primerljivih, sicer manj kakovostnih, vendar bolj ugodnih izdelkov. 
Izparilniki spadajo v sezonsko prodajo, saj se uporabljajo pozimi in v hladnejših obdobjih, 
največ v času viroz in prehladov.  
Nevarnosti so neprestani vstop novih konkurentov na trg, predvsem iz azijskih držav, vse več 
ponudbe manj kakovostnih izdelkov po nizkih cenah, že obstoječa konkurenca je zelo močna, 
nevarnost pa je tudi padanje kupne moči prebivalstva in višanje cen materialov na globalnih 
trgih, ki višajo ceno izdelkom. 
Vuković in Završnik (2010, 147) naštevata tri vprašanja, na katera bi morali odgovoriti pri 
ocenjevanju virov, procesov in vrednosti organizacije, in sicer: 
 Ali ima podjetje potrebne vire za zgraditev priložnosti?  
 Ali procesi podjetja omogočajo uspešno in učinkovito postoriti, kar je treba? 
 Ali vrednosti podjetja omogočajo, da daje prednost eni od priložnosti pred drugimi, ki se 

pojavljajo? 
Poslovni rezultati potrdijo, ali je bila izbrana prava strategija. Če ne dosegamo postavljenih 
ciljev, moramo analizirati vzroke in v nekaterih primerih opredeliti nove kriterije za 
ocenjevanje uspešnosti. 
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5 TRŽENJSKA RAZISKAVA 

5.1 Anketa 

5.1.1 Izvedba trženjske raziskave 
Osnovni namen trženjske raziskave je bil ugotoviti, kaj je ljudem pomembno pri izbiri 
eteričnih izparilnikov. Zanimali so nas podatki, kot so spol anketiranca, starost ter status 
anketiranca, nato pa še poznavanje eteričnih olj in izparilnikov. Hkrati smo želeli tudi 
ugotoviti, na podlagi katerega merila se odločajo o nakupu nekega aparata, koliko bi zanj 
plačali, katerim medijem najbolj sledijo in kje kupujejo manjše gospodinjske aparate. Anketni 
vprašalnik je vsebina Priloge 1. 
V vprašalniku so zajeta vprašanja, ki bi jih lahko razdelili v štiri sklope: 
 V prvem delu (1. vprašanje) je bil namen ugotoviti, kako anketiranci poznajo eterična 

olja, inhalator in različne izparilnike in koliko jih uporabljajo. 
 V drugem delu (od 2. do vključno 5. vprašanja) smo skušali ugotoviti, kakšni izparilniki 

so najbolj iskani, in sicer smo poizvedovali o vrsti izparilnika, oblikovanju, ki je najbolj 
všečno, ceni, ki bi jo bili zanj pripravljeni plačati, ter merilih, na podlagi katerih se 
odločajo pri nakupu (cena, videz itd.). 

 V tretjem delu (6. in 7. vprašanje) so anketiranci podali informacije o spremljanju 
medijev in kje največ kupujejo male gospodinjske aparate (v trgovini, na spletu itd.). 

 V četrtem sklopu (8., 9. in 10. vprašanje) so sledila demografska vprašanja, in sicer o 
spolu, starosti in statusu anketiranca. 

Anketa je potekala od 21. 2. 2017 na spletni strani www.1ka.si. Spletna anketa je bila izbrana 
za lažje izpolnjevanje ankete, pridobivanje anketirancev ter analiziranje rezultatov ankete. V 
vzorec je bilo zajetih 248 ljudi iz vse Slovenije in tudi nekaj iz obmejnih krajev. Prošnja za 
izpolnitev anket je bila po elektronski pošti poslana znancem ter objavljena na Facebooku. 
Najhitreje so se ljudje odzivali na Facebooku. Anketiranje se je zaključilo 12. 3. 2017. 

5.1.2 Analiza rezultatov, interpretacija ugotovitev 
Sestava vzorca 
Skupaj je bilo anketiranih 248 anketirancev. Udeleženih je bilo kar 83 % žensk in le 17 % 
moških. Na podlagi tega podatka bi lahko sklepali, da so ženske bolj pripravljene sodelovati 
pri izpolnjevanju anket kot moški. Glede na to, da je bilo že pri prošnji za izpolnitev ankete 
napisano, da gre za anketo o eteričnih izparilnikih, sklepamo, da so bile ženske bolj 
zainteresirane za to tematiko kot moški. 
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Anketirance smo razvrstili v štiri starostne skupine. V prvo skupino so spadali vsi do vključno 
20. leta starosti. Takih anketirancev je bilo 9 %. V drugo starostno skupino smo vključili tiste 
od 21. do 40. leta, ki jih je bilo kar 68 %. V tretjo skupino so bili zajeti stari od 41 do 60 let. 
21 % jih je označilo, da spadajo v to starostno skupino. Le 2 % jih spadata v četrto skupino, in 
sicer nad 61 let. 
Zanimal nas je tudi status anketirancev. Status aktivnega prebivalca je imelo kar 60 % 
anketirancev, šolajočih je bilo 14 %, neaktivnih 5 %, brezposelnih pa 21 %. 
Anketno vprašanje številka 1 
Preglednica 3: Anketno vprašanje številka 1 – Na lestvici od 1 do 5 ocenite spodnje 

trditve, pri čemer 1 pomeni »sploh ne uporabljam« in 5 »uporabljam 
vsak dan« 

 1 sploh ne 
uporabljam 

2 redko 
uporabljam 

3 
uporabljam 

4 pogosto 
uporabljam 

5 uporabljam 
vsak dan 

Eterična olja       
Inhalator      
Eterični izparilnik       
Električni eterični 
izparilnik      

Analiza odgovorov na prvo vprašanje 
Preglednica 4: Odgovori na anketno vprašanje številka 1 

Na lestvici od 1 do 5 ocenite spodnje trditve, pri čemer 1 pomeni »sploh ne uporabljam« in 5 
»uporabljam vsak dan«. 

Podvprašanja Odgovori 
 1 sploh ne 

uporabljam 
2 redko 

uporabljam 
3 

uporabljam 
4 pogosto 

uporabljam 
5 uporabljam 

vsak dan Skupaj 

Eterična olja  22 (9 %) 48 (19 %) 77 (31 %) 54 (22 %) 47 (19 %) 248 
(100 %) 

Inhalator 89 (36 %) 64 (26 %) 57 (23 %) 28 (11 %) 10 (4 %) 248 
(100 %) 

Eterični izparilnik  94 (38 %) 45 (18 %) 39 (16 %) 42 (17 %) 28 (11 %) 248 
(100 %) 

Električni eterični 
izparilnik 121 (49 %) 35 (14 %) 25 (10 %) 27 (11 %) 40 (16 %) 248 

(100 %) 

Eteričnih olj ne uporablja le 9 % vprašanih, vsi ostali, torej 91 %, pa jih uporablja vsaj redko. 
To pomeni, da 9 od 10 ljudi uporablja eterična olja.  
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Inhalator uporablja 64 % ljudi (od redko do zelo pogosto).  
Eterični izparilnik se uporablja približno enako kot inhalator, in sicer ga uporablja 62 % 
anketiranih, torej 2 % manj kot inhalator.  
Električni eterični izparilnik uporablja vsak drugi, torej 51 % anketiranih. Pri tem je mogoče, 
da ga še nimajo, saj je v prodaji šele zadnjih nekaj let. 
Anketno vprašanje številka 2: Če še nimate eteričnega izparilnika in/ali bi novega kupili, 
kakšen izparilnik bi izbrali med navadnimi: s svečko, baterijski, električni in električni z 
LED-lučko. 
Anketiranci so imeli na izbiro pet različnih odgovorov, in sicer:  
 navaden s svečko, 
 baterijski, 
 električni, 
 električni z LED-lučko. 
Analiza odgovorov na drugo vprašanje 
Preglednica 5: Odgovori na anketno vprašanje številka 2 

Če še nimate eteričnega izparilnika in/ali bi novega kupili, kakšen izparilnik bi izbrali? 
Odgovori Frekvenca Odstotek Kumulativa 

1 (navaden s svečko) 25 10 % 10 % 
2 (baterijski) 10 4 % 14 % 
3 (električni) 49 20 % 33 % 
4 (električni z LED-lučko) 164 66 % 100 % 
Skupaj 248 100 %  

Če bi naši anketiranci kupovali izparilnik, bi jih kar 66 % izbralo naš izdelek, torej električni 
eterični izparilnik z LED-lučko. Za izparilnik brez LED-lučke bi se jih odločilo le 20 %. 10 % 
bi jih kupilo navaden izparilnik s svečko in samo 4 % bi se odločili za baterijskega. Po teh 
rezultatih sodeč je med izparilniki trenutno najbolj iskan električni z LED-lučko. Spodaj je 
prikazana tudi grafična analiza, ki jasno prikazuje, da bi se med ponujenimi izparilniki večina 
anketirancev odločila za nakup električnega izparilnika z LED-lučko. 
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Slika 3: Grafična analiza odgovorov na vprašanje številka 2 

Anketno vprašanje številka 3: Katerega med električnimi eteričnimi izparilniki, prikazanimi 
na sliki, bi izbrali? Označite sliko. 

1. 2. 3. 4. 5.  
Analiza odgovorov na tretje vprašanje: 

 
Slika 4: Grafična analiza odgovorov na vprašanje številka 3 

Pri tem smo skušali ugotoviti, katero oblikovanje izparilnika je najbolj všečno. Največ jih je 
izbralo prvi izparilnik in takoj za njim tretjega. Na tretjem mestu je izparilnik številka 4. 
Najmanj jih je izbralo drugi in peti izparilnik. Če bi se odločali, katere izparilnike ponuditi, bi 
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se po teh rezultatih v ponudbo splačalo vključiti prvi in tretji izparilnik ter mogoče še četrti 
izparilnik. Ugotovili smo, da bi skoraj 80 % anketirancev izbralo električni eterični izparilnik 
z LED-lučko. Po tem sklepamo, da je trenutno »modna muha« pri izparilnikih prav LED-
lučka. 
Anketno vprašanje številka 4: Koliko bi bili pripravljeni plačati za kakovosten električni 
eterični izparilnik? 
Anketiranci so imeli na izbiro pet različnih odgovorov, in sicer:  
 do 20 EUR, 
 21–35 EUR, 
 36–50 EUR,  
 51–70 EUR, 
 71 EUR in več. 
Analiza odgovorov na četrto vprašanje: 
Preglednica 6: Odgovori na anketno vprašanje številka 4 

Koliko bi bili pripravljeni plačati za kakovosten električni eterični izparilnik? 
Odgovori Frekvenca Odstotek Kumulativa 

1 (do 20 EUR) 62 25 % 25 % 
2 (21–35 EUR) 89 36 % 61 % 
3 (36–50 EUR) 61 25 % 86 % 
4 (51–70 EUR) 28 11 % 97 % 
5 (71 EUR in več) 8 3 % 100 % 
Skupaj 248 100 %  

Četrtina anketirancev za električni izparilnik ne bi plačala več kot 20 EUR, malo več kot 
polovica pa bi jih plačala med 21 EUR in 50 EUR. Samo 14 % vseh vprašanih bi jih plačalo 
več kot 51 EUR. Glede na to bi bila naša predvidena cena, in sicer 35,90 EUR, sprejemljiva 
za 36 % vprašanih. Lahko predvidevamo, da bi se lahko tudi ostali vprašani, ki so za 
izparilnik pripravljeni plačati več kot 36,00 EUR, odločili za nakup našega izdelka. 
Anketno vprašanje številka 5: S številkami od 1 do 5 po pomembnosti označite merila, ki 
vplivajo na nakup eteričnega izparilnika. Z 1 označite najpomembnejše merilo, s 5 pa najmanj 
pomembno merilo. Vsako številko uporabite le enkrat. 
Analiza odgovorov na peto vprašanje: Kot je razvidno na grafu, se večina o nakupu eteričnega 
izparilnika odloča na podlagi proizvajalca. Na drugem mestu je najbolj pomembna garancija, 
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na tretjem tehnične lastnosti, na predzadnjem mestu videz in na zadnjem cena. Iz tega je 
razvidno, da je najbolj pomemben proizvajalec, kar pomeni zaupanje oz. kakovost. 

 
Slika 5: Grafična analiza odgovorov na vprašanje številka 5 

Iz tabele 7 je razvidna bolj podrobna analiza odgovorov. 
Preglednica 7: Odgovori na anketno vprašanje številka 5 
S številkami od 1 do 5 po pomembnosti označite merila, ki vplivajo na nakup eteričnega izparilnika. Z 

1 označite najpomembnejše merilo, s 5 pa najmanj pomembno merilo. Vsako številko uporabite le 
enkrat. 

Podvprašanja Odgovori 
 1 2 3 4 5 Skupaj 
Cena 89 (36 %) 59 (24 %) 49 (20 %) 32 (13 %) 19 (7 %) 248 (100 %) 
Videz 52 (21 %) 79 (32 %) 47 (19 %) 40 (16 %) 30 (12 %) 248 (100 %) 
Tehnični podatki 60 (24 %) 37 (15 %) 60 (24 %) 47 (19 %) 45 (18 %) 248 (100 %) 
Proizvajalec 30 (12 %) 30 (12 %) 32 (13 %) 45 (18 %) 111 (45 %) 248 (100 %) 
Garancija 22 (9 %) 42 (17 %) 57 (23 %) 82 (33 %) 45 (18 %) 248 (100 %) 

Anketno vprašanje številka 6: Kako pogosto spremljate različne medije? 
Analiza odgovorov na šesto vprašanje: Anketiranci najbolj spremljajo družbena omrežja in 
takoj zatem spletne strani, nato sledita televizija in radio, ki sta skoraj izenačena. Najmanj 
priljubljeni so časniki, revije in dnevni časopisi. Kot pričakovano, bi se oglaševanje najbolj 
izplačalo na družbenih omrežjih in spletnih straneh, iskalnikih itd.  
Glede na to, da večina uporabnikov eteričnih olj uporablja spletne iskalnike za iskanje 
podatkov o uporabi olj in tako tudi različne bloge in skupine na temo uporabe eteričnih olj, bi 
bilo najbolj učinkovito oglaševanje prav na takih straneh. 
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Slika 6: Grafična analiza odgovorov na vprašanje številka 6 

Anketno vprašanje številka 7: Kje kupujete male gospodinjske aparate? Označite s številkami 
od 1 do 5, po pogostosti nakupa. Z 1 označite, kjer največkrat kupujete, s 5 pa, kjer najmanj. 
Vsako številko uporabite le enkrat. 
Analiza odgovorov na sedmo vprašanje: 

 
Slika 7: Grafična analiza odgovorov na vprašanje številka 7 

Glede na grafično analizo odgovorov na sedmo vprašanje anketiranci male gospodinjske 
aparate največ kupujejo preko spleta – na prvem mestu preko družbenih omrežij, nato preko 
tujih spletnih trgovin in šele nato preko slovenskih spletnih strani. Osebno jih v trgovinah 
kupuje manj kot 20 % anketiranih. 
Podatki kažejo, da bi bila dobra spletna stran uspešno izhodišče za prodajo izparilnikov, 
vendar je bistveno, da je spletna stran vidna v spletnih iskalnikih, prijazna uporabnikom, 
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sproti ažurirana in ima širok asortima in kakovostne izdelke. Ne nazadnje pa sta pomembna 
tudi hitra dostava ter prijazno svetovanje kupcem. 
Iz Tabele 8 je razvidna bolj podrobna analiza odgovorov.  
Preglednica 8: Odgovori na anketno vprašanje številka 7 

Podvprašanja Odgovori 
 1 2 3 4 5 Skupaj 
Osebno v trgovini  186 (75 %) 20 (8 %) 10 (4 %) 7 (3 %) 25 (10 %) 248 (100 %) 
V slovenskih spletnih trgovinah  25 (10 %) 122 (49 %) 52 (21 %) 32 (13 %) 17 (7 %) 248 (100 %) 
Preko tujih spletnih strani (eBay, 
Amazon itd.) 12 (5 %) 40 (16 %) 74 (30 %) 62 (25 %) 60 (24 %) 248 (100 %) 
Preko družbenih omrežij 
(Facebook ...) 10 (4 %) 25 (10 %) 77 (31 %) 89 (36 %) 47 (19 %) 248 (100 %) 
Drugje 12 (5 %) 37 (15 %) 40 (16 %) 60 (24 %) 99 (40 %) 248 (100 %) 

5.2 Priporočila za obravnavani primer 
Glede na rezultate ankete, ki smo jih pridobili z analizo, podajamo predloge za prodajo 
izparilnikov. 
Rezultata, da 91 % vprašanih uporablja eterična olja ter da bi se kar 66 % anketirancev 
odločilo za nakup električnega izparilnika z LED-lučko, nam povesta, da so električni 
izparilniki modna muha. Že pri tem rezultati kažejo, da gre pri izparilniku z LED-lučko za 
tržno nišo, ki jo je smiselno izkoristiti. Na to kaže tudi analiza odgovorov na vprašanje 
številka 3 (Katerega med električnimi eteričnimi izparilniki, prikazanimi na sliki, bi izbrali?), 
saj bi skoraj 80 % anketirancev izbralo električni eterični izparilnik z LED-lučko.  
Predvidena cena izparilnika v naši ponudbi, in sicer 35,90 EUR, bi glede na analizo 
odgovorov na vprašanje o ceni izdelka vprašanim odgovarjala. 
Analiza petega anketnega vprašanja kaže na to, da moramo biti previdni pri izbiri proizvajalca 
izparilnika. Analiza teh rezultatov je pokazala, da so vprašanim zelo pomembni proizvajalec, 
garancija ter tehnične lastnosti izdelka. 
Rezultati šestega vprašanja glede spremljanja medijev kažejo, da vprašani najbolj spremljajo 
spletne strani in družbena omrežja, torej bi bilo priporočljivo oglaševanje na spletu in 
družbenih omrežjih. Analiza vprašanja, kje kupujejo male gospodinjske aparate, pa svetuje 
spletno trgovino. Ta mora biti nujno kakovostna, privlačna, uporabnikom prijazna, zanimiva 
in sproti ažurirana. Hkrati bi bilo smiselno ustvariti tudi profil na družbenih omrežjih, 
namenjen prodaji električnih eteričnih izparilnikov. 
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6 ZAKLJUČEK 
V zaključni projektni nalogi smo predstavili marketinški načrt za distribucijo električnega 
eteričnega izparilnika. Glavni namen naloge je bil soočiti se s težavami vstopa novega 
podjetja na trg, majhnosti trga ter neprepoznavnosti podjetja.  
Ugotovili smo, da večina vprašanih uporablja eterična olja in velik delež jih tudi uporablja ali 
pa bi jih uporabljalo električni izparilnik. Rezultati kažejo, da gre predvsem pri električnem 
eteričnem izparilniku z LED-lučko za tržno nišo, ki jo je smiselno izkoristiti. Tudi analiza 
glede cene izparilnika kaže, da bi bila predvidena cena sprejemljiva za kupce. Pri lansiranju 
tega izdelka na trg bi morali biti previdni pri izbiri proizvajalca in garancijskih pogojev. Glede 
na to, da se mali gospodinjski aparati večinoma kupujejo preko spleta, bi izdelek ponudili 
preko družbenih omrežij in spletne strani. Ta bi morala biti kakovostna, privlačna, 
uporabnikom prijazna, zanimiva in sproti ažurirana. Hkrati bi bilo smiselno začeti tudi z 
oglaševanjem prav na spletu, družbenih omrežjih in spletnih iskalnikih. 
S SWOT-analizo smo opredelili prednosti podjetja, ki bi jih podjetje moralo izkoristiti in 
poudarjati pri svojem delu. Slabost podjetja bi bila sezonska prodaja, zato bi bilo smiselno 
vključiti še izdelke, ki se ne prodajajo samo sezonsko ali se prodajajo v preostalem delu leta. 
Nevarnosti, ki prežijo na delovanje podjetja, pa se kažejo v tem, da je vse več konkurence, 
cene materialov se višajo, kupna moč pa pada.  
V našem primeru bi kupce segmentirali takole: glede geografske spremenljivke bi bila 
zanimiva celotna Slovenija, glede na demografske spremenljivke prebivalstvo, staro med 20 
in 65 let, glede na psihografske spremenljivke vsi socialni razredi ter glede na vedenjske 
spremenljivke vsi uporabniki in potencialni uporabniki eteričnih olj. 
Pri pozicioniranju gre za oblikovanje ponudbe, ki je prilagojena željam, pričakovanjem in 
potrebam kupcev. V našem podjetju bi bilo pri pozicioniranju smiselno izpostaviti 
konkurenčne prednosti, in sicer da bi nudili hitro, prijazno in zanesljivo svetovanje in dobavo, 
izdelki bi bili prilagojeni željam, pričakovanjem in potrebam kupcev, cene bi bile zmerne, 
kakovost visoka, uporabni in modni izdelki bi bili dosegljivi preko spletne strani ali družbenih 
omrežij. 
Na trg bi vstopili s privlačno spletno stranjo, ki bi bila hkrati tudi preprosta za uporabnika in 
bi mu nudila koristne informacije o uporabi eteričnih olj in izparilnika. Stran bi bila tudi 
preprosta za ažuriranje, da bi jo lahko posodabljali sami in imeli tako nižje stroške. Oglaševali 
bi preko elektronske pošte, družbenih omrežij (nagradne igre, popusti) in poskrbeli bi za 
dobro umestitev v spletne iskalnike. 
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