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POVZETEK  

Podjetje Gorenje, d. d., je eno izmed slovenskih podjetij, ki se zaveda pomena 
sodelovanja ter prisotnosti na tujih trgih, kjer uspešno nastopa ter prodaja svoje izdelke. 
Podjetje Gorenje je usmerjeno skorajda na vse tuje trge. Po izgubi jugoslovanskega 
tržišča pa se je aktivno preusmerilo predvsem na evropski trg, med katerega spadajo 
tudi skandinavske države. Podjetje na skandinavskem trgu nastopa z lastnim hčerinskim 
podjetjem, preko katerega prodaja in trži svoje izdelke. Nova kolekcija izdelkov Ora-Ïto 
je bila na skandinavskem trgu uspešno sprejeta, sama prodaja dosega dobre rezultate. 
Blagovna znamka podjetja Gorenje je med konkurenčnimi izdelki prepoznavna. Linija 
Ora-Ïto je trendovsko zasnovana kolekcija gospodinjskih aparatov, namenjena ljudem, 
ki prisegajo ne samo na kakovost ampak tudi design in so za to pripravljeni seči malo 
globlje v žep. V samem podjetju se z uvajanjem tovrstnih kolekcij trudijo zadovoljiti 
tudi najbolj zahtevnega kupca oz. potrošnika. 

Ključne besede: internacionalizacija, tuji trg, Gorenje, d. d., izdelki, kolekcija Ora-Ïto 

SUMMARY  

Gorenje is one of Europe’s leading manufacturers of domestic appliances combining 
advanced technology with exclusive, distinctive design and high quality. The company 
awares importance of presence in foreign markets, where it sells its products. Gorenje is 
focused on almost every foreign market. After loosing Yugoslavian market, is Gorenje 
especially focused on European market, which includes the Scandinavian countries. 
Gorenje has on Scandinavian market its own subsidiary companies, through it sells and 
market its products. New collection Ora-Ïto has been successfully adopted in the 
Scandinavian market, the sale is achieving good results. Collection Ora-Ïto is trendy 
designed collection of household appliances and it is mend for people who like, not only 
in quality but also design and are prepared to pay a bit more. With implementation 
design colletions are trying to satisfy even the most demanding consumer. 

Key words: internationalization, foreign market, Gorenje p.l.c., products, Ora-Ïto 
collection 
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1 UVOD 

Podjetja si prizadevajo za različne cilje, vsem pa je skupno eno – maksimalni 
dobiček pri danih pogojih poslovanja. Eden od temeljnih ciljev podjetja je tudi rast 
podjetja, bodisi v okviru lastne države ali pa širitve dejavnosti v druge države, na 
mednarodne trge. Internacionalizacija je proces širjenja poslovanja podjetja v tujino. Za 
slovenska podjetja je širitev na tuje trge skoraj neizogibna, saj je Slovenija za večino 
podjetij premajhen trg, da bi lahko dosegla ekonomije obsega in postala tako učinkovita, 
kot so primerljiva podjetja iz večjih držav.  

Gorenje, d. d., je največji slovenski proizvajalec in izvoznik bele tehnike, ki ima že 
večletno tradicijo na področju izdelovanja in prodaje gospodinjskih aparatov. Po izgubi 
jugoslovanskega trga se je podjetje še bolj aktivno usmerilo na evropska tržišča, kjer še 
danes prodajo največ izdelkov. Pri tem pa velja upoštevati tudi to, da so evropski kupci 
med bolj zahtevnimi, da sledijo modnim trendom notranjega opremljanja in da mora biti 
temu ustrezna tudi ponudba izdelkov Gorenja. Od konkurence proizvajalcev bele 
tehnike se Gorenje razlikuje v tem, da sodeluje s svetovno znanimi oblikovalci, ki 
skupaj razvijajo nove linije, kar mu daje tudi izvrstno konkurenčno prednost ter 
udejstvovanje na svetovnem trgu. Gorenje je danes dobro poznan proizvajalec posebno 
oblikovanih in tehnično dovršenih izdelkov, ki so lepi, modni in izdelani z 
najsodobnejšo tehnologijo, tako zunaj kot tudi v notranjosti. Gorenje s temi izdelki 
vstopa v višji cenovni razred in namerava tam tudi ostati. 

Poleg zahtev kupcev pa mora podjetje na tujih trgih upoštevati tudi samo 
gospodarsko okolje ter konkurenco. Na podlagi proučitve vsega tega je potem treba 
narediti trženjski splet določenih izdelkov. 

Predmet proučevanja diplomske naloge je vstop podjetja Gorenje na skandinavski 
trg z linijo izdelkov Ora-Ïto. Za proučevanje linije Ora-Ïto sem se odločila zaradi njene 
funkcionalnosti in novih oblik, ki jih predstavlja. Na trgu je veliko število gospodinjskih 
aparatov, ki se med sabo razlikujejo le v malenkostih, v kakovosti, funkciji ali ceni. 
Obstaja pa področje, ki ima moč spremeniti dojemanje izdelka na emocionalnem nivoju 
– to je design, oblikovanje. Menim, da bo v prihodnosti vedno večji poudarek ne samo 
na funkcionalnosti gospodinjskih aparatov, ampak bo ključno vlogo odigral tudi estetski 
videz le-teh.  

Namen diplomske naloge je analizirati aktivnosti, ki jih izvaja podjetje Gorenje pri 
vstopu na skandinavski trg. Tržniki podjetja v skandinavski trg prištevajo tudi baltske 
države (Litva, Latvija in Estonija). Vendar pa sem pri analizi upoštevala le 
skandinavske države: Finsko, Norveško, Švedsko in Dansko. Prav tako je namen tudi 
predstaviti vstop podjetja z novo linijo Ora-Ïto na omenjeni trg.  

Cilji diplomske naloge: 

− predstaviti pomen internacionalizacije poslovanja za podjetje, 
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− predstaviti podjetje Gorenje, predvsem enote na skandinavskem trgu, 

− analizirati makro okolje omenjenih skandinavskih držav, 

− proučiti vstop podjetja Gorenje z linijo Ora-Ïto na skandinavski trg, 

− ugotoviti uspešnost trženjskega spleta za linijo Ora-Ïto, ki se odraža v prodaji 
izdelkov, 

− na podlagi ugotovitev podati morebitne predloge za izboljšanje trženjskega 
spleta ter posledično s tem tudi prodaje izdelkov. 

Pri pisanju diplomske naloge me je oviral predvsem omejen dostop do podatkov 
zaradi varovanja poslovnih skrivnosti, omejen dostop do podatkov tujih enot ter 
nepripravljenost sodelovanja vodstva pri posredovanju informacij. 

Pri raziskovanju omenjene problematike sem upoštevala osnovne značilnosti 
znanstvene deskripcije, kar pomeni, da sem poleg zbiranja in urejanja obstoječih 
podatkov in informacij posamezne ugotovitve med seboj primerjala, vrednotila in 
ustrezno interpretirala.  

Z metodo kompilacije sem povzela opazovanja, spoznanja, stališča, sklepe in 
rezultate avtorjev, ki pišejo na temo internacionalizacije poslovanja. Prav tako sem 
analizirala poslovne primere (case studies) podobnih vstopov na tuje trge. Uporabila 
sem tudi deduktivno metodo oz. metodo sklepanja, s pomočjo katere sem na osnovi 
teoretičnih izhodišč prišla do določenih spoznanj, s pomočjo katerih sem nato 
predlagala izboljšave. 



 

3 

2 INTERNACIONALIZACIJA POSLOVANJA  

Internacionalizacija se v najširšem smislu nanaša na vse oblike mednarodnega 
ekonomskega sodelovanja. Gre za širjenje ekonomske dejavnosti med več držav 
oziroma vključevanje v mednarodno menjavo in mednarodno proizvodnjo z vidika 
menjave blaga in storitev (v trgovinski bilanci) oziroma tekočega in kapitalskega dela 
plačilne bilance ter določenih oblik mednarodnega ekonomskega sodelovanja, ki v 
slednji sploh niso zajete. Plačilna bilanca se namreč omejuje na zapis vseh ekonomskih 
transakcij (tokov) neke države s tujino v določenem obdobju. Mednarodna proizvodnja 
doda tudi prej izpuščene dejavnosti podjetij v tujini in je opredeljena kot proizvodnja, ki 
jo izvaja ali nadzoruje eno podjetje v več državah. Vključuje torej tudi prodaje enot 
multinacionalnih podjetij. Internacionalizacija se širše uporablja za izhodno gibanje 
aktivnosti posameznega podjetja izven meja lastne države oziroma z domačega trga na 
globalni trg. Alexander definicijo nato nekoliko razširi in sicer kot proces naraščajočega 
vključevanja v mednarodne aktivnosti zaradi vključevanja tako vhodnih kot izhodnih 
aktivnosti, oboje pa spada v mednarodno trgovino (Czinkota in Ronkainen 2001, 126-
127). 

Proces internacionalizacije ni enosmeren, temveč poteka vsaj v dveh smereh, saj je 
lahko vhodna ali izhodna. V prvem primeru je mednarodno poslovanje v določeni 
državi posledica vpliva tujih (globalnih) konkurentov na njen trg, ki sili v domači trg 
usmerjena podjetja k sodelovanju s tujimi ekonomskimi subjekti. Domače gospodarstvo 
se lahko (vhodno) internacionalizira zaradi širjenja ali rasti tujih podjetij, na primer z 
uvozom, s prejemanjem licenc, s skupnimi vlaganji s tujci v domači državi ali s 
poslovnimi enotami v popolnoma tuji lasti. Z drugega vidika pa se gospodarstvo lahko 
internacionalizira tako, da domača podjetja razširjajo svojo dejavnost preko nacionalnih 
meja, kar v strokovni literaturi imenujejo izhodna internacionalizacija. Poleg 
omenjenega obstaja tudi internacionalizacija kooperativnega tipa (na primer strateške 
zveze, kooperacijski sporazumi), ki je z naraščanjem kapitalskih povezav vse bolj 
prisotna. Navadno gospodarstva (podjetja) začnejo z vhodno internacionalizacijo, sledi 
izhodna internacionalizacija, ki je na koncu okrepljena še s kooperativno. Večina 
preučevanj internacionalizacije je v strokovni literaturi osredotočena na izhodno 
internacionalizacijo s poudarkom na procesu vstopa na tuji trg oziroma procesu rasti 
podjetja, ki ga jemlje za prvi pogoj internacionalizacije (Czinkota in Ronkainen 2001). 

2.1 Modeli internacionalizacije 

Glede na to, da se gospodarstvo vedno bolj širi in se na ta način tudi bolj 
mednarodno povezuje, so se posledično razvijali tudi procesi internacionalizacije, ki le-
to opisujejo, pojasnjujejo ter jo skušajo celo izmeriti. S procesom internacionalizacije so 
se ukvarjali predvsem Skandinavci. Za majhne srednjeevropske države na prehodu, kot 
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je Slovenija, so ugotovitve skandinavskih strokovnjakov bolj primerljive od sicer 
prevladujoče ameriške literature. V ameriški literaturi je osnova za proučevanje 
mednarodnega poslovanja multinacionalno podjetje, ki ga v manjših gospodarstvih ne 
moremo vzeti kot izhodišče za preučevanje (Česen in Jaklič 1996). Zato so za 
ocenjevanje stopnje internacionalizacije slovenskih podjetij primernejši različni 
skandinavski modeli, ki internacionalizacije ne pogojujejo z velikostjo podjetja. 
Johanson in Mattson opisujeta tri modele internacionalizacije (Jaklič 1996). 

2.1.1 Teorija internacionalizacije 

Teorija internacionalizacije je osnovana na transakcijskih stroških. Osnovna 
predpostavka te teorije je, da skuša podjetje minimizirati kombinacijo vseh stroškov, ko 
izbira način vstopa na tuje trge. Najprej razvije določene prednosti na domačem trgu, 
običajno v obliki neopredmetenih sredstev, ki mu omogočajo nadrejeno znanje o 
proizvodnji, proizvodu, trženju in managementu (Česen in Jaklič 1996). V primeru, da 
omenjenih sredstev podjetje ne more učinkovito izkoristiti in ustrezno zaščititi s tržnimi 
in pogodbenimi transakcijami, je potrebno ustvariti interni trg. S tem želi zaščititi svoja 
neopredmetena sredstva ter obdržati nadzor nad ceno, ki jo morajo drugi plačevati za 
uporabo teh sredstev in stroški transakcij znotraj internega trga so cenejši od stroškov, 
ki se pojavljajo na trgu. Podjetja internalizirajo operacije in na ta način znižujejo stroške 
delovanja. Stroški internacionalizacije bodo tem manjši, čim manj se bo tuj trg 
razlikoval od domačega. 

2.1.2 Uppsala model internacionalizacije (the Uppsala School approach) 

Zgodovina Uppsala modela procesa internacionalizacije sega v zgodnja 60. leta 20. 
stoletja, prvič pa je bil predstavljen v članku Johansona in Vahlneja leta 1977. V 60. 
letih je Sune Carlos na švedski univerzi Uppsala s svojimi študenti začel proučevati 
močno odvisnost švedske industrije od mednarodnih trgov. Carlosovi študentje so po 
švedskih podjetjih in njihovih podružnicah v tujini zbirali podatke o prodaji in 
proizvodnih aktivnostih. Tako so vzpostavili podatkovno bazo o aktivnostih podružnic 
švedskih podjetij v tujini (Blomstermo in Sharma 2003). 

Uppsala model internacionalizacije temelji na hipotezi, da več mednarodnih 
izkušenj si podjetje pridobi, bolj je le-ta intenzivna. Temeljni značilnosti modela, ki sta 
ga predstavila Johanson in Vahlne, sta učenje z izkušnjami in poglabljanje v nujnost 
mednarodne prodaje in proizvodnje. V tem modelu je proces internacionalizacije opisan 
kot postopno poglabljanje privrženosti podjetja mednarodni prodaji in proizvodnji, kar 
je del postopka rasti in učenja podjetja. Širjenje na tuje trge je opisano kot proces 
učenja, v katerem podjetje povečuje odvisnost do teh trgov. Podjetja pričnejo svoj vstop 
na tuje trge na bližnjih trgih, ki so geografsko in kulturno bolj podobni in se postopoma 
širijo na bolj oddaljene trge. Raziskava je pokazala, da podjetja v začetni fazi vstopa na 
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tuje trge vstopajo z izvoznimi oblikami in le redko z lastno prodajno ali proizvodno 
enoto. Investicijske oblike so se pojavile šele po določenem obdobju spoznavanja trga 
(Hollensen 2001, 48). 

Osnovne spremenljivke, ki sestavljajo model internacionalizacije podjetja, so tesno 
povezane in odvisne od velikosti tujega trga, na katero podjetje širi svoje poslovanje in 
od akumuliranega znanja. Dejstvo je, da je danes znanje zelo pomembna determinanta 
modela internacionalizacije podjetja, vendar še zdaleč ni edina. 

V izvirnem Uppsala modelu internacionalizacije ima znanje sledeče lastnosti 
(Blomstermo in Sharma 2003): 

− Nosilci odločilnih znanj so posamezniki. Posebna znanja o trgih so pridobljena 
skozi osebne izkušnje. To je razlog, da lahko posamezniki podjetju 
predstavljajo prave zakladnice znanja. 

− Odvisno je od ciljnega trga. To je specifično znanje o načinu poslovanja v tuji 
ciljni državi, saj se trgi med seboj zelo razlikujejo. Pridobljeno znanje na enem 
trgu je lahko na drugem le delno uporabno. 

− Prenos temeljnega znanja med zaposlenimi ali med različnimi organizacijskimi 
enotami je zaradi načina pridobivanja tega znanja, opisanega v drugem in 
tretjem odstavku, zelo težavno. 

− Odločilno znanje temelji na izkušnjah. Izvira iz tekočih poslovnih aktivnosti v 
tujini. Pridobivanje znanja poteka po sistemu učenja z delom.  

− Vpletenost podjetja v mednarodne tokove se simetrično povečuje s 
pridobivanjem novih znanj. 

Aktivnosti na mednarodnih trgih zahtevajo od podjetij splošna znanja in tržno 
specifična znanja, ki so pridobljena prek izkušenj na samih trgih. Bolj kakovostno in 
obširno znanje ima podjetje o posameznem trgu, bolj dragoceni so viri in večja je 
predanost temu trgu. Vstop na tuje trge je povezan z zmanjševanjem kulturnih razlik, 
kar podjetju omogoča postopen prehod iz izvoznika proizvodov v višje oblike 
internacionalizacije. Johanson in Vahlne sta v tem modelu opredelila dva temeljna 
mehanizma (Blomstermo in Sharma 2003): stanje in spreminjanje. Stanje, ki pojasnjuje 
poznejšo internacionalizacijo, je sedanje stanje procesa internacionalizacije podjetja, ki 
sestoji iz poznavanja trga in privrženosti trgu (market commitment). Poznavanje trga 
poteka na dva načina, in sicer preko stvarnega znanja (objective knowledge) in 
izkustvenega znanja (experiental knowledge). Temeljna razlika je v tem, da se je 
stvarnega znanja mogoče naučiti, medtem ko je izkustveno znanje edinstveno in ga je 
mogoče pridobiti le skozi osebne izkušnje. Na akumulacijo znanja internacionalizacije 
podjetja vplivata število držav, v katerih podjetje posluje in čas trajanja poslovanja. 
Proces internacionalizacije zahteva od podjetja stalno učenje in dinamično spreminjanje 
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ali dopolnjevanje oblik sodelovanja s tujimi trgi, pomaga pa jim tudi razvoj novih 
informacijskih tehnologij.  

2.1.3 Mrežni pristop 

Mrežni pristop so razvili skandinavski raziskovalci. Osnovna predpostavka modela 
je, da podjetje ne more biti proučevano kot samostojen in izoliran subjekt, ampak kot 
del širšega okolja, v katerem je potrebno upoštevati odnose med subjekti. Managerji 
delujejo v okolju, ki ni sestavljeno le iz trgov in podjetij kot ločenih subjektov. Podjetje 
deluje v okolju polnem kompleksnih odnosov med vrsto podjetji in organizacijami 
(Gummesson 2003, 260). Meje med podjetjem, ostalimi podjetji in trgom so zabrisane. 
Teorija mrež se osredotoči na odnose med podjetji (Jaklič 1996, 360). Značilnost mrež 
je njena neformalnost v primerjavi s formalnimi skupinami in združenji (Chetty in 
Blankenburg Holm 2000, 80).  

Osredotoči se na odnose med podjetji, ki sodelujejo v proizvodnji, distribuciji in 
porabi. Podjetja se internacionalizirajo prek vzpostavitve in ohranjanja odnosov med 
partnerji v mednarodnih mrežah (Jaklič 1996, 360). Model razlaga industrijske trge kot 
mreže povezav med podjetji. Mreže nastanejo kot posledica interakcij med podjetji 
različnih velikosti, ki med seboj sodelujejo (Česen in Jaklič 1996). Model se osredotoča 
na odnose med podjetji, ki so med seboj povezana s proizvodnjo, distribucijo, uporabo 
proizvodov in storitev v določeni industriji. Podjetje se po mrežnem pristopu 
internacionalizira z vzpostavljanjem in razvojem povezav odnosov s partnerji v tujih 
mrežah. To lahko doseže na različne načine: z mednarodnim širjenjem, kjer podjetje 
vzpostavi nove odnose s partnerji iz lokalnih mrež tujih držav; s prodorom (penetration) 
v obliki razvijanja odnosov in povečevanja privrženosti virom (resource commitment) v 
tujih mrežah, v katerih že sodeluje; z mednarodnim združevanjem tako, da podjetje 
povečuje usklajenost povezav znotraj različnih tujih mrež. Stopnja internacionalizacije 
podjetja je tako odvisna od pozicioniranosti podjetja v različnih mednarodnih mrežah. 
Odvisna je od celovitosti in pomembnosti položaja, ki ga ima podjetje do drugih 
podjetij v različnih mednarodnih mrežah podjetij. Podjetja lahko s svojimi dobavitelji, 
kooperanti, konkurenti in drugimi podjetji sodelujejo nepogodbeno ali pogodbeno. 
Pomembni postajajo odnosi med posameznimi podjetji ter kakovost in delovanje teh 
odnosov. V mrežah tako ni več pomembna velikost podjetja, temveč kakovost 
poslovnih odnosov, ki podjetja združujejo. Najbolj značilna lastnost mrež je, da si 
podjetja konkurirajo in hkrati med seboj sodelujejo (Jaklič 1996).  

Mreže se lahko širijo prek meja države. Mrežni pristop trdi, da se podjetje lahko 
internacionalizira s pomočjo domače mreže, katere del je. Odnosi znotraj domače mreže 
so lahko most do mrež v drugih državah. Vstop podjetja v mrežo pospeši proces 
internacionalizacije. To zlasti velja za majhna in srednje velika podjetja v visoko-
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tehnoloških panogah. Internacionalizacija je posledica prednosti, ki jih nudijo mreže 
(Hollensen 2001, 65). 

Podjetja, ki zaznajo poslovne priložnosti, prevzemajo tveganja in se tako učijo iz 
lastnih napak. Nedavne raziskave so proučile sredstva, ki morajo biti razpoložljiva za 
dosego empiričnih znanj. Delimo jih v dve skupini: na opredmetena in neopredmetena. 
Opredmetena sredstva (tovarne, oprema, inventar, kapital) so materializirana. 
Neopredmetena sredstva pa predstavljajo izkušnje, izobrazba, ugled, blagovna znamka, 
avtorske pravice, patenti, odnosi, postopki in veščine. Izjemnega pomena v procesu 
internacionalizacije podjetij sta postali izmenjava informacij med kupci in prodajalci ter 
prilagodljivost in razvoj izkustvenih znanj. 

Raziskava, ki je bila izvedena na podlagi podatkov švedskih podjetij, je pokazala, 
da izkušnje, ki jih podjetje pridobi v mrežah, lahko olajšajo vzpostavljanje stikov z 
novimi partnerji in s tem omogočijo lažjo nadaljnjo (ali začetno, če je podjetje prej 
delovalo le v domačih mrežah) internacionalizacijo. Potrebno je izpostaviti, da teh 
izkušenj ne izrabijo vsa podjetja (Blomstermo et al. 2001, 130). Rezultati analize so tudi 
pokazali, da podjetja bolj uporabljajo pretekle izkušnje, ko pričnejo pridobivati izkušnje 
iz več različnih mednarodnih trgov (Blomstermo et al. 2001, 142). 

2.2 Strategije vstopa na tuje trge 

Preden se podjetje odloči za vstop na nove trge, mora potencialne trge predhodno 
analizirati. Pregled tržišča je metoda analize in ocenjevanja tržišča, ki podjetnikom 
omogoča identifikacijo malega števila zanimivih tujih trgov z eliminacijo manj 
zanimivih. Pregled tržišča v bistvu pomeni zbiranje informacij, potrebnih za določitev 
izvoznega potenciala. 

Veliko podjetij je ugotovilo, da slaba presoja izbire vstopne oblike na tuje trge v 
začetni fazi internacionalizacije lahko ogrozi njihove mednarodne aktivnosti v 
prihodnosti. Za večino malih in srednjih podjetij predstavlja najbolj kritičen izziv prav 
način vstopa na tuj trg ter pravilna ocenitev pravočasnosti prehoda na višjo stopnjo 
internacionalizacije, kar je ključno. Medtem pa je za velika uveljavljena podjetja bolj 
učinkovito izkoristiti priložnosti znotraj konteksta njihove obstoječe mreže 
mednarodnih operacij.  

Ni mogoče trditi, da obstaja neka idealna vstopna strategija. Podjetja znotraj panoge 
se med seboj razlikujejo po tem, da izbirajo različne oblike vstopa za isti trg, prav tako 
pa tudi podjetje lahko izbira različno vstopno obliko od države do države (Hollensen 
2004, 273).  

Peterson in Welch (2002, 160) sta ugotovila, da podjetja pogosto kombinirajo 
različne vstopne oblike na tuje trge. Odločitev o izboru vstopne strategije ni preprosta. 
V množici načinov in oblik vstopa na mednarodne trge je veliko takšnih, ki 
predstavljajo visoko stopnjo tveganja, zahtevajo obilo nadzora in fleksibilnosti 
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vključevanja virov podjetja. Ko obravnavamo vstopne strategije, vedno navajamo oceno 
tveganja, kontrole (nadzora) in fleksibilnosti podjetja z vidika načina in izbrane oblike 
vstopa na trg. Načini in oblike vstopa ponavadi delimo v tri glavne skupine: izvozne, 
pogodbene in naložbene (hierarhične). Investicijski vstop na trg npr. podjetju omogoča 
lastništvo in s tem visoko stopnjo nadzora, hkrati pa predstavlja visoko stopnja tveganja 
za naložbene vire podjetja. Takšna vstopna oblika je tudi zelo zavezujoča, saj je zelo 
težko hitro spremeniti njeno obliko, potem ko je naložba izvedena (visoke izstopne 
ovire). V takšnem primeru je fleksibilnost spremembe vstopne oblike izjemno majhna.  

Odločitev podjetja za višjo stopnjo internacionalizacije (več kot izvozna aktivnost) 
je bolj smiselna takrat, ko podjetja proizvaja proizvod ali storitev, pri katerem je 
uspešnost na trgu odvisna od specifične lastnosti podjetja (know-how, menedžment, 
organizacija itn.) (Jaklič 2002, 181).  

2.3 Pogodbene oblike vstopov na izbrane trge  

Od izvoznih oblik se pogodbene oblike vstopov na tuje trge razlikujejo v tem, da 
produktov na tuj trg ne plasiramo nujno iz države izvoznika. Na izbrane tuje trge ne 
prenašamo več izdelkov, ampak proizvodnjo. Bližina kupcem, nižji proizvodni stroški 
(delovne sile), krajši prodajni kanali in nižji transportni stroški so razlogi za razvoj 
pogodbenih oblik. Predstavljajo most za prenos tehnologije in znanja, ustvarjajo pa tudi 
izvozne priložnosti. Lastništvo in kontrola med tujim podjetjem in lokalnim partnerjem 
je deljena. Ločimo neposredne oblike prenosov proizvodnje na tuje trge (skupna 
vlaganje in lastne podružnice v tujini) ter posredne oblike prenosov proizvodnje na tuje 
trge (franšizing, licenčno poslovanje, pogodbena proizvodnja itn). 

2.3.1 Pogodbena proizvodnja  

Prednosti pogodbene proizvodnje so: lokalna prisotnost, nižji proizvodni in 
transportni stroški, carinske omejitve, prednost nacionalnega proizvajalca ali dobavitelja 
ter izogibanje valutnim rizikom. Ko podjetje (kontraktor ali dajalec pogodbe) nima 
dovolj resursov za proizvodnjo doma, stopa v pogodbeni odnos s tujim kooperantom. 
Poslovne funkcije kot so raziskave in razvoj (R&R), trženje, distribucija in (po)prodajne 
storitve izvaja kontraktor sam, proizvodnjo pa prenese na izbrani trg, saj mu ponuja 
ustrezne vire prednosti. Plačilo kooperantu je ponavadi dogovorjeno na podlagi 
proizvedene enote. Slabost je v težavnem prenosu produkcijskega know-howa, 
kredibilnega kooperanta pa je težko najti. Kooperantu je potrebno zagotoviti znanje in 
usposabljanje, kar ga na koncu lahko preobrazi tudi v upoštevanje vrednega konkurenta, 
težaven pa je tudi nadzor kakovosti proizvodnje pri kooperantu (Hollensen 2004, 310).  
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2.3.2 Licenčno poslovanje  

Pri licenčnem poslovanju se podjetje dajalec icence (licensor) sporazume s 
podjetjem v tujini pridobiteljem licence (licensee) – za odstop zaščitenih pravic in 
znanja, ki imajo zanj določeno vrednost. Po Millmanu je licenciranje pogodbeni nakup 
ali prodaja proizvoda, blagovne znamke, procesne tehnologije, dizajna, trženja ali 
dostopa do patentov (Bradley 1991, 319). V zameno za licenco jemalec plača 
licenčnino, za kar obstaja več načinov plačila: glede na obseg proizvodnje, število 
proizvodov, doseženi promet, po času trajanja licence ali pa kombinacija naštetega. 
Velikokrat se pojavljajo konverzije licenčnine v lastniški kapital. Zelo pomembna 
obveznost dajalca licence je, poleg predmeta licence, tudi izročitev tehnične 
dokumentacije, npr. za praktično uporabo izuma. To je zelo pomembno, kajti razvoj 
znanosti in tehnike je tako hiter, da pridobitelju licence ne zadošča le pravica do npr. 
izkoriščanja patentiranega izuma, ampak potrebuje tudi čimbolj podrobna in celovita 
navodila o tem, kako naj uporablja in gospodarsko smotrno izkorišča posamezen izum 
(Puharič 1999, 199). 

Razlogi za licenčno poslovanje so v črpanju virov zunaj podjetja s strani dajalca 
licence (outsourcing) ali premalo managerskih znanj za lastno investicijo na tujem. Če 
je izdelek na koncu življenjskega cikla v razvitih državah in je smiselno podaljšati cikel 
v manj razvitih državah, kjer je izdelek še tehnološko sprejemljiv, trg pa nezasičen, je 
podelitev licence dobra odločitev. Razlog je lahko tudi izogibanje političnemu tveganju 
(Hollensen 2004, 327).  

2.3.3 Franšizing  

Ko govorimo o franšizingu, marsikdo najprej pomisli na McDonald's, verigo več 
kot 27 tisoč restavracij s hitro prehrano po vsem svetu. Vendar pa ta koncept sega veliko 
dlje od hitre hrane, saj ga najdemo na vseh področjih storitvene, trgovinske in 
proizvodne dejavnosti (Hrastelj in Makovec Brenčič 2003, 157). 

Hollensen (2004, 314) pravi, da je veliko stvari prispevalo k znatni rasti 
franšizinga. Prvi dejavnik je prav gotovo upad težkih industrij in nadomestitev le-teh s 
storitvenim sektorjem. Naslednji razlog je rast popularnosti samozaposlovanja. Vlade v 
številnih državah so izboljšale poslovno okolje za podjetništvo.  

Franšizing je trženjsko orientiran pristop, pri katerem podjetje (franšizor) proda 
poslovne storitve neodvisnemu investitorju (franšiziju), ki ima obratni kapital, toda 
malo poslovnih izkušenj. Franšizor svojim franšizijem daje pravico in odgovornost, da 
poslujejo skladno z njegovim konceptom marketinga, izbire blaga, kalkulacije, 
promocije, dekoracije in šolanja sodelavcev. Zagotavlja mu pomoč pri ustanavljanju 
enot, izmenjavo izkušenj, znanja ipd., jemalec franšize pa se zaveže, da bo vodil posle v 
okviru brezpogojne predanosti razvoju sistema in da bo prodajal le franšizi zavezano 



Internacionalizacija poslovanja  

10 

blago, in to po ceni, ki jo določi dajalec franšize. Pomembna naloga za jemalca franšize 
je še, da prispeva pri inovativnosti in dobrem imenu franšizorja. Prednost za dajalca 
franšize je možnost hitrega prodora na trg brez naložb v gradnjo ali najem poslovnih 
prostorov, dodaten zaslužek, nizek začetni kapital ter neobremenjenost franšizorja z 
dnevnimi podrobnostmi (kar bi bil primer pri ustanavljanju lastnih podružnic). Slabost 
za dajalca franšize je še v morebitnem vplivu na blagovno znamko (Apovnik, Feri in 
Primožič 1999, 38).  

2.3.4 Skupna vlaganja (joint ventures)  

Skupna vlaganja so partnerstva med dvema ali več podjetji. Harrigan pravi, da je 
skupno vlaganje dovršeno, ko dve ali več podjetij ustanovijo tretje, ki opravlja 
ustvarjalno ekonomsko aktivnost (Bradley 1991, 132). Skupna vlaganja vključujejo 
deljeno lastništvo premoženja skupnega podjetja med različnimi partnerji (lokalnimi in 
sonaložbenimi) in omogočajo podjetju vstop z bistveno nižjim obsegom vloženega 
kapitala. Pri tem ima lokalni partner že oblikovane prednosti poznavanja trga, poslovno 
mrežo in funkcijska področja (delovno silo, trženjsko infrastrukturo ipd.). Tako je vstop 
na trg predvsem hitrejši, prilagajanje njegovim posebnostim pa krajše za podjetje, ki 
vstopa. Še posebej so skupna vlaganja primerna vstopna oblika za trge, ki imajo visoko 
stopnjo domače zaščite. Drugi razlogi so v komplementarnosti tehnologij, ki partnerjem 
lahko omogočijo nove možnosti ali dejavnosti, pridobitev prepoznavnosti na trgu. To je 
še hitrejše, če podjetje na izbranem trgu deluje z lokalno prepoznavnim partnerjem. 
Pomenljive so tudi davčne koristi in nižji proizvodni stroški, ki jih lahko podjetje 
izkoristi. V zadnjem desetletju narekuje veliko skupnih vlaganj izjemno zahteven proces 
raziskav in razvoja, tako kapitalsko kot po obsegu znanja. Glavne težave skupnih 
vlaganj se navadno kažejo pri koordinaciji in komunikaciji med partnerji, pojavijo se 
različni pogledi na strategijo razvoja, celo ciljev. Velikokrat imajo tuji sonaložbeniki na 
lokalnih trgih težave pri kontroli skupnega podjetja. Nadzor nad operativnimi in 
strateškimi odločitvami naj bi bil razdeljen glede na lastniški vložek. 
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3 PREDSTAVITEV PODJETJA GORENJE SKANDINAVIEN A/S  

3.1 Predstavitev in organiziranost podjetja v skandinavskih državah 

Podjetje Gorenje Skandinavien A/S (v nadaljevanju GSK) je bilo ustanovljeno leta 
1976 in ima sedež v Kopenhagnu, v mestni četrti Rřdovre. GSK je tretje največje 
podjetje Gorenja v tujini. V podjetju je zaposlenih 65 ljudi različnih narodnosti. Njihovo 
delo je, da skrbijo za poslovanje podjetja, nabavo, prodajo in poprodajne storitve v 
smislu servisiranja ter skrb za rezervne dele. Pristojni so za osem držav Skandinavije in 
Baltika, in sicer za Dansko, Norveško, Švedsko, Finsko, Litvo, Latvijo, Estonijo in 
Islandijo. V vseh naštetih državah živi 32 milijonov ljudi, ki letno kupijo več kot šest 
milijonov gospodinjskih aparatov (Vrtačnik 2004, 12).  

Osrednja dejavnost podjetja GSK je trženje bele tehnike na širšem skandinavskem 
področju, zato je tržna družba. Pomembna prednost podjetja je hitra odzivnost, visok 
nivo storitve za kupca, kvaliteta in cenovna ustreznost prodajnega programa, 
inovativnost pri zaznavanju potreb kupca in ponujanju rešitev, tako v produktnem kot 
tudi cenovnem smislu. Značilnosti in vodilna načela pri poslovanju GSK so (Farčnik, 
Jurkovšek, Lubej, Prešeren, Ropotar, Vasle, Krajnc-Pogorevc 2002, 22-23): 

− ponujati svojim kupcem (trgovcem) visoko stopnjo storitve v vseh pogledih 
(hitrost, zanesljivost pri dobavi aparatov in posredovanju informacij o aparatih 
in tržnih aktivnostih); 

− ponuditi svojim kupcem produkt, ki je tržno prodajen in ponuja ustrezen 
zaslužek; 

− koristiti raznolike prodajne kanale z namenom širokega pokritja tržišča, 
zmanjšanja odvisnosti od enega kupca in doseganja široke prepoznavnosti na 
trgu; 

− ustrezna pozicija glede na ugled, ki ga nosi blagovna znamka Gorenje in 
koristi, ki jih prinašajo proizvodi v razmerju na ceno.  

GSK pokriva trženje pretežno lastne proizvodnje bele tehnike Skupine Gorenje na 
skandinavskem trgu. Podjetje izvaja in obvladuje vse prodajne in poprodajne aktivnosti 
na celotnem skandinavskem trgu. GSK nabavlja skoraj 90 odstotki vsega blaga za 
nadaljnjo prodajo pri matičnemu podjetju Gorenje Velenje. Ostalih 10 odstotki 
predstavljajo razni dobavitelji produktov, ki jih matično podjetje ne proizvaja, sodijo pa 
med izdelke bele tehnike. Ti produkti prihajajo iz držav Evrope ter Azije. 

Poprodaja in servisiranje izdelkov se na skandinavskem trgu izvaja različno. Na 
Danskem je organizirana servisna mreža v 18 enotah, ki so pogodbeno vezane direktno 
na GSK. V tem primeru je nadzor dober. Na Švedskem in Finskem je servisiranje 
izvedeno preko pogodbenih organizatorjev servisiranja, ki s svojimi serviserji (na 
Švedskem je 150 serviserjev in na Finskem 70 serviserjev) pokrivata servisiranje na 
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področju svojih držav. Kakovost servisiranja je na visoki ravni. Izobraževanje 
serviserjev in vodij skupin poteka redno. Informacije o kvaliteti proizvodov potekajo 
centralno z nadzorom dela preko kontrole delovnih nalogov, ki se zbirajo v centralnem 
servisu GSK. Dobava rezervnih delov poteka iz centrale v GSK. Posebnost je, da imajo 
organizatorji na Švedskem in Finskem organizirane učinkovite »Call centre« za prijavo 
reklamacij in pomoč strankam. Kupci na Islandiji, Norveškem ter v Baltskih državah 
imajo organizirane lastne servisne mreže in delujejo brez direktnega nadzora.  

Poslovanje v GSK poteka tako, da prodajajo izdelke neodvisnim trgovcem in 
specializiranim trgovskim verigam, ki so sposobni zagotavljati visok nivo storitev. Z 
uporabo primerne cenovne politike, politike izdelka in prodajnimi kanali ciljajo, da bi 
preprečili možne konflikte cen, ki bi se lahko zgodili med prodajnimi kanali na različnih 
lokalnih trgih. Velik poudarek je na visoko specializiranih proizvodih, s katerimi si 
razvijajo image, ki zagotavlja najboljše možne storitve svojim strankam. Tako si gradijo 
image, da znamka Gorenje postaja sinonim za visoko kvalitetne proizvode, odličen 
design in izdelke, ki so okolju prijazni. Glavni namen je, da postanejo tretja 
najmočnejša znamka na skandinavskem trgu, ki bi dosegala stabilno rast (Gorenje, d. d., 
2009).  

V letu 2004 je skupina Gorenje in posledično tudi GSK, prešla na novo 
informacijsko platformo SAP. Cilj projekta je bil zagotoviti hitro se razvijajočim 
družbam v izredno konkurenčnem okolju temelj za kvalitetno izvajanje osnovnih 
poslovnih procesov, tako na nabavni, prodajni, poprodajni kot tudi poslovodni strani. 
Prav tako pa je bil namen projekta zagotoviti uporabnikom obvladljivo, odzivno in 
uporabniško prijazno orodje za izvajanje vsakodnevnih poslovnih procesov. S 
prehodom na SAP je poslovno informacijski sistem Gorenja Skandinavien v največji 
možni meri usklajen s sistemom matične družbe (Gorenje, d. d., 2009). 

Strateška naravnanost podjetja GSK je (Gorenje, d. d., 2009): 

− da postane pomemben tržni "igralec" v vseh skandinavskih in baltskih državah, 

− da imajo najnovejši produktni asortiman za vse cenovne skupine, 

− da poudarjajo kvaliteto, dizajn in okoljsko zavednost, 

− da ponujajo trgovcem najvišjo stopnjo storitev in  

− imajo učinkovito in prilagodljivo organizacijo z zelo motiviranim osebjem ter 
dobro organizacijsko podporo iz matičnega podjetja Gorenje, d. d., Velenje. 

V samem začetku poslovanja je bilo Gorenje Skandinavien A/S prisotno le na 
danskem trgu, postopoma pa je širilo svojo dejavnost na vse trge v Skandinaviji. Sprva 
z direktnim izvozom končnemu kupcu, postopoma preko pooblaščenih izvoznikov, 
občasno tudi s skupnimi vlaganji. Leta 1997 je bila sprejeta odločitev, da se vzpostavi 
lastna prodajna organizacija na Švedskem, kasneje, leta 2001, pa tudi na Finskem ter 
leta 2003 na Norveškem. Srednjeročna strategija družbe predvideva vzpostavitev lastnih 
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tržnih organizacij na bolj ali manj vseh skandinavskih, nordijskih ter baltskih trgih. K 
tej odločitvi so pripomogle (Prešeren 2002, 18): 

− zavest o pojmovanju in razumevanju skandinavskega, nordijskega ter baltskega 
trga kot enotnega trga;  

− internacionalizacija različnih organizacijskih oblik nekaterih tržnih subjektov 
(distribucija, maloprodaja, storitvene dejavnosti) na skandinavskem ter 
baltskem trgu;  

− približevanje skandinavskih in baltskih držav EU in posledično uveljavitev 
evropskih struktur ter pravil na tem trgu;  

− delni obstoj in potreba po vzpostavitvi močne podporne organizacije s sedežem 
na Danskem, ki nudi vso centralno prodajno, poprodajno, administrativno 
podporo lokalnim tržnim aktivnostim. 

GSK je danes skupina štirih družb, matične družbe Gorenje Skandinavien A/S ter 
treh odvisnih družb. Te so: 

− Gorenje OY na Finskem,  

− Gorenje AB na Švedskem in  

− Gorenje AS na Norveškem.  

Sedež matičnega podjetja Gorenje Skandinavien A/S je na Danskem v 
Kopenhagnu. Družba je v 100odstotki lasti družbe Gorenje Beteiligungsgesellschaft 
m.b.H. s sedežem na Dunaju. Pomembno je poudariti, da zaposlujejo ljudi iz lokalnih 
krajev, da imajo lokalni naslov, telefon, itd. ter da vsa komunikacija poteka v lokalnem 
jeziku. Tudi vsi marketinški materiali in katalogi so v lokalnem jeziku (Gorenje, d. d., 
2009). 

Pri poslovanju je zelo pomembna koordinacija marketinga in prodaje. Kot pri vseh 
tržnih podjetjih so pomemben dejavnik zaposleni. V družbi GSK je trenutno zaposlenih 
65 ljudi, ki so visoko izobraženi in dobro motivirani. V največjem številu so zastopani 
Danci, za njimi Švedi, Slovenci, Finci ter Norvežani.  

Podjetja na Švedskem, Finskem in Norveškem delujejo sicer kot pravne osebe, 
vendar podjetja vsaj v smislu pravnega subjekta dejansko ne opravljajo nobenih 
poslovnih funkcij. Izvajajo prodajno-operativne aktivnosti (kontakti z kupci, tržne 
analize ipd.). V centrali na Danskem se vse poslovne funkcije načrtujejo (v smislu 
strategije in taktike), vodijo (v smislu managerskega vodenja) in evidentirajo (v smislu 
celotne administracije od fakturiranja, prodajne podpore vključno s skladiščem, 
računovodstva ter financ ter poprodajne podpore vključno s skladiščem). Na tak način 
podjetje prihrani podvajanje poslovnih funkcij, omogoči neposredno komunikacijo, 
posledično zniža svoje stroške, hkrati pa ohrani stik s kupci ter da kupcu vtis lokalne 
prisotnosti (Gorenje, d. d., 2009). 
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Na grobo bi delovna mesta zaposlenih razdelili v štiri skupine: 'key account', 
trgovski potnik, prodajni agent in notranje osebje. Vsak pa ima seveda svojo delovno 
zadolžitev. Tako za lokalno verigo trgovskih potnikov skrbijo 'key accounti'. Naloga 
notranjega osebja je odgovornost za notranjo prodajno pomoč in za določanje cen ter 
diskontov. Tako področje marketinga zastopata produktni manager in marketinški 
pomočnik. Produktni manager je odgovoren za marketing in organizacijo le-tega, 
odgovoren je tudi za pripravo marketinške predsta vitve, ki jih predstavi 'key 
accountom'. Delo marketinškega pomočnika je priprava prodajnega materiala za 
trgovske potnike, kot so letaki, katalogi ipd. Ves marketinški material je poenoten z 
materialom, ki ga pripravijo v centrali, lokalno pa poskrbijo samo za prevode v osem 
lokalnih jezikov (Gorenje, d. d., 2009). 

Podjetja v dinamičnem, globalno usmerjenem poslovnem svetu ne morejo svoje 
suverenosti utemeljevati na izoliranosti in samozadostnosti, ampak v medsebojnem 
sodelovanju ter na sodobnih poslovnih načelih in procesih. To pomeni, da je treba 
domače, nacionalne dejavnike poslovanja uskladiti s potrebami mednarodnega, tudi 
globalnega poslovanja ter preoblikovati zavest in kulturo medsebojnega trženja iz 
subjektivnega v objektivni dejavnik tako v podjetjih, dejavnostih kot v državi. Da pa 
podjetje uspešno vstopi na tuji trg, je treba proučiti okolje (Brenčič Makovec in Hrastelj 
2003, 22-23). 

Analiza okolij mednarodnega trženja je torej nujni del analize in razvoja vsakega 
trženjskega načrta in njegove izvedbe. Ob nastopih na tujih trgih ali razširitvi dejavnosti 
na trgih, kjer podjetje že deluje, je analiza okolja, v katero vstopa, še toliko bolj 
pomembna, saj gre lahko za nepoznavanje ali delno poznavanje novega okolja.  

Poznamo dvoje vrst okolij, in sicer makro in mikro okolje. Makro okolje sestavljajo 
ekonomsko, politično, tehnološko, socio-kulturno in informacijsko okolje. Kadar pa 
proučujemo mikro okolje, nas zanima tržni potencial, velikost trga, konkurenca, rast 
trga, ovire za vstop na trg ter kdo so potencialni kupci (Brenčič Makovec in Hrastelj 
2003, 29).  

3.2  Predstavitev linije Ora-Ïto 

Podjetje Gorenje je v začetku leta 2007 na tržišča po Evropi poslalo novo kolekcijo 
gospodinjskih aparatov, imenovano Kolekcija Gorenje Ora-Ïto. Gre za modno kolekcijo 
tehnološko dovršenih gospodinjskih aparatov iz Gorenja, pod katero se je podpisal 
svetovno priznani oblikovalec mlajše generacije Ora-Ïto. Kolekcija Gorenje Ora-Ïto je 
nastala iz želje, da bi sodobnemu potrošniku lahko ponudili oblikovno dovršene 
gospodinjske aparate, ki bi bili tudi cenovno dostopni širšemu krogu ljudi. Kolekcija 
Gorenje Ora-Ïto je uvedena v dveh barvnih kombinacijah, v popolnoma črni in črno-
srebrni, v Gorenju pa jo s ponosom predstavljajo kot novo klasiko kuhinje prihodnosti. 
V letu 2009 je Skupina Gorenje na trg uvedla linijo še v beli barvi. 
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Gorenje v kolekciji Gorenje Ora-Ïto združuje najnovejšo tehnologijo z odličnim in 
prepoznavnim oblikovanjem ter vrhunsko kakovostjo. V želji, da postane najbolj 
izviren, v oblikovanje usmerjen ustvarjalec izdelkov za dom na svetu, osvaja z 
izvirnostjo, tehnološkimi presežki, prefinjeno eleganco svojih izdelkov in ekološko 
ozaveščenostjo. Tako samozavestno uresničuje svojo vizijo na področju dizajna in 
utrjuje prepoznavnost med uporabniki po celi Evrope. 

O oblikovalcu Ora-Ïto  

Ora-Ïto, francoski oblikovalec mlajše generacije, ki mu zaradi eksotičnosti 
njegovega imena mnogi pripisujejo japonsko poreklo, je po rodu Francoz, rojen leta 
1977. Čeprav je odraščal v družini uveljavljenih oblikovalcev in arhitektov, Ïto ni hotel 
biti poznan le kot »sin nekoga«, ampak se je že zelo zgodaj odločil za samostojno pot 
ter se tudi z imenom poistovetil s svojo blagovno znamko Ora-Ïto. 

Mladi oblikovalec je že kot otrok vedel, kaj želi. Že pri desetih letih je cenil delo 
francoskega oblikovalca Philippa Patricka Starcka ter francoskega arhitekta Le 
Corbusierja. Njegov idol pa je bil ameriški slikar Keith Haring. Ora-Ïto ga je občudoval, 
ker je po njegovem mnenju spadal med tiste umetnike, ki so dejansko iznašli nek nov 
izraz, enako kot Van Gogh ali Picasso.  

Leta 1996 se je vpisal na Ecole de création et de design, ki se danes imenuje 
Creapole, in jo leto pozneje zapustil, z ugotovitvijo, da mu šola ne daje nobenega 
uporabnega znanja. Nekaj časa je stažiral na arhitekturi in na neki otvoritvi slikarske 
razstave srečal Rogerja Vivierja, ki mu je predlagal sodelovanje. Ïto naj bi mu pomagal 
pomladiti blagovno znamko in tako je skreiral model lahkega plesnega čevlja v 3D 
računalniški sliki. Njegov model je Vivierja navdušil, kajti virtualna slika je bila takrat 
kot orodje oblikovanja uporabljana le v avtomobilski in letalski industriji. 

Ko je pri 21-ih letih pustil študij, se je odločil, da bo zasnoval svojo blagovno 
znamko. Začel je z oblikovanjem namišljenih izdelkov blagovnih znamk svoje 
generacije, kot so Nike, Louis Vuitton, Bic, Apple. Ustvarjal je lažne virtualne oglase za 
proizvode, ki v resnici niso obstajali in jih objavljal na svoji internetni strani. Oblikoval 
je celo lažne tiskane oglase in jih objavljal kot celostranske oglase v revijah, z 
originalnim imenom in logom blagovne znamke, da je bilo videti bolj verodostojno. 

Kolekcija namišljenih izdelkov je obkrožila svet in velja za prvo pravo virtualno 
blagovno znamko. Fikcija je postala resničnost, ko so ljudje po vsem svetu začeli 
naročati njegove izdelke s spleta, ki sploh niso obstajali.  

Velike blagovne znamke so kmalu ugotovile, za kaj gre, zato so mu ponudili 
sodelovanje. Tako je Ora-Ïto začel sodelovati z največjimi svetovnimi blagovnimi 
znamkami in se iz virtualnega sveta preselil v resnični svet.  
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Svetovno znana dizajnerska blagovna znamka 

Ora-Ïto je čez noč postal medijsko zanimiva osebnost, opravil je številne intervjuje, 
med drugim tudi za New York Times, Vogue in Washington Post, njegova blagovna 
znamka Ora-Ïto pa je obkrožila svet. Ora-Ïto velja za prvo pravo dizajnersko blagovno 
znamko: z isto oblikovalsko filozofijo se Ora-Ïto lahko podpiše pod par čevljev z ozko 
visoko peto ali na hladilnik. 

Ora-Ïto velja za multimedijskega ustvarjalca, saj se je uveljavil tako v arhitekturi in 
grafiki kot na področju komuniciranja celostnih oglaševalskih in PR akcij za posamezne 
blagovne znamke. V svojem sodobnem studiu v Parizu s svojo ekipo strokovnjakov s 
posameznih področij danes ustvarja resnične izdelke ter opravlja strateško svetovanje in 
produktni dizajn za nekatere največje svetovne blagovne znamke kot so Heineken, 
Adidas, L’Oréal, Levi’s, Sagem, Toyota, Nike, Guerlain, Davidoff, Danone, LaCie or 
Christofle ... 

Ora-Ïto trenutno sodeluje tudi z nekaterimi najboljšimi izdelovalci notranje opreme 
na svetu kot so Cappellini, Magis, Zanotta, B&B Italia ter Artemide, v zadnjem letu pa 
sodeluje tudi z enim najpomembnejših evropskih proizvajalcev gospodinjskih aparatov 
Gorenje. Skupaj razvijajo vrsto izjemnih proizvodov za prihodnost. 

Sodobno oblikovanje mora biti hkrati preprosto in kompleksno 

Ora-Ïto svoj stil definira kot Simplexity, hkrati enostaven in kompleksen. Njegovi 
koncepti so drzni in razbijajo postavljene norme. Zanje prejema številne mednarodne 
nagrade, svoj čas pa preživlja v vlakih in letalih ter daje intervjuje od Amerike do 
Kitajske. Danes največje znamke, s katerimi dela, postavljajo njegov logotip poleg 
svojega. Na začetku njegove ustvarjalne poti je bilo obratno.  

Projekte izbira po svojem občutku. Preden se odloči zanj, da svojemu bodočemu 
poslovnemu partnerju v podpis posebno listino, s katero prepoveduje delo otrok. Nato 
sprejme le najboljše projekte. 
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4 ANALIZA GOSPODARSKEGA OKOLJA NA SKANDINAVSKEM 
TRGU  

4.1 Analiza makro okolja na lokalnih trgih 

V nadaljevanju bom predstavila nekaj osnovnih podatkov skandinavskih držav. 

4.1.1 Danska 

Danska meri 43.094 kvadratnih metrov, ter ima 5,5 milijona prebivalcev. Je ena 
najrazvitejših držav na svetu in je ena glavnih držav v politični in ekonomski integraciji 
Evrope. Danska je postala članica NATO leta 1949 ter Evropske unije leta 1973. Kljub 
temu da je Danska polnopravna članica EU, se je država odločila, da se ne pridruži 
Evropski monetarni uniji (EMU), Evropskemu obrambnemu združenju ter določenim 
drugim delom politik EU. Danski BDP na prebivalca je v letu 2008 znašal 42.655 EUR. 
87 odstotkov prebivalstva živi v mestih oziroma urbanih področjih. 95 odstotkov 
prebivalcev je Luteranov. 

Politični sistem 

Kraljevina Danska je ustavna monarhija s kraljico Margrethe II na čelu. Na 
predčasnih parlamentarnih volitvah sredi novembra 2007 je že tretjič dobila večino 
Liberalna stranka, ki je skupaj s Konservativno ljudsko stranko na oblasti že od leta 
2001, ko je bila Socialno-demokratska stranka prvič po letu 1924 poražena. Koalicija 
ima v parlamentu tudi podporo populistične Danske ljudske stranke. Vlado vodi Anders 
Fogh Rasmussen. Naslednje parlamentarne volitve bodo leta 2011. 

Gospodarstvo 

Danska je ena najstabilnejših držav na svetu, s trdno valuto, nizko inflacijo ter 
presežki na tekočem računu plačilne bilance in v proračunu. Zaradi nahajališč nafte in 
plina je energetsko skoraj samozadostna. Nekoč pomembno ladjedelništvo je v zatonu, 
njeno ribištvo pa je še vedno drugo v Evropi (za Islandijo). Med predelovalnimi 
dejavnostmi je najpomembnejša predelava hrane, pijač in tobaka, ki ustvarja četrtino 
celotne industrijske proizvodnje.  

Osnovo gospodarstva predstavljajo storitve (72,7 odstotka BDP), sledi industrija 
(25,9 odstotka BDP) ter kmetijstvo (1,4 odstotka BDP). Danska se lahko pohvali z 
visoko-tehnološkim kmetijskim sektorjem, sodobno, majhno ter podjetniško industrijo, 
širokimi vladnimi socialnimi ukrepi, pravični distribuciji prihodkov, udobnim 
življenjskim standardom, stabilno valuto, stabilnim političnim sistemom ter visoko 
odvisnostjo na tuje trgovanje. Stopnja brezposelnosti je dokaj nizka. 
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4.1.2 Finska 

Finska je srednje velika evropska država s 5,2 milijona prebivalci, ki meri 338 tisoč 
kvadratnih kilometrov, od česar reke in jezera predstavljajo dobrih 11 odstotkov, 
gozdovi pa 68 odstotkov površin. Obdelovalnih površin je le nekaj več kot 10 
odstotkov, stopnja urbaniziranosti pa je za evropske razmere relativno majhna (63 
odstotke). Skoraj polovica prebivalstva živi na jugu države oziroma na dobrih desetih 
odstotkih celotne površine. 

Preko 93 odstotkov prebivalstva je Fincev, ostali pa so pretežno Švedi (5,6 
odstotkov) Rusi (0,5 odstotkov) ter Estonci (0,3 odstotke). Njeno zgodovino je 
zaznamovala šest in pol stoletna vladavina Švedske in več kot stoletna vladavina carske 
Rusije, pod katero je uživala visoko stopnjo avtonomije. Članica EU je postala 1. 
januarja 1995 (hkrati s Švedsko in Avstrijo), članstvu v NATO pa se zaradi 
zgodovinskih razlogov in nasprotovanja večine prebivalstva odreka. 82,5 odstotka 
prebivalcev pripada Finski luteranski cerkvi. Uradna jezika sta finski in švedski. 

Politični sistem 

Finska je parlamentarna republika, ki je neodvisnost proglasila decembra 1917. 
Vrhovni zakonodajni organ je 200-članski parlament (Eduskunta), izvršni pa Državni 
svet (vlada). V marcu 2000 je bila za predsednico države s šestletnim mandatom 
izvoljena Tarja Halonen, ki je zmagala tudi na predsedniških volitvah januarja 2006. 
Marca 2007 je na parlamentarnih volitvah ponovno zmagala stranka Center, ki je 
oblikovala vladno koalicijo s Stranko narodne koalicije, Stranko zelenih in Švedsko 
ljudsko stranko. Vlado vodi premier Matti Vanhanen. Naslednje parlamentarne volitve 
bodo marca 2011, predsedniške pa februarja 2012. 

Gospodarstvo 

Finska nima naravnih bogastev z izjemo gozdov in voda ter manjših rudnikov 
železa, bakra in nekaterih ostalih kovin. Njen hiter gospodarski razvoj po vključitvi v 
EU je temeljil na razvoju informacijske in komunikacijske tehnologije ter zabavne 
elektronike. V zadnjih petih letih prejšnjega stoletja se je proizvodnja teh sektorjev 
povprečno letno povečala kar za 36,3 odstotka, zaradi česar se je delež predelovalne 
industrije v BDP povečal na izjemno visokih 28,4 odstotka. Zaradi takšnega razvoja in 
velikih naložb v šolstvo (za raziskave in razvoj namenja v primerjavi s številom 
prebivalstva drugi največji delež na svetu) je na prvem ali drugem mestu v svetu po 
dostopnosti in kvaliteti informacijske tehnologije, uporabe računalnikov in interneta, 
mobilnih telefonov in elektronskega bančništva.  

Storitve predstavljajo 64 odstotke BDP, industrija 33,2 odstotke ter kmetijstvo 2,8 
odstotka. Finska velja za socialno prijazno državo s stabilnim makroekonomskim 
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okvirom. Stopnje inflacije so ene najnižjih na svetu, država pa vzdržuje vsakoleten 
presežek v javnih financah in na tekočem računu plačilne bilance. Takšen razvoj je 
pripomogel, da se Finska po višini nominalnega BDP na glavo prebivalca uvršča med 
deset najbogatejših držav na svetu. 

4.1.3 Norveška 

Norveška, uradno Kraljevina Norveška, je država in ustavna monarhija v Severni 
Evropi, ki zaseda zahodni del Skandinavskega polotoka. Meji na Švedsko, Finsko in 
Rusijo. Razdalja od skrajnega severa do skrajnega juga Norveške je bistveno večja od 
razdalje med njenim skrajnim vzhodom in zahodom. Deželo odlikuje razčlenjena obala 
ob Severnem Atlantskem oceanu s številnimi fjordi. 

Politični sistem 

Norveška je ustavna monarhija s parlamentarnim sistemom vladanja. Kraljeva hiša 
je veja plemenite družine Glücksburg, izvirno iz nemškega Schleswig-Holsteina. Kralj 
Harald V. opravlja pretežno ceremonialne funkcije, a ima na svoje državljane vpliv kot 
simbol narodne enotnosti. V zunanji politiki si Norveška prizadeva za dobre odnose z 
Evropsko unijo, a po dveh neuspelih referendumih o vstopu (1972 in 1994) ostaja 
vključena le v EFTO. Kljub temu je vključena v Schengenski sporazum. 

Država je tudi članica Nordijskega sveta, OECD, OVSE, OZN in drugih 
mednarodnih organizacij. Obrambna politika Norveške se močno naslanja na dobre 
odnose z ZDA. Država je ustanovna članica zveze NATO in je ob invaziji leta 2003 kot 
del koalicije voljnih poslala v Irak svoje vojake. Od leta 1992 je tudi pridružena članica 
Zahodnoevropske unije. 

Gospodarstvo 

Norveška sodi med gospodarsko najrazvitejše države na svetu, kljub zelo 
neugodnim naravnim razmeram za kmetijstvo in odmaknjanosti od osrednjih delov 
Evrope. Norveška ekonomija temelji na kapitalizmu, ki je kombinacija prostega trga in 
državne intervencije. Država kontrolira samo ključna področja, kot je na primer naftni 
sektor. Vse do odkritja velikih nahajališč nafte in zemeljskega plina pod severnim 
morjem ob koncu šestdesetih let je njeno gospodarstvo temeljilo na ribištvu in 
proizvodnji energetsko zahtevnih industrijskih izdelkov (aluminij in druge barvne 
kovine, umetna gnojila). Danes pa je Norveška močno odvisna od izčrpavanja nafte in 
mednarodnih cen le-te. Norveška je na tretjem mestu po izvozu nafte za Saudsko 
Arabijo in Rusijo. Norveška je ustanovila naftni sklad, ki je 1. aprila 2004 presegel 
vrednost 119 mrd USD; namenjen je za finančne državne programe za čas, ko se bosta 
naravna vira (nafta in zemeljski plin) izčrpala.  



Analiza gospodarskega okolja na skandinavskem trgu  

20 

4.1.4 Švedska 

Švedska je po površini ( skoraj pol milijona kvadratnih kilometrov) tretja največja 
država v Zahodni Evropi, po številu prebivalstva pa ena od najmanjših (dobrih 9 
milijonov prebivalcev). Spada med najrazvitejše in najbogatejše države z enim od 
najbolje razvitih socialnih sistemov na svetu. Po starosti prebivalstva se za Italijo in 
Grčijo uvršča na tretje mestu na svetu. 85 odstotkov prebivalstva živi v mestih, v 
zadnjih letih pa narašča število priseljencev (Švedov je 88 odstotkov). 

Politični sistem 

Švedska je parlamentarna monarhija, »šef« države je kralj Karl XVI Gustav. Na 
parlamentarnih volitvah leta 2002 je že četrtič zaporedoma zmagala Socialdemokratska 
stranka, vendar je bila na volitvah v septembru 2006 po sedemnajstih letih poražena. 
Novo vlado, ki jo sestavlja koalicija štirih desno-sredinskih strank, imenovana 
Zavezništvo za Švedsko, vodi predsednik Zmerne stranke Fredrik Reinfeldt. Naslednje 
parlamentarne volitve bodo septembra 2010. 

Gospodarstvo 

Razmah interneta je spodbudil hiter razvoj sektorja informacijske tehnologije, tako 
da je Švedska s številnimi novoustanovljenimi podjetji s to dejavnostjo postala ena od 
vodilnih lokacij na svetu. Kljub temu, da je Švedska visoko razvita država, je bila njena 
gospodarska rast v povprečju zadnjih petih let (3,2 odstotka) višja od povprečja EU15, 
kar je delno tudi posledica njenega nečlanstva v Ekonomsko monetarni uniji. V 2008 pa 
je Švedska zabeležila padec BDP v višini 0,2 odstotka, ki naj bi se leta 2009 le še 
povečal. Med razvitimi državami na severu bo, po mnenju vodilnih analitikov, švedsko 
gospodarstvo utrpelo najhujše posledice krize. Ena izmed rešitev naj bi bila sprememba 
fiskalne in monetarne politike. 

Švedska je bogata s surovinami, predvsem z lesom, je pa tudi največja proizvajalka 
železa, svinca, srebra in zlata, in druga največja proizvajalka bakra in cinka med 
državami EU15. Proizvodnja kovin je bila osnova za razmah jeklarske, avtomobilske in 
letalske industrije. Javni sektor ima pomembno vlogo v gospodarstvu: zaposluje 30 
odstotkov vse zaposlene delovne sile, proračunski prihodki znašajo kar 55 odstotkov 
BDP, javna poraba predstavlja visokih 26,5 odstotka BDP, investicijska pa le 17,5 
odstotka.  

Kot v večini visoko razvitih držav ima storitveni sektor najvišji delež v BDP (70,5 
odstotkov v letu 2008), v zadnjih desetih letih se je ponovno okrepil predelovalni sektor 
(22,8 odstotka BDP v letu 2008), medtem ko se je prispevek kmetijstva, ribištva in 
gozdarstva zmanjšal na 1,6 odstotka v letu 2008. 
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Kot sem omenila v teoretičnih izhodiščih, obstaja več modelov ter strategij vstopa 
na tuje trge. Bistvenega pomena za podjetje je, da pred vstopom na tuji trg preuči 
njegove politične ter gospodarske dejavnike. Na podlagi teh dejavnikov, ki nam povedo 
o prebivalstvu, strukturi prebivalstva ter tudi o standardu, ki prevladuje v tej državi, se 
odloči za model vstopa. 

Na podlagi proučevanih političnih in gospodarskih razmer v skandinavskih državah 
bi se Gorenje odločilo za Uppsala model. Ta model temelji na hipotezi: Več kot si 
podjetje pridobi mednarodnih izkušenj, bolj je aktivno ter intenzivno. Temelj modela je 
učenje z izkušnjami in poglabljanje v nujnost mednarodne prodaje in proizvodnje. Torej 
so bistvenega pomena tudi podatki o gospodarski rasti omenjenih držav. Gorenje pred 
vstopom na tuje trge dejansko ne more natančno napovedati količine prodaje ter njene 
rasti ali padca, ampak se lahko tega uči z izkušnjami. Prenasičen evropski trg zahteva 
nove poti in izboljšave prodora na tuje trge. Običajno je za Uppsala metodo značilno, da 
v začetku podjetje vstopa na tuje trge v izvozni obliki in ne tako, da odpre v določeni 
državi svojo poslovno enoto. Ta način poslovanja ne velja za Gorenje, saj se je Gorenje 
takoj ob vstopu na skandinavski trg odločilo za odprtje svoje podružnice, kar se je 
izkazalo za pozitivno. S pridobljenimi izkušnjami na tem trgu si bo krepilo položaj 
poznanega proizvajalca gospodinjskih aparatov, kar mu ob sodelovanju z znanimi 
svetovnimi oblikovalci ne bo težko tudi v prihodnje. 
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5 VSTOP KOLEKCIJE ORA-ÏTO NA SKANDINAVSKI TRG  

5.1 Predstavitev izdelkov 

V izdelkih kolekcije Ora-Ïto se prepleta okolju prijazna in futuristično linija. Oblika 
razkriva eleganco, čistost, preprostost. Rojena je modna kolekcija gospodinjskih 
aparatov, ki jo sestavljata dve skupini izdelkov: 

− v črno/nerjavni kombinaciji (Kolekcija Gorenje Ora-Ïto Silver), 

− popolnoma črna (Kolekcija Gorenje Ora-Ïto Black). 

Izdelki kolekcije so prepoznavni po dovršenih zaobljenih linijah, tako hladilno-
zamrzovalnih aparatov, pečic, kuhališč in nap kot tudi dekorativnih plošč za 
mikrovalovne pečice in pomivalne stroje. Tako zajemajo vse tri proizvodne sklope 
skupine Gorenje, ki so: hladilno-zamrzovalni aparati (v nadaljevanju HZA), kuhalni 
aparati (v nadaljevanju KA) in pralno-pomivalni aparati (v nadaljevanju PPA). 

Elegantna vrata iz črnega stekla so v popolnem sožitju z linijami ročajev iz 
česanega aluminija v nerjavni ali črni izvedbi. Skupaj pripovedujejo vedno moderno 
zgodbo prepletanja kovine in stekla. V enakem slogu kolekcijo gospodinjskih aparatov 
oblikovno dopolnjujejo tudi dekorativne plošče za pomivalne stroje in mikrovalovne 
pečice. 

Kolekcija je sestavljena iz 14 različnih modelov vrhunskih gospodinjskih aparatov 
in štirih dekorativnih plošč:  

− samostojni in vgradni hladilno-zamrzovalni aparati, 

− vgradne pečice, 

− steklokeramični kuhalni plošči – hi-light, 

− steklokeramična kuhalna plošča – indukcija, 

− kuhinjske nape – vertikalna, izvlečna, kaminska, 

− dekorativne plošče za pomivalne stroje in mikrovalovne pečice. 

5.1.1 Sklop HZA 

Vrata hladilnega in zamrzovalnega dela aparata iz nove kolekcije Gorenje Ora-Ïto, 
oblečena v zgolj črno steklo in premišljeno oblikovan aluminijasti ročaj v nerjavni ali 
črni izvedbi, prinašajo v domove modno urbano arhitekturo kovine in stekla. Na voljo 
so tako vgradni kot samostojni modeli najvišjega energijskega razreda A+. 
Antibakterijsko zaščitena oprema notranjosti v beli barvi s halogensko osvetlitvijo bo ob 
ravno pravšnji razporeditvi polic in predalov, zadostila vsem standardom sodobnih 
uporabnikov. Samostojni model vključuje tudi posebej oblikovano kovinsko polico za 
steklenice.  
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5.1.2 Sklop KA 

Pečice  

Elegantne, grafitno črne steklene površine v celoti pokrivajo dekorativne plošče 
nove kolekcije, tudi vrata pečic. K še bolj elegantnemu in modnemu videzu pripomorejo 
ročaji iz česanega aluminija tudi pri pečicah v nerjavni ali črni izvedbi. 

Serija multifunkcionalnih pečic najvišjega energijskega razreda A kolekcije 
Gorenje Ora-Ïto bo zadostila vsem standardom sodobnih uporabnikov. Pečice se 
ponašajo z ultra hladnimi vrati, dinamičnim sistemom hlajenja DCS in praktičnimi 
teleskopskimi vodili. Notranjost pečic je prevlečena z visoko kakovostnim emajlom 
EcoClean, ki bistveno pripomore k enakomerni razporejenosti toplote v notranjosti 
pečice in omogoča odlično peko. Tu pa je še 'aqua clean' funkcija za hitro čiščenje brez 
čistil, ki je tako učinkovito in okolju prijazno. 

Kuhalne plošče in nape 

Steklokeramične kuhalne plošče so, za razliko od drugih gospodinjskih aparatov, 
temeljile na črnem steklu že od nekdaj. Ostali aparati iz kolekcije Gorenje Ora-Ïto so v 
črno steklo odeti po zamisli oblikovalca.  

Robovi kuhališč so spredaj brušeni, na robovih pa zaobljeni. Kuhalne plošče imajo 
senzorsko upravljanje na dotik, pri indukciji pa naj omenim še posebno 'power boost' 
funkcijo, ki še dodatno pospeši delovanje kuhalne plošče. 

Bogat je tudi izbor nap. Kupcem je na voljo vertikalna, izvlečna in kaminska 
odzračevalna napa z različnimi nastavitvami moči, maščobnim filtrom ter halogensko 
osvetlitvijo. S svojo eleganco in prefinjenimi oblikami napa iz nove kolekcije nima le 
uporabniške vrednosti odvajanja odvečne pare in vonjav, pač pa je tudi izjemno estetsko 
dovršen element Ora-Ïto kolekcije. 

5.1.3 Sklop PPA 

Dekorativne plošče za mikrovalovne pečice in pomivalne stroje  

Grafitno črno stekleno ploščo dopolnjuje aluminijast ročaj v črni ali nerjavni 
izvedbi. Kompleksno tehnologijo gospodinjskih aparatov, ki je skrita za minimalistično 
stekleno fasado, lahko le zaslutimo. Modno oblikovane dekorativne plošče iz kolekcije 
Gorenje Ora-Ïto lahko polepšajo videz že obstoječega, popolnoma integriranega 
pomivalnega stroja (katerikoli model širine 60 cm) ali mikrovalovne pečice ter celostno 
izpopolnijo videz kuhinje.  
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Ora-Ïto White 

V začetku leta 2009 je Skupina Gorenje, d. d., na trg lansirala tudi kolekcijo Ora-Ïto 
White. Kolekcija je že bila predstavljena v mesecu avgustu 2008 na sejmu IFA Berlin, 
enem največjih sejmov elektronike na svetu. Podjetje verjame, da bo tudi ta kolekcija 
poskrbela za vznemirjenje tako med kupci kot tudi med strokovnjaki, ravno tako kot se 
je to zgodilo s kolekcijo v črni barvi. Dovršena harmonija elegantnih, svetlečih površin 
belega stekla in zaobljenih oblik ročajev iz brušenega aluminija bo očarala in prinesla v 
kuhinjo pridih svežine, ki jo lahko prinese le odsev beline. 
Kolekcija Gorenje Ora-Ïto White vključuje naslednje izdelke: 

− samostojni kombiniran hladilnik / zamrzovalnik – no-frost, 

− vgradna pečica z elektronskim programskim modulom, 

− steklo-keramična indukcijska kuhalna plošča – širine 60 cm, 

− plin na steklu – širine 60 cm, 

− dekorativna fronta za pomivalni stroj - višine 72 cm, 

− dekorativna fronta za mikrovalovko z dvižnim sistemom – višine 45,8 cm, 

− vertikalna kuhinjska napa – širine 55 cm. 

5.2 Trženjski splet linije Ora-Ïto 

Strategija ustvarjanja močne panevropske znamke Gorenje s poudarkom na dizajnu 
je bila osnovno vodilo na področju marketinga od leta 2007. 

V letu 2008 je Skupina Gorenje podvojila delež posebnih – dizajnskih linij aparatov 
v celotni strukturi proizvedenih in prodanih aparatov na osrednji proizvodni lokaciji v 
Velenju. Gorenje deluje v močno globalizirani panogi z nizkimi stopnjami rasti. To je 
razlog za neprestano izboljševanju konkurenčne sposobnosti.  

Prednosti Gorenja so:  

− tradicija izdelovanja gospodinjskih aparatov,  

− aktivno ter dolgoletno delovanje na mednarodnih trgih,  

− dobro in tesno sodelovanje s ključnimi kupci, 

− dobro izgrajena prodajna in po-prodajna mreža v Evropi,  

− dobro pozicionirana blagovna znamka na ključnih trgih,  

− moderna oblika aparatov ter dobro razmerje med kakovostjo in ceno,  

− fleksibilnost in sposobnost hitrega odziva na zahteve in potrebe trga in 

− pripadnost zaposlenih in dobro strokovno usposobljen kader. 

Ob pričetku prodaje je bila celotna kolekcija predstavljena v posebej za ta namen 
narejeni mobilni futuristični kuhinji, ki jo je podjetje v promocijske namene postavili na 
ogled v centru Kopennhagena. Celotni dogodek je bil podprt s TV kampanijo in tudi na 
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različne druge načine npr. s tiskanimi oglasi, mimoidočim pa so bile na voljo različne 
brošure. Zelo aktivno pa je oglaševanje nove kolekcije Ora-Ïto potekalo tudi preko 
spletnih strani Gorenja Skandinavija. Za vse potencialne kupce in dealerje je bil razvit 
tudi širok nabor različnih daril Ora-Ïto.  

Podjetje Gorenje na skandinavskem trgu oglašuje preko oglasov na TV ter v raznih 
revijah. Samo podjetje je močno prisotno tudi na vseh večjih sejmih v tem delu Evrope, 
kjer predvsem predstavljajo nove izdelke, kamor nedvomno spadajo tudi izdelki 
kolekcije Ora-Ïto, ki je bila najprej predstavljena na sejmu v Nemčiji, kjer je doživela 
velik uspeh. 

5.3 Analiza prodaje izdelkov Ora-Ïto 

V obdobju od 1. 1. 2007 do 30. 9. 2008 je podjetje Gorenje prodalo več kot 88.000 
kosov design linije Ora-Ïto. Največ je bilo prodanih aparatov iz sklopa kuhalnih 
aparatov KA (58.184 kosov), sledil ji je sklop HZA, kjer je bilo prodanih 13.121 kosov, 
nap te linije je bilo prodanih 10.080 kosov in nekaj manj kot 7.100 je bilo prodanih 
dekorativnih plošč.  

5.3.1 Sklop kuhalnih aparatov 

V sklopu KA je bilo skupno prodano 58.184 kosov. Najbolj je bila prodajana 
vgradna pečica z oznako ORA-E. Teh je bilo v obdobju od 1. 1. 2007 do 30. 9. 2008 
prodanih nekaj manj kot 13.000 kosov. Ta vgradna pečica je na voljo tudi v kombinaciji 
s črnim ročajem, ki imajo oznako B1-ORA-E. Teh je bilo prodanih nekaj manj kot v 
srebrni različici, natanko 12.100 kosov. Tudi peti in šesti najbolj prodajan izdelek te 
linije sta vgradni pečici z oznakami ORA-S B1, in ORA-S B2, ki sta bili prodani v 
nekaj več kot 11.700 kosih. 

Po številu prodanih aparatov so vgradnim prečicam sledila kuhališča. Najbolj 
prodajano kuhališče z oznako ECT680 –ORA-E je bilo skupno prodano v 10.604 kosih. 
Sledila je še ena kuhalna plošča z oznako ECT600-ORA-E. Teh je bilo prodanih 6.352 
kosov.  

Kuhališči z oznakama EIT695-ORA-E in GH564-ORA-E sta bili skupno prodani v 
nekaj manj kot 4.500 kosih. 



Graf 5.1 Število prodanih aparatov linije Ora

Vir: Gorenje, d. d., 2008.

5.3.2 Sklop hladilno zamrzovalnih aparatov

Najbolj prodajana aparata v tem sklopu sta bila vgradni (RKI ORA 
(RK ORA S) kombinirani hladilnik/zamrzovalnik. Bilo je prodanih kar slabih 10.000 
kosov. Ostali izdelki iz tega sklopa so bili skupno prodani v dobrih 5.250 kosih. Sem 
spadajo tudi dekorativne plošče za zamrzovalne aparate.

5.3.3 Sklop nap 

Na voljo v prodaji so bile tri različne kuhinjske nape. Med seboj so se razlikovale 
samo v designu, funkcije pa so pri vseh treh izdelkih iste. Najbolje je bila prodajana 
napa z oznako DFG 602-ORA
552-ORA-S, ki jo je Gorenje prodalo v več kot 3.500 kosih. Najslabše izmed treh je bila 
prodajana napa z oznako DKG 902

5.3.4 Sklop dekorativnih plošč

V sklop dekorativnih plošč spadajo dekorativne plošče za mikrovalovne peči
pomivalne stroje. Skupno je bilo prodanih 7.020 kosov. Največ dekorativnih plošč je 
bilo prodanih za pomivalne stroje 
ji je prodaja dekorativne plošče za mikrovalovno pečico, prav tako v srebrn
Prodanih je bilo 2.345 kosov. 
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Število prodanih aparatov linije Ora- Ïto na skandinavskem trgu

, 2008. 

Sklop hladilno zamrzovalnih aparatov 

Najbolj prodajana aparata v tem sklopu sta bila vgradni (RKI ORA E) in samostojni 
(RK ORA S) kombinirani hladilnik/zamrzovalnik. Bilo je prodanih kar slabih 10.000 
kosov. Ostali izdelki iz tega sklopa so bili skupno prodani v dobrih 5.250 kosih. Sem 
spadajo tudi dekorativne plošče za zamrzovalne aparate. 

ljo v prodaji so bile tri različne kuhinjske nape. Med seboj so se razlikovale 
samo v designu, funkcije pa so pri vseh treh izdelkih iste. Najbolje je bila prodajana 

ORA-S v kar 4.320 kosih. Sledila ji je napa z oznako DKG 
ki jo je Gorenje prodalo v več kot 3.500 kosih. Najslabše izmed treh je bila 

z oznako DKG 902-ORA-E, ki so jo prodali v več kot 2.200 kosih.

Sklop dekorativnih plošč 

V sklop dekorativnih plošč spadajo dekorativne plošče za mikrovalovne peči
pomivalne stroje. Skupno je bilo prodanih 7.020 kosov. Največ dekorativnih plošč je 
bilo prodanih za pomivalne stroje – v srebrni barvi jih je bilo prodanih 2.344, sledila pa 
ji je prodaja dekorativne plošče za mikrovalovno pečico, prav tako v srebrn
Prodanih je bilo 2.345 kosov.  
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5.3.5 Skupna prodaja po tržnih področjih

Najuspešneje se je linija Ora
nekaj manj kot 26.000 kosov. Drugo mesto glede na količinsko prodajo je zasedla 
Danska, pod katero spada celoten skandinavski trg. Gorenje je prodalo na danskem trgu 
nekaj več kot 10.000 aparatov. Danski sta sledili Ukrajina in Bolgarija, kjer je v vsaki 
državi bilo prodanih okoli 8.000 kosov izdelkov. 

Graf 5.2 Skupna prodaja po 

Vir: Gorenje, d. d., 2008.

Gorenje je na skandinavski trg prodalo 10.028 kosov linije Ora
izdelkov so prodali na Danskem (5716 kosov), sledila je Švedska (1765 kosov), nato 
Norveška (1604 kosov), Finska (431 koso
najslabše pa so kupovali prebivalci Litve, ki so skupno kupili 140 kosov te linije.
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Skupna prodaja po tržnih področjih 

Najuspešneje se je linija Ora-Ïto prodajala na ruskem trgu, kjer je bilo prodanih 
nekaj manj kot 26.000 kosov. Drugo mesto glede na količinsko prodajo je zasedla 

spada celoten skandinavski trg. Gorenje je prodalo na danskem trgu 
nekaj več kot 10.000 aparatov. Danski sta sledili Ukrajina in Bolgarija, kjer je v vsaki 
državi bilo prodanih okoli 8.000 kosov izdelkov.  

Skupna prodaja po kosih po tržnih področjih (T) 

, 2008. 
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izdelkov so prodali na Danskem (5716 kosov), sledila je Švedska (1765 kosov), nato 
Norveška (1604 kosov), Finska (431 kosov), Latvija (201 kosov), Estonija (170 kosov), 
najslabše pa so kupovali prebivalci Litve, ki so skupno kupili 140 kosov te linije.
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Vir. Gorenje, d. d., 2008.

V naslednjih nekaj odstavkih bom analizirala prodajo 
glede na prodajne artikle, ki so bili na voljo. Potrošnikom so bile na voljo vgradne 
pečice, dekorativne plošče in vgradni hladilniki v dveh osnovnih različicah, vsaka 
izmed njiju pa je bila na voljo v dveh barvnih kombinacijah 
so lahko izbirali med tremi vr
Med dekorativnimi ploščami so kupci imeli na voljo dva tipa dekorativnih plošč, tudi t
dva tipa sta bila na voljo v že prej omenjenih barvnih kombinacijah.

5.4 Vgradne pečice 

Skupno je bilo na skandinavskem trgu v obdobju od 1.
prodanih 3.394 vgradnih pečic. Najbolj so se prodajale na Danskem, kjer je Skupina 
Gorenje prodala 1.935 teh izdelkov. Najmanj so teh pečic prodali v Estoniji, 49. Na 
Švedskem so prodali 601 kos, na Norveškem 543 kosov, v državi Finski 146 kosov, v 
Litvi 50 in v Latviji 70 pečic. Skupno gledano so na skandinavskem trgu prodali skoraj 
10 odstotki vseh prodanih vgradnih pečic, ki so se prodajale v več kot 40
sveta.  

5.5 Prostostoječi hladilniki

Skupaj je bilo na skandinavskem trgu prodanih 2001 h
prosto stoječih hladilnikov kot vgr
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V naslednjih nekaj odstavkih bom analizirala prodajo oblikovane 
glede na prodajne artikle, ki so bili na voljo. Potrošnikom so bile na voljo vgradne 
pečice, dekorativne plošče in vgradni hladilniki v dveh osnovnih različicah, vsaka 

ju pa je bila na voljo v dveh barvnih kombinacijah – črni in srebrni. Potrošniki
so lahko izbirali med tremi vrstami nap, ki so se vizualno med seboj precej razlikovale. 
Med dekorativnimi ploščami so kupci imeli na voljo dva tipa dekorativnih plošč, tudi t
dva tipa sta bila na voljo v že prej omenjenih barvnih kombinacijah. 

 

Skupno je bilo na skandinavskem trgu v obdobju od 1. 1. 2007 do 30.
prodanih 3.394 vgradnih pečic. Najbolj so se prodajale na Danskem, kjer je Skupina 
Gorenje prodala 1.935 teh izdelkov. Najmanj so teh pečic prodali v Estoniji, 49. Na 
Švedskem so prodali 601 kos, na Norveškem 543 kosov, v državi Finski 146 kosov, v 

tvi 50 in v Latviji 70 pečic. Skupno gledano so na skandinavskem trgu prodali skoraj 
vseh prodanih vgradnih pečic, ki so se prodajale v več kot 40
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Tabela 5.1 Število prodanih gospodinjskih aparatov v skandinavskih državah 

 
vgradne 
pečice 

hladilniki 
dekorativne 

plošče 
kuhališča nape 

vgradni 
hladilniki 

Danska 1935 960 951 824 818 240 
Švedska 601 298 294 255 254 71 
Norveška 543 270 266 232 227 69 
Finska 146 73 71 62 78 20 

Skupaj 3225 1601 1582 1373 1377 400 

Vir: Gorenje, d. d., 2008. 

Glede na predstavljene podatke lahko zaključim, da so na skandinavskem trgu 
izdelki podjetja Gorenje dobro prodajani in tudi prepoznavni v veliki množici izdelkov 
gospodinjskih aparatov. Sama blagovna znamka je med konkurenčnimi dobro znana in 
se potrošniki zanjo tudi odločajo. Dejstvo je, da izdelki kolekcije Ora-Ïto spadajo v 
visok cenovni razred, zato tudi ni pričakovati množičnih nakupov tovrstnih izdelkov. 

Analiza skandinavskega trga ter prodaje izdelkov Ora-Ïto na teh trgih je pokazala, 
da podjetje uspešno prodaja svoje izdelke na njem. Čeprav je po poročilih o prodanih 
izdelkih v prednosti ruski trg, ne smemo zanemariti dokaj obetavnih števil prodanih 
kosov izdelkov linije Ora-Ïto. To pa zaradi tega, ker je ta linija namenjena višjemu 
sloju, torej ciljni skupini ljudi. Prav zaradi tega se omenjena kolekcija ne prodaja 
množično kot ostali izdelki podjetja Gorenje. Bistvenega pomena je, da je ciljno 
usmerjena skupina sprejela izdelke podjetja ter jih uporablja, kar kaže na to, da je 
podjetje z vstopom na skandinavski trg doseglo svoj namen. Podjetje na tem trgu ni le 
prisotno, ampak je tudi uspešno in se nenehno razvija s prodajo že uveljavljenih ter tudi 
novih izdelkov. 

5.6 Predlogi za izboljšave 

Gorenje Skandinavien bi po mojem mnenju moral dati večji poudarek tržnemu 
komuniciranju. Tržno komuniciranje je del trženjskega spleta, ki je med najbolj 
pogostimi in splošnimi instrumenti trženja. Sestavljajo ga štiri sestavine ali 4P (Brenčič 
Makovec in Hrastelj 2003, 188): 

− izdelka (product), 

− cene in prodajnih pogojev (price), 

− prodajnih poti ali distribucije (place) in 

− tržnega komuniciranja. 

Nekateri avtorji pa navajajo še dodatne P-je, in sicer: 

− ljudi (people), 
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− postopke (processes), 

− zunanjo podobo (physical evidence), 

− moč udeležencev (power), 

− zagotovitev storitev (provision of services) in 

− odnose z javnostmi (public relations). 

Komunikacijski splet ali komunikacijske poti sestavljajo (Kotler 1996, 596-597): 

− oglaševanje je katera koli plačana oblika ponudnikove neosebne predložitve 
izdelkov, storitev, znanja itd. z enim ali več komercialno razpoložljivimi 
mediji, ki spadajo pod oglaševaje; ti so: tiskani in radiotelevizijski oglasi, 
zunanja stran embalaže, priloge v embalaži, filmi, brošure in knjižice, letaki in 
zgibanke, ponatisi oglasov, oglasne deske, znaki na prikazovalnikih, 
prikazovalniki na prodajnih mestih, avdiovizualni materiali, simboli in logotipi; 

− pospeševanje prodaje ali pripomočki, ki ne terjajo posebnih medijev, marveč 
potekajo kot stranska dejavnost. S temi pripomočki se kratkoročno spodbujajo 
nakupi. Sem spadajo nagradna tekmovanja, igre, žrebanja, darila, vzorci, sejmi 
in prodajne razstave, predstavitve, kuponi, znižanja, nizkoobrestni krediti, 
zabave, prodaja »staro za novo«; 

− odnosi z javnostmi so posebne novice o podjetju ter njihovih izdelkih ali 
storitvah, njegovih zmožnostih itd. Sproži jih podjetje samo, objavijo pa 
neodvisne osebe, ki imajo lahko pri porabnikih večjo težo objektivnosti. Orodja 
pa so naslednja: tiskovna sporočila, govori, seminarji, letna poročila, 
dobrodelna darila, sponzorstvo, objave, odnosi s krajevnim okoljem, lobiranje, 
predstavitvena oblačila, revije podjetij; 

− osebne prodaje kot ustne predstavitve izdelkov, storitev, sposobnosti izdelave 
itd. osebam, ki kupujejo, ki o nakupih odločajo in nanje vplivajo. Pomembne so 
zlasti v medorganizacijskem trženju, ko so lahko tudi samostojna prodajna pot. 
Osebne prodaje so tesno povezane s poslovnimi pogajanji. Pod osebno prodajo 
štejemo: prodajne predstavitve, prodajna srečanja, spodbujevalne programe, 
vzorce, sejme in prodajne razstave;  

− neposredno trženje je komuniciranje z določenimi obstoječimi in možnimi 
odjemalci po pošti, telefonu ali na drug neoseben način ter ugotavljanje, kako 
se odzivajo. Orodja neposrednega trženja so: katalogi, neposredna pošta, 
trženje po telefonu, elektronska prodaja, televizijska prodaja. 

Vsa promocijska politika na skandinavskem trgu in izvedba se vodi in pripravlja v 
centrali na Danskem. V sklop tega sodijo vsi promocijski materiali (katalogi, 
prezentacije, oglasi, promocijska darila), vse informacije in gradiva o produktih in vsi 
ceniki. Glede na dejstvo, da je potrebno vsa navedena gradiva prevesti v lokalne jezike, 
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Gorenje uporablja ali lastne (hišne) resurse ali pa zunanje izvajalce. Poleg sprotnih 
promocijskih akcij večje promocijske akcije izvajajo dvakrat letno – v spomladanskem 
in jesenskem terminu. Vsaka večja akcija (npr. uvedba novih produktov) zahteva 2-3 
mesece Le ob ustrezni najavi pri kupcih dosežejo poln in zaželen učinek take akcije 
(Prešeren 2002, 23). 

Pri samem tržnem komuniciranju mora biti podjetje pozorno na ciljno skupino, ki 
jo želi doseči. Ker je linija Ora-Ïto namenjena ciljni skupini – ljudem, ki želijo imeti 
drugačne izdelke (trendovsko oblikovane a še vedno preproste za uporabo) – bi bila 
potrebna še večja prisotnost na sejmih za dom. Čeprav je Gorenje že več let prisotno in 
uspešno promovira izdelke na mednarodnem sejemu IFA, ki velja za enega največjih 
sejmov zabavne elektronike in gospodinjskih aparatov na svetu, bi morali dati malo 
večji poudarek tudi posameznim državam in promocije znotraj njih. Ker živimo v dobi 
interneta in si brez njega sploh ne znamo več predstavljati vsakdana, predlagam tudi 
povečano oglaševanje na spletnih straneh in tudi spletno prodajo aparatov.  

Podjetju bi vsekakor priporočila, da uporabi tudi internet kot spletno mesto, kjer se 
srečujeta ponudba in povpraševanje. Spletna stran mora biti oblikovana glede na ciljno 
usmerjeno skupino, kateri so izdelki namenjeni, da si jo bo vsak izmed njih z veseljem 
pogledal. Spletna stran mora biti atraktivna. Izdelke je treba predstaviti glede na svoj 
namen. 

Sama predstavitev izdelkov ter njihov suhoparen opis lastnosti, ki jih imajo, ne bo 
tako prepričala kupca, kot če modno oblikovan hladilnik postavimo v opremo sodobne 
kuhinje. Zraven dodamo še mikrovalno pečico ter ostale aparate gorenja, linije Ora-Ïto. 

Gorenje ima v vseh skandinavskih državah izdelano vizualno zelo privlačno spletno 
stran v njihovem materinskem jeziku. Le Litva nima svoje spletne strani, vendar pa jo 
oblikovalci že izdelujejo.  

Samo tržno komuniciranje še zdaleč ne proda izdelkov. Pomemben je tudi pristop 
do kupcev. Kot sem že omenila gre za določeno ciljno skupino, zato se je potrebno 
posvetiti ter analizirati nakupne odločitve te ciljne skupine. Podjetje tudi ne sme 
pozabiti na dodatne ponakupne aktivnosti, kar pomeni, da lahko kupci vrnejo izdelek, 
da ga imajo možnost servisirati ipd. Torej je potrebno v teh državah omogočiti tudi 
ponakupno aktivnost, katera bo prepričala kupce k nakupu, saj bodo vedeli, da lahko 
aparat v življenjski dobi tudi servisirajo. 
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6 ZAKLJUČEK  

Diplomsko delo je nastalo na zamisli, da morajo slovenska podjetja zaradi 
premajhnega slovenskega trga poslovati tudi na tujih trgih. Vstopov na tuje je več vrst, 
nekateri so opisani v sami nalogi. Pomembno je, da podjetje v tujini najde tržno nišo ter 
temu ustrezno prilagodi tudi svojo vstopno strategijo. 

Podjetje Gorenje se je po razpadu Jugoslavije, kjer je imelo veliko tržno nišo, 
usmerilo na evropski trg, kamor spadajo tudi skandinavske države. Vstop na te trge ni 
bil enostaven, saj gre za močno razvite države, katerih standard je povsem drugačen, 
zato je tudi težko zadovoljiti kupce, predvsem zahtevne ter take, ki imajo dovolj 
sredstev, da si lahko privoščijo izdelke kolekcije Ora-Ïto. Izdelki te kolekcije so namreč 
zasnovani trendovsko in futuristično in dosegajo visok cenovni razred, torej so primerni 
za bolj elitni krog odjemalcev. 

Sama zamisel izdelkov je idealna za skandinavski trg, predvsem za kupce, ki imajo 
drugačne želje in si lahko tovrstne izdelke tudi privoščijo. Sam trženjski splet se ne 
razlikuje od ostalih izdelkov, s tem da je samo trženje bolj usmerjeno na prikazovanje 
na elitnih sejmih, kjer se zbira smetana družbe, ki sledi trendom opremljanja stanovanj 
ter bivalne kulture. 

Prodaja je v skandinavskih državah zadovoljiva, seveda je interes podjetja, da se le 
ta nenehno povečuje, kar se bo tudi doseglo z izpopolnjevanjem linije ter z uvajanjem 
novih izdelkov v samo linijo. 
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