
 

 

 

T
JA

Š
A

 T
A

B
A

J 
P

U
Š

N
A

R
 

2
0
1
6
 

M
A

G
IS

T
R

S
K

A
 N

A
L

O
G

A
 

TJAŠA TABAJ PUŠNAR 

KOPER, 2016 

MAGISTRSKA NALOGA 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT 



 

 

 

 

Koper, 2016 

MODEL USPEŠNOSTI AKTIVNOSTI 

NEPOSREDNEGA TRŽENJA V IZBRANEM 

STORITVENEM PODJETJU  

Tjaša Tabaj Pušnar 

Magistrska naloga 

Mentor: doc. dr. Danijel Bratina 

 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT 



 

 

 



 

III 

POVZETEK 

Eden od izzivov neposrednega trženja je, razvoj in implementacija trženjsko-analitičnega 

okvira, ki bi omogočal izboljšanje segmentacije in ciljanja ter optimizacijo trženjskih 

aktivnosti. Rešitev ponujajo modeli neposrednega trženja. Ti poskušajo izbrati skupino strank, 

ki bo prejela določeno ponudbo, tako da so stroški ponudbe čim nižji, odziv strank nanjo pa 

čim večji. Na osnovi podatkov, ki so zbrani v podatkovnih bazah, torej predvidijo odziv in tako 

določijo potencialne stranke. Zato je namen raziskave na primeru podjetja, ki se ukvarja z 

igralniško dejavnostjo, spoznati in razumeti procese prepoznavanja potencialnih strank v 

procesu neposrednega trženja. Nato pa razviti model neposrednega trženjskega komuniciranja 

obstoječim strankam podjetja, ki napoveduje verjetnost, da se posamezna stranka odzove na 

poslano ponudbo. Model, razvit s pomočjo logit regresije, je modeliran kot linearna 

kombinacija napovednih demografskih in vedenjskih spremenljivk ter tipa komunicirane 

ugodnosti. Verjetnost odziva je kombinacija naslednjih spremenljivk: starosti, oddaljenosti, 

vrste iger, višine stave, višine ugodnosti, kanala pošiljanja in preteklega koriščenja ugodnosti. 

Ključne besede: neposredno trženje, podatkovno trženje, trženje storitev, logit regresija, 

igralništvo 

SUMMARY 

One of the challenges of direct marketing is development and implementation of marketing 

analytics framework for improving the segmentation, targeting and optimization of marketing 

activities. Direct marketing models are the answer. Their objective is to select a subset of clients 

who are going to receive an offer which has an aim of minimising expenses of the offer and 

maximising client response. Thus, direct marketing models predict the client response to the 

received offer based on the data gathered in databases and they determine the potencial clients. 

The objective of the research based on the data of the gaming company is therefore to recognize 

and understand ways for recognition of potencial clients in the direct marketing process and to 

develop a direct marketing communication model for existing clients. The model predicts the 

probability that the individual client will respond to the offer. It is developed with the help of 

logit regression, where the results are modelled as a linear combination of predictive 

demographic and behavioural variables and the type of communicated offer. The probability 

that the individual client will respond to the offer is a combination of: age, distance, type of 

game, bet, freeplay offer, channel of distribution and prior response to marketing activities. 

Key words: direct marketing, data-based marketing, service marketing, logit regression, gaming  

UDK: 339.138:004.62(043.2)  
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1 UVOD 

V magistrski nalogi poskušamo spoznati dejavnike, ki vplivajo na odločitev stranke, da se 

odzove na določeno ponudbo neposrednega trženja. Zato se v drugem poglavju posvečamo 

trženju, ki se osredotoča na stranke, torej trženju s poudarkom na odnosih s strankami, 

podatkovnemu trženju in podatkovnemu rudarjenju, ciljnemu trženju ter neposrednemu trženju 

in poskušamo omenjene pojme opredeliti. 

V tretjem poglavju nadaljujemo z opredeljevanjem trženja, natančneje trženja storitev, 

predvsem pa se osredotočamo na trženje v igralništvu. 

V naslednjem poglavju spoznavamo pristope k segmentaciji trga; RFM-analizo, ki jo izbrano 

storitveno podjetje uporablja trenutno, in logit regresijo, ki jo številni avtorji priporočajo kot 

primernejšo. 

Peto poglavje je namenjeno predstavitvi izbranega storitvenega podjetja, njegove zgodovine in 

dejavnosti. Predstavljamo tudi trženjske aktivnosti podjetja in uvedbo upravljanja odnosov s 

strankami v podjetje ter posledice, ki jih je to imelo. Poglavje zaključujemo s predstavitvijo 

RFM-analize, kot jo opravlja podjetje. 

Šesto poglavje je namenjeno empiričnemu delu naloge, v katerem s pomočjo logit regresije 

izdelamo model uspešnosti aktivnosti neposrednega trženja. Povezave med spremenljivkami pa 

testiramo s hi-kvadrat testom, t-testom, Pearsonovim korelacijskim koeficentom in analizo 

varianc. 

V zadnjem poglavju opišemo prispevek raziskave k znanosti in možnosti za nadaljnje 

raziskovanje ter sklepne ugotovitve. 

1.1 Obravnavani problem 

V magistrski nalogi se osredotočamo na aktivnosti neposrednega trženja v izbranem 

storitvenem podjetju, ki se ukvarja z igralniško dejavnostjo. Zaostrene gospodarsko-tržne 

razmere povečujejo vlogo trženjskih aktivnosti tudi v storitvenih podjetjih. Podjetja se vse bolj 

zavedajo pomena trženja s poudarkom na odnosih s strankami. Z učinkovito uporabo podatkov 

o posamezni stranki lahko z njo zgradijo odnos in ji na podlagi tega ponudijo prilagojeno 

storitev ali program ter ji prilagodijo sporočilo in medije (Kotler 2004, 52). Vsaka oglaševalska 

aktivnost, ki ustvarja in izkorišča ta neposredni odnos med podjetjem in stranko kot 

posameznikom, je po Birdovi (2008, 28) definiciji neposredno trženje. Pri slednjem gre torej 

za vzpostavljanje neposrednega stika s stranko, od katere se pričakuje takojšen odziv (Ruzzier 

Konečnik 2011, 229), ki mora biti merljiv (Kotler in Armstrong 2001, 617). Merljiv odziv je 

lahko nakup, obisk storitvenega podjetja, posredovanje podatkov, odgovor na pošto, obisk 

spletnih strani … Merljivost odziva je pomembna, saj lahko le na ta način ocenimo uspešnost 
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trženjskih aktivnosti in s tem porabo finančnih sredstev. Cilj neposrednega trženja je torej čim 

bolj povečati dobiček in ob tem kar se da zmanjšati stroške (Wang idr. 2005, 57). 

Podjetja lahko z orodji za upravljanje odnosov s strankami (Customer Relationship 

Management – CRM) zelo natančno izmerijo učinke neposrednih trženjskih aktivnosti, za 

katere namenijo veliko denarja. Pri finančnem planiranju in razporejanju finančnih sredstev pa 

se vedno znova pojavlja vprašanje, kako ta še bolj učinkovito porabiti oziroma kako del teh 

sredstev privarčevati. 

Model, ki bi z veliko natančnostjo napovedal, katere stranke se bodo odzvale na določeno 

aktivnost neposrednega trženja, bi bil pomemben dejavnik pri učinkovitejši izrabi in hkrati tudi 

zniževanju porabe trženjskih sredstev.  

1.2 Teoretična izhodišča 

Drucker (1973, 64–65) je že v sedemdesetih letih zagovarjal, da je cilj trženja tako dobro 

poznavanje in razumevanje strank, da se izdelek ali storitev sama prodajata. Lahko rečemo, da 

je ta ideja zametek koncepta upravljanja odnosov s strankami. Snoj in Gabrijan (2015, 45) 

pišeta, da je upravljanje odnosov s strankami iskanje novih ciljnih skupin, ustvarjanje baz 

podatkov o teh skupinah in spremljanje njihove dobičkonosnosti, zadovoljstva ter zvestobe 

skupin. Tako nastale podatkovne baze o strankah so močno orodje v rokah tržnikov, saj 

omogočajo grajenje odnosa s strankami in razvijanje zvestobe strank (Kotler in Armstrong 

2001, 622). 

Najpogosteje se v kombinaciji z zbiranjem in obdelavo podatkov uporablja termin podatkovno 

trženje, ki je postalo osnova za postavljanje trženjskih strategij (Egan 2007, 292). Računalniška 

tehnologija namreč omogoča razstavljanje in ponovno združevanje podatkov na načine, kot se 

prej niso zdeli mogoči (Bearden, Ingram in LaForge 2004, 143). Premetavanje na prvi pogled 

nezanimivih podatkov, da bi odkrili tiste, ki so za tržnike uporabni, je podatkovno rudarjenje 

(Churchill in Iacobucci 2002, 207). V procesu podatkovnega rudarjenja se iz množice 

nepopolnih, neprečiščenih, nejasnih, naključnih podatkov razkrijejo informacije in znanje, ki 

vnaprej niso implicitno znani (Taghva, Bamakan in Toufani 2011, 254). 

Podjetja lahko z načrtnim skladiščenjem podatkov v podatkovna skladišča in z rudarjenjem po 

teh zbranih podatkih bolje spoznajo svoje stranke in jim tako zagotovijo višji nivo storitve ter 

razvijejo boljši odnos s stranko (Kotler in Armstrong 2001, 134). Stranke se namreč različno 

obnašajo in imajo različne potrebe, zahteve ter značilnosti. Zato podjetja z analizo trga tega 

razdelijo v segmente, katere učinkoviteje ciljajo tako, da jim ponujajo različne produkte ali 

njihovo kombinacijo glede na značilnosti segmenta (Kotler in Armstrong, prav tam). Glede na 

oblikovane segmente se podjetja odločijo, katere skupine kupcev bodo nagovarjala in na kakšen 
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način. Podjetja se vedno bolj zavedajo, da jim bodo stranke sledile le, če se bodo z njimi 

povezovala na vedno nove in inovativne načine (Harrell 2002, 167). 

Nov trženjski model ciljanju strank dodaja še neposredno nagovarjanje in interakcijo s 

strankami. Egan (2007, 290) piše, da neposredno trženje izkorišča željo strank glede nakupa 

izdelkov ali storitev, poleg tega pa tudi njihovo željo, da bi bili vključeni. Z razvojem 

tehnologije, novih medijev in napredka pri shranjevanju ter obdelavi podatkov je neposredno 

trženje postalo neposredna komunikacija z natančno izbranimi (ciljanimi) posamezniki za 

doseganje neposrednega in takojšnjega odgovora ter oblikovanja in gojenja odnosa zvestobe s 

stranko (Kotler in Armstrong 2001, 617–622). Neposredno trženje je preprosto povedano 

proces, v katerem podjetja prepoznajo potencialne stranke za določen produkt (Ling in Li 1998, 

73). Temu delu populacije ponudijo svoje storitve in proizvode z načini distribucije 

neposrednega trženja. Običajno modeli neposrednega trženja določijo potencialne stranke tako, 

da predvidijo prihodnje vedenje stranke, torej napovedo odziv stranke na trženjsko aktivnost 

(Wang idr. 2005, 57).  

Pogost trženjski model, ki ga uporabljajo podjetja, je RFM-analiza (Recency-Frequency-

Monetary value), ki na podlagi zadnjega obiska, frekvence obiska in denarne vrednosti stranke 

izdela lestvico strank.  

RFM-model uporabljajo podjetja, katerih poslovanje temelji na zvestobi strank. Običajno želijo 

ta stranke nagraditi za zvestobo ali pa povečati vrednost manj dobičkonosnih strank v bazi 

(Colombo in Jiang 1999, 4). Glede na preteklo obnašanje stranke, natančneje zadnji obisk, se 

lahko izloči stranke, katerih odziv sega tako daleč nazaj, da je zelo malo verjetno, da bodo še 

kdaj aktivne v interakciji s podjetjem, pojasnjujeta Colombo in Jiang (prav tam). In nadaljujeta 

(prav tam), da se preostale stranke segmentira glede na pogostnost in denarno vrednost, tako 

model določi segmente strank, katere je vredno ciljati. (Colombo in Jiang 1999, 3–4) 

Boljši model za napovedovanje prihodnjega odziva strank je po mnenju Coussement, Bossche 

in De Bocka (2014, 2753) logit modeliranje, ki ponuja zaprto obliko rešitev za posteriorne 

verjetnosti namesto ustvarjanja diskretnih skupin posameznikov kot pri RFM-analizi in 

odločitvenih drevesih.  

1.3 Namen in cilji raziskave 

Namen magistrske naloge je spoznati in razumeti procese prepoznavanja potencialnih strank s 

pomočjo neposrednega trženja. Na osnovi tega pa izdelati model, ki bo napovedoval verjetnost, 

da bo stranka izkoristila ugodnosti, ponujene prek neposrednega trženja, glede na demografske 

in vedenjske dejavnike ter tip komunicirane ugodnosti.  
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Cilji magistrske naloge: 

- v teoretičnem delu opredeliti trženje s poudarkom na odnosih s strankami, podatkovno 

trženje, podatkovno rudarjenje in ciljno trženje, ki so temelji uspešnega neposrednega 

trženja, ter opredeliti neposredno trženje, 

- v teoretičnem delu opredeliti trženje storitev in trženje v igralništvu kot storitveni 

dejavnosti, 

- v teoretičnem delu opredeliti pristope segmentacije trga: RFM-analizo, ki jo storitveno 

podjetje uporablja sedaj, in logit regresijo, ki naj bi bila glede na že izvedene raziskave 

primerna za izbrano storitveno podjetje,  

- v empiričnem delu raziskati in potrditi, katere spremenljivke vplivajo na odločitev 

posameznika za sprejem ponudbe, 

- v empiričnem delu raziskati povezanost med spremenljivkami, 

- v empiričnem delu izdelati model uspešnosti aktivnosti neposrednega trženja za izbrano 

storitveno podjetje, 

- v empiričnem delu analizirati prednosti logit modela pred RFM-modelom za  segmentacijo 

trga storitvenega podjetja.  

1.4 Hipoteze raziskave 

Glede na obravnavani problem, teoretična izhodišča, namene in cilje v magistrski nalogi z logit 

modelom preverjamo, da je verjetnost odziva stranke na trženjske aktivnosti podjetja odvisna 

od demografskih in vedenjskih dejavnikov ter tipa ugodnosti. 

Zato si zastavimo hipoteze, s katerimi preverjamo, vpliv naslednjih neodvisnih spremenljivk: 

- višina ponujene ugodnosti na verjetnost odziva (hipoteza 1), 

- spol na izbor storitve, igralni avtomati in igralne mize (hipoteza 2), 

- starost na število obiskov (hipoteza 3), 

- oddaljenost od podjetja na število obiskov (hipoteza 4), 

- vrsta iger na višino povprečne stave (hipoteza 5), 

- moč igre na verjetnost odziva (hipoteza 6), 

- frekvenca obiska na verjetnost odziva (hipoteza 7), 

- narodnostna skupina na koriščenje trženjskih aktivnosti (hipoteza 8), 

- način distribucije neposrednega trženja na preteklo koriščenje ugodnosti (hipoteza 9), 

- preteklo koriščenje ugodnosti na verjetnost odziva (hipoteza 10). 

1.5 Uporabljene raziskovalne metode 

V teoretičnem delu magistrske naloge uporabimo za opisovanje pojmov, s katerimi se bomo 

ukvarjali, deskriptivno metodo, kar nam pomaga razumeti aktivnosti neposrednega trženja 

storitvenega podjetja. S kompilacijsko metodo povzamemo opazovanja in rezultate raziskav 

drugih avtorjev, ki so bile narejene na področju izdelave modelov za napovedovanje odzivov 

strank.  
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V empiričnem delu magistrske naloge zbrane podatke obdelamo s statističnimi metodami. 

Povezave med spremenljivkami testiramo s hi-kvadrat testom, t-testom, Pearsonovim 

korelacijskim koeficentom in analizo varianc. Vpliv demografskih in vedenjskih dejavnikov na 

odločitev strank pa preverjamo z logit modelom. 

Odziv stranke na trženjske aktivnosti podjetja je odvisna kategorična spremenljivka, zato jo 

analiziramo z logit modelom oziroma logistično regresijo. Logistična regresija uporablja niz 

neodvisnih spremenljivk za modeliranje merila spremenljivke, pri kateri je odvisna 

spremenljivka verjetnost odziva in zavzema vrednosti med 0 in 1 (McCarty in Hastak 2007, 

658). McCarty in Hastak (prav tam) pišeta, da model izoblikuje enačbo, ki lahko glede na 

ocenjene parametre niza napovednih spremenljivk, izračuna verjetnost odziva za celotno bazo 

strank. V naši analizi logistična regresija napoveduje verjetnost, da kombinacija demografskih 

in vedenjskih podatkov, ki jih določimo, predstavlja stranko, ki bo oziroma ne bo obiskala 

storitvenega podjetja. 

Napovedne ali neodvisne spremenljivke so demografski in vedenjski podatki, torej sekundarni 

podatki o strankah, ki jih je podjetje zbralo na podlagi vpisa strank v klub zvestobe, preteklih 

trženjskih aktivnosti ter vedenja strank v igralnici, in so shranjeni v podatkovnem skladišču 

podjetja. V podatkovni bazi podjetja so shranjeni podatki o okrog 120.000 aktivnih strankah. 

Izmed tistih, katerih moč igre je v letih 2014 in 2015 zadostovala pogojem za prejem ugodnosti, 

izberemo vzorec 18.000 strank.  

Na podlagi opravljene analize izdelamo model uspešnosti aktivnosti neposrednega trženja, s 

katerim lahko napovemo verjetnost odziva strank na aktivnosti neposrednega trženja in vpliv 

posameznih demografskih in vedenjskih dejavnikov ter tipa komunicirane ugodnosti na odziv.  

1.6 Omejitve in predpostavke pri obravnavanju problema 

Predpostavke pri obravnavanju problema: 

- uporaba sekundarnih podatkov o strankah podjetja za dve leti naj bi omogočala dovolj 

natančno analizo, kar predvidevajo tudi Nair in ostali (2013, 19) v svoji raziskavi, 

- podatki o naslovu, SMS-številki in elektronski pošti so točni in stranka dejansko prejme 

ugodnost, 

- podjetje sedaj za opredelitev aktivnosti neposrednega trženja uporablja RFM-model, ki naj 

bi določal primerno ponudbo za posamezno stranko. 

Omejitve pri obravnavanju problema so:  

- v analizo niso zajeti vsi dejavniki, ki vplivajo na odločitev za nakup, kot so konkurenčna 

aktivnost in situacijski dejavniki, 

- nezmožnost določitve, ali je bil obisk podjetja posledica aktivnosti neposrednega trženja, 

- posploševanje raziskovalnih izsledkov je omejeno na podjetje, v katerem je potekala 

raziskava. 
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2 TRŽENJE, OSREDOTOČENO NA STRANKE 

Trženje se je kot oblika raziskovanja trga pojavilo v Združenih državah Amerike po drugi 

svetovni vojni, ko pa je v Evropi prišlo do strukturnih sprememb v proizvodnji in potrošnji, se 

je pojavilo tudi pri nas (Starman in Hribar 1994, 7). Trženjski koncept, ki je nastal v sredini 50-

ih let 20. stoletja, je eden temeljnih naukov trženja, saj preusmerja osredotočenost od izdelka k 

strankam, zato lahko govorimo o filozofiji »zaznaj-in-odzovi se« (Kotler 2004, 19; Pompe in 

Vidic 2008: 32). 

Jančič (2011, 34) piše, da je ta potreba po spremembi osredotočenosti na stranko, postala 

conditio sine qua non celotne trženjske discipline in dolgo časa njena nevprašljiva podlaga. 

Podjetja se na ciljnih trgih osredotočijo na stranke in proučijo njihove potrebe. Na podlagi 

ugotovitev se odločijo za usklajeno trženje, s katerim zadovoljijo te potrebe. Zadovoljne stranke 

pa podjetju prinašajo dobiček. Podjetja poslujejo v visoko konkurenčnem in hitro 

spreminjajočem se okolju, kjer se uspešnost največkrat izkazuje prav v trženjski naravnanosti 

ter sposobnosti razumevanja trgov in porabnikov (Konečnik Ruzzier 2011, 2). Drucker (1973, 

64–65) je zato že v sedemdesetih letih zagovarjal, da je cilj trženja tako dobro poznavanje in 

razumevanje strank, da se izdelek ali storitev prodaja sama. 

 

Slika 1: Trženjski koncept 

Vir: Kotler 2004, 20. 

Proces trženja mora vključevati vse dejavnosti, ki so potrebne, da proizvodi in storitve dosežejo 

končnega odjemalca (Tavčar 1994, 776). Obsega torej raziskovanje trga, trženjsko načrtovanje, 

pripravo, izvajanje in spremljanje trženjskih aktivnosti, neposredno prodajanje ter kontrolo 

navedenih področij (Potočnik 2004, 178–179). Trženje poskuša dostaviti pravi izdelek ob 

pravem času na pravo mesto pravim ljudem in jim ob tem prenesti informacijo, ki jih bo 

prepričala, da bo prav ta izdelek zadovoljil njihove potrebe (Dibb idr. 1997, 10–11). Gre za 

družbeni proces, ki posameznikom in skupinam zagotavlja, da dobijo to, kar potrebujejo in 

želijo, s ponujanjem in menjavo izdelkov ali storitev, ki imajo vrednost (Kotler 2004, 9). 
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Slika 2: Izmenjava med kupcem in prodajalcem 

Vir: Dibb idr. 1997, 19. 

Trženje je način razmišljanja, ki se v prvi vrsti ukvarja z razumevanjem in dobičkonosnim 

zadovoljevanjem potreb in želja (Konečnik Ruzzier 2011, 3; Kotler in Armstrong 2001, 5). Ker 

je v ozadju procesa menjava, so za izvedbo potrebni odnosi med vpletenimi. V tem odnosu 

mora vsaj ena od strani, izvajalec trženja, v zvezi z določenim izdelkom iskati reakcijo druge, 

porabnika z željami (Snoj in Gabrijan, 2015, 64; Konečnik Ruzzier 2011, 4). Harrell (2002, 10) 

omenjenim ciljem trženja dodaja še ustvarjanje vrednosti za stranko z zagotavljanjem 

zadovoljstva in zvestobe, učinkovitejše delovanje od konkurence ter povečanje vrednosti 

organizacije.  

Dibb idr. (1997, 7) so pri opredeljevanju ciljev trženja še natančnejši in glavne prioritete opišejo 

kot:  

- zadovoljevanje strank, 

- prepoznavanje/maksimiziranje trženjskih priložnosti, 

- ciljanje pravih strank, 

- omogočanje odnosa menjave, 

- ostajanje v ospredju v dinamičnih okoljih, 

- prizadevanja za premagovanje konkurence, 

- učinkovita uporaba virov, 

- povečanje tržnega deleža, 

- krepitev dobičkonosnosti. 

V osnovi vseh opredelitev trženja je zadovoljevanje potreb in želja strank, torej menjava med 

podjetjem in stranko, zato ne smemo zanemariti pravnega vidika trženja, ki zaobsega vse 

dejavnosti, povezane s prenosom lastništva in posedovanjem blaga in storitev (Starman in 

Hribar 1994, 8).  
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S spreminjanjem tehnologije in posledično trga se mora spreminjati in prilagajati tudi trženje. 

Kupci namreč pričakujejo vedno boljšo kakovost izdelkov ali storitev in postrežbo ter določeno 

stopnjo prilagajanja posamezniku, zaznavajo vedno manj resničnih razlik med izdelki in so 

manj zvesti blagovnim znamkam (Kotler 2004, 27). Zato tržniki iščejo vzorce, trende in 

presenečenja, ki nakazujejo na to, kaj bi se v prihodnosti lahko zgodilo (Harrell 2002, 5). 

Kotler (2004, 28) piše, da so se tržniki spremembam prilagodili in nanje odgovorili tako, da so 

uvedli:  

- trženje s poudarkom na odnosih s strankami: graditev dolgoročnih, dobičkonosnih odnosov 

s strankami,  

- ciljno trženje: biti najboljši pri oskrbovanju dobro opredeljenih ciljnih skupin,  

- prilagajanje posamezni stranki: individualizacija in prilagajanje sporočil in ponudbe 

posamezniku,  

- baze podatkov o strankah: vzpostavljanje bogatega podatkovnega skladišča o nakupih, 

preferencah, demografskih značilnostih in dobičkonosnosti posameznih strank,  

- odločanje na podlagi modelov: sprejemanje odločitev na podlagi modelov in dejstev o 

načinu delovanja trga. 

2.1 Trženje s poudarkom na odnosih s strankami 

Podjetja se kot odgovor na spreminjajoče se pogoje na trgu vse bolj osredotočajo na graditev 

dolgoročnih in dobičkonosnih odnosov s strankami. Uspešna, k stranki usmerjena strategija 

trženja je pomembna, ker lahko prispeva h krepitvi odnosa med strankami in podjetjem (Chang 

in Tsai 2011, 14499). Z učinkovito uporabo podatkov o posamezni stranki lahko z njo zgradijo 

odnos in ji na podlagi tega ponudijo prilagojeno storitev ali program ter ji prilagodijo sporočilo 

in medije (Kotler 2004, 52).  

Trženje s poudarkom na odnosih s strankami temelji na vrednosti zaledja strank, ki ga lahko 

podjetja povečujejo z naslednjimi strategijami (Kotler 2004, 52): 

- zmanjševanje stopnje odhajanja strank, 

- podaljševanje trajanja odnosa s strankami,  

- izkoriščanje priložnosti za rast prodaje pri vsaki posamezni stranki s povečanjem deleža pri 

njenih nakupih, 

- spreminjanje manj donosnih strank v bolj donosne ali prekinitev odnosa z njimi, 

- posvečanje več pozornosti strankam, ki imajo visoko vrednost za podjetje. 

Kotler in Armstrong izpostavljata razlike med množičnim in neposrednim (ena-na-ena) 

trženjem. 
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Preglednica 1: Razlike med množičnim in »ena-na-ena« trženjem 

Množično trženje Neposredno (ena-na-ena) trženje 

osredotočeno na povprečno stranko osredotočeno na posamezno stranko 

anonimnost stranke poznan profil strank 

strankam ponujen standardni produkt ali 

storitev 

strankam ponujena prilagojena ponudba 

množična produkcija prilagojena proizvodnja 

množična distribucija individualna distribucija 

množično oglaševanje individualna sporočila 

množične promocije individualne ponudbe 

enosmerna sporočila obojestranska sporočila 

pomemben je tržni delež pomemben je delež strank 

naslavlja vse stranke naslavlja le dobičkonosne stranke 

namenjeno je pridobivanju strank namenjeno je zadrževanju strank 

Vir: Kotler in Armstrong 2001, 63. 

Z »ena-na-ena« trženjem se lahko podjetja osredotočijo na potrebe posameznih strank, jim 

prilagodijo ponudbo in sporočila ter tako zgradijo z njimi odnos, ki jih zadržuje med strankami 

podjetja in ne dovoli konkurenčnim trženjskim aktivnostim, da bi jih pridobile na svojo stran. 

Podjetja gradijo odnos s strankami tako, da jim pošiljajo voščila za rojstni dan ali druge 

priložnosti, informacijsko gradivo ali manjša darila, podarjajo nagrade zvestim strankam in 

oblikujejo klubske programe (Kotler 2004, 620). 

2.1.1 Upravljanje odnosov s strankami 

Upravljanje odnosov s strankami se je v 90-ih letih prejšnjega stoletja pojavilo kot novost na 

področju informacijske tehnologije (Payne in Frow 2005, 167). Izraz se zato še vedno uporablja 

za opis tehnoloških rešitev v trženju, ki je naravnano na trajnejše odnose (Ryals in Payne 2001, 

3). Vedno bolj sposobne tehnološke rešitve omogočajo vedno bolj sofisticirano zbiranje, 

shranjevanje in analiziranje podatkov, ki so osrednji del upravljanja odnosov s strankami 

(Coussement, Harrigan in Benoit 2015, 8403). Vendar pa Snoj in Gabrijan (2015, 45) 

pojasnjujeta, da tehnologija zgolj omogoča uresničevanje koncepta. 

Upravljanje odnosov s strankami je strategija in proces. Podjetju omogoča identifikacijo, 

pridobitev, zadrževanje in negovanje dobičkonosnih strank z grajenjem in vzdrževanjem 

dolgoročnega odnosa z njimi (Sin, Tse in Yim 2005 po Coussement, Harrigan in Benoit 2015, 

8403). Zagotovilo naj bi podatke, s katerimi bi podjetja lahko napovedala potrebe strank in jim 

tako ponudila učinkovitejše rešitve (Harrell 2001, 61). Prispevalo naj bi tudi k oblikovanju 

ponudbe in določanju, katere produkte prodati katerim strankam in preko katerega kanala 

(Rygielski, Wang in Yen 2002, 492). Gre torej za proces obravnavanja informacij o strankah in 
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ravnanje s strankami v skladu z informacijami tako v notranjem kot zunanjem okolju podjetja, 

da bi povečali zvestobo strank (Konečnik Ruzzier 2011, 28). 

 

Slika 3: Model upravljanja odnosov s strankami 

Vir: Winer 2001, 91. 

Upravljanje odnosov s strankami zahteva od podjetjij, da spoznajo svoj trg in stranke, torej da 

zberejo čim več podatkov. Le zadostna količina podatkov o strankah omogoča dovolj natančne 

ocene, katere stranke so najbolj dobičkonosne in na katere se ni več vredno osredotočati 

(Rygielski, Wang in Yen 2002, 492). Podjetja morajo zato zgraditi dobre podatkovne baze 

svojih strank.  

Podatki, ki naj bi jih idealne baze vsebovale, so (Winer 2001, 92): 

- transakcije: celotno zgodovino nakupov s pripadajočimi podrobnostmi, 

- podatki o vzpostavljanju kontakta s strankami: vsak stik med podjetjem in stranko ne glede 

na to, ali je bila pobudnik stranka ali podjetje, 

- opisne informacije: uporabljajo se za segmentacijo in druge analize, 

- odgovori na trženjske akcije: na katero akcijo neposrednega trženja je stranka odgovorila. 

Analiziranje podatkov se je odmaknilo od klasičnega segmentiranja k proučevanju življenjske 

dobe strankine zvestobe. Ta nam pove, koliko je v povprečju na dolgi rok vredna vsaka stranka 

podjetja, zato vključuje sedanjo vrednost ter vrednost vseh pričakovanih dobičkov, ki jih bo 

podjetju prinesla stranka, od katerih so odšteti stroški pridobitve in postrežbe stranke (Winer 

2001: 94; Konečnik Ruzzier 2011, 25).  
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Z analizo življenjske dobe strankine zvestobe lahko (Winer 2001, 94–95): 

- povečamo število kupljenih izdelkov ali storitev, 

- povečamo plačano ceno s prodajo drugih izdelkov, 

- zmanjšamo mejne stroške izdelka, 

- zmanjšamo stroške pridobitve stranke. 

Na podlagi opravljene analize se izberejo stranke, ki se jih cilja, in z njimi se poskuša 

vzpostaviti dolgotrajen odnos.  

Tako kot je celoten proces usmerjen v stranko, se morajo nanjo osredotočiti tudi metrike za 

merjenje uspešnosti podjetij. Čeprav osnovne metrike ostajajo, je potrebna uvedba dodatnih, na 

stranko osredotočenih, ki dajejo boljši vpogled na delovanje politik in programov upravljanja 

odnosov s strankami (Winer 2001, 102).  

Ko podjetja shranjujejo in obdelujejo podatke o strankah, je vedno aktualno vprašanje 

zasebnosti. Nanaša se tako na količino kot na vrsto podatkov, ki jih podjetja shranjujejo o svojih 

strankah, in predvsem na način, kako te podatke uporabljajo (Winer 2001, 100–101). Kritiki 

opozarjajo na nevarnost, da bi organizacije zbrale preveč podatkov o strankah in bi tako o njih 

vedele preveč, s čimer bi lahko izkoriščale stranke (Kotler in Armstrong 2001, 650). 

Za storitvena podjetja je izrednega pomena vedenje o tem, zakaj so stranke izbrale njihovo 

storitev, saj poskušajo stranke zadovoljiti, da bi ostale zveste podjetju in določeni storitvi 

(Potočnik 2004, 126). Veliko vlogo pri izbiri podjetja ima namreč zadovoljstvo kupca z 

določeno znamko, izdelkom ali storitvijo (Harrell 2002, 39). Zato uvedba upravljanja odnosov 

s strankami zahteva spremembe na vseh nivojih podjetja kot tudi spremembe v vedenju 

zaposlenih, da bi bili učinki pričakovani (Konečnik Ruzzier 2011, 28). 

Odnosov s strankami ne oblikuje elektronska pošta, ki jo podjetja pošiljajo, temveč programi, 

s katerimi slednja zagotavljajo zadovoljstvo strank, kot so servis za stranke, programi zvestobe, 

prilagajanje stranki, programi nagrajevanja ter grajenje skupnosti (Winer 2001, 98). 
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Slika 4: Programi za zadrževanje strank 

Vir: Winer 2001, 98. 

2.1.2 Program zvestobe 

Trženjski koncepti, ki se osredotočajo na stranke, poudarjajo pomen zvestobe v odnosu med 

strankami in podjetji. 

Vprašanje zvestobe strank se je prebilo v ospredje razmišljanja mnogih trženjskih pristopov, ki 

so usmerjeni k pospeševanju prodaje in spodbujanju vračanja strank (Musek Lešnik 2008, 138). 

Če se podjetja želijo povezati s svojimi strankami, si morajo zaslužiti njihovo zvestobo, ki je 

eden od pomembnih odločitvenih dejavnikov, ko stranke izbirajo med različnimi ponudniki 

(Harrell 2002, 38). Zvestoba strank je posledica višje zaznane vrednosti in zadovoljstva strank 

ter istočasno tudi kazalnik uspešnosti trženjskih aktivnosti (Snoj in Gabrijan 2015, 87). Koncept 

zvestobe zajema motivacijo stranke in njeno dejansko vedenje v smeri vzdrževanja odnosa s 

podjetjem (Snoj in Gabrijan prav tam).  

Zveste stranke so zato tiste, ki (Musek Lešnik 2008, 54): 

- se redno vračajo k podjetju, 

- pretežen del svojih nakupov opravijo pri istem podjetju, 

- dajejo podjetju prednost pred konkurenco, 

- se že dolgo vračajo in se ne pustijo zvabiti h konkurenci, 

- so pripravljene podjetje priporočiti drugim.  

Čeprav stranke ne poskušajo z vsakim nakupom vzpostaviti odnosa s podjetjem, so potrebe in 

želje najbolje zadovoljene, če se vzpostavi nek odnos ali razmerje, saj postane tako izdelek ali 

storitev stalnica v življenju stranke (Harrell 2002, 43). Harrell (prav tam) pojasnjuje, da bi, če 

ne bi bilo ponovljenih nakupov zaradi zvestobe, stroški podjetij za pridobivanje strank tako 

narasli, da le-ta ne bi več uspela poslovati. 
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Zvestoba stranke je njegova pripadnost izdelku ali storitvi, ki se jo opazuje na vedenjski in 

stališčni osnovi. Prizadevanja podjetij naj bi zato bila usmerjena v oblikovanje zadovoljnih in 

zvestih strank, ki izražajo tako vedenjsko kot stališčno zvestobo, le-ta pa se kaže z nakupno 

namero in priporočanjem izdelkov ali storitev drugim (Konečnik Ruzzier 2011, 24–25). 

Pri zvestobi potrošnikov gre za preplet čustvenih in vedenjskih vidikov, vendar obstaja med 

pojavnimi oblikami zvestobe razlika (Musek Lešnik 2008, 60): 

- zvestoba znamki: odvisna od strankinih zaznav in doživetij ob znamki, 

- zvestoba prodajalni, podjetju, ponudniku storitev, osebi v podjetju: poleg vrednot, čustev in 

vedenja, ki ga sprožijo atributi trgovine ali storitve, je tu prisotna še kakovost medosebnega 

odnosa – več kot je v odnosu osebnega stika, bolj je njegova kakovost pomembna za 

zvestobo potrošnika.  

Osebni odnos se razvija s sposobnostjo razumevanja perspektive drugih, grajenjem zaupanja, 

zavzetostjo do strank in nagrajevanjem zvestih strank (Harrell 2002, 46). Harrell (prav tam) 

nadaljuje, da morajo podjetja svoje stranke poznati tako dobro, da jim v skladu s tem ponujajo 

izdelke in storitve, ki jih konkurenca ne more premagati, kar seveda pomeni, da morajo biti 

podjetja pripravljena svojim zvestim strankam ponuditi dodano, superiorno vrednost. 

Odgovor na dobro poznavanje strank, zagotavljanje njihovega zadovoljstva, ponujanja 

superiorne vrednosti in občutka preferiranih kupcev so programi zvestobe. Njihova uvedba je 

posledica osredotočanja na obrambno trženje, torej na aktivnosti, katerih cilj je zadrževanje 

obstoječih strank in ne pridobivanje novih (Sharp in Sharp 1997, 474). Podjetja se vedno bolj 

zavedajo, da je zvestoba stranke lahko veliko pomembnejša od tržnega deleža (Harrell 2002, 

43). 

Program zvestobe je sistem trženjskih dejavnosti, s katerimi skušajo podjetja sistematično 

utrjevati odnose s strankami, spodbujati njihove nakupe in zmanjševati verjetnost odhoda h 

konkurenci z zagotavljanjem različnih ekonomskih, psiholoških in socioloških prednosti ter 

nagrad (Meyer-Waarden 2007, 224). So eno od ključnih orodij upravljanja odnosov s 

strankami, ki tradicionalno razumevanje zaznane vrednosti za potrošnika kot vrednost 

transakcije dopolnjuje z vrednostjo odnosa (Musek Lešnik 2008, 139). 

Povečanje ponavljajočih se nakupov omogoča vzpostavljanje tesnejših odnosov s strankami, ki 

podjetjem omogočajo boljše poznavanje potreb strank (Sharp in Sharp 1997, 475). Tako lahko 

ta zagotovijo boljše storitve ob nižjih stroških, hkrati pa lahko zmanjšajo tudi stroške trženja, 

saj porabijo manj sredstev za prepričevanje strank, da bi se vrnile, menita Sharp in Sharp (prav 

tam). In nadaljujeta (prav tam), da lahko tako podjetja dvignejo tudi ovire za vstop na trg, s 

čimer zmanjšajo možnosti prihodnjih konkurenčnih groženj. Programi zvestobe so orodja, ki 

integrirajo strategije zagotavljanja pozitivno zaznane vrednosti odnosa in strategije 

nadgrajevanja dolgotrajnega odnosa v enovit in celovit pristop, usmerjen k vzpostavljanju, 
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razvijanju in vzdrževanju odnosov s strankami in spodbujanju njihove zvestobe (Musek Lešnik 

2008, 139).  

Podjetja zvestobo strank spodbujajo tako, da točkujejo vrednosti nakupov in na osnovi zbranih 

točk strankam podeljujejo nagrade, lahko podpirajo pobude, ki povečujejo vrednost za stranko, 

ali posojajo naprave za čas uporabe njihove storitve (Kotler 2005, 120). Stranke lahko 

nagrajujejo tudi za ponavljanje nakupov (Winer 2001, 99).  

Dober program zvestobe je enostaven in lahko dostopen, je brez skritih klavzul in nagrajuje z 

izdelki in storitvami visoke kakovosti (Kotler 2005, 120). Nagrade, ki jih stranke prejmejo, 

ustvarjajo občutek prednostnih, preferiranih strank, zato se bodo te bolj tesno povezale s 

podjetjem (Oliver 1999 po Meyer-Waarden 2007, 224). 

Podjetja se za program zvestobe odločijo, ker predpostavljajo (Butscher 2002 po Musek Lešnik 

2008, 142): 

- da so se stranke pripravljene tesneje povezati s podjetjem, 

- da je določen odstotek strank nagnjen k navezovanju trajnih odnosov in zvestemu vedenju, 

- da so te stranke močno donosna skupina v skladu z načelom 20/80, 

- da lahko podjetje z določenimi strategijami in postopki vpliva na dvig njihove zvestobe. 

Na podlagi predpostavk, ki spodbujajo podjetja k snovanju programov zvestobe, so izpeljani 

tudi njihovi cilji. Cilji programov zvestobe, kot jih opisujeta Sharp in Sharp (1997, 474), so: 

- zmanjševanje prebegov strank h konkurenci, 

- spodbujanje dolgotrajnih odnosov strank do podjetja, 

- povečanje vrednosti nakupov strank, 

- povečanje pogostosti nakupov strank. 

Zagovorniki programov zvestobe trdijo, da ti spodbujajo zavest strank o podjetju, spodbujajo 

tudi zvestobo strank in hkrati privlačijo stranke s priložnostjo, da postanejo del širše zgodbe, 

posledično pa vračanje strank znižuje stroške podjetja (Musek Lešnik 2008, 140).  

Večje število zadovoljnih, zvestih kupcev se odraža v boljšem poslovanju, saj ti zagotavljajo 

nakupe za povečanje prihodka, so manj obremenjeni s ceno in zmanjšujejo stroške poslovanja 

(Harrell 2002, 39). Gre torej v prvi vrsti za zadrževanje strank. Harrell (prav tam) opozarja, da 

je strošek pridobitve nove stranke šest- do desetkrat višji od zadržanja obstoječe. 

V študiji McKinsey raziskovalci ugotavljajo, da imajo programi zvestobe tri probleme (Winer 

2001, 99): 

- so zelo dragi, 

- napake je težko popravljati, saj jih stranke zaznajo kot odvzem ugodnosti, 

- ostaja vprašanje, ali imajo vpliv na povečevanje zvestobe strank in na povprečno porabo 

strank. 
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Kritiki programov zvestobe dodajajo, da ti ne privabljajo novih potrošnikov, ampak le 

nagrajujejo obstoječe in s tem zmanjšujejo dobiček podjetja (Musek Lešnik 2008, 140). Winer 

(2001, 99) izpostavlja še problem razširjenosti programov zvestobe, ki zato zelo težko 

predstavljajo konkurenčno prednost za podjetje, čeprav so v nekaterih industrijah postali 

konkurenčna nuja. 

Večina programov zvestobe vseh nezvestih kupcev ne bo spreobrnila v zveste ali pripravila 

zvestih do tega, da bi bili zvesti le enemu podjetju, kar pa ne pomeni, da programi zvestobe 

niso koristno trženjsko orodje (Leenheer idr. 2007, 31). 

2.2 Podatkovno trženje 

V podjetjih, ki v središče svojih trženjskih aktivnosti postavljajo stranke, so podatki o njih 

konkurenčna prednost in pomembno premoženje podjetja. Podjetja, ki poznajo svoje stranke, 

njihove značilnosti in potrebe, lahko svojo ponudbo, sporočila, način dostave sporočila in način 

plačila prilagodijo tako, da čim bolj povečajo vrednost in zadovoljstvo stranke (Kotler in 

Armstrong 2001, 622).  

Trženje, ki je osredotočeno na izrabo podatkov o strankah, je podatkovno trženje. Nekateri 

avtorji sicer ne ločujejo med neposrednim in podatkovnim trženjem, vendar Egan (2007, 292) 

poudarja, da je termina potrebno ločevati. Podatkovno trženje je proces grajenja, vzdrževanja 

in uporabe podatkovnih baz o strankah in ostalih baz z namenom komunikacije, opravljanja 

transakcij s strankami in graditve odnosov, torej pripomore k oblikovanju trženjskih strategij 

(Tapp 1998, 3–8; Kotler in Armstrong 2001, 622; Kotler 2004, 53), medtem ko se neposredno 

trženje osredotoča predvsem na uporabo zbirke podatkov za neposredno komunikacijo s stranko 

(Tapp 1998, 3–8). 

Cilj podatkovnega trženja je zagotoviti pravi izdelek pravemu kupcu ob pravem času, tako da 

se čim bolj poveča tržna donosnost naložb (Cohen 2004, 327–328). S čim manjšimi stroški, 

torej čim manjšim deležem baze, s katerim vzpostavijo kontakt, želijo podjetja doseči največji 

možen odziv. Tržniki računalniško analizirajo elektronske podatke o svojih strankah in križajo 

podatkovne baze, da bi bile ciljne skupine čim natančnejše (Godin 2005, 27). Računalniška 

tehnologija omogoča razstavljanje in ponovno združevanje podatkov, ki obsegajo podatke o 

naslovu, nakupih, demografske podatke, psihografske podatke in podatke o uporabi medijev, 

na načine, ki se prej niso zdeli mogoči (Bearden idr. 2004, 143).  

Z analizo pridejo podjetja do podatkov, ki jim omogočajo (Kotler 2004, 54–55): 

- iskanje morebitnih kupcev: podjetje išče stranke, ki so se odzvale na oglase, in z njimi  

neposredno vzpostavi kontakt, 

- odločanje o tem, kdo naj prejme določeno ponudbo: podjetja postavijo merila za posamezne 

ponudbe in v podatkovnih bazah poiščejo stranke, ki jim ustrezajo, 
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- krepitev kupčeve zvestobe: podjetja, ki si zapomnijo posameznikove želje in preference, 

lahko vzbudijo navdušenje in zanimanje, 

- ponovno oživitev nakupov: podjetje oblikuje pravočasne in privlačne ponudbe na podlagi 

podatkov iz podatkovne baze, 

- izogibanje resnim napakam: slaba uporaba podatkov lahko pripelje do različnih ponudb 

istim strankam in neprimernih ponudb strankam. 

Ko govorimo o podatkovnem trženju moramo omeniti podatkovno skladiščenje. Večina 

strokovnjakov meni, da je dobro podatkovno skladišče konkurenčna prednost (Kotler in 

Armstrong 2001, 135). Podatkovno skladiščenje je, kot že sam termin napoveduje, zbiranje in 

shranjevanje podatkov iz različnih virov v podatkovne baze za takojšnjo ali kasnejšo uporabo 

(Egan 2007, 293). Namen podatkovnega skladiščenja ni le shranjevanje podatkov, ki bi sicer 

bili razpršeni po ostalih virih, ampak predvsem omogočanje vodstvu podjetij, da dostopa do teh 

baz podatkov (Kotler in Armstrong 2001, 134). 

S tehničnega vidika je podatkovna baza obsežna zbirka podatkov, ki so med seboj povezani, 

namenjena pa je uporabi z različnimi aplikacijami, ki omogočajo ustrezen in natančen priklic 

ali obdelavo teh podatkov (Starman in Hribar 1994, 53). Kot poudarjata Kotler in Armstrong 

(2001, 622–624), je treba ločevati med seznamom naslovov in podatkovno bazo. Prva namreč 

vsebuje le seznam imen, naslovov in telefonskih številk (Kotler in Armstrong prav tam), 

medtem ko je podatkovna baza organizirana zbirka celovitih podatkov o posameznih strankah 

ali potencialnih strankah, ki vključuje geografske, demografske (starost, dohodek, družinski 

člani, dan rojstva), psihografske (dejavnosti, hobiji in mnenja), vedenjske podatke (dosedanji 

nakupi stranke) in podatke o medijih (najljubši mediji) (Kotler in Armstrong 2001, 622; Kotler 

2004, 53).  

Prednosti podatkovnega trženja se kažejo v boljšem poznavanju strank. Podatkovna baza je 

prenosnik, ki podjetje uči o tem, kakšen je trg, zato naj bi jo podjetje poslušalo in se odzivalo 

(Postma 2001, 58). Podatkovne baze namreč omogočajo prepoznavanje najboljših strank, 

najboljših potencialnih strank, nekdanjih strank, ki bi jih bilo vredno reaktivirati, najbolj 

dobičkonosnih produktov in storitev, najboljših cenovnih politik, najučinkovitejših promocij in 

medijev, novih trgov in priložnosti za prepoznavanje ter zmanjševanje neučinkovitosti in slabo 

porabljenih sredstev (Egan 2007, 293). Kotler in Armstrong (2001, 622, 626) dodajata še pomen 

podatkovnih baz za ohranjanje dolgotrajnega odnosa s strankami in razvijanja zvestobe stranke.  

Slabosti podatkovnega trženja lahko izpostavimo na treh področjih: visok finančni vložek, 

nerazumevanje zaposlenih in nezaupanje strank. Kotler (2004, 55) piše, da podjetja največkrat 

od podatkovnega trženja odvrača visoka cena programske in strojne opreme za baze in analizo 

podatkov ter visoka cena komunikacijske povezave in usposabljanja zaposlenih. Problem so 

tudi zaposleni, ki jih je treba prepričati, naj bodo usmerjeni v stranko in naj uporabljajo 



 

17 

razpoložljive informacije, ter stranke, ki nočejo imeti odnosa s podjetjem in mu lahko celo 

zamerijo posedovanje osebnih podatkov o njih (Kotler prav tam).   

V podatkovnem skladišču so zbrani vsi podatki o strankah skupaj, kar omogoča njihovo lažjo 

analizo. Organizacije se, da se prebijajo čez ogromne količine podatkov in iz njih izkopljejo 

uporabne informacije o strankah in zanimive odnose, poslužujejo tehnik podatkovnega 

rudarjenja (Kotler in Armstrong 2001, 134). 

2.3 Podatkovno rudarjenje 

Podatkovno rudarjenje je tesno povezano s podatkovnim trženjem in podatkovnim 

skladiščenjem. Gre za črpanje podatkov iz podatkovnih skladišč v obliki, ki je uporabna za 

tržnike (Egan 2007, 293). Kot pišeta Churchill in Iacobucci (2002, 207), gre za premetavanje 

na prvi pogled nezanimivih podatkov, da bi odkrili tiste, ki so za tržnike uporabni. V procesu 

podatkovnega rudarjenja se iz množice nepopolnih, neprečiščenih, nejasnih, naključnih 

podatkov razkrijejo informacije in znanje, ki niso vnaprej implicitno znani (Taghva, Bamakan 

in Toufani 2011, 254), zato proces včasih opredeljujejo tudi kot odkrivanje znanja v bazah 

podatkov (Sing'oei in Wang 2013, 199).  

Tu gre predvsem za znanje o strankah, njihovem vedenju in željah, da bi jim lahko ponudili 

boljšo storitev in z njimi vzpostavili dolgotrajen odnos. Podjetja upajo, da bodo z boljšim 

razumevanjem strank povečala prodajo in dobiček (Churchill in Iacobucci 2002, 40, 207). S 

podatkovnim rudarjenjem namreč izluščijo iz baze najboljše stranke, jih nato učinkoviteje 

ciljajo, jim ponudijo še ostale izdelke ali storitve organizacije, ki bi jih utegnili zanimati, in jim 

ponudijo posebne ponudbe, narejene po meri in željah stranke (Kotler in Armstrong 2001, 134).  

Nekatere tehnike podatkovnega rudarjenja so razvili kot odgovor na potrebe podatkovnega in 

neposrednega trženja (Churchill in Iacobucci 2002, 40). Orodja podatkovnega rudarjenja 

namreč iz zbranih podatkov oblikujejo predstavitev realnosti v obliki modela, ki opisuje vzorce 

in odnose med podatki (Rygielski, Wang in Yen 2002, 487), ki napovedo in izberejo stranke, 

primerne za promocijo (Ling in Li 1998, 73).  

Proces podatkovnega rudarjenja je sestavljen iz petih faz. Sing'oei in Wang (2013, 200–201) 

jih opisujeta: 

- razumevanje domene: razumevanje poslovanja, ciljev in zahtev podjetja, 

- predpriprava podatkov: 

- ETL: črpanje podatkov iz zunanjih virov, transformacija in njihovo skladiščenje, 

- čiščenje podatkov: podatki so nepopolni in vsebujejo številne napake, 

- izbor spremenljivk: izbor relevantnih spremenljivk, ki naj bi imele napovedno vrednost, 

in odstranitev nepomembnih, 

- transformacija podatkov: surove podatke se pretvori v uporaben format, 
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- izdelava modela: apliciranje različnih modelov na zbirko podatkov in primerjava izvedbe 

za izbor najboljšega modela, ki napoveduje nakupne navade strank, 

- ocena modela: napoved, kako bo model deloval v prihodnosti, 

- vizualizacija: apliciranje napovednega modela na nove podatke. 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Izdelava modela v procesu podatkovnega rudarjenja 

Vir: Sing'oei in Wang 2013, 200. 

Analitične aktivnosti podatkovnega rudarjenja lahko razdelimo v tri kategorije (Rygielski, 

Wang in Yen 2002, 487–488): 

- odkrivanje: proces iskanja skritih vzorcev v bazah podatkov brez vnaprej določene ideje ali 

hipoteze glede vzorcev, 

- napovedno modeliranje: proces uporabljanja odkritih vzorcev za napovedovanje 
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- forenzična analiza: proces apliciranja pridobljenih vzorcev za odkrivanje anomalij ali 

nenavadnih elementov podatkov.  

Vse tri vrste analiz imajo pomembno vlogo za trženjske aktivnosti podjetja. Skupno vsem 

definicijam podatkovnega rudarjenja je dejstvo, da naj bi to omogočalo boljši proces odločanja 

v podjetjih (Taghva, Bamakan in Toufani 2011, 254). 

Novost niso analize podatkovnih baz, novost in izziv je predvsem velikost teh baz, ki se 

povečujejo tudi z uvajanjem programov zvestobe in s tem vedno večjim shranjevanjem 

podatkov o strankah (Churchill in Iacobucci 2002, 40, 207). Vedno večje zbirke podatkov 

zahtevajo od organizacij vedno bolj sofisticirane tehnike in tehnologije podatkovnega 

rudarjenja. To izkorišča tehnologije masovne vzporedne obdelave in simetričnega večkratnega 

procesiranja, s čimer se razlikuje od serijskega procesiranja, ki je omogočalo le analiziranje 

podatka za podatkom (Churchill in Iacobucci 2002, 41). 

Podatkovno rudarjenje uporablja statistično, matematično in umetno inteligenco ter tehnike 

strojnega učenja, da bi pridobilo in prepoznalo vredne informacije in na podlagi tega črpalo 

znanje iz velikih baz (Turban idr. 2007 po Taghva, Bamakan in Toufani 2011, 254). Je 

komplementarno drugim analitičnim tehnikam in je dodaten način za odkrivanje pomena v 

podatkih (Rygielski, Wang in Yen 2002, 485). 

Včasih se pristopi podatkovnega rudarjenja aplicirajo na podatkovne baze, ki se jih analizira s 

sicer tradicionalnimi statističnimi tehnikami (Churchill in Iacobucci 2002, 41). Churchill in 

Iacobucci (prav tam) menita, da je regresija še vedno primarno analitično orodje, ker se lahko 

različne napovedi uporabijo za opis kompleksnega procesa odločanja stranke, pogosto 

uporabljeni tehniki podatkovnega rudarjenja pa sta tudi grozdenje in nevronske mreže. 

2.4 Ciljno trženje 

Eden bistvenih pristopov v trženju je, kot pišeta Smith in Taylor (2002, 35), ciljno trženje ali 

segmentacija, ciljanje in pozicioniranje. Ciljanje določenih segmentov trga pomaga zmanjšati 

izgubljene vire, ki bi jih sicer izgubili z množičnim trženjem in potencialno poveča prodajo, saj 

se podjetje osredotoča na boljše kupce (Egan 2007, 154).  

Ciljno trženje omogoča podjetjem prepoznavanje in razumevanje značilnosti strank, 

osredotočanje na zadovoljevanje njihovih želja in potreb ter določanje zaznavanja podjetja v 

očeh strank, kar podjetjem olajša povezavo s strankami (Harrell 2002, 167). Procesu izbire 

strank je zato treba posvetiti veliko pozornost.  

Winer (2001, 96) opozarja, da ima lahko napačna izbira strank negativne posledice za podjetje:  

- izpuščanje strank, ki so na začetku življenjske dobe stranke,  

- ukvarjanje s strankami, ki ne prinašajo več dohodka,  
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- izpuščene stranke lahko širijo negativno publiciteto o podjetju. 

 

Slika 6: 6 korakov segmentacije trga, ciljanja in pozicioniranja 

Vir: Kotler idr. 2001, 316. 

Trženje bi se moralo po Kotlerju (2005, 49) vse bolj osredotočati na čim ožje ciljano trženje, 

saj ljudi večina oglasov, objavljenih na televiziji ali v časopisih, ne zanima. Podjetja se zato 

vedno bolj zavedajo, da jim bodo stranke sledile le, če se bodo z njimi povezovali na vedno 

nove in inovativne načine (Harrell 2002, 167). Ciljno trženje predstavlja tako začetni korak 

strateškega načina razmišljanja (Konečnik Ruzzier 2011, 98). 

2.4.1 Segmentacija trga 

Prva faza v procesu ciljnega trženja je segmentacija trga. S segmentacijo poskušajo tržniki 

razložiti razlike med skupinami potrošnikov, ki imajo podobne značilnosti, in nato te pretvoriti 

v svoje prednosti (Bearden idr. 2004, 149). Trgi so sestavljeni iz strank, ki se razlikujejo glede 

na želje, sredstva, lokacijo in nakupne navade (Kotler idr. 2001, 316). Razdelitev velikega trga 

v manjše segmente strank na podlagi potreb in različnih odzivov na komunikacijske stimule je 

segmentacija (Egan 2007, 150).  

Segmenti so deli trga, potencialne stranke, ki se enako obnašajo, imajo podobne želje ali 

podobne nakupne navade (Bearden idr. 2004, 149). So homogene skupine strank in vsaka 

predstavlja ločeno areno za tekmece (Harrell 2002, 166). 

Tržniki ne ustvarjajo segmentov, ampak jih le prepoznavajo na podlagi opazovanja trga in se 

nato odločajo, kateri bodo njihovi ciljni (Konečnik Ruzzier 2011, 100). Ena glavnih 

pomanjkljivosti segmentacije je, da tržniki tega načela ne upoštevajo. Velikokrat določajo 

segmente tako, da ustrezajo njihovim lastnim prepričanjem in zato ne odražajo dejanskega trga 

(Egan 2007, 152). 
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Segmente trga lahko opredelimo glede na preference. Kotler (2004, 283) našteva tri različne 

vzorce: 

- enotne preference: na trgu, kjer imajo vse stranke približno enake preference, ni naravnih 

segmentov, 

- razpršene preference: preference strank so različne in so razpršene po vsem prostoru, 

- skupki preferenc: oblikovani so naravni tržni segmenti. 

Na postopek segmentacije vplivajo različni dejavniki. Bistveno pa je, da tržniki predpostavijo 

smiselne kriterije za oblikovanje segmentov (Konečnik Ruzzier 2011, 102), za kar je potrebno 

osnovno poznavanje segmentiranja. Vsak segment mora izpolnjevati zahtevane kriterije 

(ADMARS), ki so (Egan 2007, 150–151; Kotler 2004, 286): 

- dostopnost (Accessible): lahko so dosegljivi prek določenega medija, 

- razločljivost (Differentiated): različni so od ostalih segmentov, 

- merljivost (Measurable): lahko so določeni in do določene stopnje natančno merljivi, 

- dosegljivost (Actionable): podjetje ima resurse, da jih lahko doseže, 

- pomembnost (Relevant): produkt ali storitev sta pomembna za ta segment, 

- velikost (Substantial): segment je dovolj velik, da ga je smiselno ciljati. 

Obstajajo različni načini segmentiranja tržišča. Egan (2007, 151) zagovarja delitev na 

segmentacijo trga potrošnikov in segmentacijo trga industrije. Segmentacija trga potrošnikov 

vključuje demografijo, geodemografijo, psihodemografijo in koristi stranke, medtem ko 

segmentacija trga industrije vključuje vrsto, velikost, strukturo in lokacijo podjetja, težke/lahke 

uporabnike, nazive ljudi, ki sprejemajo odločitve, in koristi stranke (Egan, prav tam). 

Geografsko segmentiranje je delitev trga na različne geografske enote (Kotler 2004, 287),  nato 

podjetja prilagajajo ponudbe potrebam posameznega področja (Konečnik Ruzzier 2011, 102). 

To so narodi, države, regije, občine, mesta, soseske (Kotler 2004, 287). 

Starost, velikost družine, njen življenjski ciklus, spol, dohodek, izobrazba, poklic, vera, rasa, 

narodnost in družbeni sloj so demografske značilnosti, na podlagi katerih se lahko oblikujejo 

segmenti (Konečnik Ruzzier 2011, 102). Najpogosteje uporabljeni spremenljivki sta spol in 

starost, saj je večina produktov in storitev namenjena enemu od spolov ali ljudem v različnih 

obdobjih, zato ostaja segmentacija na podlagi demografije pomemben klasifikator (Egan 2007, 

152). 

Podjetja si želijo čim bolje spoznati potrebe strank, zato trge večinoma segmentirajo s 

kombinacijo demografskih in ostalih osnov za segmentiranje trgov (Konečnik Ruzzier 2011, 

102). Najpogosteje je to na osnovi geodemografije, ki združuje demografske in geografske 

dejavnike (Egan 2007, 152). 

Psihografsko segmentiranje deli stranke na podlagi življenjskega sloga, osebnosti ali vrednosti 

(Kotler 2004, 291). Egan piše (2007, 153), da je prav življenjski slog stranke najboljši 
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klasifikator, zato je segmentacija na osnovi psihografskih značilnosti pomembno 

segmentacijsko orodje. Tržniki, ki segmentirajo trg na osnovi osebnostnih značilnosti, izdelkom 

vdihnejo osebnost blagovne znamke, ki se ujema s strankino (Kotler 2004, 292). Kotler (prav 

tam) še dodaja, da vrednote strank določajo njihove dolgoročne izbire in želje, kar ima uporabno 

vrednost za oblikovanje segmentov.   

Vedenjske osnove za segmentiranje so priložnosti porabe in koristi za stranko, status porabnika 

(neuporabnik, novi, nekdanji, redni), stopnja porabe izdelka/druge entitete (pogosto, občasno, 

redno), stopnja zvestobe stranke, stališča (navdušeni, naklonjeni, neopredeljeni, nenaklonjeni, 

sovražni) in stopnja pripravljenosti za nakup (Konečnik Ruzzier 2011, 104, Kotler 2004, 293–

294). 

Tržniki čedalje pogosteje združujejo več spremenljivk, da bi določili manjše in bolje 

opredeljene segmente. Poslužujejo se večrazsežnostnega segmentiranja, kot so geoskupine, ki 

dajejo bogatejše opise strank (Kotler 2004, 294–295). 

Podjetja se ne smejo zadovoljiti z enkratnim segmentiranjem trga, ampak morajo to ponavljati. 

Z razvojem tehnologije in spreminjanjem družbe se namreč oblikujejo vedno novi segmenti 

(Egan 2007, 152). 

Najpogosteje uporabljeni metodi segmentacije sta razbijanje in grajenje. Harrell (2002, 180–

181) pojasnjuje, da se razbijanje začne pri vseh strankah in išče pomembne spremenljivke, na 

podlagi katerih se lahko deli trg. In nadaljuje (prav tam), da se grajenje nasprotno začne pri 

posamezni stranki, ki se ji dodajajo druge s podobnimi značilnostmi, preostale so razporejene 

v nove segmente.  

2.4.2 Ciljanje 

Druga faza v procesu ciljnega trženja je izbiranje segmentov, torej ciljanje. 

Zelo malo verjetno je, da bi podjetjem uspelo uspešno nagovarjati vsak segment posebej, zato 

se odločajo za ciljanje le določenih (Harrell 2002, 166). Ciljanje je izbor dobičkonosnih 

segmentov trga kot tudi odločitev, kako doseči te stranke (Egan 2007, 154). Zato lahko ciljanje 

opišemo kot odločitveni proces (Harrell 2002, 181). Podjetja naj bi ciljala le tiste trge, ki jih 

lahko učinkovito dosežejo in jim ponudijo učinkovito storitev ali primeren izdelek (Bearden 

idr. 2004, 152). 

Podjetja izbirajo segmente na osnovi privlačnosti ter skladnosti segmenta s cilji in viri podjetja 

(Kotler 2004, 299). Podatek o privlačnosti segmenta vključuje informacije o priložnostih, ki jih 

segment ponuja. Vključuje lahko število trenutnih in potencialnih strank, potencialno število 

izdelkov, ki naj bi jih te stranke kupile, višino prihodkov, ki naj bi jih segment zagotovil, ter 
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pričakovano rast segmenta (Harrell 2002, 181). Privlačnost segmenta se ocenjuje tudi z vidika 

konkurenčne strukture (Konečnik Ruzzier 2011, 105).  

Za izbrane segmente se nato razvijejo trženjski plani, ki naj bi zadovoljili potrebe potencialnih 

strank v posameznem segmentu (Egan 2007, 150). Glede na širino izbranih segmentov se 

podjetje odloča med (Harrell 2002, 185–187; Konečnik Ruzzier 2011, 106–109): 

- nediferenciranim (množičnim) trženjem: enači vse stranke in išče skupne značilnosti večine 

potencialnih strank, na podlagi katerih izdela produkte, ki naj bi bili zanimivi za vse, 

- diferenciranim (segmentiranim) trženjem: ponuja vsakemu segmentu trženjski splet 

elementov, ki ustrezajo njihovim željam in pričakovanjem; 

- koncentriranim trženjem: osredotoča se na enega ali dva potencialna segmenta, predvsem 

tiste, ki vključujejo voditelje, po katerih naj bi se zgledovale tudi ostale stranke, 

- nišnim trženjem: osredotoča se na zelo majhen del trga, ki ga večina podjetij zanemarja 

oziroma ne zazna kot priložnost, 

- mikro trženjem: trženje posamezniku, ki je najmanjša niša. 

Ciljanje strank je mogoče le z mediji neposrednega trženja, saj stopa v ospredje ena-na-ena 

trženje, kjer je izpostavljeno komuniciranje s strankami in ne enosmerno sporočanje strankam 

(Winer 2001, 97–98). 

2.4.3 Pozicioniranje 

Zadnja faza v procesu ciljnega trženja je pozicioniranje izdelka ali storitve na trgu. Podjetja, ki  

odkrijejo različne potrebe in skupine porabnikov na trgu, se odločijo za ciljanje tistih, ki jih 

lahko superiorno zadovoljijo, in na tem temelju pozicionirajo svojo ponudbo (Kotler 2004, 

308).  

Pozicioniranje omogoča strankam, da spoznajo in razumejo blagovno znamko ter se z njo 

mentalno povežejo (Harrell 2002, 183). Gre za poskus prepričevanja stranke, da ima določena 

storitev ali izdelek edinstvene in želene značilnosti (Bearden idr. 2004, 152). Tako izdelku ali 

storitvi zagotovimo jasno, razločevalno in zaželeno mesto na trgu, pri čemer pa Konečnik 

Ruzzierjeva (2011, 110) poudarja, da se moramo ob tem zavedati, da je to treba storiti v mislih 

morebitne stranke. Končni rezultat je uspešno ustvarjena ponujena vrednost, ki je osredotočena 

na stranko, in ponuja razlog, zakaj naj bi stranka kupila izdelek ali storitev (Kotler 2004, 308). 

Načini pozicioniranja, za katere se odločajo podjetja, so različni. Lahko se odločijo za 

spreminjanje izdelka, storitve, cene, promocijskih kampanj in distribucijskih kanalov tako, da 

so skladni s pozicijsko strategijo (Bearden idr 2004, 152). Lahko pa podjetja svoje izdelke in 

storitve pozicionirajo glede na ugodnosti za stranko, ceno ali kakovost, čas ali način uporabe, 

uporabnika produkta/storitve ali predstavnika (promotorja), neposredno primerjavo z drugimi 

izdelki, razred ali kategorijo izdelka ter državo izvora (Harrell 2002, 191–192).  
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Podjetja si velikokrat želijo določeno pozicijo za svoj izdelek ali storitev in tako tudi razumejo 

pozicioniranje, vendar je treba ločevati med želenim, dejanskim in zaznanim pozicioniranjem 

(Konečnik Ruzzier 2011, 111), torej tistim, kako morebitni porabniki dejansko zaznavajo mesto 

izdelka ali storitve na trgu. 

2.5 Neposredno trženje 

Pod pojmom neposredno trženje lahko združimo značilnosti podatkovnega trženja in 

rudarjenja, trženja, ki temelji na odnosih s strankami, in ciljanega trženja pa še številne druge. 

Čeprav se za neposredno trženje porabijo vrtoglave vsote denarja, le malo ljudi dejansko 

razume, kaj je neposredno trženje, je prepričan Bird (2008, 27). In nadaljuje (Bird 2008, 28), 

da ga ljudje poimenujejo tudi »kurikulsko trženje«, »dialogno trženje«, »osebno trženje«, 

»odnosno trženje« in »podatkovno trženje«. Velikokrat je označeno kot nedavni dodatek k 

trženjskemu spletu, predvsem zaradi moči interneta in povezave s tehnologijo, ki se ukvarja z 

bazami (Egan 2007, 289). Neposredno trženje se razvija okrog grajenja in izkoriščanja 

podatkovne baze (Bird 2008, 28). Svoje ponudbe in komuniciranje lahko zato podjetja 

pripravijo tako, da so pisane na kožo ozko določenim segmentom ali celo posameznim strankam 

(Kotler in Armstrong 2001, 617). 

Čeprav so se zametki neposrednega trženja pojavili že v 15. stoletju, je šele v 30-ih in 40-ih 

letih prejšnjega stoletja, ko se je začel oblikovati trženjski koncept, postalo cilj in logičen 

podaljšek segmentacije in ciljanja (Egan 2007, 289–290). Egan (prav tam) piše, da so 

raziskovalci že takrat začeli spraševati stranke o željah in preferencah, vendar niso imeli dovolj 

kakovostnih analitičnih orodij, ki bi lahko te podatke analizirala. Orodja, ki lahko hitro 

analizirajo podatke, so se pojavila šele proti koncu prejšnjega stoletja. Hitra rast neposrednega 

trženja je tako odgovor na razvoj tehnologije, Kotler in Armstrong (2001, 622) pa še 

nadaljujeta, da je razvoj tehnologije in neposrednega trženja podjetjem omogočil, da se 

osredotočajo na mini trge, kjer ponujajo produkte ali storitve, ki bolj ustrezajo potrebam strank, 

in so posledično pri prodaji teh zato uspešnejša. 

Egan (2007, 292) povzema po Institute of Direct Marketing, da je bistvo neposrednega trženja 

sposobnost zbiranja informacij o strankah, analiziranja teh in na osnovi tega priprava sporočila 

po meri. Proces tako vključuje zaznavanje in kvalifikacijo možnih strank, njihovo zanimanje 

za blagovno znamko in konverzijo ter zadrževanje možnih strank, torej pridobivanje in 

zadrževanje strank (Copley 2004, 275–278; Egan 2007, 294). Bird (2008, 33) je prepričan, da 

je namen neposrednega trženja prepoznati potencialne in obstoječe stranke kot posameznike in 

nato z njimi zgraditi trajno razmerje. Odnos poskušajo podjetja oblikovati s prehodom od 

množičnega trženja k segmentiranju in nato k ena-na-ena trženju (Churchill in Iacobucci 2002, 

40). 
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Neposredno trženje nagovarja posamezno stranko in jo največkrat spodbuja k določenim 

dejanjem, odzivu (Egan 2007, 290). Odziv je lahko nakup, prošnja za dodatne informacije ali 

posredovanje svojih podatkov o željah in zanimanjih (Bearde idr. 2004, 481). Neposredno 

trženje tako izkorišča željo ljudi, da bi si pridobivali dobrine in storitve, kot tudi njihovo željo, 

da bi bili vključeni v odnos, ki se razvija skozi čas (Egan 2007, 290). 

 

Slika 7: Stopnje v graditvi pripadnosti strank 

Vir: Jančič 2011, 554. 

Jančič (2011, 554) pojasnjuje, da se prava pripadnost razvije šele z vzpostavitvijo trženjskih 

odnosov, ki pa se oblikujejo z aktivnostmi neposrednega trženja podjetja. 

Podjetja, ki se poslužujejo neposrednega trženja, komunicirajo neposredno s strankami (Kotler 

in Armstrong 2001, 617). To komuniciranje običajno vključuje dvosmerno komunikacijo, 

sporočanje podjetja in odgovore strank. Neposredni odgovori strank vnašajo v proces 

neposrednega trženja interaktivnost (Bearden idr. 2004, 482). Prav element interaktivnosti 

postavlja neposredno trženje ob bok osebni prodaji.  

Pogosto ga opisujejo kot najboljši približek osebni prodaji, saj je glede na stroškovni vložek v 

osebno prodajo smiselna najprej vzpostavitev dialoga s stranko prek relativno poceni 

neposrednega trženja (Egan 2007, 290). In prav zato je personalizacija določitvena 

karakteristika neposrednega trženja, pojasnjuje Egan (prav tam). 

Neposredno trženje želi čim bolj povečati dobiček trženjskih aktivnosti, s katerimi cilja na 

izbrano skupino strank. Ključ je izbrati pravo podmnožico strank tako, da se čim bolj poveča 

dobiček in čim izraziteje zmanjšajo stroški (Wang idr. 2005, 57). Pomembnost neposrednega 

trženja povečuje dejstvo, da so njegovi učinki lahko zelo natančno izmerjeni, hkrati pa lahko 

redno testiramo posamezne spremenljivke (Egan 2007, 291, Godin 2005, 26).  
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Neposredno trženje je učinkovito, ker prinaša ugodnosti strankam in podjetjem. Kotler in 

Armstrong (2001, 619–620) naštevata ugodnosti za stranke, ki z uvedbo neposrednega trženja 

prevzemajo nadzor v odnosu med podjetjem in stranko:  

- praktičnost,  

- enostavnost,  

- večja dostopnost do izdelkov in večji izbor,  

- stranke imajo na voljo več podatkov za primerjavo,  

- interaktivnost,  

- takojšnjost. 

Dibb in ostali (1997, 550) pa dodajajo še zasebnost, saj neposredno pošto prejmemo doma in 

preberemo brez prisotnosti konkurenčnih promocij drugih podjetij. 

Ugodnosti od neposrednega trženja imajo tudi podjetja (Kotler in Armstrong 2001 620–621):  

- gradijo odnos s strankami,  

- izbirajo najboljše stranke: ponujajo jim personalizirano ponudbo,  

- pošiljajo ponudbe ob najboljšem času: prinaša večjo stopnjo odzivnosti,  

- interaktivnost organizacije: izvedo več o strankah,  

- zmanjševanje stroškov,  

- večja hitrost in učinkovitost,  

- fleksibilnost: uvajajo spremembe v ponudbi in programih glede na odzive strank, 

- globalnost: organizacije dosegajo stranke po celem svetu.  

Prav zato, piše Konečnik Ruzzierjeva (2011, 230), ne preseneča, da je neposredno trženje 

najhitreje rastoča oblika trženja. 

Pošiljanje neposredne pošte posamezniku je motenje posameznika, je prepričan Godin (2005, 

26), kar je prav gotovo ena od slabosti neposrednega trženja, še posebej, če gre za agresivno 

trženje in pretirano pošiljanje sporočil, pravi Konečnik Ruzzierjeva (2011, 231) in nadaljuje, 

da so slabosti tudi vdiranje v zasebnost in nepošteno ravnanje, kar povzroča odpor pri stranki. 

2.5.1 Način distribucije neposrednega trženja 

Neposredno trženje je oblika komunikacije kot tudi kanal distribucije, trdi Harrell (2002, 415). 

Kot kanal oziroma način distribucije vključuje osebno prodajo, telefonsko trženje, pošto, 

elektronsko pošto, mobilno trženje, kataloško trženje, neposredno trženje prek televizije, kiosk 

trženje, on-line trženje (Egan 2007, 297–300; Kotler in Armstrong 2001, 627). 

Z razvojem in vse večjo uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije v trženju se je 

kot oblika neposrednega trženja oblikovalo elektronsko trženje. Gre za elektronsko pot trženja, 

ki jo dosežemo z računalnikom in telefonsko povezavo, kar pomeni, da vključuje spletne strani, 

elektronsko pošto, spletno oglaševanje, spletno nakupovanje, sponzoriranje spletnih vsebin, 
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spletne skupnosti, mobilno trženje, viralno trženje in ostale oblike trženja od ust do ust, ki 

temeljijo na interakciji med podjetji in strankami (Vukasović 2012, 253). 

Neposredno trženje ima različne oblike, vsem pa so skupne štiri značilnosti (Kotler 2004, 580–

581): 

- ni javno: sporočilo je naslovljeno na določeno osebo, 

- je prilagojeno: sporočilo je oblikovano tako, da pritegne izbrano stranko, 

- je sveže: sporočila se oblikujejo v zelo kratkem času, 

- je interaktivno: sporočilo spreminjamo glede na odziv osebe. 

V magistrski nalogi se osredotočamo na neposredno pošto, elektronsko pošto in SMS-sporočila, 

saj so to načini distribucije, ki jih izbrano storitveno podjetje uporablja za svoje trženjske 

aktivnosti. 

2.5.2 Neposredna pošta 

Neposredna pošta je kakršnakoli oblika oglaševanja, namenjena strankam prek javnih ali 

zasebnih dostavnih storitev (Bearden idr. 2004, 486), in zavzema pomemben del trženjskega 

proračuna podjetij (Dibb idr. 1997, 471). 

Vključuje pošiljanje ponudb, najav, opomnikov ali ostalih materialov (vzorci) določeni stranki, 

izkazala se je kot primerna za promoviranje najrazličnejših produktov in tudi storitev (Kotler 

in Armstrong 2001, 629), s katerimi želijo podjetja pridobivati nove in zadrževati obstoječe 

stranke (Egan 2007, 297). Spodbuditi želijo potencialne stranke, da se odločijo za nakup (Dibb 

idr. 1997, 471). 

Neposredna pošta je fleksibilni komunikacijski medij, ki skorajda nima kreativnih ovir (Egan 

2007, 297; Kotler in Armstrong 2001, 629). Namenjena je ozkemu delu občinstva in je 

oblikovana tako, da zadovoljuje posameznikove specifične potrebe (Bearden idr. 2004, 486–

487). Pošilja se lahko pisma, letake, brošure, vzorce, zgoščenke, ki so lahko personalizirani in 

prilagodljivi (Konečnik Ruzzier 2011, 231; Kotler in Armstrong 2001, 629). 

Tržniki lahko dosežejo skoraj stoodstotno pokritost izbranega tržnega segmenta z manj 

motnjami kot pri drugih medijih (Bearden idr. 2004, 486–487). Dobro podatkovno upravljanje, 

ki omogoča ciljano pošiljanje, hkrati preprečuje, da bi pošta organizacije končala med tisto z 

oznako »vsiljena pošta« (Dibb idr. 1997, 471).  

Slabost neposredne pošte je, da je ta velikokrat zaznana kot nezaželena tako z etičnega kot 

ekološkega vidika, saj je zanjo porabljenega veliko papirja (Egan 2007, 298), prejemniki pa jo 

zato zaznavajo kot potratno in škodljivo do okolja (Bearden idr. 2004, 487). 
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Pošiljanje neposredne pošte omogoča enostavno merjenje učinkov (Kotler in Armstrong 2001, 

629). Predvsem pa je strošek relativno nizek (Harrell 2002, 416). Na tisoč ljudi je strošek sicer 

veliko višji kot pri množičnih medijih, vendar so ti veliko boljše potencialne stranke kot 

občinstvo množičnih medijev (Kotler in Armstrong 2001, 629).  

Z razvojem interneta bo količina pošte na papirju sicer upadala, vendar ne bo popolnoma 

izginila, saj ljudje še vedno radi listamo kataloge, brošure, pisma (Kotler 2005, 126). 

2.5.3 Elektronska pošta 

Elektronska pošta je oblika neposredne pošte, ki je poslana iz enega računalnika na drugega, 

dostavljena je skoraj takoj in ostane v nabiralniku, dokler je posameznik ne pregleda (Harrell 

2002, 416). Razvoj informacijsko-komunikacijske tehnologije je povečal uporabo elektronske 

pošte za obveščanje strank. Tržnikom ponuja hitro, fleksibilno in visoko nadzorovano obliko 

pošte, ki omogoča neposreden stik s stranko in testiranje različnih metod in ponudb (Roberts in 

Zahay 2013, 173). Je torej oblika digitalnega trženja, ki se uvršča tudi v kategorijo 

interaktivnega trženja, saj temelji na interakciji med podjetjem in stranko ter izkorišča 

priložnosti za večjo individualizacijo strank, ki jo omogoča informacijsko-komunikacijska 

tehnologija (Konečnik Ruzzier 2011, 241). 

Elektronska pošta se je izkazala za veliko uspešnejšo pri zadrževanju strank oziroma 

vzpostavljanju odnosa s strankami kot za pridobivanje novih (Roberts in Zahay 2013, 174). 

Zato se v prvi vrsti uporablja za grajenje dolgotrajnega odnosa z obstoječimi strankami, čeprav 

se uporablja tudi za predstavitev organizacije novim strankam (Kotler in Armstrong 2001, 643–

644). Kotler in Armstrong (prav tam) pojasnjujeta, da pošiljajo podjetja prek elektronske pošte 

strankam predvsem novice, obvestila o posebnih produktih ali promocije, zasnovane na nakupni 

zgodovini stranke, opomnike za zahtevane storitve ali napovedi posebnih dogodkov.  

Vse to lahko strankam podjetja pošiljajo tudi preko klasične pošte, vendar prinaša pošiljanje 

preko elektronske pošte naslednje prednosti pred klasično (Roberts in Zahay 2013, 173):  

- nižji stroški na posamezno stranko,  

- hitrost (priprava, testiranje, popravljanje, odziv),  

- velik doseg strank v kratkem času.  

In prav velik doseg strank v kratkem času je lahko tudi slabost elektronske pošte. Ljudje namreč 

zato dnevno prejmemo velike količine elektronske pošte, kar je lahko moteče. Zato je vedno 

pomembnejše trženje s privolitvijo, kjer podjetja pošiljajo elektronsko pošto le strankam, ki jo 

želijo prejemati (Konečnik Ruzzier 2011, 232). 
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2.5.4 Sms sporočila 

Z velikim porastom uporabnikov mobilnih telefonov se je pojavilo tudi mobilno trženje (Egan 

2007, 300), kar spada v kategorijo interaktivnega trženja z možnostjo velike individualizacije 

strank, ki ga omogoča informacijsko-komunikacijska tehnologija (Konečnik Ruzzier 2011, 

241). SMS-sporočilo podjetja je personalizirano in tako individualno oblikovano, da izgleda, 

kot da bi si ga dva prijatelja poslala med sabo, nadaljuje Konečnik Ruzzierjeva (prav tam).  

SMS-sporočilo je vsestransko in se ga lahko uporablja na različne načine, tako za zadrževanje 

obstoječih kot za pridobivanje novih strank (Malin 2012, 18). Lahko je promocijsko SMS-

obvestilo ali promocijski SMS-oglas (Pompe in Vidic 2008, 152). S tem namenom se pošiljajo 

opomniki za dogodke, masovna sporočila, mobilni kuponi, sporočila za prijavo na prejemanje 

trženjski obvestil, glasovanje ali sodelovanje v nagradnih igrah (Malin 2012, 18–19). Malin 

(prav tam) opozarja, da je pomembno, da bistvo sporočimo čim jasneje s čim manj znaki zaradi 

omejitve dolžine SMS-sporočil. 

Ker je ljudem prejemanje, branje in brisanje SMS-sporočil, ki jih ne zanimajo, lahko zoprno 

dejanje, je najbolje sporočila pošiljati strankam, ki so izrazile interes za določeno storitev ali 

izdelek (Harrell 2002, 417).   

2.6 Neposredno vs. množično trženje 

V današnjem času neposredno trženje vse bolj prevzema vodilno vlogo pred množičnim. Kljub 

temu pa slednje ostaja in se ga podjetja še vedno poslužujejo. Neposredno in množično trženje 

se namreč ne izključujeta, ampak se po lastnostih dopolnjujeta. Množično trženje ali 

oglaševanje dolgoročno oblikuje podobo in osebnost blagovne znamke, medtem ko neposredno 

trženje nagovarja ljudi k akciji (Egan 2007, 290). V njih poskuša vzbuditi občutke in nagnjenja 

za nakup, piše Bird (2008, 29) in dodaja, da neposredno trženje nagovarja ljudi kot 

posameznike, množično pa kot množico. Z množičnim trženjem poskušajo podjetja doseči 

množico ljudi z enim proizvodom in standardnim sporočilom, ki ga dostavijo prek množičnih 

medijev, medtem ko gre pri neposrednem trženju za neposredne povezave z natančno ciljanimi 

posameznimi strankami, da bi dosegli takojšen odziv in oblikovali dolgotrajen odnos (Kotler in 

Armstrong 2001, 617). 
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Preglednica 2: Primerjava med množičnim in neposrednim trženjem 

Množično trženje Neposredno trženje 

množično občinstvo prek množičnih medijev neposredna komunikacija s stranko 

neosebna komunikacija personalizirana komunikacija 

nadzorovano z velikostjo proračuna proračun se določi na podlagi testiranja 

željena akcija je nejasna ali dolgoročna zahtevana je določena akcija 

nepopolni podatki za odločanje podatki vodijo odločanje 

analize na ravni segmentacije analize na individualni ravni 

uporablja nadomestna merjenja merljivo 

promocije so vidne vsem promocije niso vidne vsem 

Vir: Egan 2007, 292. 

Egan (2007, 291) našteva prednosti neposrednega trženja pred množičnim: je ciljano, 

stroškovno učinkovito, fleksibilno, hitro, personalizirano in interaktivno, je torej vse, kar 

množično trženje ni. Ko Egan (prav tam) piše o stroškovni učinkovitosti neposrednega trženja, 

se opira predvsem na možnosti testiranja in prilagajanja ponudbe. Proračun neposrednega 

trženja se določa s pomočjo testiranja različnih komponent ponudbe in nato odločitve na 

podlagi najboljšega povratka, medtem ko je pri množičnem trženju določen glede na višino 

finančnih sredstev (Egan 2007, 291–292). 

Iz same narave obeh oblik trženja izhaja tudi pomembna prednost neposrednega trženja. 

Kampanje množičnega trženja so vidne vsem, tudi konkurenci, ki jih lahko posnema ali 

izkorišča, kampanje neposrednega trženja pa so vidne le strankam, katerim so namenjene (Egan 

2007, 292). 
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3 TRŽENJE STORITEV 

Trženje storitev se razlikuje od trženja proizvodov. Osnova za razlikovanje med trženjem 

storitev in trženjem proizvodov je narava storitve in proizvoda. 

3.1 Značilnosti trženja storitev 

Značilnosti storitev je opredelil Potočnik (2002, 422): 

- neopredmetenost (neoprijemljivost), 

- praviloma neločljivost stranke in izvajalca storitve, 

- minljivost oziroma kratkotrajnost, 

- občutljivost na čas, 

- težavnost ugotavljanja in nadziranja kakovosti, 

- visoka stopnja tveganja, 

- prilagajanje ponudbe posebnim zahtevam porabnikov storitev, 

- ustvarjanje osebnih stikov med stranko in izvajalcem. 

Pri trženju storitev je treba upoštevati štiri karakteristike storitve, pravijo Kotler, Bowen in 

Makens (1999, 42): nedotakljivost, neločljivost, spremenljivost in pokvarljivost.  

Storitve so minljive in obstajajo le med izvajanjem (Tavčar 1994, 780). Zato pred nakupom 

storitve, ko stranke nimajo v rokah nič oprijemljivega, iščejo otipljive dokaze, ki jim potrjujejo 

informacije o storitvi (Kotler, Bowen in Makens 1999, 42). To izkoriščajo podjetja v procesu 

trženja, da ustvarijo želeno podobo svoje storitve. Neuporabljena storitev nima vrednosti, 

uporabljeno pa lahko vrednotimo le kasneje, torej po izkušnjah (Tavčar 1994, 780).  

Storitev in stranka sta največkrat neločljivi; stranka je soudeležena v storitvi, ki je namenjena 

njej (Tavčar 1994, 780). Storitve so podvržene veliki stopnji spremenljivosti. Kakovost storitev 

je odvisna od tega, kdo, kje in kdaj jih izvaja, poleg tega so storitve običajno koriščene 

istočasno, kot so izvedene (Kotler, Bowen in Makens 1999, 43). Ker so izvedba, poraba in 

lokacija storitve neločljive, se storitvena podjetja najpogosteje poslužujejo neposrednih 

trženjskih poti (Potočnik 2002, 437). 

Poseben problem podjetij, ki ponujajo storitve, je spremenljivo povpraševanje po teh, saj jih ni 

mogoče proizvajati na zalogo (Tavčar 1994, 780). Če želijo storitvena podjetja čim bolj 

povečati dohodek, morajo obvladati zmogljivosti in povpraševanje, saj neprodanega inventarja, 

ne morejo ponuditi ob naslednji priložnosti (Kotler, Bowen in Makens 1999, 44). Potrebno je 

sprotno spremljanje in analiziranje navad, želja, nakupnega vedenja, načina življenja in drugih 

osebnostnih značilnosti in vrednot strank ter na podlagi tega oblikovati in izvajati storitve 

(Devetak, 2000, 119).  
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Temeljna načela trženjskih poti in trženjskega komuniciranja veljajo tudi za storitve, vendar je 

treba upoštevati posebnosti, ki izhajajo iz razlik med izdelki in storitvami (Potočnik 2002, 437). 

Tudi podjetja, ki ponujajo storitve, se morajo pozicionirati na izbranih trgih, ob tem pa morajo 

uvesti še dodatne trženjske pristope (Kotler idr. 2001, 546). 

Pomemben pristop trženjskega spleta za storitve je storitveni proces, v katerem storitev nastaja 

in jo podjetje proda. Stranke namreč izvedbo storitve večinoma zaznajo kot del storitve same 

(Potočnik 2002, 433), kar vpliva tudi na zaznano kakovost storitve, ki je odvisna od kakovosti 

interakcije med stranko in zaposlenim v času zagotavljanja storitve (Kotler, Bowen in Makens 

1999, 45). Zato sta potrebna stalno usklajevanje in povezanost med trženjem in izvajanjem 

storitve (Potočnik 2002, 433). Interno trženje ima v tem procesu veliko vlogo. Podjetja morajo 

zaposlene učinkovito usposobiti in motivirati, da bi ti v stiku s stranko uspeli zagotoviti 

strankino zadovoljstvo (Kotler, Bowen in Makens 1999, 45). Pomembni pa so tudi dejavniki 

fizičnega okolja, s katerimi lahko organizacija manipulira in ustvari pozitivno zaznavanje 

storitve (Potočnik 2002, 434). 

3.2 Trženje v igralništvu 

Igralništvo je storitvena dejavnost, zato zanj veljajo pravila in omejitve, ki so posledica 

značilnosti storitev, opisanih v predhodnem poglavju. Upoštevati pa je treba še dodatna pravila, 

ki jih prinaša posebnost dejavnosti. 

Romero (1994, 26, 31–32, 192–195), eden najuspešnejših začetnikov neposrednega trženja v 

ameriških igralnicah, našteva osnove, ki naj bi jih vsaka igralnica upoštevala pri izvajanju 

trženjskih aktivnosti: 

- prodaja se sanje in ne izdelka: stranki je treba izpostaviti koristi in pričakovanja ter sprožiti 

delovanje domišljije, 

- delati pametno je bolje kot delati trdo: hitro odzivanje na nastale težave, 

- postaviti stranko na prvo mesto v vseh trženjskih aktivnostih, da se razvije strankina 

pripadnost in zvestoba, 

- odnos se začne s prvim nakupom: prvi nakup je šele začetek odnosa, na katerem je treba 

graditi, da prinaša dobiček, 

- ohranjanje integritete podjetja: ko se strankam odvzamejo bonitete ali jim ne pripadajo več, 

je pomemben ugled podjetja, ki ga stranke spoštujejo in zato sprejmejo spremembe, če tega 

odnosa ni, podjetje v resnici nima podatkovne baze, ampak zgolj seznam imen. 

Poseben vidik igralniškega konteksta, ki ga je nujno treba upoštevati je, da je za igralniško 

industrijo značilno veliko prehajanje strank med različnimi igralnicami (Eliashberg, Hui in 

Iyengar 2008, 1). Strankina zvestoba se torej v večini primerov ne veže izključno na eno, ampak 

na več igralnic. Stranke se selijo med različnimi igralnicami in izkoriščajo ugodnosti, ki jim 

pripadajo v posamezni strukturi. 
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Pav zato McNamee (2002, 16) piše, da bi igralnice rade dosegle povečanje vrednosti baze svojih 

igralcev z: 

- iskanjem dobičkonosnih strank, 

- zadrževanjem dobičkonosnih strank, 

- izločanjem nedobičkonosnih strank. 

Iskanje dobičkonosnih strank se nanaša na pridobivanje novih strank, ki so glede na svoje 

značilnosti potencialne dobre stranke. Pridobivanje novih strank z namenom doseganja 

optimalnega tržnega deleža vključuje avtobusne programe in agresivne promocije, kot so 

ugodnosti za igro, kuponi za hrano in pijačo, popusti za bivanje v hotelih (Prentice in Wong 

2015, 2085). 

Ko je trg zasičen in je konkurenca velika, si morajo igralnice prizadevati, da bi obdržale že 

obstoječe stranke, da jih konkurenčne promocije ne bi zvabile drugam. Zadrževanje 

dobičkonosnih strank se tako nanaša na povečevanje obiska oziroma manjše prehajanje h 

konkurenci tistih strank, ki pri svoji igri porabijo več denarja, kot ga prejmejo z ugodnostmi.  

Priljubljene strategije zadrževanja strank so programi zvestobe in ugodnosti, ki strankam 

pripadajo. Te se osredotočajo na spodbujanje zvestobe in ponovnih obiskov ter vključujejo 

članstvo v klubih zvestobe, ki imajo več nivojev, brezplačno parkiranje, brezplačno ali znižano 

ceno hrane, hotelskih sob in letalskih prevozov, ugodnosti za igro in posebne dogodke za 

najboljše stranke (Prentice in Wong 2015, 2085; Nair 2013, 6). 

Izločanje nedobičkonosnih strank pa pomeni, da tistim strankam, ki za svojo igro porabijo le 

tisto, kar prejmejo kot ugodnost ali v igralnici koristijo le ostale prejete ugodnosti, igrajo pa ne, 

podjetje ne namenja več svojih trženjskih sredstev. Podatki na transakcijskem nivoju glede 

strankinega obnašanja med igro in odzivih na trženjske promocije so v igralnicah na zelo 

visokem nivoju (Nair 2013, 2). Zato je segmentacija na dobičkonosne in nedobičkonosne 

stranke precej enostavna. 

Prav zaradi prehajanja med različnimi igralnicami, ki ga omenjajo Eliashberg, Hui in Iyengar 

(2008, 1), je spodbujanje zvestobe v igralniški industriji velikega pomena. Romero (1994, 15) 

pravi, da se je treba zavedati dejstva, da imajo stranke rade ljudi in ne samih igralnic, saj lahko 

le ljudje ustvarijo zvestobo. Pomemben je torej odnos, ki se razvija med strankami in 

zaposlenimi v igralnici. V igralništvu velja, da se dobiček igralnice poveča z grajenjem dobrih 

in dolgotrajnih odnosov med strankami in zaposlenimi (Romero 1994, 47–48). Te odnose pa 

mora podjetje podpirati in pomagati graditi s pošiljanjem ponudb in ugodnosti strankam prek 

neposredne pošte, elektronske pošte, oglaševalskih pasic (Nair 2013, 6).  

Pri tem je pomembna personalizacija pošte, uporaba pravih imen zaposlenih in pravega stila 

pisanja, treba je poudarjati čustva in dejanja, ki bi jih radi od stranke, odnos med stranko in 

podjetjem ter vzpostaviti dialog s strankami in podajati obljube, ki jih zaposleni lahko izpolnijo 
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(Romero 1994, 16–17, 24–25, 54). Romero (prav tam) opozarja, da neizpolnjene obljube zelo 

hitro uničijo odnos, ki se je gradil čez leta. 

Z uvajanjem upravljanja odnosov s strankami in posledično klubov zvestobe so se v igralnicah 

zgodili pomembni premiki pri obravnavanju strank. Nekaterim strankam je dovolj igranje v 

igralnici, druge potrebujejo osebni odnos z zaposlenimi, tretje pa ugodnost, ki jih spodbudi k 

obisku. Zato se trženjska sredstva ne vlagajo več v povprečno stranko, ki bi igrala tudi brez 

promocij, ampak v tisti del strank, na katerega imajo promocije pomemben vpliv, da ga 

spodbudijo k igri (Nair 2013, 2).  

Romero (1994, 21–23) meni, da so ponudbe igralnic običajno dobre in zanimive, torej bi moral 

biti odziv nanje večji, kot je običajni odziv na trženjske aktivnosti, kar napeljuje na pomen 

dobrih podatkovnih baz, ki naj bi vsebovale čim več podatkov o strankah, tudi njihov odziv na 

pretekle aktivnosti. To poskuša izkoristiti upravljanje odnosov s strankami, ki poleg ciljanja 

strank uvaja kombiniranje promocij. Gre za oblikovanje oziroma bolje združevanje posameznih 

promocij z določenimi tipi strank (Nair 2013, 2). Igralnice z uporabo baz podatkov delijo 

stranke na manjše segmente, ki jim je treba pošiljati stilsko različno pošto z različnimi obvestili 

(Romero 1994, 17–18). Splošno pravilo je, da se bolj atraktivne ponudbe ponujajo igralcem, za 

katere se pričakuje, da bodo pri svoji igri porabili več denarja (Nair 2013, 6). Za igralnice 

namreč velja, da če bo pošta, ki jo dobijo stranke, prepričala v obisk le 10 ali 12 najboljših 

igralcev, pomeni to razliko med uspešnim in neuspešnim mesečnim poslovanjem (Romero 

1994, 18). 
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4 PRISTOPI K SEGMENTACIJI TRGA 

Osnovni problem neposrednega trženja je, kako določiti, katerim strankam poslati določeno 

ponudbo. Zato se podjetja odločajo za segmentacijo trga. Tako se osredotočajo le na tiste 

stranke, ki dosegajo določene kriterije dobičkonosnosti, namesto na vse stranke enako in ne 

pošiljajo vsem strankam enake ponudbe (Dyche in Dych 2001 po Taghva, Bamakan in Toufani 

2011, 255). Podjetja želijo običajno segmentirati svojo bazo podatkov, da bi oblikovala bolj 

fokusiran niz strank, ki jih bodo ciljala (Colombo in Jiang 1999, 4). 

Najpogostejši način segmentacije je grozdenje (Taghva, Bamakan in Toufani 2011, 255). 

Njegov cilj je odkrivanje strukture v podatkih kot celoti brez ciljne spremenljivke, ki naj bi jo 

napovedali, zato tudi ne ločuje med odvisnimi in neodvisnimi spremenljivkami (Aggelis in 

Christodoulakis 2005, 2). Grozdi se oblikujejo tako, da se združuje v več podobnih vektorjev s 

podobnimi lastnostmi, vektorji, ki pripadajo različnim grozdom, pa imajo različne lastnosti 

(Taghva, Bamakan in Toufani 2011, 255). 

4.1 RFM-analiza 

Eden najpomembnejših elementov grozdenja je RFM-analiza (Aggelis in Christodoulakis 2005, 

1). Če glede strank upoštevamo nekaj predpostavk in poenostavitev, nam RFM-model ponudi 

lestvico rangiranja strank glede na njihov predviden prispevek in lestvico višine ponudb, ki naj 

jo podjetje ponudi strankam (Colombo in Jiang 1999, 2). Klasična RFM-analiza rangira vsako 

stranko glede na vrednostne parametre v primerjavi z vsemi drugimi strankami in oblikuje 

RFM-rezultat za vsako posebej (Hosseini, Maleki in Gholamian 2010, 5260). Stranke, ki imajo 

visok RFM-rezultat, so običajno najbolj dobičkonosne, za njih obstaja največja verjetnost, da 

bodo ponovile nakup in se najbolj odzivajo na promocije, nasprotno pa velja za stranke z nizkim 

RFM-rezultatom (Yeh, Yang in Ting 2009, 5866). 

Model RFM uporabljajo podjetja, katerih poslovanje temelji na zvestobi strank. Ta želijo 

zvestobo posebej nagraditi ali povečati vrednost manj dobičkonosnih strank v bazi (Colombo 

in Jiang 1999, 4). RFM-model je dober tridimenzionalni način ločevanja pomembnih oziroma 

dobrih strank iz množice strank v podatkovni bazi (Cheng in Chen 2009, 4179). Gre namreč za 

rangiranje strank za določitev 20 % najboljših strank po načelu 80/20, kjer 20 % vseh strank 

prinaša 80 % vsega dohodka podjetja (Taghva, Bamakan in Toufani 2011, 255). Glede na RFM-

vrednost se stranke uvrsti v različne skupine, informacije o teh skupinah so pa zelo uporabne 

pri trženjskih odločitvah (Chang in Tsai 2011, 14499). 

RFM-analiza je trženjska tehnika, ki želi napovedati, ali bodo stranke naslednjič kupile izdelek 

ali storitev ali ne (Taghva, Bamakan in Toufani 2011, 255). Uporablja se jo torej za oceno 

prihodnjih odgovorov (Olson in Chae 2012, 444). 
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Pri RFM-analizi opustimo informacije o stranki, kot so bivališče, starost, dohodek … (Colombo 

in Jiang 1999, 4). 

Upoštevamo samo naslednje vedenjske informacije: 

- R (Recency)  – zadnji obisk: obdobje od zadnjega nakupa, 

- F (Frequency)  – pogostost/frekvenca: število nakupov, ki jih je stranka opravila v 

določenem obdobju, 

- M (Monetary value)  – denarna vrednost: celotna vrednost nakupov, ki jih je stranka 

opravila v določenem obdobju. 

Običajno ima vsaka od treh določenih lastnosti pet razredov, torej z RFM-analizo oblikujemo 

125 segmentov strank (Olson in Chae 2012, 444). 

Če se stranka odloči za nakup na lastno pobudo (prek spletne strani, nakup v trgovini, obisk 

lepotnega salona), ima podjetje o njej le podatke glede datuma in višine nakupa (Colombo in 

Jiang 1999, 4). Colombo in Jiang (prav tam) nadaljujeta, da če se stranka odloči za nakup kot 

odgovor na poslano ponudbo, potem ima podjetje podatek tudi o tem, na katere ponudbe se 

stranka odziva in katere ne, kar lahko uporabi v modificirani verziji analize.  

Glede na preteklo obnašanje se lahko predpostavlja, katere so tiste stranke, ki bodo v 

prihodnosti še aktivne v interakciji s podjetjem, in katere ne. Za stranke, ki so nakupe ali obisk 

opravile nedavno, z večjo frekvenco ali imajo višjo denarno vrednost, je večja verjetnost, da se 

bodo odzvale na trženjske aktivnosti podjetja, kot za tiste, ki podjetja niso obiskale ali opravile 

nakupa že dalj časa, so te opravljale z nižjo frekvenco in imajo nižjo denarno vrednost (Yeh, 

Yang in Ting 2009, 5866). 

Na podlagi podatka o zadnjem obisku se lahko izloči stranke, katerih odziv sega tako daleč 

nazaj, da je zelo malo verjetno, da bodo še kdaj aktivne v interakciji s podjetjem (Colombo in 

Jiang 1999, 4). Preostale stranke se uporabi za nadaljnje modeliranje. Segmentira se jih glede 

na frekvenco in denarno vrednost in tako se oblikujejo segmenti strank, ki jih je vredno ciljati 

oziroma jim poslati ponudbo. 

Za izbrane stranke se predvideva, da bodo na ponudbo odgovorile (Colombo in Jiang 1999, 4): 

- verjetnost, da bo stranka i odgovorila na ponudbo, je πi,  

- prispevek stranke na enoto (plačilo stranke – strošek blaga)  je µi  

- strošek kontaktiranja stranke je ci.  

Pričakovani prispevek stranke je µiπi, zato je vse stranke, za katere velja, da je µiπi > ci, vredno 

kontaktirati (Colombo in Jiang 1999, 4). Celotni dohodek organizacije, ki je svoje stranke 

izbrala z RFM-modelom, je tako ΣiЄS (µiπi - ci), kjer je S niz strank, na katere smo se 

osredotočili s ponudbo (Colombo in Jiang prav tam). 

O šibkih točkah RFM-modela razpravljajo v analizi Yeh, Yang in Ting (2009, 5870–5871): 
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- model ni natančen kvantitativen napovedni model: stranke ocenjuje z grobimi metodami, 

kot je 5-razredni sistem na podlagi preteklih podatkov, 

- model ne more oceniti pričakovane vrednosti števila nakupov ali obiskov stranke v 

prihodnosti, 

- model mora prilagajati uteži posameznih parametrov glede na industrijo, 

- model mora segmentirati stranke v različne skupine, da lahko potrdi odzivnost posamezne 

skupine. 

4.2 Logit regresija 

Logit modeli se uporabljajo v trženju, ker omogočajo modeliranje kategorične odvisne 

spremenljivke (Churchill in Iacobucci 2002, 626). Zato je logistična regresija primerna tehnika 

za določanje strank, ki se bodo odzvale na neko ponudbo ali ne (Coussement, Bossche in De 

Bock 2014, 2753). Z modelom se namreč poskuša napovedati, katera od dveh možnosti se bo 

zgodila (Hoetker 2007, 332). Coussement, Bossche in De Bock (2014, 2753) pišejo, da model 

logit regresije poda verjetnost prihodnjega odziva za vsako stranko v podatkovni bazi glede na 

preteklo vedenje. Odvisna spremenljivka je torej verjetnost odziva in lahko zavzema vrednosti 

med 0 in 1 (McCarty in Hastak 2007, 658). 

Pri razvoju linearnega logit modela predpostavljamo, da je za stranko vrednost za izbiro 

alternative i ui. Vrednost alternative za stranko je mogoče razdeliti na dva dela: 

- deterministično komponento, ki se meri glede na izražen odnos do te alternative, 

- neopazovano, naključno komponento (Malhotra 1984, 20). 

Predpostavljamo, da lahko deterministično komponento predstavimo z linearno kombinacijo 

lastnosti alternativnih in neznanih parametrov (Malhotra 1984, 20). Logit model deluje, če 

predpostavimo, da naključna komponenta sledi standardni Weibullovi distribuciji ali 

distribuciji skrajne vrednosti, stranka bo torej izbrala tisto alternativo, ki ima zanjo največjo 

uporabno vrednost (Malhotra 1984, 21). 

Logistično regresijo se pogosto uporablja za napovedi v trženju. Tehnika ima številne prednosti 

pred drugimi metodami. Razlogi za priljubljenost so:  

- tehnika je konceptualno preprosta (Bucklin in Gupta 1992 po Coussement, Bossche in De 

Bock 2014, 2753), 

- logit modeliranje ponuja zaprto obliko rešitev za posteriorne verjetnosti namesto ustvarjanja 

diskretnih skupin strank kot pri RFM-analizi in odločitvenih drevesih (Coussement, 

Bossche in De Bock 2014, 2753), 

- funkcija logit je kanonična funkcija povezovanja, kar pomeni, da so ocene parametrov v 

okviru logistične regresije v celoti učinkovite (Simonof 2014, 4), 

- logit modeliranje določa hitrejše in zanesljivejše rezultate v primerjavi z drugimi tehnikami 

(Neslin idr. 2006 po Coussement, Bossche in De Bock 2014, 2753), 
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- velikokrat je logit modeliranje edina izbira glede na način vzorčenja podatkov (Simonof 

2014, 5). 

Logit funkciji ustrezajo krivulje S-oblike: 

𝑙𝑛 (
𝑝

1−𝑝
) =  𝛽0 +  𝛽1𝑥,          (1) 

ko imamo eno nedovisno spremenljivko (Simonof 2014, 3).                                                                                                

Ko imamo več spremenljivk, lahko logit model zapišemo: 

𝑙𝑛 (
𝑝

1−𝑝
) =  𝛽0 +  𝛽1 𝑥1 +  𝛽2𝑥2 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑘      (2) 

ali: 

𝑙𝑛 (
𝑝

1−𝑝
) = ∑ 𝛽1𝑋𝑖

𝑛
𝑖=0 ,         (3) 

kjer je p verjetnost uspeha, Xi neodvisna spremenljivka i in βi parameter, ki ga ocenjujemo 

(Malhotra 2007). Izraz 
𝑝

1−𝑝
 predstavlja možnosti za uspeh: 

𝑝 =  
1

2
 ⇒  

𝑝

1−𝑝
= 1                                                                                                                 (4) 

𝑝 =  
2

3
 ⇒  

𝑝

1−𝑝
= 2                                                                                                                 (5) 

𝑝 =  
3

4
 ⇒  

𝑝

1−𝑝
= 3                                                                                                                 (6) 

𝑝 =  
4

5
 ⇒  

𝑝

1−𝑝
= 4                                                                                                                 (7) 

Eksponentirana enačba je torej:  

𝑝 =  
𝑒𝛽0+ 𝛽1𝑥

1+ 𝑒𝛽0+ 𝛽1𝑥,             (8) 

kar daje želeno obliko S-krivulje. (Simonof 2014, 3–4).    

 

Ali z več spremenljivkami (Malhotra 2007): 

𝑝 =  
𝑒

(∑ 𝛽𝑖𝑥𝑖
𝑘
𝑖=0 )

1+𝑒
(∑ 𝛽𝑖𝑥𝑖

𝑘
𝑖=0 )

            (9) 

Pozitivni β koeficient pomeni, da se verjetnost, da se bo dogodek zgodil, povečuje z večanjem 

te spremenljivke (Hoetker 2007, 332). Z drugimi besedami lahko 𝛽 ̂1 pojasnimo: če x 

spremenimo za eno enoto, to pomeni, da se verjetnost uspeha spremeni za 𝛽 ̂1enot, pri ostalih 

nespremenjenih pogojih (Simonof 2014, 4). Predznak koeficienta določa, ali bo verjetnost 

naraščala (pozitiven predznak) ali upadala (negativen predznak) za 𝛽 ̂1 enot (Malhotra 2007). 

Ocenjeno verjetnost uspeha, ko so vse napovedne vrednosti enake nič, dobimo iz konstantne 
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𝑒�̂�0 (Simonof 2014, 4). Ocenjena verjetnost uspeha, p, lahko zavzame vrednosti med 0 in 1 

(Hoetker 2007, 332). 

 

Slika 8: S-krivulja logistične regresije 

Vir: Graphpad 2016. 

Različne izbire parametra i dajejo S-krivulji različno obliko: večji β1 – bolj strma, manjši β1 – 

bolj ploščata ali inverzne oblike, če je β1 negativen. Enačbe (2) in (3) ter (8) in (9) so splošne, 

kar omogoča multiple napovedi (Simonof  2014, 4). 

Xi lahko zavzame vrednosti med - ∞ in + ∞, p pa vedno zavzame vrednosti med 0 in 1, ker 

predstavlja verjetnost, da se bo dogodek zgodil (Malhotra 2007). Malhotra (prav tam) 

pojasnjuje, da ko se Xi približuje - ∞, se p približuje 0, ko pa se Xi približuje + ∞, se p približuje 

1. 

Logit je zasnovan na naravnih logih, kar pomeni, da je bolje uporabljati naravne logaritme kot 

navadne z osnovo 10, v tem primeru je 𝛽 ̂1 elastičnost nasprotja (Simonof 2014, 4). 

Obstajata dva pristopa za ocenjevanje logit modela. Eden temelji na metodi največje verjetnosti, 

pri kateri je cenilka opredeljena kot tista vrednost parametrov, ki najbolj poveča log funkcijo 

verjetja (Malhotra 1984, 21). Log verjetnosti se lahko izkaže kot globalno konkavna in zato je 

rešitev, dobljena s to metodo, edinstvena, če je omejena, izračunana varianca, ki je vsaj 

asimptotično minimalna, pa omogoča polno uporabo razpoložljivih informacij (Malhotra prav 

tam).  

Drugi pristop je metoda najmanjših kvadratov, ki zahteva številne prilagoditve, saj lahko pri 

logit modelu napaka zavzame le dve vrednosti, medtem ko je pri metodi najmanjših kvadratov 

napaka porazdeljena normalno (Malhotra 1984, 21–22). Metoda največje verjetnosti ne zahteva 

nobenih prilagoditev, zato jo Malhotra (prav tam) ocenjuje za primernejšo. 
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Cox-Snellov R-kvadrat ali Nagelkterkov R-kvadrat sta pri multipli regresiji podobna oziroma 

ekvivalentna R-kvadratu. Med njima obstaja bistvena razlika, Cox-Snellov R-kvadrat tudi ob 

popolnem ujemanju ne more zavzeti vrednosti 1, medtem ko jo Nagelkterkov R-kvadrat lahko 

(Malhotra 2007). 

Stopnja značilnosti regresijskih koeficientov temelji na Waldovi statistiki, torej koeficiente 

testiramo glede na enačbo: 

𝑊𝑎𝑙𝑑 =  (
𝛽𝑖

𝑆𝐸𝛽𝑖

) ,          (10) 

kjer je βi logistični koeficient napovedovalne spremenljivke in SEai standardna napaka 

logističnega koeficienta. Waldova statistika temelji na hi-kvadrat porazdelitvi (Malhotra 2007).   

Pomembna prednost logit modelov je, da samodejno upoštevajo interakcije med neodvisnimi 

spremenljivkami. Odnos med spremembo verjetnosti alternativnega i in spremembo ene od 

neodvisnih spremenljivk, povezanih z alternativo, je razmerje med delnim derivatom Pi in 

spremenljivke, Xli (Malhotra 1984, 23). 
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5 PREDSTAVITEV IZBRANEGA STORITVENEGA PODJETJA – HIT, D. D. 

V magistrski nalogi izdelamo model za aktivnosti neposrednega trženja na temelju podatkov, 

ki jih je o svojih strankah zbralo podjetje Hit, d. d., iz Nove Gorice. Podjetje Hit ni le igralniško 

podjetje, čeprav ima v lasti igralnice in igralne salone, ampak je ponudnik tudi številnih storitev 

na področju turizma in zabave. 

5.1 Zgodovina in dejavnost podjetja 

Hit, d. d., Nova Gorica je skrajšano ime za HIT hoteli, igralnice, turizem, d. d., Nova Gorica s  

sedežem na Delpinovi ulici 7a v Novi Gorici. Znesek osnovnega kapitala podjetja je 

28.328.467,70 EUR (Hit 2012). Hit, d. d, je del Skupine Hit, ki obsega obvladujočo družbo ter 

odvisne in pridružene družbe. Skupino je konec leta 2014 sestavljala matična družba, Hit, d. d., 

Nova Gorica, in sedem odvisnih družb. Štiri odvisne družbe so poslovale v Sloveniji, Hit 

Alpinea, d. d., Kranjska Gora, Casino Kobarid, d. d., Kobarid, MMP štiri, d. o. o., Šempeter, in 

Hit Larix, d. d., Kranjska Gora. Ostale tri, Hit Montenegro, d. o. o., Pržno, Hit Coloseum, d. o. 

o., Sarajevo, in Hit International, d. o. o, Beograd, pa na območju bivše Jugoslavije, od katerih 

je bila ena, Hit International, d. o. o, Beograd, iz poslovnega vidika v mirovanju (Hit 2015b, 9). 

K skupini je pridružena še družba Grad GT, d. o. o., Dobrovo (Hit prav tam).  

 

 

 

Slika 9: Sestava Skupine Hit na dan 31. 12. 2014 

Vir: Hit 2015b, 4. 

Skupina Hit sodi med največje evropske ponudnike zabave. V celotni sestavi obvladuje (Hit 

2012): 

- 6 igralniško-zabaviščnih centrov, 

- 1 turistični resort, 

Hit, d. d. Nova Gorica 

Hit Alpinea, d. d.,  

Kranjska Gora 

- delež v kapitalu 95,97 % 

Casino Kobarid, d. d., 

Kobarid 

- delež v kapitalu 60 % 

MMP štiri, d. o. o., 

Šempeter 

- delež v kapitalu 100 % 

Hit Larix, d. d.,  

Kranjska Gora 

- delež v kapitalu 75,28 % 

Hit Montenegro, d. o. o., 

Pržno 

- delež v kapitalu 75,01 % 

Hit Coloseum, d. o. o., 

Sarajevo 

- delež v kapitalu 100 % 

Hit International, d. o. o, 

Beograd 

- delež v kapitalu 90 % 

Grad GT, d. o. o., 

Dobrovo 

- delež v kapitalu 45 % 
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- 1 igralnico, 

- 2 igralna salona, 

- 10 hotelov z več kot 2.200 ležišči, 

- 17 restavracij, 

- 8 centrov dobrega počutja, 

- 8 konferenčnih centrov z 2.000 sedeži, 

- 1 športni center, 

- 1 potovalno agencijo. 

S svojo raznoliko ponudbo in velikostjo je bilo podjetje Hit vedno med vodilnimi na svojem 

področju. Poskuša se osredotočati na svoje stranke in teži k temu, da bi jim nudilo celovito 

izkušnjo, ki poleg igralniške ponudbe obsega še hotele in restavracije, zabavni program, centre 

dobrega počutja in športni center. 

Pomembnejše dejavnosti družbe so: 

- prirejanje posebnih iger na srečo, 

- dejavnost hotelov in podobnih obratov, 

- dejavnost restavracij in gostiln, 

- dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, slaščičarn, kavarn, menz, točenje pijač 

in drugih gostinskih obratov, 

- dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj ter s turizmom povezane 

dejavnosti, 

- dejavnost prirejanja razstav, sejmov in kongresov, 

- dejavnost obratovanja športnih objektov, 

- druge razvedrilne dejavnosti in dejavnosti za sprostitev (Hit 2015b, 7). 

Danes je torej podjetje Hit pomemben ponudnik turističnih storitev, začetki družbe pa so bili 

skromni.  

Vse se je začelo začetek leta 1984, ko so se tri hotelirska podjetja združila v novo podjetje HGP 

Gorica (Hotelsko gostinsko podjetje), ki je prevzelo vodenje hotelov Sabotin v Solkanu ter 

Argonavti in Park v Novi Gorici, ki so bili v slabem stanju in na robu preživetja (Jakomin 2009). 

Hotel Argonavti, današnja igralnica in hotel Perla, je imel veljavno licenco za izvajanje iger na 

igralnih avtomatih in Ministrstvo za finance jo je preneslo na podjetje HGP Gorica (Jakomin 

prav tam). Takrat se je, kljub dvomom ostalih turističnih delavcev, začelo načrtovanje prve 

igralnice v Novi Gorci. 22. decembra 1984 so tako v hotelu Park odprli »Roulette Salon«, prvo 

igralnico s 30 igralnimi avtomati in igralno mizo za igro boule (Jakomin prav tam). Odprtje 

igralnice se je, kljub drugačnim napovedim, izkazalo za uspešno potezo. Zato so jo razširili in 

igralne avtomate prestavili v novonastali igralniški prostor »Las Vegas«, v »Roulette Salonu« 

pa so ostale klasične igre, ki jih je bilo vedno več (Jakomin prav tam). Kmalu se je podjetje 

preimenovalo v Hit, ki je predstavljajo kratico za hoteli, igralnice, turizem. Svojo zgodbo je 
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nadaljevalo s prenavljanjem različnih hotelskih kompleksov in odpiranjem igralnic. 1989. leta 

se je odprla igralnica v Rogaški Slatini, 1991 v Tolminu in Kranjski Gori ter leta 1992 na Otočcu 

(Jakomin prav tam). Leto 1993 je zaznamovalo odprtje največje igralnice v Evropi, Perle v 

Novi Gorici, leta 2001 so odprli Casinò Caribe na otoku Bonaire, 2002 igralnico v Sarajevu in 

2004 resort z igralnico v Črni gori ter igralnico v Kobaridu in igralni salon v Gornji Radgoni 

(Jakomin prav tam). 2006. leta so odprli vrata igralnega salona v Vrtojbi, ki je v letu 2015 postal 

igralnica (Peršolja 2015b). 2007 sta zaznamovali odprtji igralnice v Umagu in Šentilju (Jakomin 

2009), 2008 pa nakup konkurenčnega igralnega salona v Kranjski Gori (Hit 2009). 

Po letu 2008 se v podjetju niso odločali za nove investicije, ampak so se osredotočili na 

izboljšavo že obstoječih. Poleg tega so nekaj nedobičkonosnih zaprli ali prodali, na otoku 

Bonaire, v Umagu, Tolminu in Gornji Radgoni (Hit 2009). Med izboljšavami velja omeniti 

igralnico na prostem v Perli, ki se je odprla leta 2011, sledila ji je leta 2013 v Kranjski Gori, 

2014 v Vrtojbi in Šentilju ter 2015 v Parku v Novi Gorici (Peršolja 2015a). Leta 2015 je zaživela 

tudi spletna igralnica za italijansko tržišče (Hit 2015a, 9), trenutno pa se gradi hotel v Šentilju 

(Peršolja 2015b). 

Podjetje tako danes ponuja strankam zabavo na več kot 3.400 igralnih avtomatih in 216 igralnih 

mizah, kjer lahko srečo izzovejo na štirinajstih različnih igrah (Hit 2012). 

5.2 Trženjske dejavnosti podjetja 

Igralniško podjetje, se v zadnjih letih sooča s krčenjem primarnega trga, ki je v največji meri 

povezan z zaostrenimi gospodarsko-tržnimi razmerami, agresivnejšo konkurenco, razvojem 

spletnega igralništva ter odpiranjem novih igralnih salonov na italijanskem trgu (Hit 2015a, 27). 

Da bi podjetje kljub nižanju dohodkov v primerjavi s časom pred recesijo ohranilo, nato pa 

povečalo tržni delež na primarnem trgu (2009 – 38,7 %; 2010 – 37,3 %; 2014 – 42,2 %), je 

moralo spremeniti svojo poslovno in trženjsko strategijo. Oblikoval se je klub, ki nagrajuje 

zveste goste, hkrati pa se je zgodil tudi prehod od množičnega trženja, ko je podjetje največ 

oglaševalo na televiziji, radijih in v časopisih, k neposrednemu trženju, ko podjetje največ 

komunicira neposredno s strankami, in k zbiranju podatkov o željah in interesih strank (Hit 

2014a). Množično trženje se uporablja za pridobivanje novih strank in za grajenje podobe 

podjetja v javnosti. Vedno pomembnejše pa postaja zadrževanje in revitalizacija obstoječih 

strank, saj so stroški pridobivanja novih na precej zasičenem trgu visoki (Hit prav tam). Zato 

se podjetje vse bolj osredotoča na neposredno komunikacijo s strankami, ki jim pošilja pošto, 

elektronsko pošto in SMS-sporočila z vabili na dogodke in obvestili o dogajanju v igralnicah 

(Hit prav tam). Podjetje gradi odnose s strankami tudi z vse večjim delovanjem zaposlenih v 

igralnicah. Ti s strankami vzpostavljajo in ohranjajo osebne odnose, poleg tega pa se strankam 

pošiljajo še rojstnodnevna voščila in voščila za ostale praznike, ki ta odnos dopolnjujejo (Hit 

prav tam). Tako poskuša podjetje oblikovati zveste in predane stranke, ki se redno vračajo. 
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5.3 Uvedba upravljanja odnosov s strankami in klub zvestobe 

V letih 2007, 2008 se je podjetje moralo odzvati na spremenjene pogoje poslovanja. Po zgledu 

velikih ameriških igralnic so se odločili za trženjski koncept, ki poudarja zvestobo strank, in za 

upravljanje odnosov s strankami. Večina procesov v podjetju je bila zato podrejena tej 

spremembi, spremenjenemu načinu delovanja in predvsem razmišljanja ter vedenja. V igralnice 

se je kot spremembo za stranke uvedlo klub zvestobe, Privilege club. Ta je začel delovati 1. 

marca 2010, ko so stranke začele med igro na igralnih avtomatih in igralnih mizah uporabljati 

kartico, njihova igra pa je vrednotena in tako nabirajo točke na svojem računu (Hit 2010). Točke 

lahko koristijo za storitve, ki jih ponuja podjetje, hkrati pa z nabiranjem točk nabirajo tudi 

brezplačno igro in prehajajo v višje nivoje kluba, ki ponujajo dodatne ugodnosti (Hit prav tam). 

Že ob uvedbi kluba je bila v podjetju sprejeta odločitev, da se bo ta razširil tudi na obigralniško 

dejavnost tako kot klubi vseh večjih ameriških igralnic. Stranka naj bi bila enako nagrajena za 

potrošnjo v vseh enotah podjetja, ne zgolj za igro, torej tudi če obiskuje restavracije, hotele, 

centre dobrega počutja, potovalno agencijo ali športni center (Hit 2016). Razširitev kluba na 

obigralniško dejavnost je zaživela 1. marca 2016.  

Stranka je za zvestobo, ki se jo ocenjuje glede na porabljeni denar v igralnici, nagrajena tudi z 

dodatno brezplačno igro, ki jo podjetje pošilja po pošti, elektronski pošti ali SMS-sporočilih. 

Stranke so za prejem te ugodnosti izbrane na osnovi prirejenega modela RFM-analize, ki se ga 

izdela glede na podatke, zbrane z igro strank v igralnicah (Hit 2015c). S tem poskuša podjetje 

ustvariti dodaten obisk in povečati porabo strank.  

V letu 2014 je bilo poslanih 292.398 ponudb, na katere se je odzvalo 73.578 gostov, povprečni 

odziv gostov je bil 25 %, kar je podrobneje razvidno v preglednici 3 (Hit 2014b). 

Preglednica 3: Odziv gostov na poslano ponudbo v letu 2014 

Mesec 

pošiljanja 

Št. poslanih 

ponudb 

Št. oseb, ki so 

se odzvale 

Odziv 

gostov 

Kanal pošiljanja 

 

januar 23.503 5.172 22 % SMS, elektronska pošta 

februar 34.704 10.565 30 % pošta 

marec 20.860 5.737 28 % SMS, elektronska pošta 

maj 23.866 6.488 27 % SMS, elektronska pošta 

junij 37.687 10.926 29 % pošta 

julij 46.107 11.495 25 % pošta, SMS, elektronska pošta 

september 25.689 6.454 25 % SMS, elektronska pošta 

oktober 40.734 11.251 28 % pošta 

Skupaj 256.150 68.088 26,6 %  

Vir: Hit 2014b. 
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V letu 2015 je bilo poslanih 308.422 ponudb, na katere se je odzvalo 80.289 gostov, povprečni 

odziv gostov je bil 26 %, kar je podrobneje razvidno v preglednici 4 (Hit 2015d). 

Preglednica 4: Odziv gostov na poslano ponudbo v letu 2015 

Mesec 

pošiljanja 

Št. poslanih 

ponudb 

Št. oseb, ki so 

se odzvale 

Odziv 

gostov 

Kanal pošiljanja 

 

januar 24.419 5.372 22 % SMS, elektronska pošta 

februar 43.039 12.031 28 % pošta, SMS in elektronska pošta 

marec 27.740 6.372 23 % SMS, elektronska pošta 

april 35.358 5.373 15 % SMS, elektronska pošta 

maj 29.329 8.612 29 % pošta 

junij 31.498 7.310 23 % pošta, dodatno pošiljanje SMS 

in elektronska pošta 

julij 33.450 9.494 28 % pošta, SMS, elektronska pošta 

avgust 23.502 6.779 29 % SMS, elektronska pošta 

oktober 34.977 12.015 34 % pošta 

november 25.110 6.931 28 % SMS, elektronska pošta 

Skupaj 308.422 80.289 26 %  

Vir: Hit 2015d. 

5.4 RFM-model 

Za določitev ciljnih strank pošiljanja in višine poslane ponudbe se v podjetju trenutno uporablja 

prirejeni RFM-model (recency, frequency, monetary value). Ponudbo se pošilja članom kluba, 

ki zadostujejo merilu najnižje porabe na obisk, izpolnjujejo pogoj zadnjega obiska in so podjetju 

zaupali vsaj enega od kontaktov (Hit 2015c). Glede na določene pogoje se z RFM-analizo 

določi dovolj dobičkonosne stranke, ki bodo ponudbo prejele, in se jih razvrsti v segmente glede 

na višino prejete ponudbe (Hit prav tam).  

Od približno 120.000 strank (aktivnih igralcev v drsnem letu oz. zadnjih 15 mesecih) pogoje 

mesečno izpolnjuje približno četrtina (Erik Hari, intervju z avtorjem, 2. december 2015). 

Pojasnjuje (prav tam), da so vrednosti ponudb, ki se jih pošilja posameznim strankam, med 5 

in 750 €, odvisne pa so od strankine porabe denarja, zadnjega obiska in frekvence obiska v 

drsnem letu oz. zadnjih 15 mesecih. 

Katere stranke bodo med prejemniki ponudbe, je odvisno tudi od tega, ali ima podjetje v bazi 

njihov kontakt ali ne. Če so stranke podjetju zaupale vse kontakte (pošta, elektronska pošta, 

številka za SMS-sporočila), dobijo ponudbo vedno, ko se jo pošilja, sicer pa le takrat, ko se 

pošilja prek kanala, kontakt katerega ima podjetje v podatkovni bazi (Hit 2015c). 
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Glede na zadnji obisk se oblikujejo trije segmenti strank (Hit 2015c): 

- segment rednih strank: stranke z vsaj enim obiskom v zadnjih treh mesecih, 

- segment revitalizacije: stranke z zadnjim obiskom pred 3 do 12 ali 15 meseci, 

- segment izgubljenih strank: stranke, ki v zadnjih 12 ali 15 mesecih nimajo nobenega obiska.  

Segmenta rednih strank in revitalizacije se uporabita za nadaljnjo modeliranje, medtem ko se 

segment izgubljenih strank izloči iz nadaljnje analize (Erik Hari, intervju z avtorjem, 2. 

december 2015). 

Dimenzije frekvence podjetje ne uporablja pri vsakem modeliranju. Ko se dimenzija frekvence 

uporabi, se naredita znotraj segmentov rednih strank in revitalizacije po dva segmenta: 

- stranke z nizko frekvenco obiska: manj kot dva obiska mesečno v zadnjem letu, 

- stranke z visoko frekvenco obiska: več kot dva obiska mesečno v zadnjem letu (Hit 2015c). 

V zadnjem koraku se nastale štiri oziroma dva segmenta segmentira še glede na višino njihove 

igre. Vsak od nastalih štirih oziroma dveh segmentov se tako lahko razdeli na dodatnih 21 

segmentov, ki dobijo različne višine ponudbe po načelu višja igra – višja ponudba (Erik Hari, 

intervju z avtorjem, 2. december 2015). 

Nato gredo stranke, rangirane v posamezne segmente, še skozi filter kontaktov. Glede na 

pošiljanje ponudb v prejšnjih letih se za posamezen mesec odloča, po katerih kanalih bo poslana 

ponudba (Erik Hari, intervju z avtorjem, 2. december 2015). Če imajo stranke, ki naj bi prejele 

ponudbo, v podatkovni bazi kontakt kanala, po katerem naj bi se ponudba pošiljala, dobijo 

ponudbo, sicer je ne prejmejo (Hari prav tam). 

Lahko pa se RFM-model izdela v celoti in se stranke razvrsti glede na vrednost, ki jo dobijo v 

analizi. Za stranke z višjim rezultatom je verjetnost odziva na poslano ponudbo višja. Glede na 

zadnji obisk se stranke razdeli v pet razredov, segmenta izgubljenih strank se tu ne upošteva 

(Erik Hari, intervju z avtorjem, 2. december 2015). Hari (prav tam) pojasnjuje, da se glede na 

frekvenco obiska stranke segmentira v šest razredov, glede na denarno vrednost pa v osem 

razredov, kjer se najnižjega razreda, tistega, ki ni dobičkonosen, ne upošteva, saj ta ne prejme 

ponudbe. K tej segmentaciji podjetje doda še geografske segmente, oblikovane glede na 

podatke o kraju bivanja, pri katerem se oblikujejo trije razredi (Hari prav tam) 

V nadaljevanju opravimo RFM-analizo na izbranem vzorcu. 
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Preglednica 5: Povzetek procesa 

 enote 

 veljavne manjkajoče skupaj 

 N odstotek N odstotek N odstotek 

Pogostostni rezultat * 

vrednostni rezultat * 

rezultat zadnjega obiska 

18000 100% 0 0,0% 18000 100,0% 

Na podlagi segmentacije oblikujemo pet razredov za spremenljivko R – zadnji obisk, šest za 

spremenljivko F – pogostost in osem za spremenljivko M – denarna vrednost. 

Razporeditev strank v segmente je prikazana v Preglednici 6. 

Preglednica 6: RFM-segmentiranje 

Rezultat zadnjega 

obiska 

Vrednostni rezultat  

1 2 3 4 5 6 7 8 Skupaj 

1 Pogostostni 

rezultat 

1 66 66 67 66 66 67 66 66 530 

  2 69 69 69 69 69 69 69 69 552 

  3 102 102 103 102 102 103 102 102 818 

  4 67 68 67 68 68 67 68 67 540 

  5 71 71 72 71 72 71 72 71 571 

  6 70 71 71 71 71 71 71 70 566 

 Skupaj  445 447 449 447 448 448 448 445 3577 

2 Pogostostni 

rezultat 

1 87 87 88 87 87 88 87 87 698 

  2 79 78 79 79 79 79 79 78 630 

  3 62 61 62 62 62 62 62 62 495 

  4 79 79 80 79 79 80 79 79 634 

  5 73 74 74 74 74 74 74 73 590 

  6 74 74 76 74 75 75 75 74 597 

 Skupaj  454 453 459 455 456 458 456 453 3644 
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Preglednica 6: RFM-segmentiranje 

Rezultat zadnjega 

obiska 

Vrednostni rezultat  

1 2 3 4 5 6 7 8 Skupaj 

3 Pogostostni 

rezultat 

1 63 63 63 63 64 63 63 63 505 

  2 95 95 96 96 96 95 96 95 764 

  3 60 60 60 60 60 60 60 60 480 

  4 77 78 78 78 78 78 78 77 622 

  5 78 79 79 79 79 79 79 79 631 

  6 72 73 73 73 73 73 73 73 583 

 Skupaj  445 448 449 449 450 448 449 447 3585 

4 Pogostostni 

rezultat 

1 75 76 75 76 76 76 76 75 605 

  2 74 74 75 74 75 74 75 74 595 

  3 80 81 81 81 81 81 81 80 646 

  4 77 77 77 77 77 77 77 77 616 

  5 76 77 76 77 77 76 77 76 612 

  6 77 79 78 78 79 78 78 78 625 

 Skupaj  459 464 462 463 465 462 464 460 3699 

5 Pogostostni 

rezultat 

1 74 74 75 74 74 75 74 74 594 

  2 68 69 69 69 69 69 69 69 551 

  3 74 74 75 74 74 75 74 74 594 

  4 74 75 75 75 75 75 75 75 599 

  5 72 72 73 72 72 73 72 72 578 

  6 72 72 73 72 73 72 73 72 579 

 Skupaj  434 436 440 436 437 439 437 436 3495 

Skupaj Pogostostni 

rezultat 

1 365 366 368 366 367 369 366 365 2932 

  2 385 385 388 387 388 386 388 385 3092 

  3 378 378 381 379 379 381 379 378 3033 

  4 374 377 377 377 377 377 377 375 3011 

  5 370 373 374 373 374 373 374 371 2982 

  6 365 369 371 368 371 369 370 367 2950 

 Skupaj  2237 2248 2259 2250 2256 2255 2254 2241 18000 

Vsaki stranki SPSS pripiše RFM-rezultat. Višji kot je, boljša je stranka in posledično naj bi zato 

obstajala večja verjetnost, da bo koristila ponujeno ugodnost brezplačne igre. 
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6 MODEL USPEŠNOSTI AKTIVNOSTI NEPOSREDNEGA TRŽENJA 

6.1 Natančnejša opredelitev raziskovalnega problema 

V empiričnem delu magistrske naloge poskušamo spoznati in razumeti procese prepoznavanja 

potencialnih strank v procesu neposrednega trženja in na podlagi tega razviti model 

neposrednega trženjskega komuniciranja obstoječim strankam izbranega storitvenega podjetja. 

Zaostrene gospodarsko-tržne razmere povečujejo vlogo trženjskih aktivnosti in podjetja se vse 

bolj zavedajo pomena trženja s poudarkom na odnosih s strankami. Z učinkovito uporabo 

podatkov o posamezni stranki lahko z njo zgradijo odnos in ji na podlagi tega ponudijo 

prilagojeno storitev ali program ter ji prilagodijo sporočilo in medije (Kotler 2004, 52). Z orodji 

za upravljanje odnosov s strankami lahko zelo natančno izmerijo učinke teh aktivnosti. Pri 

finančnem planiranju, ko se vedno znova pojavlja vprašanje, kako finančna sredstva še 

učinkoviteje porabiti oziroma del teh privarčevati, so rezultati učinkov vodilo. 

Namen magistrske naloge je oblikovati novo strategijo pošiljanja brezplačne igre strankam, ki 

bo podjetju omogočila ciljano pošiljanje ponudbe. Ciljanje je v igralništvu zapleten problem. 

Razpon raznolikosti strank je zelo velik, kar otežuje določanje strank z najvišjo mejno 

nagnjenostjo k odzivu na promocije (Nair in ostali 2013, 6). Igralnice se soočajo z različnimi 

vrstami obiskovalcev in načinom, kako jih pritegniti. V središče težave se postavlja vprašanje, 

kako pritegniti tiste stranke, ki bodo porabile največ, hkrati pa se izogniti tistim, ki bodo 

priigrale nazaj več, kot so zastavile (Nair in ostali prav tam). Igralnice obiskujejo tudi stranke, 

ki pridejo le zaigrati ali unovčiti dobljeno ugodnost. Nair in ostali (prav tam) poudarjajo, da 

tudi te spadajo med neželene stranke igralnic, hkrati pa poudarjajo, da na žalost želenih od 

neželenih strank ni lahko ločiti zgolj na podlagi opazovanih sociodemografskih značilnosti. 

Poleg tega stranke prejete ugodnosti vedno bolj dojemajo kot pogoj za obisk in ne nagrado za 

njihovo zvestobo ali visoko porabo. Nair in ostali (2013, 6) zato opozarjajo na pojav segmenta, 

občutljivega na ugodnosti, ki v trenutku, ko teh ne prejema več, preide h konkurenci. Govorimo 

lahko o obliki moralnega hazarda (Nair in ostali prav tam). Tako se igralnice soočajo z nalogo, 

najti pravilno razmerje in kombinacijo med željami strank in promocijami, ki jih podjetje 

ponuja. Analiza heterogenih okusov strank zahteva sofisticirane sposobnosti analize, medtem 

ko se igralnice večinoma še vedno zanašajo na RFM-modele, ki izključujejo natančnejšo 

segmentacijo (Nair in ostali 2013, 7). 

Model, ki bi presegel RFM-model in z veliko natančnostjo napovedal, katere stranke se bodo 

odzvale na določeno aktivnost neposrednega trženja, bi bil pomemben dejavnik pri 

učinkovitejši izrabi in hkrati tudi zniževanju porabe trženjskih sredstev.  
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6.2 Namen in cilji raziskave 

Namen magistrske naloge je na osnovi sekundarnih podatkov, ki jih je v letih  2014 in 2015 

zbralo podjetje, izdelati model, ki bo napovedoval verjetnost, da bo stranka izkoristila 

ugodnosti, ponujene prek neposrednega trženja. Model je modeliran kot linearna kombinacija  

demografskih in vedenjskih dejavnikov ter tipa komunicirane ugodnosti. 

Cilji raziskave: 

- raziskati in potrditi, katere spremenljivke vplivajo na odločitev posameznika za sprejem 

ponudbe: višina ponujene ugodnosti v neposrednih trženjskih aktivnostih, spol, starost, 

oddaljenost od lokacije podjetja, vrsta storitve, moč igre, pogostost obiska, narodnostna 

skupina, način distribucije neposrednega trženja podjetja, koriščenje preteklih ponujenih 

ugodnosti, 

- raziskati povezanost med spremenljivkami, 

- izdelati model uspešnosti aktivnosti neposrednega trženja za izbrano storitveno podjetje, 

- analizirati prednosti logit modela pred RFM-modelom za dejavnosti neposrednega trženja 

podjetja.  

6.3 Hipoteze raziskave 

Glede na obravnavani problem, teoretična izhodišča, namene in cilje v magistrski nalogi z logit 

modelom preverjamo, ali je verjetnost, da se bo stranka odzvala na trženjske aktivnosti podjetja, 

odvisna od demografskih in vedenjskih dejavnikov ter tipa ugodnosti. 

Zato si zastavimo naslednje hipoteze: 

Hipoteza 1 (H1): 

Frontier economics (2014) ugotavlja, da višina ugodnosti ključno vpliva na obnašanje strank 

na igralniškem trgu. V našem modelu želimo to preveriti za stranke izbranega podjetja, zato v 

Hipotezi 1 (H1) preverjamo: 

Verjetnost, da se bo stranka odzvala na trženjske aktivnosti podjetja, je odvisna od višine 

ponujene ugodnosti v neposrednih trženjskih aktivnostih. 

Hipotezo preverjamo z logit modelom, ki uporablja niz neodvisnih spremenljivk za modeliranje 

merila spremenljivke, ki zavzema vrednosti med 0 in 1. 

Hipoteze 2, 3, 4 (H2,3,4): 

Med demografskimi dejavniki, ki vplivajo na obnašanje strank na igralniškem trgu se 

najpogosteje omenjajo spol (Nyman, Welte in Dowd 2008, 2500; Eliashberg, Hui in Iyengar 

2008, 21), starost (Barsky in Tzolov 2010; Nyman, Welte in Dowd 2008, 2500; Nair in ostali 

2013, 16; Eliashberg, Hui in Iyengar 2008, 21) in oddaljenost od lokacije podjetja (Nair in ostali 

2013, 16), zato te preverjamo v Hipotezah 2 (H2), 3 (H3) in 4 (H4): 
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Hipoteza 2 (H2): 

Med spoloma obstajajo statistično značilne razlike v izboru vrste storitve, ki jih ponuja podjetje. 

Hipotezo testiramo s hi-kvadrat testom, ki se uporablja za preizkus hipoteze neodvisnosti dveh 

nominalnih spremenljivk. 

Hipoteza 3 (H3): 

Različne starostne skupine izkazujejo statistično značilne razlike v številu obiskov. 

Hipotezo preverjamo s Pearsonovim koeficientom korelacije, ki predstavlja velikost linearne 

povezanosti dveh številskih spremenljivk.  

Hipoteza 4 (H4): 

Med skupinami strank, ki so opredeljene glede na oddaljenost od podjetja, obstajajo statistično 

značilne razlike v številu obiskov.  

Hipotezo preverjamo z analizo varianc ali ANOVA-testom, ki nam pove, ali se opazovane 

skupine intervalnih ali razmernostnih spremenljivk med seboj statistično značilno razlikujejo. 

Hipoteza 5 (H5): 

Nair in ostali (2013, 16), ki so razvili model neposrednega trženja za igralnice v Združenih 

državah Amerike, so predpostavili, da vrsta storitve vpliva na obnašanje strank na igralniškem 

trgu, zato v Hipotezi 5 (H5) to preverjamo: 

Med skupinama strank, opredeljenima glede na vrsto storitve (igralni avtomati, igralne mize), 

obstajajo statistično značilne razlike v višini povprečne stave.  

Hipotezo preverjamo s T-testom, ki primerja povprečja med dvema skupinama in nam pove, ali 

se opazovani skupini spremenljivk med seboj statistično značilno razlikujeta. 

Hipoteza 6 (H6): 

Suh in Alhaery (2015), Nair in ostali (2013, 16) ter Lam in Mizerski (2009) ugotavljajo, da 

višina porabljenega denarja vpliva na obnašanje strank na igralniškem trgu, zato ta vpliv 

preverjamo v Hipotezi 6 (H6): 

Za stranke z večjo močjo igre je verjetnost, da bodo koristile ponujeno ugodnost, večja. 

Hipotezo preverjamo z logit modelom. 

Hipoteza 7 (H7): 

Rousseau in ostali (2002), Lam in Mizerski (2009), Nair in ostali (2013, 16) ter Suh in Alhaery 

(2015) ugotavljajo, da frekvenca obiska igralnic vpliva na ponavljanje obiska in obnašanje 

strank, zato v Hipotezi 7 (H7) to preverjamo: 
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Za stranke z večjo frekvenco obiska je verjetnost, da bodo koristile ponujeno ugodnost, večja. 

Hipotezo preverjamo z logit modelom. 

Hipoteza 8 (H8): 

V preteklih analizah obnašanja strank, ki jih je opravilo podjetje (Hit 2014b; Hit 2015d), 

ugotavljajo, da narodnost vpliva na obnašanje strank na igralniškem trgu, kar preverjamo v 

Hipotezi 8 (H8):  

Narodnostne skupine, ki so najpogostejše med strankami storitvenega podjetja, izkazujejo 

statistično značilne razlike v koriščenju trženjskih aktivnosti podjetja. 

Hipotezo preverjamo z analizo varianc ali ANOVA-testom. 

Hipoteza 9 (H9): 

V preteklih analizah obnašanja strank, ki jih je opravilo podjetje (Hit 2014b; Hit 2015d), 

ugotavljajo, da izbor poti neposrednega trženja vpliva na odziv strank na ponujeno ugodnost, 

zato to preverjamo v Hipotezi 9 (H9): 

Glede na način distribucije neposrednega trženja podjetja (pošta, elektronska pošta, SMS-

sporočila) obstajajo statistično značilne razlike v odzivu na pretekle trženjske aktivnosti.  

Hipotezo preverjamo z analizo varianc ali ANOVA-testom. 

Hipoteza 10 (H10): 

McCarty in Hastak (2007, 658) ter Oh in Hsu (2001) poudarjajo pomen preteklega vedenja 

strank na igralniškem trgu za napovedovanje prihodnjega, kar preverjamo v Hipotezi 10 (H10): 

Za stranke, ki so v preteklosti koristile ponujene ugodnosti, velja večja verjetnost koriščenja 

prihodnjih poslanih ugodnosti. 

Hipotezo preverjamo z logit modelom. 

6.4 Metodologija raziskave 

V empiričnem delu magistrske naloge zbrane podatke obdelamo s statističnimi metodami. 

Vpliv demografskih in vedenjskih dejavnikov na odločitve strank preverjamo z logit modelom, 

povezave med spremenljivkami pa s hi-kvadrat testom, t- testom in analizo varianc. 

Odziv strank na trženjske aktivnosti podjetja je odvisna kategorična spremenljivka, zato jo 

analiziramo z logistično regresijo oziroma logit modelom, kot so to storili tudi Nair in ostali 

(2013), ki so analizirali odzive heterogenih strank na trženjske aktivnosti podjetja. Tudi 

McCarty in Hastak (2007, 658) v primerjavi segmentacijskih modelov priporočata izbor 

logistične regresije, ko želimo napovedati odziv strank na aktivnosti neposrednega trženja, kjer 
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vrednosti odvisne spremenljivke variirajo med 0 in 1. Olson in Chae (2012) potrjujeta veliko 

uporabnost logistične regresije pri linearnem kombiniranju napovednih spremenljivk za 

modeliranje rezultata. Prednosti logit regresije za napovedovanje odločitev strank izpostavljajo 

tudi Coussement, Harrigan in Benoit (2015), Zahavi in Levin (1995) ter Magidson (1988).  

Logistična regresija uporablja niz neodvisnih spremenljivk za modeliranje merila 

spremenljivke, pri katerih je odvisna spremenljivka verjetnost odziva in zavzema vrednosti med 

0 in 1 (McCarty in Hastak 2007, 658). V naši analizi logistična regresija napoveduje verjetnost, 

da kombinacija demografskih in vedenjskih podatkov, ki smo jih določili, predstavlja stranko, 

ki bo oziroma ne bo obiskala storitvenega podjetja. 

Z logistično regresijo analiziramo spremenljivko verjetnosti odziva kot funkcijo več neodvisnih 

spremenljivk. Model izoblikuje enačbo, ki lahko glede na ocenjene parametre niza 

napovedovalnih spremenljivk izračuna verjetnost odziva za celotno bazo strank. Za oceno 

parametrov modela uporabimo metodo največjega verjetja oziroma metodo maksimalne 

verjetnosti. Ker zagotavlja logistična regresija verjetnost odziva za vsako stranko, ima lahko 

vsaka v bazi drugačno verjetnost odziva. (McCarty in Hastak 2007, 658)  

Model logistične regresije lahko zapišemo z naslednjo enačbo: 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝑝) =  𝛽0 + 𝛽1𝑥1 +  𝛽2𝑥2 +  𝛽3𝑥3 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑘 = 𝑋 𝛽,    (11) 

pri čemer je funkcija: 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝑝) = ln (
𝑝

1−𝑝
),           (12) 

kjer je p verjetnost, da bo nastopil dogodek y, torej da bo stranka odgovorila na ponudbo. 

Ocena vsot verjetnosti p se opravi na osnovi ocen parametrov �̂� in transformacije: 

�̂� =  
𝑒𝑥�̂�

1+ 𝑒𝑥�̂�
  ,            (13) 

kjer je x neodvisna spremenljivka in β parameter, ki ga je treba oceniti. 

Stopnja značilnosti ocenjenih parametrov temelji na Waldovi statistiki 

𝑊𝑎𝑙𝑑 = (
𝛽𝑖

𝑆𝐸𝛽𝑖

)
2

,           (14) 

kjer je βi logistični koeficient za določeno napovedno spremenljivko in SE𝛽𝑖 standardna napaka 

logističnega koeficienta. 

6.5 Uporabljeni podatki 

Za potrebe izdelave modela uspešnosti aktivnosti neposrednega trženja v izbranem storitvenem 

podjetju uporabimo sekundarne podatke, zbrane v podjetju. To so podatki, ki že obstajajo, saj 
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so bili zbrani z drugim namenom in ne za dejansko analizo (Churchill in Iacobucci 2002, 196). 

Notranji sekundarni podatki so podatki, ki jih zbere podjetje o svojih strankah in se lahko 

nanašajo na nakupne navade, prodajne načine, odzive strank (Bearden idr. 2004, 129). 

Napovedne ali neodvisne spremenljivke so demografski in vedenjski podatki o strankah, ki jih 

je podjetje zbralo na podlagi vpisa strank v klub zvestobe, preteklih trženjskih aktivnosti in 

vedenja strank v igralnici in so shranjeni v podatkovnem skladišču podjetja. Demografski 

podatki postavijo okvir, v katerega spravimo del populacije, in so: etnična pripadnost, starost, 

spol, stan, dohodek, versko prepričanje, izobrazba, tip gospodinjstva (Pompe in Vidic 2008, 

52). 

Podatke, uporabljene v analizi, je podjetje zbralo v letih 2014 in 2015. Podatki o moči igre za 

nekatere goste pa segajo tudi v leta pred tem. To so gostje, ki so v dveh letih igralnice obiskali 

manj kot 15-krat, povprečna moč igre pa se računa na 15 igralnih dni. 

V letih 2014 in 2015 je igralnice podjetja obiskalo več kot 240.000 različnih strank. Tiste, ki so 

igralnice le obiskale in niso igrale, niso upravičene do prejemanja ponudbe brezplačne igre. V 

podatkovni bazi podjetja je tako 120.000 aktivnih strank. Od teh upoštevamo tiste, katerih moč 

igre je v letih 2014 in 2015 zadostovala pogojem za prejem ugodnosti in so podjetju dovolili 

pošiljanje obvestil po izbranem kanalu. Strank, ki so prejele ponudbo brezplačne igre v izbranih 

dveh letih in so v letu 2016 žive ali nimajo prepovedi vstopa v katerokoli igralnico (so torej 

potencialne stranke podjetja), je 62.100.  

Strankam je bilo poslano skupno 18 ponudb brezplačne igre. Štiri mesece se ponudb ni 

pošiljalo, dva meseca pa so bile namenjene le določenemu segmentu gostov, ki v našo analizo 

ni vključen. V vzorec za analizo smo zajeli 18.000 strank, ki so prejele ponudbo, po 1.000 iz 

vsakega pošiljanja. 

Neodvisne spremenljivke so: 

- vrednost ponudbe – višina ponujene ugodnosti v neposrednih trženjskih aktivnostih, 

- spol, 

- starost, 

- narodnostna skupina, 

- oddaljenost – oddaljenost od lokacije podjetja, 

- vrsta storitve – vrsta iger, ki jo stranke pretežno igrajo, 

- moč igre – povprečna poraba na dan igre, izračunana na osnovi zadnjih 15 igralnih dni, 

- višina stave – povprečna višina stave na  igro, 

- število obiskov – število obiskov v letih 2014 in 2015, 

- kanal pošiljanja – način distribucije neposrednega trženja podjetja, 

- odstotek koriščenja – odziv na pretekle trženjske aktivnosti. 
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Odvisna spremenljivka je: 

- koristil – koriščenje trženjskih aktivnosti podjetja (Ali je stranka koristila prejeto 

ponudbo?). 

Podatke, črpane iz podatkovnega skladišča, pripravimo za namene obdelave s statističnimi 

metodami.  

Neodvisne spremenljivke, ki so zajete v hipotezah magistrske naloge, prekodiramo. 

Preglednica 7: Prikaz prekodiranja spremenljivk 

Izvorna 

spremenljivka 

Vrednosti Binarna 

spremenljivka 

Vrednosti 

spol 1 ženska 

0 moški 

  

narodnost 1 Slovenec 

2 Italijan 

3 Avstrijec 

4 Kitajec 

5 ostalo 

Italijan 1 Italijan 

0 ni Italijan 

oddaljenost od 

igralnice 

1 bližnji (do 300 km) 

2 srednje (od 300 do 500 km) 

3 oddaljeni (nad 500 km) 

  

vrsta iger 1 igralni avtomati 

0 igralne mize 

  

kanal 

pošiljanja 

ponudb 

1 pošta 

2 SMS 

3 e- pošta 

pošta 

 

 

1 prejel po pošti 

0 prejel po SMS-

sporočilu ali e-pošti 

Spremenljivko »narodnost« prekodiramo v Italijan: 0 – ne in 1 – da, ker je italijanska 

narodnostna skupina največja med narodnostnimi skupinami strank, zaobsega kar 81,7 

odstotkov strank. 

Spremenljivko »kanal pošiljanja ponudb« prekodiramo v pošta: 0 – prejme po SMS-sporočilu 

ali elektronski pošti in 1 – prejme po pošti, saj skoraj 50 % strank prejme ponudbo po pošti, ki 

je klasičen kanal pošiljanja, medtem ko sta elektronska pošta in SMS-sporočilo digitalni kanal. 

Ostale spremenljivke so razmernostne. 

Zberemo podatke za 18.000 enot, ki jih vključimo v vzorec in s katerimi lahko opišemo 

značilnosti vzorca. 
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Preglednica 8: Frekvenčna porazdelitev strank glede na spol 

 Frekvenca Odstotek Veljaven 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

0 moški 10249 56,9 56,9 56,9 

1 ženska 7751 43,1 43,1 100,0 

Skupaj 18000 100,0 100,0  

V analizi so moški kodirani z vrednostjo 0, ženske pa z 1. Iz preglednice 8 odčitamo, da je v 

vzorcu 56,9 % ali 10.249 moških in 43,1 % ali 7.751 žensk. 

Preglednica 9: Opisne statistike spremenljivk, uporabljenih v začetnem modelu 

 Povprečje S.O. Najmanjša  

vrednost 

Največja 

vrednost 

N 

Starost 54,794 15,565 18,584 97,990 18000 

Število obiskov 28,146 50,300 1,0 699,0 18000 

Moč igre 109,338 403,930 ,60 28154,60 18000 

Višina stave 10,599 50,824 ,020 2314,269 18000 

Višina ugodnosti 15,53 26,156 5 750 18000 

Odstotek 

koriščenja 

,312 ,335 ,000 1,0000 18000 

Povprečna starost strank izbranih v vzorec je 55 let, najmlajša stranka ima 18 najstarejša pa 98 

let, kot je razvidno iz preglednice 9. 

Preglednica 10: Frekvenčna porazdelitev strank glede na narodnost  

 Frekvenca Odstotek Veljaven 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

1 Slovenec 741 4,2 4,2 4,2 

2 Italijan 14472 80,4 80,4 84,6 

3 Avstrijec 2108 11,7 11,7 96,3 

4 Kitajec 566 3,1 3,1 99,4 

5 ostalo 113 ,6 ,6 100,0 

Skupaj 18000 100,0 100,0  

Iz preglednice 10 odčitamo, da je v vzorcu 80,4 % ali 14.472 Italijanov, Slovencev je 4,2 % ali 

741, Avstrijcev je 2.108 ali 11,7 %, Kitajcev 566 ali 3,1 %, strank ostalih narodnostnih skupin 

je le 113 ali 0,6 %. 
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Preglednica 11: Frekvenčna porazdelitev strank glede na narodnost  

 Frekvenca Odstotek Veljaven 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

0 ni Itaijan 3528 19,6 19,6 19,6 

1 Italijan 14472 80,4 80,4 100,0 

Skupaj 18000 100,0 100,0  

Če prekodiramo vrednost spremenljivke »narodnost« za potrebe modela v 1 – Italijan in 0 – ni 

Italijan, ugotovimo, da je v vzorcu 80,4 % ali 14.472 Italijanov in 19,6 % ali 3.528 ostalih.  

Preglednica 12: Frekvenčna porazdelitev strank glede na oddaljenost od igralnic 

 Frekvenca Odstotek Veljaven 

odstotek 

Kumulativn

i odstotek 

1 bližnji (do 300 km) 14077 78,2 78,2 78,2 

2 srednje (od 300 do 500 km) 1873 10,4 10,4 88,6 

3 oddaljeni (nad 500 km) 2050 11,4 11,4 100,0 

Skupaj 18000 100,0 100,0  

Stranke, ki predstavljajo bližnji trg igralnic in so od izbrane igralnice oddaljene manj kot 300 

kilometrov, za potrebe analize kodiramo z 1. Stranke, ki so oddaljene med 300 in 500 

kilometrov, torej predstavljajo srednje oddaljene stranke, kodiramo z 2, medtem ko oddaljene 

stranke, ki so od izbrane igralnice oddaljene več kot 500 kilometrov, kodiramo s 3. Največji 

delež strank podjetja predstavljajo stranke bližnjega trga, 78,2 % ali 14.077 strank. Odstotka 

ostalih dveh skupin sta si zelo podobna, srednje oddaljenih strank je 1.873 ali 10,4 %, 

oddaljenih pa 2.050 ali 11,4 %. 

Povprečne obiske strank razberemo iz preglednice 9. V povprečju so stranke v dveh letih 

opravile 28 obiskov, stranka z najmanj obiski je le enkrat obiskala eno izmed igralnic, medtem 

ko je stranka z največjim številom obiskov igralnice obiskala 699-krat. Povprečna moč igre 

strank, torej povprečna poraba strank v enem dnevu, je 109,3 €; 0,60 € je porabila stranka z 

najnižjo močjo igre, 28.154,60 € pa stranka z največjo močjo igre. Povprečna stava strank je 

med letoma 2014 in 2015 znašala 10,6 €, najnižja je bila 0,02 €, najvišja pa 2.314,3 €. 

Preglednica 13: Frekvenčna porazdelitev strank glede na vrsto igre 

  Frekvenca Odstotek Veljaven 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

0 igralne mize  4234 23,5 23,5 23,5 

1 igralni avtomati  13766 76,5 76,5 100,0 

Skupaj  18000 100,0 100,0  
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V analizi vrsto iger, ki se je stranka poslužuje v igralnicah, razdelimo na dve vrednosti, 

spremenljivka »igralne mize« je kodirana z vrednostjo 0, spremenljivka »igralni avtomati« pa 

z 1. Iz preglednice 13 je razvidno, da je v vzorcu 23,5 % ali 4.234 strank, ki igrajo na igralnih 

mizah, in 76,5 % ali 13.766 strank, ki igrajo na igralnih avtomatih. 

Preglednica 14: Frekvenčna porazdelitev vrednosti ponudb 

 Frekvenca Odstotek Veljavni odstotek Kumulativni 

odstotek 

5 8369 46,5 46,5 46,5 

10 3453 19,2 19,2 65,7 

15 1226 6,8 6,8 72,5 

20 2349 13,1 13,1 85,5 

25 964 5,4 5,4 90,9 

30 423 2,4 2,4 93,2 

50 730 4,1 4,1 97,3 

75 102 ,6 ,6 97,9 

100 225 1,3 1,3 99,1 

150 93 ,5 ,5 99,6 

200 18 ,1 ,1 99,7 

250 20 ,1 ,1 99,8 

350 11 ,1 ,1 99,9 

400 8 ,0 ,0 100,0 

500 8 ,0 ,0 100,0 

750 1 ,0 ,0 100,0 

Vrednost ponudbe, ki so jo stranke prejele, je bila med 5 in 750 €, povprečna vrednost pa je 

znašala 15,5 €. Največ, 46,5 % ali 8.369 strank je prejelo ponudbo v višini 5 €, ponudbo v višini 

10 € je prejelo 19,2 % ali 3.453 strank, ponudbo v višini 15 € je prejelo 6,8 % ali 1.226 strank, 

ponudbo v višini 20 € je prejelo 13,1 % ali 2.349 strank, ponudbo v višini 25 € je prejelo 5,4 % 

ali 964 strank, ponudbo v višini 30 € je prejelo 2,4 % ali 423 strank, ponudbo v višini 50 € je 

prejelo 4,1 % ali 730 strank, ponudbo v višini 75 € je prejelo 0,6 % ali 102 stranki, ponudbo v 

višini 100 € je prejelo 1,3 % ali 225 strank, ponudbo v višini 150 € je prejelo 0,5 % ali 93 strank, 

ponudbo v višini 200 € je prejelo 0,1 % ali 18 strank, ponudbo v višini 250 € je prejelo 20 

strank, ponudbo v višini 400 € in 500 € je prejelo po 8 strank in ponudbo s 750 € je prejela 1 

stranka. 
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Preglednica 15: Frekvenčna porazdelitev strank glede na to, ali so koristile ponudbo 

  Frekvenca Odstotek Veljaven 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

0 ni koristil  12655 70,3 70,3 70,3 

1 je koristil  5345 29,7 29,7 100,0 

Skupaj  18000 100,0 100,0  

Spremenljivka »koristil« je odvisna spremenljivka, nekoriščenje ponudbe je kodirano z 

vrednostjo 0, koriščenje pa z 1. V vzorcu 29,7 % ali 5.345 strank koristilo ponudbo brezplačne 

igre, 70,3 % ali 12.655 strank pa ne. 

Vrednosti koeficienta koriščenja ponudbe se gibajo, kot je prikazano v preglednici 9, med 0 in 

1, povprečen odziv na pretekla pošiljanja pa je 0,31, kar pomeni, da so stranke podjetja med 

letoma 2014 in 2015 v povprečju izkoristile 31 odstotkov prejetih ponudb brezplačne igre. 

Preglednica 16: Frekvenčna porazdelitev strank glede na to, ali so ponudbo prejele po 

pošti 

  Frekvenca Odstotek Veljaven 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

0 ni prejel  9394 52,2 52,2 52,2 

1 je prejel  8606 47,8 47,8 100,0 

Skupaj  18000 100,0 100,0  

Spremenljivka »pošta« nam pojasni, prek katerega kanala je bila stranki poslana ponudba. V 

vzorcu je 47,8 % ali 8.606 strank prejelo ponudbo brezplačne igre po pošti, kar je kodirano z 

vrednostjo 1, 52,2 % ali 9.394 strank pa ne, kar je kodirano z vrednostjo 0. 

Preglednica 17: Frekvenčna porazdelitev strank glede na to, ali so ponudbo prejele prek 

SMS-sporočila 

  Frekvenca Odstotek Veljaven 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

0 ni prejel  10269 57,0 57,0 57,0 

1 je prejel  7731 43,0 43,0 100,0 

Skupaj  18000 100,0 100,0  

Spremenljivka »SMS« nam pojasni, da je v vzorcu med prejemniki ponudbe prek SMS-

sporočila 43,0 % ali 7.731 strank, kar je kodirano z vrednostjo 1. 57,0 % ali 10.269 strank pa 

ponudbe ni prejelo prek SMS-sporočila, kar je kodirano z vrednostjo 0. 
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Preglednica 18: Frekvenčna porazdelitev strank glede na to, ali so ponudbo prejele po 

elektronski pošti 

     Frekvenca Odstotek Veljaven 

odstotek 

Kumulativni 

odstotek 

0 ni prejel  16337 90,8 90,8 90,8 

1 je prejel  1663 9,2 9,2 100,0 

Skupaj  18000 100,0 100,0  

Iz preglednice 18 je razvidno, da je med prejemniki ponudbe po elektronski pošti 9,2 % ali 

1.663 strank, kar je kodirano z vrednostjo 1. 90,8 % ali 16.337 strank pa je ponudbo prejelo 

prek SMS-sporočila ali pošte in ne po elektronski pošti, kar je kodirano z vrednostjo 0. 

Na podlagi opravljene analize izdelamo model, s katerim lahko napovemo verjetnost odziva 

strank na aktivnosti neposrednega trženja in vpliv posameznih demografskih in vedenjskih 

dejavnikov ter tipa komunicirane ugodnosti na odziv. 

6.6 Izdelava modela in preizkušanje hipotez 

V nadaljevanju najprej preverimo povezanost med spremenljivkami, ki smo jo predpostavili v 

hipotezah magistrske naloge, s hi-kvadrat testom, t-testom, Pearsonovim korelacijskim 

koeficientom in analizo varianc, nato z logit modelom preverjamo vpliv teh spremenljivk na 

odziv stranke na poslano ugodnost. 

6.6.1 Preizkušanje hipotez 

V empiričnem delu magistrske naloge najprej testiramo postavljene hipoteze. 

Preizkušanje Hipoteze 2 (H2): 

Med spoloma obstajajo statistično značilne razlike v izboru vrste storitve, ki jih ponuja podjetje. 

H0: Med spoloma ni razlik v izboru vrste iger, pri α = 0,05. 

H1: Med spoloma so statistično značilne razlike v izboru vrste iger. 

Hipotezo preverjamo s hi-kvadrat testom za preizkus hipoteze neodvisnosti, ki se uporablja, ko 

preverjamo, ali sta dve nominalni spremenljivki soodvisni. Pove nam, ali obstaja statistično 

pomembna soodvisnost med izbranima spremenljivkama (Kovačič 2014). 
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Preglednica 19: Povzetek obdelave podatkov 

 Veljavni Manjkajoči Skupaj 

 N odstotek N odstotek N odstotek 

Spol * vrsta 

iger 

18000 100,0 % 0 0,0 % 18000 100,0 % 

Spremenljivko »vrsta iger« prekodiramo v vrednosti 0, ki pomeni igro na igralnih mizah, in 1, 

ki pomeni igro na igralnih avtomatih. 

Preglednica 20: Rezultati križanja tabel 

 Vrsta iger Skupaj 

0 1 

Spol 0 število 3715 6534 10249 

 pričakovano število 2410,8 7838,2 10249,0 

% znotraj spola 36,2 % 63,8 % 100,0 % 

% znotraj vrste iger 87,7 % 47,5 % 56,9 % 

% celote 20,6 % 36,3 % 56,9 % 

1,0 število 519 7232 7751 

pričakovano število 1823,2 5927,8 7751,0 

% znotraj spola 6,7 % 93,3 % 100,0 % 

% znotraj vrste iger 12,3 % 52,5 % 43,1 % 

% celote 2,9 % 40,2 % 43,1 % 

Skupaj  število 4234 13766 18000 

 pričakovano število 4234,0 13766,00 18000,0 

% znotraj spola 23,5 % 76,5 % 100,0 % 

% znotraj vrste iger 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

% celote 23,5 % 76,5 % 100,0 % 

36,2 % moških igra na igralnih mizah, medtem ko na njih igra le 6,7 % žensk. Med tistimi, ki 

igrajo na igralnih mizah, je tako 87,7 % moških in le 12,3 % žensk, kar lahko razberemo iz 

preglednice 20. 
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Preglednica 21: Rezultati testa χ2 

 

 

Vrednost Stopinje 

prostosti 

Asimptotična 

Sig. (2-

stranska) 

Natančna 

Sig. (2-

stranska) 

Natančna 

Sig. (1-

stranska) 

Pearsonov χ2 2142,461 1 ,000   

Popravek 

kontinuitete 

2140,819 1 ,000   

Razmerje verjetnosti 2406,819 1 ,000   

Fisherjev test    ,000 ,000 

Linearno 

povezovanje 

2142,342 1 ,000   

N veljavnih enot 1800     

Vrednost Pearsonovega χ2 koeficienta v preglednici 21 je χ2 = 2.142,461, stopnja značilnosti 

pa je Sig. = 0,000. Koeficient je torej statistično značilen s stopnjo tveganja, nižjo od 0,05, kar 

pomeni, da je ocena v kritičnem območju in zato lahko ničelno hipotezo (H0) zavrnemo in ob 

zanemarljivi stopnji tveganja sprejmemo hipotezo 1 (H1). 

To pomeni, da med spoloma obstajajo statistično značilne razlike v izboru vrste storitve, ki jih 

ponuja podjetje, spol stranke torej vpliva na izbor vrste iger v igralnici. Moški se večkrat 

odločijo za igro na igralnih mizah kot ženske. 

Preizkušanje Hipoteze 3 (H3): 

Različne starostne skupine izkazujejo statistično značilne razlike v številu obiskov. 

H0: Med starostnimi skupinami ne obstajajo razlike v številu obiskov, pri α = 0,05. 

H1: Med starostnimi skupinami obstajajo statistično značilne razlike v številu obiskov. 

Hipotezo preverjamo s Pearsonovim koeficientom korelacije. Koeficient predstavlja velikost 

linearne povezanosti dveh številskih spremenljivk.  

Linearna povezanost med spremenljivkama je lahko pozitivna, ko sta vrednosti spremenljivk 

visoki ali nizki (koeficient je pozitiven in blizu 1), ali negativna, ko sta vrednosti ene 

spremenljivke visoke in druge nizke ali obratno (koeficient je negativen in blizu -1). Ko je 

koeficient blizu 0, spremenljivki med sabo nista linearno povezani. 

Vrednosti Pearsonovega koeficienta interpretiramo kot: 

- 0,00 - ni povezanosti 

- +/- 0,01-0,39 - nizka/šibka povezanost 

- +/- 0,40-0,69 - srednja/zmerna povezanost 

- +/- 0,70-0,89 - visoka/močna povezanost 

- +/- 0,90-0,99 - zelo visoka/zelo močna povezanost 
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- +/- 1,00 - popolna (funkcijska) povezanost (Podovšovnik Axelsson 2008). 

Preglednica 22: Opisne statistike 

 Povprečje Standardni odklon N 

Starost 54,794 15,565 18000 

Število obiskov  28,146 50,300 18000 

Iz preglednice 22 lahko razberemo, da je povprečna stranka igralnic stara 55 let in v 2 letih 

igralnice obišče 28-krat. 

Preglednica 23: Korelacije 

  starost število obiskov 

Starost Pearsonov korelacijski koeficient 1 ,159** 

 Sig. (2-stranska)  ,000 

 vsota kvadratov 4360370,186 2238987,310 

 kovarianca 242,256 124,395 

 N 18000 18000 

Število obiskov Pearsonov korelacijski koeficient ,159** 1 

 Sig. (2-stranska) ,000  

 vsota kvadratov 2238987,310 45538367,35 

 kovarianca 124,395 2530,050 

 N 18000 18000 

** Korelacija je statistično značilna pri vrednosti 0,01 (2-stranska) 

Vrednost Pearsonovega korelacijskega koeficienta izračunanega med starostjo in številom 

obiskov rstarost, število obiskov = 0,159, stopnja značilnosti Sig. = 0,000. 

Stopnja značilnosti je manjša 0,05, kar pomeni, da je ocena v kritičnem območju in zato lahko 

ničelno hipotezo (H0) zavrnemo in ob zanemarljivi stopnji tveganja sprejmemo hipotezo 1 (H1). 

To pomeni, da med starostnimi skupinami obstajajo statistično značilne razlike v številu 

obiskov. Starost stranke vpliva na število obiskov igralnice, povezanost je sicer šibka, vendar 

so starejši bolj nagnjeni k obiskovanju igralnic. 

Preverjanje hipoteze 4 (H4): 

Med skupinami strank, ki so opredeljene glede na oddaljenost od podjetja, obstajajo statistično 

značilne razlike v številu obiskov. 

H0: Med skupinami strank, ki so opredeljene glede na oddaljenost, ne obstajajo razlike v številu 

obiskov, pri α = 0,05. 

H1: Med skupinami strank, ki so opredeljene glede na oddaljenost, obstajajo statistično 

značilne razlike v številu obiskov. 
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Hipotezo preverjamo z analizo varianc ali ANOVA-testom, ki nam pove, ali se opazovane 

skupine intervalnih ali razmernostnih spremenljivk med seboj statistično značilno razlikujejo v 

eni lastnosti. 

Preglednica 24: Opisne statistike 

Število obiskov   

 N Povp. 

vred-

nost 

S. O. S. N. 95 % interval 

zaupanja za povp. 

vrednost 

Naj-

nižja 

vred-

nost 

Naj-

višja 

vred-

nost Spodnja 

meja 

Zgornja 

meja 

1,0 14077 30,965 54,480 ,459 30,065 31,865 1,0 699,0 

2,0 1873 17,506 25,247 ,583 16,361 18,650 1,0 529,0 

3,0 2050 18,508 31,647 ,699 17,137 19,879 1,0 623,0 

Skupaj 18000 28,146 50,300 ,375 27,411 28,880 1,0 699,0 

Skupina 1 so stranke bližnjega trga, torej so od podjetja oddaljene do 300 kilometrov, skupina 

2 so stranke, ki prebivajo v dosegu srednje oddaljenosti, med 300 in 500 kilometri, skupina 3 

pa so stranke oddaljenega trga in so od podjetja oddaljene več kot 500 kilometrov. 

V skupini bližnjih je 14.077 strank, ki igralnice v povprečju obiščejo 31-krat v dveh letih, 

najvišja vrednost obiskov v dveh letih znaša 699, najnižja pa je 1 obisk. V skupini srednje 

oddaljenih je 1.873 strank, ki v povprečju igralnice obiščejo 18-krat v dveh letih, najvišja 

vrednost obiskov v dveh letih znaša 529, najnižja pa je 1 obisk. V skupini oddaljenih je 2.050 

strank, v povprečju igralnice obiščejo 19-krat v dveh letih, najvišja vrednost obiskov v dveh 

letih znaša 623, najnižja pa je 1 obisk.  

Pri analizi oddaljenosti obstaja možnost razlike med dejanskim krajem bivanja in krajem, ki je 

zapisan v osebnem dokumentu stranke in s katerim razpolaga podjetje. 

Najprej opravimo Levenov test homogenosti varianc: 

H0: Variance med skupinami so enake. 

H1: Vsaj ena od varianc se razlikuje. 

Preglednica 25: Test homogenosti varianc 

Levenova statistika Sp 1 Sp 2 Sig. 

228,880 2 17997 ,000 

Stopnja značilnosti Levenovega testa je Sig. = 0,000, kar je manj od 0,05. Zato lahko ničelno 

hipotezo (H0) zavrnemo ob zanemarljivem tveganju in sprejmemo hipotezo 1 (H1), da se vsaj 

ena varianca razlikuje. 
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Ker smo zavrnili ničelno hipotezo (H0), nadaljujemo analizo z Robust Welch testom enakosti 

povprečij. 

Preglednica 26: Robustov test enakosti povprečij 

 Statistikaa Sp 1 Sp 2 Sig. 

Welch 207,463 2 4572,859 ,000 

a. Asimptotično porazdeljen F. 

Stopnja značilnosti pri Robust Welchevi statistiki skupin glede na oddaljenost je Sig. = 0,000, 

kar je manj kot 0,05, torej lahko ničelno hipotezo (H0) zavrnemo ob zanemarljivem tveganju. 

Sprejmemo hipotezo (H1), da obstajajo med skupinami strank, ki so opredeljene glede na 

oddaljenost, statistično značilne razlike v številu obiskov. Oddaljenost od podjetja vpliva na 

število obiskov. 

Preglednica 27: Multiple primerjave 

Odvisna spremenljivka : število obiskov 

Tukey HSD 

I  

oddaljenost 

J  

oddaljenost 

Razlika 

povprečij  

I-J 

S.N. Sig. 95 % interval zaupanja 

Spodnja meja Zgornja meja 

1,0 2,0 13,459* 1,230 ,000 10,576 16,343 

 3,0 12,457* 1,182 ,000 9,686 15,228 

2,0 1,0 -13,459* 1,230 ,000 -16,343 -10,576 

 3,0 -1,002 1,599 ,805 -4,750 2,745 

3,0 1,0 -12,457* 1,182 ,000 -15,228 -9,686 

 2,0 1,002 1,599 ,805 -2,745 4,750 

*Razlika povprečij je statistično značilna pri stopnji značilnosti 0,05. 

Med skupinama srednje oddaljenih in bližnjih strank obstaja statistično značilna razlika v 

številu obiskov, saj je vrednost stopnje značilnosti Sig. = 0,000. Kar pomeni, da lahko ničelno 

hipotezo (H0) zavrnemo ob zanemarljivi stopnji tveganja in sprejmemo hipotezo 1 (H1), da 

oddaljenost (bližnje in srednje oddaljene stranke) vpliva na število obiskov. 

Prav tako obstaja statistično značilna razlika v številu obiskov tudi med skupinama oddaljenih 

in bližnjih strank, saj je vrednost stopnje značilnosti Sig. = 0,000. Kar pomeni, da lahko ničelno 

hipotezo (H0) zavrnemo ob zanemarljivi stopnji tveganja in sprejmemo hipotezo 1 (H1), da 

oddaljenost (bližnje in oddaljene stranke) vpliva na število obiskov. 

Med skupinama srednje oddaljenih in oddaljenih pa ne obstaja statistično značilna razlika v 

številu obiskov, saj je vrednost stopnje značilnosti Sig. = 0,805. Kar pomeni, da ničelne 

hipoteze (H0) ne moremo zavrniti oziroma bi bilo tveganje zavrnitve hipoteze previsoko. 
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Dejstvo, da so stranke od podjetja oddaljene med 300 in 500 kilometri ali več kot 500 

kilometrov, ne vpliva na število obiskov. 

Preverjanje hipoteze 5 (H5): 

Med skupinama strank, opredeljenima glede na vrsto storitve (igralni avtomati, igralne mize), 

obstajajo statistično značilne razlike v višini povprečne stave. 

H0: Med skupinama strank, ki so opredeljene glede na vrsto igre, ne obstajajo razlike v višini 

povprečne stave, pri α = 0,05. 

H1: Med skupinama strank, ki so opredeljene glede na vrsto igre, obstajajo statistično značilne 

razlike v višini povprečne stave. 

Hipotezo preverjamo s T-testom, ki primerja povprečja med dvema skupinama in nam pove, ali 

se opazovani skupini spremenljivk med seboj statistično značilno razlikujeta. 

Preglednica 28: Statistika skupin 

 Vrsta 

iger 

N Povprečna vrednost S. O. S. N. 

Višina stave 0  4234 38,144 98,641 1,516 

1 13766 2,128 8,962 ,076 

V analizi spremenljivko »vrsta iger« prekodiramo v vrednosti 0 in 1. Vrednost 0 pomeni, da 

stranka igra na igralnih mizah, vrednost 1 pa, da igra na igralnih avtomatih. 

Iz vzorca, ki obsega 18.000 strank, jih 4.234 igra na igralnih mizah, 13.766 pa na igralnih 

avtomatih. Povprečna višina stave na igralnih mizah je 38,1 €, na igralnih avtomatih pa 2,1 €. 

H0: Varianci med skupinama sta enaki. 

H1: Varianci med skupinama se razlikujeta. 

Preglednica 29: T- test, Levenov test enakosti varianc 

 Levenov test enakosti varianc 

F Sig. 

Višina stave enaki varianci 2133,668 ,000 

neenaki varianci   

Enakost varianc med skupinama preverjamo z Levenovim testom enakosti varianc. Stopnja 

značilnosti predpostavke o enakosti varianc je Sig. = 0,000, kar je manj kot 0,05. Le-to pomeni, 

da lahko ob zanemarljivi stopnji tveganja zavrnemo ničelno hipotezo (H0) in sprejmemo 

hipotezo 1 (H1), da se varianci med skupinama razlikujeta.  

Z analizo nadaljujemo v drugi vrstici T-testa. 
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Preglednica 30: T- test 

 T-test enakosti povprečij 

t Sp Sig. 2-

stranska) 

Razlika 

povp. 

S.N. 

razlike 

95 % interval zaupanja 

razlik 

spodnja zgornja 

Višina 

stave 

enaki 

varianci 

42,278 17988 ,000 36,016 ,852 34,346 37,686 

neenaki 

varianci 

23,728 4254,

513 

,000 36,016 1,518 

 

33,040 38,992 

Stopnja značilnosti je Sig. = 0,000, kar je manj kot 0,05. Ob zanemarljivi stopnji tveganja lahko 

zavrnemo ničelno hipotezo (H0) in sprejmemo hipotezo 1 (H1), da med skupinama strank, ki so 

opredeljene glede na vrsto igre, obstajajo statistično značilne razlike v višini povprečne stave. 

Izbor vrste iger torej vpliva na višino povprečne stave; kot je razvidno iz preglednice 28, je 

višina povprečne stave višja na igralnih mizah kot na igralnih avtomatih. 

Preverjanje hipoteze 8 (H8): 

Narodnostne skupine, ki so najpogostejše med strankami storitvenega podjetja, izkazujejo 

statistično značilne razlike v koriščenju trženjskih aktivnosti podjetja.   

H0: Med skupinami strank, ki so opredeljene glede na narodnost, ne obstajajo razlike v 

koriščenju trženjskih aktivnosti podjetja, pri α = 0,05. 

H1: Med skupinami strank, ki so opredeljene glede na narodnost, obstajajo statistično značilne 

razlike v koriščenju trže 

Hipotezo preverjamo z analizo varianc ali ANOVA-testom, ki smo ga opisali že pri preverjanju 

hipoteze 4 (H4). 
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Preglednica 31: Opisne statistike 

Število obiskov   

 N P. V. S. O. S. N. 95 % interval 

zaupanja za P.V. 

Naj-

nižja 

vred-

nost 

Naj-

višja 

vred-

nost 

Spodnja 

meja 

Zgornja

meja 

1 741 ,304 ,360 ,013 ,278 ,330 ,000 1,000 

2 14472 ,316 ,332 ,002 ,311 ,322 ,000 1,000 

3 2108 ,347 ,361 ,008 ,332 ,362 ,000 1,000 

4 566 ,121 ,217 ,009 ,103 ,139 ,000 1,000 

5 113 ,074 ,209 ,020 ,034 ,113 ,000 1,000 

Skupaj 18000 ,312 ,335 ,003 ,307 ,317 ,000 1,000 

Spremenljivka »narodnost« zavzema vrednosti od 1 do 5, kjer 1 pomeni Slovence, 2 Italijane, 

3 Avstrijce, 4 Kitajce in 5 ostale narodnostne skupine. Slovencev je v vzorcu 741, Italijanov 

14.472, Avstrijcev 2.108, Kitajcev 566, 113 pa je strank ostalih narodnostnih skupin.  

Spremenljivka koriščenje trženjskih aktivnosti nam pove odstotek izkoriščenih ugodnosti v 

dveh letih. Iz povprečja vrednosti lahko razberemo, da Slovenci izkoristijo 30,4 % prejetih 

ugodnosti, Italijani jih izkoristijo 31,6 %, Avstrijci 34,7 %, Kitajci 12,1 % in stranke ostalih 

narodnostnih skupin skupaj 7,4 %. 

Najprej opravimo Levenov test homogenosti varianc: 

H0: Variance med skupinami so enake. 

H1: Vsaj ena od varianc se razlikuje. 

Preglednica 32: Test homogenosti varianc 

Levenova statistika Sp 1 Sp 2 Sig. 

139,200 4 17995 ,000 

Stopnja značilnosti Levenovega testa je Sig. = 0,000, kar je manj od 0,05. Zato lahko ničelno 

hipotezo (H0) zavrnemo ob zanemarljivem tveganju in sprejmemo hipotezo 1 (H1), da se vsaj 

ena varianca razlikuje. Ker zavrnemo ničelno hipotezo, nadaljujemo analizo z Robust Welch 

testom enakosti povprečij. 

Preglednica 33: Robustov test enakosti povprečij 

 Statistikaa Sp 1 Sp 2 Sig. 

Welch 146,588 4 676,003 ,000 

a. Asimptotično porazdeljen F. 
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Stopnja značilnosti pri Robust Welchevi statistiki skupin glede na narodnost je Sig. = 0,000, 

kar je manj kot 0,05, torej lahko ničelno hipotezo (H0) zavrnemo ob zanemarljivem tveganju. 

Sprejmemo hipotezo (H1), da obstajajo med skupinami strank, ki so opredeljene glede na 

narodnost, statistično značilne razlike v koriščenju trženjskih aktivnosti. Narodnost vpliva na 

koriščenje prejetih ugodnosti. 

Preglednica 34: Multiple primerjave 

Odvisna spremenljivka: odstotek koriščenja ponudb 

Tukey HSD 

I  

narodnost 

J  

narodnost 

Razlika 

povprečij  

I-J 

S. N. Sig. 95 % interval zaupanja 

Spodnja meja Zgornja 

meja 

1 2 -,013 ,013 ,853 -,047 ,022 

 3 -,043* ,014 ,021 -,082 -,004 

 4 ,183* ,019 ,000 ,132 ,234 

 5 ,230* ,034 ,000 ,138 ,322 

2 1 ,013 ,013 ,853 -,021 ,047 

 3 -,030* ,008 ,001 -,052 -,009 

 4 ,196* ,014 ,000 ,157 ,234 

 5 ,243* ,031 ,000 ,157 ,328 

3 1 ,043* ,014 ,021 ,004 ,082 

 2 ,030* ,008 ,001 ,009 ,052 

 4 ,226* ,016 ,000 ,183 ,269 

 5 ,273* ,032 ,000 ,185 ,361 

4 1 -,183* ,019 ,000 -,234 -,132 

 2 -,196* ,017 ,000 -,234 -,157 

 3 -,226* ,016 ,000 -,269 -,183 

 5 ,047 ,034 ,645 -,046 ,141 

5 1 -,230* ,034 ,000 -,322 -,138 

 2 -,243* ,031 ,000 -,328 -,157 

 3 -,2731* ,032 ,000 -,361 -,185 

 4 -,047 ,034 ,645 -,141 ,046 

*Razlika povprečij je statistično značilna pri stopnji značilnosti 0,05. 

Med Slovenci in Italijani ne obstaja statistično značilna razlika v koriščenju prejetih ugodnosti, 

saj je vrednost stopnje značilnosti Sig. = 0,853, kar je več kot 0,05. Ničelne hipoteze (H0) ne 

moremo zavrniti, ker bi bilo tveganje zavrnitve preveliko. Torej narodnost (Slovenec, Italijan) 

ne vpliva na koriščenje ugodnosti.  
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Med Slovenci in Avstrijci obstaja statistično značilna razlika v koriščenju prejetih ugodnosti, 

saj je vrednost stopnje značilnosti Sig. = 0,021, kar je manj kot 0,05. To pomeni, da lahko 

ničelno hipotezo (H0) zavrnemo ob stopnji tveganja 0,021 in sprejmemo hipotezo 1 (H1), da 

narodnost (Slovenec, Avstrijec) vpliva na koriščenje ugodnosti. 

Med Slovenci in Kitajci obstaja statistično značilna razlika v koriščenju prejetih ugodnosti, saj 

je vrednost stopnje značilnosti Sig. = 0,000, kar je manj kot 0,05. To pomeni, da lahko ničelno 

hipotezo (H0) zavrnemo ob zanemarljivi stopnji tveganja in sprejmemo hipotezo 1 (H1), da 

narodnost (Slovenec, Kitajec) vpliva na koriščenje ugodnosti. 

Med Slovenci in ostalimi narodnostnimi skupinami obstaja statistično značilna razlika v 

koriščenju prejetih ugodnosti, saj je vrednost stopnje značilnosti Sig. = 0,000, kar je manj kot 

0,05. To pomeni, da lahko ničelno hipotezo (H0) zavrnemo ob zanemarljivi stopnji tveganja in 

sprejmemo hipotezo 1 (H1), da narodnost (Slovenec, ostale narodnostne skupine) vpliva na 

koriščenje ugodnosti. 

Med Italijani in Avstrijci obstaja statistično značilna razlika v koriščenju prejetih ugodnosti, saj 

je vrednost stopnje značilnosti Sig. = 0,001, kar je manj kot 0,05. To pomeni, da lahko ničelno 

hipotezo (H0) zavrnemo ob stopnji tveganja 0,001 in sprejmemo hipotezo 1 (H1), da narodnost 

(Italijan, Avstrijec) vpliva na koriščenje ugodnosti. 

Med Italijani in Kitajci obstaja statistično značilna razlika v koriščenju prejetih ugodnosti, saj 

je vrednost stopnje značilnosti Sig. = 0,000, kar je manj kot 0,05. To pomeni, da lahko ničelno 

hipotezo (H0) zavrnemo ob zanemarljivi stopnji tveganja in sprejmemo hipotezo 1 (H1), da 

narodnost (Italijan, Kitajec) vpliva na koriščenje ugodnosti. 

Med Italijani in ostalimi narodnostnimi skupinami obstaja statistično značilna razlika v 

koriščenju prejetih ugodnosti, saj je vrednost stopnje značilnosti Sig. = 0,000, kar je manj kot 

0,05. To pomeni, da lahko ničelno hipotezo (H0) zavrnemo ob zanemarljivi stopnji tveganja in 

sprejmemo hipotezo 1 (H1), da narodnost (Italijan, ostale narodnostne skupine) vpliva na 

koriščenje ugodnosti. 

Med Avstrijci in Kitajci obstaja statistično značilna razlika v koriščenju prejetih ugodnosti, saj 

je vrednost stopnje značilnosti Sig. = 0,000, kar je manj kot 0,05. To pomeni, da lahko ničelno 

hipotezo (H0) zavrnemo ob zanemarljivi stopnji tveganja in sprejmemo hipotezo 1 (H1), da 

narodnost (Avstrijec, Kitajec) vpliva na koriščenje ugodnosti. 

Med Avstrijci in ostalimi narodnostnimi skupinami obstaja statistično značilna razlika v 

koriščenju prejetih ugodnosti, saj je vrednost stopnje značilnosti Sig. = 0,000, kar je manj kot 

0,05. To pomeni, da lahko ničelno hipotezo (H0) zavrnemo ob zanemarljivi stopnji tveganja in 

sprejmemo hipotezo 1 (H1), da narodnost (Avstrijec, ostale narodnostne skupine) vpliva na 

koriščenje ugodnosti. 
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Med Kitajci in ostalimi narodnostnimi skupinami ne obstaja statistično značilna razlika v 

koriščenju prejetih ugodnosti, saj je vrednost stopnje značilnosti Sig. = 0,645, kar je več kot 

0,05. To pomeni, da ničelne hipoteze (H0) ne moremo zavrniti, ker bi bilo tveganje zavrnitve 

preveliko. Torej narodnost (Kitajec, ostale narodnostne skupine) ne vpliva na koriščenje 

ugodnosti.  

Preverjanje hipoteze 9 (H9): 

Glede na način distribucije neposrednega trženja podjetja (pošta, elektronska pošta, SMS- 

sporočila), obstajajo statistično značilne razlike v odzivu na pretekle trženjske aktivnosti. 

H0: Med skupinami strank, ki so opredeljene glede na način distribucije neposrednega trženja, 

ne obstajajo razlike v koriščenju trženjskih aktivnosti podjetja, pri α = 0,05. 

H1: Med skupinami strank, ki so opredeljene glede na način distribucije neposrednega trženja, 

obstajajo statistično značilne razlike v koriščenju trženjskih aktivnosti podjetja. 

Hipotezo preverjamo z analizo varianc ali ANOVA-testom, ki smo jo opisali že pri preverjanju 

hipoteze 4 (H4). 

Preglednica 35: Opisne statistike 

Število obiskov   

 N P. V. S. O. S. N. 95 % interval 

zaupanja za P. V. 

naj-

nižja 

vred-

nost 

naj-

višja 

vred-

nost 

Spodnja

meja 

Zgornja

meja 

1 8606 ,31 ,464 ,005 ,30 ,32 0 1 

2 7731 ,31 ,463 ,005 ,30 ,32 0 1 

3 1663 ,15 ,356 ,009 ,13 ,17 0 1 

Skupaj 18000 ,30 ,457 ,003 ,29 ,30 0 1 

Za potrebe analize spremenljivko »kanal pošiljanja« prekodiramo v vrednosti. Pošta ima 

vrednost 1, SMS-sporočilo 2 in elektronska pošta 3. Iz opazovanega vzorca je 8.606 strank 

ugodnost brezplačne igre prejelo po pošti, 7.731 strank prek SMS-sporočila in 1.663 strank po 

elektronski pošti. Povprečno je 30 % strank koristilo prejeto ugodnost. Med tistimi, ki so 

ugodnost prejele po pošti, jo je koristilo 31 %. Stranke, ki so ugodnost prejele prek SMS-

sporočila, so ugodnost prav tako koristile v 31 %. Nižja je stopnja koriščenja ugodnosti med 

gosti, ki so jo prejeli po elektronski pošti, in sicer znaša le 15 %.  

Najprej opravimo Levenov test homogenosti varianc: 

H0: Variance med skupinami so enake. 

H1: Vsaj ena od varianc se razlikuje. 
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Preglednica 36: Test homogenosti varianc 

Levenova statistika Sp 1 Sp 2 Sig. 

705,343 2 17997 ,000 

Stopnja značilnosti Levenovega testa je Sig. = 0,000, kar je manj od 0,05. Zato lahko ničelno 

hipotezo (H0) zavrnemo ob zanemarljivem tveganju in sprejmemo hipotezo 1 (H1), da se vsaj 

ena varianca razlikuje. Ker zavrnemo ničelno hipotezo, nadaljujemo analizo z Robust Welch 

testom enakosti povprečij. 

Preglednica 37: Robustov test enakosti povprečij 

 Statistikaa Sp  1 Sp 2 Sig. 

Welch 149,871 2 5140,382 ,000 

a. Asimptotično porazdeljen F. 

Stopnja značilnosti pri Robust Welchevi statistiki skupin glede na kanal pošiljanja ponudbe je 

Sig. = 0,000, kar je manj kot 0,05, torej lahko ničelno hipotezo (H0) zavrnemo ob zanemarljivem 

tveganju. Sprejmemo hipotezo (H1), da obstajajo med skupinami strank, ki so opredeljene glede 

na kanal pošiljanja, statistično značilne razlike v koriščenju trženjskih aktivnosti. Kanal 

pošiljanja (pošta, SMS, elektronska pošta) ugodnosti vpliva na koriščenje prejetih ugodnosti. 

Preglednica 38: Multiple primerjave 

Odvisna spremenljivka: koriščenje ugodnosti 

Tukey HSD 

I  

kanal 

pošiljanja 

J  

kanal 

pošiljanja 

Razlika 

povprečij  

I-J 

S. N. Sig. 95 % interval zaupanja 

Spodnja meja Zgornja 

meja 

1 2 ,003 ,007 ,931 -,01 ,02 

 3 ,165* ,012 ,000 ,14 ,19 

2 1 -,003 ,007 ,931 -,02 ,01 

 3 ,162* ,012 ,000 ,13 ,19 

3 1 -,165* ,012 ,000 -,19 -,14 

 2 -,162* ,012 ,000 -,19 -,13 

*Razlika povprečij je statistično značilna pri stopnji značilnosti 0,05. 

Med prejemniki ugodnosti po pošti in SMS-sporočilu ne obstaja statistično značilna razlika v 

koriščenju prejetih ugodnosti, saj je vrednost stopnje značilnosti Sig. = 0,931, kar je več kot 

0,05. Ničelne hipoteze (H0) ne moremo zavrniti, ker bi bilo tveganje zavrnitve preveliko. Torej 

kanal pošiljanja (pošta, SMS) ne vpliva na koriščenje ugodnosti.  
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Med prejemniki ugodnosti po pošti in elektronski pošti obstaja statistično značilna razlika v 

koriščenju prejetih ugodnosti, saj je vrednost stopnje značilnosti Sig. = 0,000, kar je manj kot 

0,05. To pomeni, da lahko ničelno hipotezo (H0) zavrnemo ob zanemarljivi stopnji tveganja in 

sprejmemo hipotezo 1 (H1), da kanal pošiljanja (pošta, elektronska pošta) vpliva na koriščenje 

ugodnosti. 

Med prejemniki ugodnosti po SMS-sporočilu in elektronski pošti obstaja statistično značilna 

razlika v koriščenju prejetih ugodnosti, saj je vrednost stopnje značilnosti Sig. = 0,000, kar je 

manj kot 0,05. To pomeni, da lahko ničelno hipotezo (H0) zavrnemo ob zanemarljivi stopnji 

tveganja in sprejmemo hipotezo 1 (H1), da kanal pošiljanja (SMS, elektronska pošta) vpliva na 

koriščenje ugodnosti. 

6.6.2 Izdelava logit modela 

Model razvijemo na podlagi analize odgovora strank na poslano ponudbo brezplačne igre.  

Za analizo uporabimo logit model, s katerim testiramo hipoteze magistrske naloge. Odvisna 

spremenljivka modela je odziv stranke na poslano ugodnost brezplačne igre. To je binarna 

spremenljivka, kjer vrednost 1 pomeni, da se je stranka na ponudbo odzvala, jo sprejela in v 

določenem obdobju obiskala igralnico, vrednost 0 pa, da se stranka na ponudbo ni odzvala, torej 

ni v določenem obdobju obiskala nobene izmed igralnic ali le ni izkoristila ponudbe. 

Preglednica 39: Povzetek obdelave podatkov 

  N Odstotek 

Izbrane enote vključene v analizo 18000 100,0 

 manjkajoče enote 0 ,0 

    

Skupaj  18000 100,0 

neizbrane enote  0 ,0 

Skupaj  18000 100,0 

Prvi model izdelamo z uporabo vseh neodvisnih spremenljivk. Iz preglednice 39 je razvidno, 

da je v analizo vključenih 18.000 strank, za katere imamo podatke o vseh spremenljivkah. 

Hipotezo 1 (H1) in hipotezo 10 (H10) bomo preverjali z logit modelom, s katerim bomo 

preverjali tudi vpliv ostalih spremenljivk na odvisno spremenljivko. 

SPSS izdela ničelni model (H0), ki nam pove, kolikšen delež odgovorov odvisne spremenljivke 

bi pravilno napovedali, če ne bi upoštevali nobene neodvisne spremenljivke oziroma bi vse 

imele regresijske koeficiente 0. 
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Preglednica 40: Klasifikacijska razpredelnica ničelnega modelaa,b 

 

 

Opazovani 

 Napovedani 

koristil ugodnost odstotek 

pravilnih 0 1 

Korak 0 koristil 0 12655 0 100,00 

  1 5345 0 ,0 

 skupen 

odstotek 

   70,3 

a. Konstanta je vključena v model. 

b. Odločitvena vrednost je ,500. 

70,3 % ali 12.655 strank ni koristilo ponudbe brezplačne igre, ki jim je bila poslana. Če torej 

pri izdelavi modela ne bi upoštevali nobene neodvisne spremenljivke, bi pri napovedi zadeli le 

tiste stranke, ki ponudbe ne bodo koristile, torej 70,3 % strank. 

Za izdelavo prvega modela v analizo vključimo vse zbrane neodvisne spremenljivke. 
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Preglednica 41: Spremenljivke v enačbi 

  

 

 

B 

 

 

 

S. N. 

 

 

 

Wald 

 

 

 

Sp 

 

 

 

Sig. 

 

 

 

Exp(B) 

95 % interval 

zaupanja za 

Exp(B) 

Najnižja Najvišja 

Korak1a starost -,005 ,002 7,026 1 ,008 ,995 ,992 ,999 

 oddaljenost -,099 ,044 4,987 1 ,026 ,905 ,830 ,988 

 vrsta iger ,173 ,074 5,487 1 ,019 1,189 1,029 1,374 

 višina stave -,002 ,001 10,190 1 ,001 0,998 ,996 ,999 

 višina 

ugodnosti 

,007 ,001 34,666 1 ,000 1,007 1,005 1,009 

 pošta ,179 ,048 13,686 1 ,000 1,196 1,088 1,315 

 odstotek 

koriščenih 

6,015 ,100 3589,0

36 

1 ,000 409,69

1 

336,50

2 

498,79

9 

 spol ,053 ,049 1,132 1 ,287 1,054 ,957 1,161 

 narodnost 

(Italijan) 

,086 ,063 1,906 1 ,167 1,090 ,964 1,233 

 moč igre ,000 ,000 1,009 1 ,315 1,000 1,000 1,000 

 število 

obiskov 

,000 ,001 ,099 1 ,753 1,000 ,999 1,001 

 konstanta -3,230 ,124 675,97

2 

1 ,000 ,040   

a. spremenljivke v koraku 1: starost, oddaljenost, vrsta iger, višina stave, višina ugodnosti, 

pošta, odstotek koriščenih, spol, narodnost (Italijan), moč igre (adt15), število obiskov. 

V preglednici 41 so zapisane vse spremenljivke, ki jih SPSS uporabi za izdelavo modela. Pripiše 

jim regresijski koeficient (β), standardno napako (S. N), Waldovo statistiko (Wald), stopnjo 

značilnost (Sig.), potencirano vrednost koeficienta (Exp (β)) ter interval zaupanja za Exp(B). 

Preverjanje Hipoteze 6 (H6):  

Za stranke z večjo močjo igre je verjetnost, da bodo koristile ponujeno ugodnost večja. 

H0: Moč igre ne vpliva na koriščenje ponujenih ugodnosti; β = 0. 

H1: Moč igre ima pozitiven vpliv na koriščenje ponujenih ugodnosti; β > 0. 

Iz preglednice 41 odčitamo vrednost regresijskega koeficienta β za spremenljivko »moč igre«. 

Vidimo, da je vrednost koeficienta β = 0, potenciranega koeficienta exp (β) = 1 in stopnje 

značilnosti Sig. = 0,315. V modelu je izračunana 2-stranska stopnja značilnosti, našo hipotezo 

pa testiramo pri 1-stranski stopnji značilnosti, zato vrednost delimo z 2. 1-stranska stopnja 

značilnosti je tako Sig. (1-stranska) = 0,1575. 
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Na podlagi ocene regresijskega koeficienta β za moč igre, ki je enak 0, ocenjujemo da moč igre 

na odvisno spremenljivko nima vpliva, kar potrjuje tudi stopnja značilnosti, ki je večja od 0,05. 

Ničelno hipotezo bi lahko zavrnili le pri stopnji tveganja 0,1575, kar je občutno preveč, zato je 

ne moremo zavrniti, saj je tveganje preveliko. Spremenljivki »moč igre« in »koriščenje 

trženjskih aktivnosti« nista povezani, zato spremenljivko »moč igre« odstranimo iz modela. 

Preverjanje Hipoteze 7 (H7): 

Za stranke z večjo frekvenco obiska je verjetnost, da bodo koristile ponujeno ugodnost, večja. 

H0: Večja frekvenca obiska ne vpliva na koriščenje ponujenih ugodnosti; β = 0. 

H1: Večja frekvenca obiska ima pozitiven vpliv na koriščenje ponujenih ugodnosti; β > 0. 

V preglednici 41 je izračunana vrednost regresijskega koeficienta β za spremenljivko 

»frekvenca obiska – število obiskov«. Vrednost koeficienta β = 0, potenciranega koeficienta 

exp (β) = 1 in stopnje značilnosti Sig. = 0,753. V modelu je izračunana 2-stranska stopnja 

značilnosti. Našo hipotezo testiramo pri 1-stranski stopnji značilnosti, zato vrednost delimo z 

2. 1-stranska stopnja značilnosti je tako Sig. (1-stranska) = 0,375. 

Na osnovi v modelu ocenjene vrednosti regresijskega koeficienta β za frekvenco obiska, ki je 

0, ocenjujemo, da frekvenca obiska na odvisno spremenljivko nima vpliva, kar potrjuje tudi 

stopnja značilnosti, ki je večja od 0,05. Ničelne hipoteze ne moremo zavrniti, saj bi jo lahko 

zavrnili le pri stopnji tveganja 0,3765, kar je preveliko tveganje. Spremenljivki »frekvenca 

obiska« in »koriščenje trženjskih aktivnosti« nista povezani, zato spremenljivko »frekvenca 

obiska« odstranimo iz modela. 

Za izdelavo drugega modela uporabimo vse preostale neodvisne spremenljivke, ki glede na 

vrednosti regresijskih koeficientov vplivajo na neodvisno spremenljivko. 
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Preglednica 42: Spremenljivke v enačbi 

  

 

 

B 

 

 

 

S.N. 

 

 

 

Wald 

 

 

 

Sp 

 

 

 

Sig. 

 

 

 

Exp(B) 

95 % interval 

zaupanja za 

Exp(B) 

Najnižja Najvišja 

Korak1a starost -,005 ,002 6,990 1 ,008 ,995 ,992 ,999 

 oddaljenost -,095 ,044 4,620 1 ,032 ,909 ,834 ,992 

 vrsta iger ,162 ,073 4,929 1 ,026 1,176 1,019 1,375 

 višina stave -,003 ,001 16,562 1 ,000 0,997 ,996 ,999 

 višina 

ugodnosti 

,006 ,001 37,350 1 ,000 1,006 1,004 1,008 

 pošta ,177 ,048 13,507 1 ,000 1,194 1,086 1,312 

 odstotek 

koriščenih 

6,027 ,090 4441,5

82 

1 ,000 414,53

7 

347,20

3 

494,92

9 

 spol ,051 ,049 1,078 1 ,299 1,053 ,956 1,159 

 narodnost 

(Italijan) 

,087 ,063 1,908 1 ,167 1,090 ,964 1,233 

 konstanta -3,220 ,124 677,26

9 

1 ,000 ,040   

a. spremenljivke v koraku 1: starost, oddaljenost, vrsta iger, višina stave, višina ugodnosti, 

pošta, odstotek koriščenih, spol, narodnost (Italijan). 

Iz preglednice 42, kjer so naštete spremenljivke, uporabljene v drugem modelu, lahko vidimo, 

da je pri ostalih spremenljivkah vrednost regresijskega koeficienta β različna od 0, kar nakazuje 

na vpliv vključenih spremenljivk na odvisno. Zato za te spremenljivke preverimo še stopnjo 

značilnosti. 

Spremenljivka »narodnost«: 

H0: Narodnost (Italijan) ne vpliva na koriščenje ugodnosti. 

H1: Narodnost (Italijan) vpliva na koriščenje ugodnosti. 

Iz preglednice 42 odčitamo vrednost regresijskega koeficienta β za spremenljivko »narodnostna 

skupina (Italijan)«. Vrednost β = 0,087 in stopnja značilnosti je Sig. = 0,167.  

Stopnja značilnosti je večja od 0,05, kar pomeni, da ničelne hipoteze (H0) ne moremo zavrniti, 

ker je tveganje zavrnitve previsoko. Vrednost 1 pade v interval zaupanja spremenljivke, 

katerega spodnja meja je 0,961, zgornja pa 1,233. Narodnostna skupina (Italijani) nima 

statistično značilnega vpliva na koriščenje trženjskih aktivnosti, zato spremenljivko odstranimo 

iz modela. 

Izdelamo tretji model, ki ne vključuje izločenih spremenljivk. 
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Preglednica 43: Spremenljivke v enačbi 

  

 

 

B 

 

 

 

S.N. 

 

 

 

Wald 

 

 

 

Sp 

 

 

 

Sig. 

 

 

 

Exp(B) 

95 % interval 

zaupanja za 

Exp(B) 

Najnižj

a 

Najvišj

a 

Korak1a starost -,004 ,002 6,134 1 ,013 ,996 ,992 ,999 

 oddaljenost -,091 ,044 4,217 1 ,040 ,913 ,838 ,996 

 vrsta iger ,172 ,073 5,609 1 ,018 1,188 1,030 1,370 

 višina stave -,003 ,001 16,889 1 ,000 0,997 ,996 ,999 

 višina 

ugodnosti 

,006 ,001 37,200 1 ,000 1,006 1,004 1,008 

 pošta ,174 ,048 13,003 1 ,000 1,190 1,082 1,307 

 odstotek 

koriščenih 

6,020 ,090 4453,1

54 

1 ,000 411,55

6 

344,85

9 

491,15

3 

 Spol ,048 ,049 ,934 1 ,334 1,049 ,952 1,155 

 Konstanta -3,175 ,119 710,80

2 

1 ,000 ,042   

a. spremenljivke v koraku 1: starost, oddaljenost, vrsta iger, višina stave, višina ugodnosti, 

pošta, odstotek koriščenih, spol. 

Spremenljivka »spol«: 

H0: Spol ne vpliva na koriščenje ugodnosti. 

H1: Spol vpliva na koriščenje ugodnosti. 

Za spremenljivko »spol« je vrednost regresijskega koeficienta β = 0,048, potenciranega 

koeficienta exp (β) = 1,049, stopnje značilnosti pa Sig. = 0,334. Ker je stopnja značilnosti večja 

od 0,05, ničelne hipoteze (H0) ne moremo zavrniti. Tveganje ob zavrnitvi bi bilo previsoko. 

Vrednost 1 pade v interval zaupanja spremenljivke, katerega spodnja meja je 0,952, zgornja pa 

1,155, kar potrjuje, da ne moremo zavrniti ničelne hipoteze (H0). Spol nima statistično 

značilnega vpliva na koriščenje trženjskih aktivnosti, zato spremenljivko odstranimo iz modela. 

Izdelamo zadnji model, v katerem ni spremenljivk, ki nimajo vpliva, in tistih, katerih vpliv je 

statistično neznačilen. 
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Preglednica 44: Spremenljivke v enačbi 

  

 

 

B 

 

 

 

S.N. 

 

 

 

Wald 

 

 

 

Sp 

 

 

 

Sig. 

 

 

 

Exp(B) 

95 % interval 

zaupanja za 

Exp(B) 

Najnižj

a 

Najvišj

a 

Korak1a starost -,004 ,002 5,756 1 ,016 ,996 ,993 ,999 

 oddaljenost -,092 ,044 4,373 1 ,037 ,912 ,836 ,994 

 vrsta iger ,189 ,071 7,130 1 ,008 1,208 1,051 1,387 

 višina stave -,003 ,001 16,996 1 ,000 0,997 ,996 ,999 

 višina 

ugodnosti 

,006 ,001 37,115 1 ,000 1,006 1,004 1,008 

 pošta ,176 ,048 13,426 1 ,000 1,193 1,085 1,310 

 odstotek 

koriščenih 

6,022 ,090 4456,9

21 

1 ,000 412,20

4 

345,41

1 

491,91

2 

 konstanta -3,175 ,119 710,61

3 

1 ,000 ,042   

a. spremenljivke v koraku 1: starost, oddaljenost, vrsta iger, višina stave, višina ugodnosti, 

pošta, odstotek koriščenih. 

Vse preostale spremenljivke v modelu imajo regresijski koeficient β različen od 0 in stopnjo 

značilnosti Sig. manjšo od 0,05, kar pomeni, da vplivajo na odvisno spremenljivko. 

Testiranje hipoteze 1 (H1): 

Verjetnost, da se bo stranka odzvala na trženjske aktivnosti podjetja, je odvisna od višine 

ponujene ugodnosti v neposrednih trženjskih aktivnostih. 

H0: Višina ugodnosti ne vpliva na koriščenje ponujenih ugodnosti; β = 0. 

H1: Višja vrednost ugodnosti ima pozitiven vpliv na koriščenje ponujenih ugodnosti; β > 0. 

Vrednost regresijskega koeficienta β za spremenljivko »višina ugodnosti (vrednost)« je β = 

0,006, potenciranega koeficienta exp (β) = 1,006 in stopnje značilnosti Sig. = 0,000.  

Ker je stopnja značilnosti manjša od 0,05, lahko ob stopnji tveganja 0,006 zavrnemo ničelno 

hipotezo (H0) in sprejmemo hipotezo 1 (H1). Višina ugodnosti ima statistično značilen vpliv na 

koriščenje ponujenih ugodnosti. 

Na osnovi v modelu ocenjene vrednosti regresijskega koeficienta β za višino ugodnosti, ki je 

različen od 0, ocenjujemo, da višina ugodnosti vpliva na koriščenje ponujenih ugodnosti. Ker 

je vrednost regresijskega koeficienta β pozitivna, njegova potencirana vrednost pa je večja od 

1, je vpliv višine ugodnosti na koriščenje pozitiven. Višja kot je ponujena ugodnost, večja je 

verjetnost, da bo stranka ugodnost koristila.   
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Testiranje hipoteze 10 (H10): 

Za stranke, ki so v preteklosti koristile ponujene ugodnosti, velja večja verjetnost koriščenja 

prihodnjih poslanih ugodnosti. 

H0: Preteklo koriščenje ugodnosti nima vpliva na koriščenje ponujenih ugodnosti; β = 0. 

H1: Preteklo koriščenje ugodnosti ima pozitiven vpliv na koriščenje ponujenih ugodnosti; β > 

0. 

Vrednost regresijskega koeficienta β za spremenljivko »preteklo koriščenje ugodnosti« je β = 

6,022, potenciranega koeficienta exp (β) = 412,204 in stopnje značilnosti Sig. = 0,000.  

Ker je stopnja značilnosti manjša od 0,05, lahko ob zanemarljivem tveganju zavrnemo ničelno 

hipotezo (H0) in sprejmemo hipotezo 1 (H1). Preteklo koriščenje ugodnosti ima statistično 

značilen vpliv na koriščenje ponujenih ugodnosti. 

Na temelju v modelu ocenjene vrednosti regresijskega koeficienta β za preteklo koriščenje 

ugodnosti, ki je različen od 0, ocenjujemo, da preteklo obnašanje vpliva na koriščenje ponujenih 

ugodnosti. Ker je vrednost regresijskega koeficienta β pozitivna, njegova potencirana vrednost 

pa je večja od 1, je vpliv koriščenja ugodnosti v preteklosti na koriščenje pozitiven. Večji kot 

je odstotek koriščenih ugodnosti v preteklosti, večja je verjetnost, da bo stranka ugodnost 

koristila.   

Preverimo še vpliv ostalih spremenljivk v modelu.  

Spremenljivka »starost«: 

H0: Starost ne vpliva na koriščenje ugodnosti. 

H1: Starost vpliva na koriščenje ugodnosti. 

Za spremenljivko »starost« je vrednost regresijskega koeficienta β = -0,004, potenciranega 

koeficienta exp (β) = 0,996, stopnje značilnosti pa Sig. = 0,016.  

Ker je stopnja značilnosti manjša od 0,05, lahko ob stopnji tveganja 0,016 zavrnemo ničelno 

hipotezo (H0) in sprejmemo hipotezo 1 (H1). Starost ima statistično značilen vpliv na koriščenje 

ugodnosti. 

Na osnovi v modelu ocenjene vrednosti regresijskega koeficienta β za starost, ki je različen od 

0, ocenjujemo, da starost vpliva na koriščenje ponujenih ugodnosti. Ker je vrednost 

regresijskega koeficienta β negativna, njegova potencirana vrednost pa manjša od 1, je vpliv 

starosti na koriščenje negativen. Starejša kot je stranka, manjša je verjetnost, da bo ugodnost 

koristila.   

Spremenljivka »oddaljenost«: 

H0: Oddaljenost ne vpliva na koriščenje ugodnosti. 
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H1: Oddaljenost vpliva na koriščenje ugodnosti. 

Za spremenljivko »oddaljenost« je vrednost regresijskega koeficienta β = -0,092, potenciranega 

koeficienta exp (β) = 0,912, stopnje značilnosti pa Sig. = 0,037.  

Ker je stopnja značilnosti manjša od 0,05, lahko ob stopnji tveganja 0,037 zavrnemo ničelno 

hipotezo (H0) in sprejmemo hipotezo 1 (H1). Oddaljenost ima statistično značilen vpliv na 

koriščenje ugodnosti. 

Na temelju v modelu ocenjene vrednosti regresijskega koeficienta β za oddaljenost, ki je 

različen od 0, ocenjujemo, da oddaljenost vpliva na koriščenje ponujenih ugodnosti. Ker je 

vrednost regresijskega koeficienta β negativna, njegova potencirana vrednost pa je manjša od 

1, je vpliv oddaljenosti na koriščenje ugodnosti negativen. Bolj oddaljena kot je stranka od 

podjetja, manjša je verjetnost, da bo ugodnost koristila.   

Spremenljivka »vrsta iger«: 

H0: Vrsta iger ne vpliva na koriščenje ugodnosti. 

H1: Vrsta iger vpliva na koriščenje ugodnosti. 

Za spremenljivko »vrsta iger« je vrednost regresijskega koeficienta β = 0,189, potenciranega 

koeficienta exp (β) = 1,208, stopnje značilnosti pa Sig. = 0,008.  

Ker je stopnja značilnosti manjša od 0,05, lahko ob stopnji tveganja 0,008 zavrnemo ničelno 

hipotezo (H0) in sprejmemo hipotezo 1 (H1). Vrsta iger ima statistično značilen vpliv na 

koriščenje ugodnosti. 

Na osnovi v modelu ocenjene vrednosti regresijskega koeficienta β za vrsto iger, ki je različen 

od 0, ocenjujemo, da vrsta iger vpliva na koriščenje ponujenih ugodnosti. Ker je vrednost 

regresijskega koeficienta β pozitivna, njegova potencirana vrednost pa je večja od 1, je vpliv 

vrste iger na koriščenje ugodnosti pozitiven. Ker je z vrednostjo 1 kodirana spremenljivka 

»igralni avtomati«, to interpretiramo: za igralce na igralnih avtomatih velja večja verjetnost, da 

bodo ugodnost koristili.  

Spremenljivka »višina stave«: 

H0: Višina stave ne vpliva na koriščenje ugodnosti. 

H1: Višina stave vpliva na koriščenje ugodnosti. 

Za spremenljivko višina stave je vrednost regresijskega koeficienta β = -0,003, potenciranega 

koeficienta exp (β) = 0,997, stopnje značilnosti pa Sig. = 0,000.  

Ker je stopnja značilnosti manjša od 0,05, lahko ob zanemarljivi stopnji tveganja zavrnemo 

ničelno hipotezo (H0) in sprejmemo hipotezo 1 (H1). Višina stave ima statistično značilen vpliv 

na koriščenje ugodnosti. 
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Na temelju v modelu ocenjene vrednosti regresijskega koeficienta β za višino stave, ki je 

različen od 0, ocenjujemo, da višina stave vpliva na koriščenje ponujenih ugodnosti. Ker je 

vrednost regresijskega koeficienta β negativna, njegova potencirana vrednost pa je manjša od 

1, je vpliv višine stave na koriščenje ugodnosti negativen. Višje kot so stave stranke, manjša je 

verjetnost, da bo ta stranka ugodnost koristila.   

Spremenljivka »pošta«: 

H0: Prejem ugodnosti po pošti ne vpliva na koriščenje ugodnosti. 

H1: Prejem ugodnosti po pošti vpliva na koriščenje ugodnosti. 

Za spremenljivko »kanal pošiljanja – pošta«  je vrednost regresijskega koeficienta β = 0,176, 

potenciranega koeficienta exp (β) = 1,193, stopnje značilnosti pa Sig. = 0,000.  

Ker je stopnja značilnosti manjša od 0,05, lahko ob zanemarljivi stopnji tveganja zavrnemo 

ničelno hipotezo (H0) in sprejmemo hipotezo 1 (H1). Prejem ugodnosti po pošti ima statistično 

značilen vpliv na koriščenje ugodnosti. 

Na osnovi v modelu ocenjene vrednosti regresijskega koeficienta β za spremenljivko, ki je 

različen od 0, ocenjujemo, da prejem ugodnosti po pošti, vpliva na koriščenje ponujenih 

ugodnosti. Ker je vrednost regresijskega koeficienta β pozitivna, njegova potencirana vrednost 

pa je večja od 1, je vpliv prejema ugodnosti po pošti na koriščenje te ugodnosti pozitiven. Za 

stranke, ki prejmejo ugodnost po pošti, velja večja verjetnost, da bodo ugodnost koristile.   

Zaključimo lahko, da na koriščenje ugodnosti brezplačne igre vplivajo naslednje spremenljivke: 

starost (negativno), oddaljenost (negativno), vrsta iger (pozitivno igralni avtomati), višina stave 

(negativno), višina ugodnosti (pozitivno), kanal pošiljanja (pozitivno pošta) in preteklo 

koriščenje ugodnosti (pozitivno). Zato v enačbo modela vključimo te spremenljivke. 

Zapis enačbe logit modela: 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝑝) =  −3,175 +  6,022 ∗ 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑘𝑙𝑜 𝑘𝑜𝑟𝑖šč𝑒𝑛𝑗𝑒 𝑢𝑔𝑜𝑑𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 +  0,176 ∗

𝑘𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑜š𝑖𝑙𝑗𝑎𝑛𝑗𝑎 + 0,006 ∗ 𝑣𝑖š𝑖𝑛𝑎 𝑢𝑔𝑜𝑑𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 − 0,003 ∗ 𝑣𝑖š𝑖𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑣𝑒 + 0,189 ∗

𝑣𝑟𝑠𝑡𝑎 𝑖𝑔𝑒𝑟 − 0,092 ∗ 𝑜𝑑𝑑𝑎𝑙𝑗𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 − 0,004 ∗ 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑜𝑠𝑡     (15) 

Eksponirana enačba logit modela: 

𝑝 =   𝑒^((0,042 + 412,204 ∗ 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑘𝑙𝑜 𝑘𝑜𝑟𝑖šč𝑒𝑛𝑗𝑒 𝑢𝑔𝑜𝑑𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 + 1,193 ∗

𝑘𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑜š𝑖𝑙𝑗𝑎𝑛𝑗𝑎 + 1,006 ∗ 𝑣𝑟𝑒𝑑𝑛𝑜𝑠𝑡 + 0,997 ∗ 𝑣𝑖š𝑖𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑣𝑒 + 1,208 ∗ 𝑣𝑟𝑠𝑡𝑎 𝑖𝑔𝑒𝑟 +

0,912 ∗ 𝑜𝑑𝑑𝑎𝑙𝑗𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 +  0,996 ∗ 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑜𝑠𝑡) )/(1 + 𝑒^((0,042 + 412,204 ∗

𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑘𝑙𝑜 𝑘𝑜𝑟𝑖šč𝑒𝑛𝑗𝑒 𝑢𝑔𝑜𝑑𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 + 1,193 ∗ 𝑘𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑜š𝑖𝑙𝑗𝑎𝑛𝑗𝑎 + 1,006 ∗ 𝑣𝑟𝑒𝑑𝑛𝑜𝑠𝑡 +

0,997 ∗ 𝑣𝑖š𝑖𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑣𝑒 + 1,208 ∗ 𝑣𝑟𝑠𝑡𝑎 𝑖𝑔𝑒𝑟 + 0,912 ∗ 𝑜𝑑𝑑𝑎𝑙𝑗𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 +  0,996 ∗

𝑠𝑡𝑎𝑟𝑜𝑠𝑡) ) )                 (16) 
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6.6.3 Testiranje logit modela 

Preglednica 45: Omnibus test koeficientov četrtega modela 

 χ2 sp Sig 

Korak 1 korak 9634,579 7 ,000 

blok 9634,579 7 ,000 

model 9634,579 7 ,000 

Omnibus test koeficientov modela nam pove, kako dobre so neodvisne spremenljivke za 

napoved rezultata. Statistična značilnost modela  Sig. je 0,000, kar je manj kot 0,05 in pomeni, 

da lahko ob zanemarljivem tveganju zavrnemo ničelno hipotezo (H0), da je ničelni model boljši 

od zadnjega izdelanega. Sprejmemo torej hipotezo, da je izdelani model boljši od ničelnega. 

 Preglednica 46: Povzetek modela 

Korak -2 log verjetnost Cox & Snell R2 Nagelkerke R2 

1 12262,531a ,414 ,589 

a. Ocena je zaključena pri ponavljanju števila 6, ker se ocene parametra spreminjajo za manj 

kot ,001. 

Koeficienta Cox & Snellov R-kvadrat ter Nagelkerke R-kvadrat pojasnjujeta, kolikšen delež 

variance lahko pojasnimo z uporabljenimi neodvisnimi oziroma napovednimi spremenljivkami. 

S končnim modelom lahko pojasnimo med 41,4 in 58,9 % variance. 

Statistične značilnosti posameznih koeficientov v enačbi testiramo z Waldovo statistiko. 

𝑊𝑎𝑙𝑑 = (
𝛽𝑖

𝑆𝐸𝛽𝑖

)
2

          (19) 

Pri vseh koeficientih zadnjega modela je stopnja značilnosti Sig. manjša od 0,05, kar pomeni, 

da so vsi koeficienti različni od 0 in imajo torej spremenljivke napovedno vrednost. 

Preglednica 47: Klasifikacijska razpredelnica četrtega modelaa 

 

 

Opazovani 

 Napovedani 

koristil ugodnost odstotek 

pravilnih 0 1 

Korak 1 koristil 0 11627 1028 91,9 

  1 1771 3574 66,9 

 Skupen odstotek    84,5 

a. Odločitvena vrednost je ,500. 

Klasifikacijska razpredelnica modela z upoštevanimi napovednimi spremenljivkami nam pove, 

kako dobro je model napovedal dejanski rezultat; gre pravzaprav za avtotest modela. 
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Model pravilno napove 84,5 % odzivov, torej koriščenja trženjskih aktivnosti podjetja. Pri 

napovedovanju odziva je model natančnejši za napovedi strank, ki ponudbe ne bodo koristile. 

Pravilno napove kar 91,9 % ali 11.627 strank. Slabši pa je pri napovedi strank, ki bodo koristile 

ponudbo, odstotek pravilno napovedanih je 66,9 ali 3.574. 

6.7 Interpretacija modela in primerjava z RFM-modelom 

Model uspešnosti aktivnosti neposrednega trženja razvijemo s pomočjo logit regresije. Na 

podlagi vzorca 18.000 strank dobimo enačbo logit modela, ki napoveduje odziv strank na 

poslano ponudbo. Na istem vzorcu naredimo tudi RFM-analizo in rezultate primerjamo 

6.7.1 Interpretacija modela 

Logit model izdela enačbo za napoved odziva, v kateri je uporabljena kombinacija 

spremenljivk. Enačbo, ki smo jo dobili z modeliranjem vzorčnih podatkov, lahko prenesemo 

na celotno populacijo in za vsako posamezno stranko v bazi izračunamo verjetnost odziva. 

Verjetnost odziva je kombinacija naslednjih spremenljivk: starosti, oddaljenosti, vrste iger, 

višine stave, višine ugodnosti, kanala pošiljanja – pošta in preteklega koriščenja ugodnosti. 

Regresijski koeficient spremenljivke »starost« je β = -0,004, njegova potencirana vrednost pa 

je exp (β) = 0,996, kar pomeni, da se z vsakim dodatnim letom starosti obeti, da bo stranka 

koristila ugodnost brezplačne igre, znižajo za faktor 0,996. 

Regresijski koeficient spremenljivke »oddaljenost« je β = -0,092, njegova potencirana vrednost 

pa je exp (β) = 0,912, kar pomeni, da se z vsakim segmentom, ki je bolj oddaljen od podjetja, 

obeti, da bo stranka koristila ugodnost brezplačne igre, znižajo za faktor 0,912. 

Regresijski koeficient za spremenljivko »vrsta iger« je β = 0,189, njegova potencirana vrednost 

pa je exp (β) = 1,208, kar pomeni, da se obeti, da bodo igralci na igralnih avtomatih koristili 

ugodnost brezplačne igre, zvišajo za faktor 1,208 v primerjavi z igralci na igralnih mizah. 

Regresijski koeficient spremenljivke »višina stave« je β = -0,003, njegova potencirana vrednost 

pa je exp (β) = 0,997, kar pomeni, da se z vsakim dodatnim evrom, ki ga igralec stavi, obeti, da 

bo stranka koristila ugodnost brezplačne igre, znižajo za faktor 0,997. 

Regresijski koeficient spremenljivke »višina ugodnosti« je β = 0,006, njegova potencirana 

vrednost pa je exp (β) = 1,006, kar pomeni, da se z vsakim dodanim evrom k višini ugodnosti, 

obeti, da bo stranka koristila ugodnost brezplačne igre, zvišajo za faktor 1,006. 

Regresijski koeficient za spremenljivko »kanal pošiljanja« je β = 0,176, njegova potencirana 

vrednost pa je exp (β) = 1,193, kar pomeni, da se obeti, da bodo stranke, ki so ugodnost prejele 
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po pošti, koristile ugodnost brezplačne igre, zvišajo za faktor 1,193 v primerjavi s tistimi, ki so 

ugodnost prejele preko sms sporočila ali po elektronski pošti. 

Regresijski koeficient spremenljivke »preteklo koriščenje ugodnosti« je β = 6,022, njegova 

potencirana vrednost pa je exp (β) = 412,204, kar pomeni, da se z vsakim dodatnim odstotkom 

pri preteklih koriščenjih obeti, da bo stranka koristila ugodnost brezplačne igre, zvišajo za 

faktor 412,204. 

Z avtotestom modela ugotovimo, da ta precej dobro napove odzive strank na prejete ugodnosti, 

saj natančno napove 84,5 % odzivov in z napovednimi spremenljivkami lahko pojasnimo med 

41,4 % in 58,9 % variance. 

6.7.2 Primerjava logit in RFM-modela 

RFM-model napove stranke, ki naj bi bile potencialno najboljše na osnovi segmentiranja v 

skupine, zasnovane na podlagi treh spremenljivk: zadnji obisk, pogostost in denarna vrednost 

strank. Nato na podlagi segmenta, v katerega uvrsti stranke, tem pripiše RFM-rezultat. To ni 

verjetnost koriščenja v odstotkih, ampak rezultat, ki je sestavljen iz vrednosti segmenta, v 

katerega spadajo po zadnjem obisku *100 + vrednosti segmenta, v katerega spadajo po 

pogostosti *10 + vrednosti segmenta, v katerega spadajo po denarni vrednosti *1. Stranke z 

najvišjim RFM-rezultatom naj bi bile najboljše in naj bi tudi najverjetneje koristile prejeto 

ugodnost.  

Težava RFM-modela je, da ne napove verjetnosti koriščenja ugodnosti oziroma kje je meja, do 

katere stranke še pozitivno odgovarjajo na ponudbo. Model ne izračuna pomena posamezne 

spremenljivke, ampak upošteva že vnaprej določeno vrednost za izračun RFM-rezultata. 

Največji pomen pripisuje zadnjemu obisku, nato pogostosti, na zadnjem mestu je denarna 

vrednost. Ostalih spremenljivk model ne upošteva. 

Logit model napove stranke, ki naj bi koristile ponudbo glede na izračunane koeficiente na 

vzorcu. Za vsako stranko napove verjetnost koriščenja najprej v odstotkih, nato stranke z več 

kot 50-odstotno verjetnostjo koriščenja uvrsti v skupino, ki bo ugodnost koristila. Stranke z 

verjetnostjo koriščenja ugodnosti nižjo od 50 % pa uvrsti v skupino nekoristnikov ugodnosti. 

Na podlagi enačbe modela lahko izračunamo verjetnost koriščenja za vsako stranko v 

podatkovni bazi posebej brez segmentiranja in združevanja. 
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7 UGOTOVITVE IN SKLEP 

V magistrski nalogi smo v teoretičnem delu z deskriptivno metodo poskušali razložiti aktivnosti 

neposrednega trženja storitvenega podjetja. Najprej smo opredelili, da se trženje, usmerjeno na 

stranke, kot pove že sam naziv, osredotoča na zadovoljevanje potreb in želja strank. Trženje s 

poudarkom na odnosih s strankami omogoča podjetjem, da se osredotočijo na potrebe 

posamezne stranke, ji prilagodijo ponudbo in sporočila ter tako zgradijo s stranko odnos, ki jo 

zadržuje med strankami podjetja (Kotler 2004, 620). Omogoča ga upravljanje odnosov s 

strankami, ki je strategija in proces. Zagotovilo naj bi podatke, s katerimi bi podjetja lahko 

napovedala potrebe strank in jim tako ponudila učinkovitejše rešitve (Harrell 2001, 61), vendar 

pa odnosov s strankami ne oblikuje pošta, ki jo podjetja pošiljajo, temveč programi, s katerimi 

ta zagotavljajo zadovoljstvo strank (Winer 2001, 98). Med njimi so tudi programi zvestobe, ki 

so sistemi trženjskih dejavnosti, s katerimi skuša podjetje sistematično utrjevati odnose s 

strankami, spodbujati njihove nakupe in zmanjševati verjetnost odhoda h konkurenci z 

zagotavljanjem različnih ekonomskih, psiholoških in socioloških prednosti in nagrad (Meyer-

Waarden 2007, 224). Podjetja se namreč vedno bolj zavedajo, da je zvestoba stranke lahko 

veliko pomembnejša od tržnega deleža (Harrell 2002, 43). 

V nadaljevanju teoretičnega dela smo se osredotočili na podatkovno trženje, ki je proces 

grajenja, vzdrževanja in uporabe podatkovnih baz o strankah in ostalih baz z namenom 

komunikacije, opravljanja transakcij s strankami in graditve odnosov (Tapp 1998, 3–8; Kotler 

in Armstrong 2001, 622; Kotler 2004, 53). V podjetjih, ki v središče svojih trženjskih aktivnosti 

postavljajo stranke, so zato podatki o njih konkurenčna prednost in pomembno premoženje 

podjetja. Cilj podatkovnega trženja je namreč zagotoviti pravi izdelek pravemu kupcu ob 

pravem času (Cohen 2004, 327–328). 

Nato smo opredelili podatkovno rudarjenje, ki je tesno povezano s podatkovnim trženjem in 

podatkovnim skladiščenjem, torej hranjenjem podatkov o strankah. Kot pišeta Churchill in 

Iacobucci (2002, 207), gre pri podatkovnem rudarjenju za premetavanje na prvi pogled 

nezanimivih podatkov, da bi odkrili tiste, ki so za tržnike uporabni in zanimivi. 

Ciljno trženje smo opredelili kot trženje, ki podjetjem omogoča prepoznavanje in razumevanje 

značilnosti strank, osredotočanje na zadovoljevanje njihovih želja in potreb ter določanje 

zaznavanja podjetja v očeh strank, kar podjetjem olajša povezavo s strankami (Harrell 2002, 

167). Nato smo natančno opisali vse faze ciljnega trženja: segmentacijo trga, ciljanje in 

pozicioniranje. 

Teoretični del magistrske naloge, ki poskuša pojasniti trženje, osredotočeno na stranke, smo 

zaključili z določitvijo pojma neposredno trženje, ki združuje značilnosti podatkovnega trženja 

in rudarjenja, trženja, ki temelji na odnosih s strankami, in ciljanega trženja. Neposredno trženje 

želi čim bolj povečati dobiček in zmanjšati stroške trženjskih aktivnosti, s katerimi se usmerja 

na izbrano skupino strank. Pomembnost neposrednega trženja povečuje dejstvo, da so njegovi 
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učinki zelo lahko natančno izmerjeni (Egan 2007, 291, Godin 2005, 26). Nadaljevali smo z 

opisom neposredne pošte, elektronske pošte in SMS-sporočil kot kanalov neposrednega trženja, 

ki jih izkorišča izbrano storitveno podjetje. Poglavje pa smo zaključili s primerjavo med 

neposrednim in množičnim trženjem, ki se ne izključujeta, ampak se po lastnostih dopolnjujeta. 

Množično trženje ali oglaševanje dolgoročno oblikuje podobo in osebnost blagovne znamke, 

medtem ko neposredno trženje nagovarja ljudi k akciji (Egan 2007, 290). 

Ker smo se v nalogi ukvarjali z analizo aktivnosti neposrednega trženja igralniškega, torej 

storitvenega podjetja, smo se v tretjem delu posvetili trženju storitev, kjer smo opredelili razliko 

med storitvami in izdelki ter posledice, ki jih to ima na trženjske aktivnosti. Nato smo 

natančneje pojasnili trženje v igralništvu, ki se osredotoča predvsem na iskanje potencialnih 

novih dobičkonosnih strank, zadrževanje dobičkonosnih strank in izločanje nedobičkonosnih. 

S kompilacijsko metodo smo v četrtem poglavju povzeli opazovanja in rezultate raziskav drugih 

avtorjev, ki so bile narejene na področju izdelave modelov za napovedovanje odzivov strank. 

Najprej smo definirali RFM-analizo, ki jo uporabljajo podjetja za nagrajevanje zvestobe strank. 

Model nam ponudi lestvico rangiranja strank glede na njihov predviden prispevek in lestvico 

višine ponudb, ki naj jo podjetje ponudi strankam, na osnovi zadnjega obiska, pogostosti obiska 

in denarne vrednosti (Colombo in Jiang 1999, 2). 

Številni avtorji pa za določanje odziva strank na ponudbo, kjer je mogoč le odgovor da in ne, 

priporočajo logistično regresijo. Logit modeliranje naj bi namreč določalo hitre in zanesljivejše 

rezultate v primerjavi z drugimi tehnikami (Neslin idr. 2006 po Coussement, Bossche in De 

Bock 2014, 2753). Model poda verjetnost prihodnjega odziva za vsako stranko v podatkovni 

bazi glede na preteklo vedenje (Coussement, Bossche in De Bock 2014, 2753). 

V nadaljevanju magistrske naloge smo opisali podjetje Hit, d. d., podatke katerega smo 

uporabili v analizi. Predstavili smo zgodovinski razvoj podjetja in samo dejavnost, s katero se 

ukvarja podjetje, torej igralništvo. Nato smo se osredotočili na trženjske aktivnosti podjetja in 

predvsem na uvedbo upravljanja odnosov s strankami v podjetje, ki je prineslo številne 

spremembe, predvsem spremenjeni način delovanja in razmišljanja ter vedenja. V igralnice se 

je kot spremembo za stranke uvedlo klub zvestobe. Poglavje smo zaključili s predstavitvijo 

izračuna RFM-modela na osnovi podatkov podjetja. 

V empiričnem delu magistrske naloge smo preverjali povezanost med spremenljivkami in 

izdelali logit model uspešnosti aktivnosti neposrednega trženja.  

S testiranjem postavljenih hipotez in izdelavo modela uspešnosti aktivnosti neposrednega 

trženja smo prišli do naslednjih ugotovitev. S hi-kvadrat testom smo ugotovili, da spol stranke 

vpliva na izbor vrste iger v igralnici. Moški se namreč večkrat odločijo za igro na igralnih mizah 

kot ženske, izbor vrste iger pa vpliva na povprečno stavo, saj je višina povprečne stave višja na 

igralnih mizah kot na igralnih avtomatih, kar smo potrdili s T-testom. Na število obiskov 
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igralnice vpliva starost stranke, kar smo potrdili s Pearsonovim koeficientom. Med 

spremenljivkama velja šibka povezanost, vpliva pa tudi oddaljenost od podjetja, predvsem se 

število obiskov razlikuje med skupino strank iz bližnjega trga in ostalimi, kar smo preverjali z 

analizo varianc. Med različnimi narodnostnimi skupinami obstajajo razlike v koriščenju 

ugodnosti, na koriščenje ugodnosti pa vpliva tudi kanal pošiljanja (pošta, SMS, elektronska 

pošta). Oboje smo preverili z analizo varianc. 

Z logit modelom smo poskušali opisati stranko podjetja, ki bo oziroma ne bo koristila ugodnosti 

brezplačne igre. Preverjali smo vpliv moči igre in pogostosti obiska na koriščenje prejetih 

ugodnosti in ugotovili, da vpliva ni. Na koriščenje trženjskih aktivnosti nima statistično 

značilnega vpliva niti narodnostna skupina (Italijani glede na ostale) niti spol stranke, torej 

moški in ženske enako koristijo ugodnost brezplačne igre. Na koriščenje ugodnosti pa vplivata 

starost, saj starejša kot je stranka, manjša je verjetnost, da bo ugodnost koristila, in oddaljenost, 

saj bolj kot je oddaljena stranka od podjetja, manjša je verjetnost, da bo koristila ugodnost. Za 

igralce na igralnih avtomatih velja večja verjetnost, da bodo ugodnost koristili. Višje kot so 

stave stranke, manjša je verjetnost, da bo ta stranka ugodnost koristila, kar smiselno dopolnjuje 

predhodno ugotovitev, saj so stave višje na igralnih mizah, kot smo ugotovili s korelacijo med 

spremenljivkama. Višja kot je ponujena ugodnost, večja je verjetnost, da bo stranka ugodnost 

koristila, in večji kot je odstotek koriščenih ugodnosti v preteklosti, večja je verjetnost, da bo 

stranka ugodnost koristila. Za stranke, ki prejmejo ugodnost po pošti, velja večja verjetnost, da 

bodo ugodnost koristile. Model je z uporabo omenjenih spremenljivk in njihovim modeliranje 

pravilno napovedal 84,5 % odzivov. 

Nato smo primerjali rezultate RFM-analize z rezultati logistične regresije in ugotovili, da logit 

model določi stranke, ki se bodo odzvale na prejeto ponudbo z verjetnostjo, RFM-model pa le 

rangira stranke. 

Magistrsko nalogo lahko zaključimo z ugotovitvijo, da je model z veliko natančnostjo 

napovedal, katere stranke bodo koristile prejeto ugodnost brezplačne igre, kar bo lahko 

pomemben dejavnik pri učinkovitejši izrabi in hkrati tudi zniževanju porabe trženjskih sredstev.  

7.1 Prispevek raziskave k znanosti 

Prispevek raziskave k znanosti: 

- apliciranje modificiranega modela aktivnosti neposrednega trženja pri storitvenem podjetju, 

ki posluje na slovenskem trgu in storitve pretežno ponuja Slovencem, Italijanom, 

Avstrijcem in Kitajcem, 

- izdelava modela aktivnosti neposrednega trženja, kot še ni bil izdelan, 

- pri izdelavi modela uporaba kombinacije dejavnikov, ki še ni bila uporabljena. 
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7.2 Možnosti za nadaljnje raziskovanje 

Primerljivo analizo bi lahko opravili za igralnice podjetja, ki ne poslujejo v Sloveniji in imajo 

drugačno strukturo strank, ali za druge ponudnike turističnih storitev v Sloveniji. 

Analizo bi lahko dopolnili tako, da bi upoštevali odzive vsake stranke na vse ugodnosti 

brezplačne igre, ki so jih prejele, in spremljali koriščenje teh ugodnosti skozi čas. Hkrati bi 

lahko spremljali tudi hitrost odziva oziroma kako hitro po prejetju ponudbe jo stranke unovčijo. 
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