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POVZETEK 

Živimo v obdobju, ko je tempo življenja vse hitrejši in vsak od nas je primoran, da ima svoj 
avtomobil. Prodajalec mora prepoznati kupca že prvi trenutek, ko le – ta stopi v salon, in kot 

pravi reklo, da je vsak kupec »kralj«, mora prodajalec z njim tudi tako ravnati. Prodajalec se 
mora zavedati, da ni edini na trgu, zato mora še posebej prisluhniti kupcu in ugotoviti njegove 
potrebe. V zaključni projektni nalogi smo opravili intervju z namenom izvedeti, kako podjetje 

Avtoline d. o. o. uporablja tržno komuniciranje in kako orodja tržnega komuniciranja vplivajo 
na potencialne kupce, saj je prav podjetje tisto, ki se mora odločiti, katerim orodjem tržnega 
komuniciranja bo dalo prednost za dosego želene prepoznavnosti.  

Ključne besede: tržno komuniciranje, marketinški splet 7 – P, orodja tržnega komuniciranja, 
ciljna publika, znamka Škoda.  

SUMMARY 

We live in a period of time in which the pace of life is accelerating and each of us is forced to 

have our own car. It is very important for the sellers to recognize what the buyers want and 

need from the first moment they enter the salon. The saying says that every customer is 

“king” and as such he or she must be treated. The sellers must be aware that they are not the 

only ones on the market, so they have to listen carefully to what the customers want and need 

so they can advise them. In this project paper we interviewed the director of the company 

Avtoline d. o. o. to establish how this company uses marketing communication and how tools 

of marketing communication affect potential buyers, as it is the company which must decide 

on the use of different marketing and communication tools to achieve the desired recognition 

in the market.  

Key words: Marketing communication, 7 – P’s marketing mix, communication marketing 
tools, target group, Škoda brand.    

UDK: 339.13:629.331(497.433)(043.2) 
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1 UVOD 

V projektni nalogi se bomo osredotočil predvsem na tržno komuniciranje in kako to vpliva na 

prodajo vozil, saj delamo v tej dejavnosti in bomo ravno zaradi tega lažje napisali projektno 

nalogo, hkrati pa podali tudi svoja stališča, kako to poteka tudi v praksi. Tako bomo združili 
teorijo iz knjig in lastno videnje tržnega komuniciranja, ki ga opažamo na delovnem mestu. 

Kupci radi sodelujejo v celotnem procesu prodaje, ko kupujejo določen izdelek oziroma 

storitev. V našem primeru se kupec na primer najprej zanima, kje bo dobil cenejši avto, potem  
pretehta informacije. Če bi dobil cenejši avto za nekaj evrov v Ljubljani, razmisli, ali se mu 

obrestuje kupiti avto pri tem prodajalcu, saj mora računati na strošek goriva v obe smeri. 

Potem je pomembno, kakšen je prvi stik med nami in kupcem. Kupec želi biti aktiven pri 

nakupu, pove svoje izkušnje o avtomobilih, pove tudi svoje pomisleke, predvsem od nas 

kupci pričakujejo dialog, želijo komunicirati z nami, mi pa sodelujemo v razgovoru v smislu 

tržnega komuniciranja. Pomembno je, da z njimi izmenjujemo informacije, saj kupci niso več 
zvesti samo enemu izdelku ali storitvi, tudi niso več lojalni eni blagovni znamki in pri nakupu 

postajajo radovedni ter samosvoji. 

Zvestoba kupca je zelo pomembna. Ker ga je danes težko pridobiti, je pomembno, da je kupec 

z izdelkom oziroma s storitvijo ter s celotnim prodajnim procesom zadovoljen in bo ostal 

zvest podjetju do konca svojega življenja, kar je današnji glavni cilj podjetja. Zvestobo 

podjetje doseže z raznimi orodji tržnega komuniciranja, lahko tudi z uporabo več orodij 

hkrati.  

V projektni nalogi bomo opisali razna orodja tržnega komuniciranja in tudi v empiričnem delu 
prikazali, katera orodja tržnega komuniciranja uporablja podjetje Avtoline d. o. o. in kako jih 

med seboj kombinira. 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč  

Komuniciranje je pomembno, saj živimo v času, ki se nenehno spreminja, zato je dobro 
poznati njegove osnove, da se lahko prilagajamo danim razmeram. Posebno je to pomembno 

v organizaciji. Da zaposleni med seboj dobro komunicirajo in se razumejo, je bistvenega 

pomena za samo delo, prav tako pa to vpliva na rast podjetja. Pri poslovnem komuniciranju 

moramo vedno paziti na oba udeleženca – tistega,  ki pošilja, oddaja sporočilo, in na tistega, 

ki to sporočilo sprejema. Poznati moramo več načinov komuniciranja, saj moramo vedeti, 

kateri je v dani situaciji najboljši. 

V današnjem času, ko večina ljudi nima denarja za nakup novega avtomobila, je potrebno 
izdelek ponuditi tisti ciljni publiki, ki je plačilno sposobna. Toda to lahko podjetju uspe samo, 

če obvlada tržno komuniciranje, še pred tem pa mora podjetje imeti zastavljen celoten 

marketinški splet, ki zajema storitev, ceno, tržno pot, tržno komuniciranje, udeležence, fizične 

dokaze in sam proces. Ko ima podjetje ves komunikacijski splet sestavljen, lahko začne 
izvajati storitev, prodajanje vozil. Tudi Avtoline d. o. o. ima sestavljen marketinški splet, 
zadnje čase pa veliko časa posvečajo tudi tržnemu komuniciranju, saj so opazili, da z 

različnimi orodji tržnega komuniciranja  pripomorejo k boljši prepoznavnosti Škodinih vozil 
ter večjemu zanimanju za njihov nakup. 

S kupci se najpogosteje in največkrat srečajo prodajalci in ravno s svojim obnašanjem do 
kupcev povečajo konkurenčno prednost podjetja. Zastaviti si morajo tržno strategijo, hkrati pa 
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tesno sodelovati z drugimi zaposlenimi, ključnega pomena pa je, da dobro sodelujejo z 
zaposlenimi v marketingu, kjer jih veže isti cilj: ustvarjanje prihodkov za podjetje (Dobovišek 
2007, 151). V avtomobilski industriji ima tržnik pomembno vlogo, saj je od njega odvisno, 

kako in na kakšen način predstavi avtomobil. Pomembno je, da  razvije svoj edinstven način 
prodajanja, s katerim se razlikuje od ostalih tržnikov. Če je kupec zadovoljen s tržnikom, je 
lahko to razlog, da ostane zvest znamki in se za vsak naslednji nakup vozila vrača k istemu 
tržniku. S takšnim pristopom dobi tržnik lojalno stranko. 

Zavedati se moramo, da bodo odjemalci brez povečevanja tržnega komuniciranja odhajali h 

konkurenci in zaradi tega lahko naše podjetje tudi propade. Tržna komunikacija je v 

današnjem času postala ena izmed ključnih dejavnikov uspešnega poslovanja podjetja,  zato je 

nujno, da ji namenimo določen del sredstev. 

Zelo pomembno je, da se osredotočimo na ciljno publiko, kdo so naši potencialni kupci, 
predvsem pa moramo paziti, da ne izgubimo že obstoječih strank. Pri avtomobilski industriji 

je to zelo pomembno, saj ljudje ne kupujejo vsako leto novega vozila, ampak jim služi več let, 
in ko ga želijo zamenjati, je zelo pomembno, če so bili zadovoljni z našim vozilom in našimi 
storitvami, kot so na primer tehnični pregledi ali zaposleni v naši organizaciji, s katerimi so 

imeli stik še po nakupu avtomobila, saj bodo drugače zamenjali ponudnika in kupili avto 

druge znamke, s tem pa smo izgubili obstoječega kupca. Zato je potrebno narediti predhodno 

analizo tržnega okolja. 

V zaključni projektni nalogi bomo opredelili tudi etičnosti v tržnem komuniciranju. Že od 
nekdaj velja, da bodi pošten, delaven in vrnilo se ti bo vse dobro. Danes po raznih medijih 
lahko vidimo, da ljudje ne delujejo etično, ampak se samo okoristijo z dobroto drugih. Ne 

zanima jih, da bi bili uspešni po pravi poti, ampak svoje cilje dosegajo s spornimi oziroma 

neetičnimi dejavnostmi. 

Etika s tržnim komuniciranjem je povezan tudi slab nadzor manipulacij s publiciteto. 

Določene publicitete celo škodujejo ljudem, saj uporabljajo psiho – sociološka znanja in 
tehnike, te pa zelo vplivajo na ljudi, saj imajo prikrit motiv (nezdrava prehrana, slab način 
življenja). Z določeno propagando pa lahko vplivajo tudi na samopodobo najstnikov oziroma 

jim lahko prikažejo stvari in ne nazadnje tudi svet v nerealni podobi. Tukaj predvsem mislim 

na računalniške igre, nobena izjema pa niso propagande z raznimi vrstami pijač (Bunc 2007, 
267 – 268). 

V zaključni projektni nalogi se bomo osredotočili na podjetje Avtoline d. o. o. za prodajo 

vozil Škoda ter tudi predlagali izboljšave na področju tržnega komuniciranja, s čim bi še 
lahko pospešili prodajo vozil Škoda in kaj bi lahko naredili za boljšo prepoznavnosti te 

znamke vozil v Posavju. 

Na začetku si je potrebno zastaviti cilj, katera ciljna skupina kupcev nas zanima, nato se 

morajo prodajalci vprašati, kaj še ponudijo zraven avtomobila (na primer zimske gume s 

pnevmatikami) in kakšno promocijo bodo uporabili, da bodo ciljno skupino pripeljali v svoj 

prodajni salon. 

»Storitev pomeni dejanje ali delovanje, ki ga ena stran lahko ponudi drugi, je po svoji naravni 

neotipljivo in ne pomeni posedovanja česarkoli. Proizvodnja storitve je lahko ali pa tudi ne 
vezana na fizični izdelek.« (Kotler 1996, 464).  
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1.2 Namen in cilji diplomskega dela 

Namen zaključne projektne naloge je ugotoviti in predstaviti tržno komuniciranje izbranega 

podjetja Avtoline d. o. o. ter podati izboljšave oziroma dodati še katero orodje tržnega 
komuniciranja, ki ga izbrano podjetje ne uporablja.  

Cilji diplomske naloge so naslednji: 

• preučiti ustrezno domačo in strokovno literaturo s področja tržnega komuniciranja, 
• primerjati pojme trženjskega komuniciranja, 
• preučiti tržno komuniciranje v podjetju Avtoline d. o. o., prodaja Škode, 
• zasnovati kvalitativno raziskavo z uporabo metode intervjuja z osebo iz podjetja   

Avtoline d. o. o., 

• predstaviti pridobljene podatke iz intervjuja. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev 

Zaključna projektna naloga je sestavljena iz teoretičnega ter empiričnega dela. Teoretični del 
je razdeljen na dve poglavji, prav tako tudi empirični. Pri teoretičnem delu je poudarek na 

proučevanju domače in tuje strokovne literature. Z metodo kompilacije smo primerjali več 
avtorjev, njihova stališča o tržnem komuniciranju, sklepe in mnenja, ki so jih zapisali. Za  

zbiranje, urejanje, primerjavo in interpretacijo obstoječih informacij ter opisovanje 

posameznih pojavov. Pri trženjskem komuniciranju smo uporabil znanstveno deskripcijo, 

uporabili pa smo tudi metodo analize in sinteze, kjer smo razčlenil tržno komuniciranje na več 
podpoglavij in s tem bolj podrobno opisali orodja tržnega komuniciranja. 

Empirični del obsega četrto in peto poglavje, kjer smo uporabil metodo sklepanja – dedukcije, 

kjer smo empirični del preverjali s teorijo in z intervjujem, ki je metoda zbiranja primarnih 

podatkov. Intervju je potekal z osebo iz podjetja Avtoline d. o. o., kjer smo dobili kvalitativne 

podatke o tržnem komuniciranju za avtomobile Škoda pri podjetju Avtoline d. o. o.. Na 

podlagi pridobljenih podatkov smo izvedli podrobno analizo raziskave. Intervju smo izvedeli 

dne 28. 07. 2015. Ugotovitve ter sklepi pa so prikazani v petem poglavju.  

1.4 Predpostavke in omejitve diplomskega dela 

Pri zaključni projektni nalogi večjih omejitev ni, saj ima podjetje, ki smo si ga izbrali, 

zastavljen marketinški splet, smo se pa bolj posvetil tržnemu komuniciranju, saj se nam zdi, 

da bi lahko predlagali izboljšave, ki bi pripomogle k boljšemu poslovanju podjetja. 

Omejil smo se predvsem na proučevanje in predstavitev tržnega komuniciranja na splošno, 
hkrati pa dodali še etiko pri tržnem komuniciranju, saj se nam zdi ta tematika za današnji čas 
zelo zanimiva in še ne tako javno poznana. Omejili smo se samo na eno podjetje, kjer smo 

izvedli intervju, zato rezultatov ugotovitev ne moremo posploševati. 

Predpostavljamo, da imamo na voljo za pisanje in preučevanje projektne naloge na razpolago 
dovolj domače in tuje literature ter virov na temo tržnega komuniciranja. Predpostavljamo 

tudi, da izbrano podjetje uporablja tržno komuniciranje ter kombinacijo orodij tržnega 
komuniciranja.  Potrebno je, da si kot prodajalec prijazen, pošten, zanesljiv, spoštuješ ljudi, in 

iz tega izhaja tudi naša predpostavka, da je potrebna etika v tržnem komuniciranja in to 

takšna, ki ne zavaja uporabnikov, niti širše javnosti. 
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2 TRŽNO KOMUNICIRANJE 

Komunicirati pomeni sporazumevati se, izmenjavati misli in informacije. Tržno 
komuniciranje pa je namenjeno kupcem. Zato torej pomeni tržno komuniciranje, da podjetja 
posredujejo informacije kupcem, kaj ponujajo in v čem so boljša od konkurence. 

Možina in drugi (2004, 30) navajajo, da je tržno komuniciranje sredstvo, s katerim podjetja 

udejanjajo strategijo trženja pri doseganju smotrov in ciljev. Devetak (2007, 159) pa v svojem 
delu pravi, da je besedno zvezo »tržno komuniciranje« slovenska oglaševalska stroka sprejela, 
da so to razne oblike komuniciranja podjetij z okoljem. 

Kot samo trženje ne razumemo prodaje, ampak ima ta beseda širši pomen. Pod trženje 
razumemo, da zadovoljimo kupce, s tem pa tudi dosežemo zadane rezultate, ki smo si jih 
zastavili (Potočnik 2002, 19). Tržno komuniciranje pa predstavlja, kaj vse smo pripravljeni 

narediti in kako, da pridobimo kupce in jih tudi obdržimo. 

Tržno komuniciranje je za podjetje pomembno iz treh razlogov, in ti so, da je tržno 
komuniciranje sestavina strateškega pozicioniranja podjetja, ima vpliv na informacije in 

prepričevanje kupcev, da kupijo izdelek oziroma storitev točno določenega podjetja, in 

ustvarja zveste kupce, če so le – ti bili zadovoljni z izdelkom oziroma s storitvijo (Potočnik 
2002, 301). 

Možina in drugi (2004, 17) pravijo, da menedžerji komunicirajo zato, da bi informirali 

sodelavce in ostale skupine ljudi zunaj svojega podjetja o izdelkih oziroma storitvah v 

podjetju. Predvsem pa je odvisno od namena in cilja, ki ga ima podjetje, katere oblike in 

metode tržnega komuniciranja bo podjetje izbralo. 

Tržno komuniciranje (promocije, publicitete, stiki z javnostjo in kombinacija ostalih orodij) je 

sistem subjektov, sredstev, metod in sporočil, s katerimi podjetja prenašajo tržne informacije 
in sporočila, katerih cilj je obveščanje ciljnih kupcev z namenom, da bi se lažje in hitreje 
odločili za nakup izdelka oziroma storitve (Bunc 2007, 231). 

Podjetje se ne sme vprašati, ali naj komunicira, ampak  komu, kaj in kako pogosto naj sporoča 
o sebi in izdelkih oziroma storitvah, ki jih ponuja kupcem (Potočnik 1998, 111). 

2.1 Opredelitev tržnega komuniciranja 

Pri tržnem komuniciranju se opredeljujejo nove razsežnosti predvsem zaradi tehnologije, ki se 

vsak dan razvija. Včasih je bilo tako, da je trgovec nadzoroval igro, kupec pa je sprejel, kar 
mu je trgovec ponudil. Danes kupci izrazijo željo, trgovci se odzovejo in ponudijo kupcu to, 

kar si je želel. Potem pa zraven ponudijo še drugi izdelek oziroma storitev (Postma 2001, 16). 

Tržno komuniciranje zajema vse aktivnosti, ki jih podjetje uporablja za obveščanje kupcev na 
trgu o svojih izdelkih oziroma storitvah. Podjetje se ne sme vprašati, ali naj komunicira, 

ampak si mora zastaviti cilj komu, kaj in kako pogosto naj sporoča kupcem o podjetju in 
svojih izdelkih oziroma storitvah (Potočnik 2002, 302). Res je, da ne obstaja recept, kako in s 

čim tržno komunicirati, zato je dobro, da podjetja poznajo vse vrste in oblike tržnega 
komuniciranja, prav tako pa tudi njihove prednosti in slabosti (Možina in drugi 2004, 22). 

Za tržno komuniciranje mora biti podjetje tudi iznajdljivo in inovativno. Na primer za 

oglaševanje žvečilnih gumijev brez sladkorja je podjetje Trident v svoji oglaševalski kampanji 
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uporabilo zobozdravnike. Ta kampanja se je izkazala za zelo uspešno in prodaja njihove 
blagovne znamke se je zelo povečala (Kotler in Trias de Bes 2004, 132). Poznamo veliko 

takih primerov, ko podjetja uporabljajo za oglaševanje znane osebe iz sveta zabave, športnike, 
humanitarne delavce, saj te javne osebe dajejo dokončno potrditev, da sta izdelek oziroma 

storitev odlična,  saj ju drugače ne bi uporabljale. Enostavneje rečeno, če so izdelki oziroma 

storitve odlične za njih, bodo tudi za ostale kupce. Takšen primer je bil Michael Jordan za 

obutev Nike, princesa Diana za Unicef, Andie Macdowell je obraz L'orealove blagovne 

znamke … 

Če podjetje ne upošteva predpostavk zastavljenega tržnega komuniciranja strokovnih in 

usposobljenih oseb in teh predpostavk ne uspe sinhronizirati, je to podobno, kot če bi podjetje 
napačno izračunalo nosilnost temeljev za stolpnico. Sami elementi stolpnice bi lahko bili 

oblikovani nadpovprečno, a se bo zgradba slej kot prej porušila (Spahić 2001, 50). 

2.1.1 Proces tržnega komuniciranja 

Tržnik mora na samem začetku razumeti, kako poteka komunikacija. Gre za osnovni 

komunikacijski model, ki kaže, kdo komu kaj sporoča, po kateri poti in s kakšnim učinkom. 
Dva pomembna udeleženca v komunikacijskem modelu sta naslovnik in oddajnik. Oddajnik 
mora vedeti, kdo je naslovnik in kaj želi pri njem doseči. Pomembni sta tudi komunikacijski 
orodji, to sta sporočilo in kanal. Oddajnik mora izbrati komunikacijski kanal tako, da bo 

dosegel izbrano ciljno občinstvo, hkrati pa mora omogočiti tudi povratne kanale, da se ciljno 

občinstvo odzove na sporočila. Sledijo še štiri komunikacijske funkcije, ki so zakodiranje, 

razkodiranje, odziv in povratna informacija. Tržnik mora pri zakodiranju upoštevati  
sporočila, kako ciljno občinstvo razkodira sporočilo, saj sporočilo sestavljajo znaki, ki jih 
mora naslovnik prepoznati. Problem nastane takrat, ko naslovnik, ki je na primer oblikovalec 

oglasa, pošlje sporočilo tovarniškemu delavcu in ta ne razbere prav sporočila, ki mu ga je 
oblikovalec poslal. Lahko pa so v komunikacijskem modelu prisotne tudi motnje. Ciljna 

publika je dnevno deležna več sto sporočil. Tržnik mora oblikovati sporočilo tako, da bo 

ciljna publika videla sporočilo kljub vsem motnjam, ki ga obdajajo (Kotler 1996, 597 – 598). 

Blažič (2002, 138) poudarja, da pošiljatelj sporočila želi prepričati odjemalce, naj kupijo 
njegov izdelek, kupce pa zanima, kakšno korist bodo imeli oni od nakupa. Za uspešno tržno 
komuniciranje mora torej pošiljatelj sporočila združiti lastne interese in potrebe potencialnih 

kupcev, da bi sporočilo doseglo pravi namen. Na Sliki 1 je vizualno prikazan potek 

komunikacije. 

 

Slika 1: Potek komunikacije (razširjeni Schrammov model) 

Vir: Blažič 2000, 14. 

Informacijski 

vir 

Oddajnik Sprejemnik Cilj 

Vir šuma 
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2.1.2 Prednosti tržnega komuniciranja 

Prednost tržnega komuniciranja je v tem, da z njim oblikujemo zavedanje in pozitivno podobo 

podjetja. S tržnim komuniciranjem izboljšamo tudi razumevanje samega podjetja in njegovo 
dejavnost (Habjanič in Ušaj 2000, 98). Tako dosežemo cilje, ki si jih je podjetje zadalo. 

Dobro bi bilo tudi to, da bi se podjetja zavedala tudi nekakšne formule, ki glasi tako: 

Zadovoljstvo = zaznavanje – pričakovanje 

Ta formula pomeni, da če podjetje preveč poveča pričakovanje kupca, ta ne bo zadovoljen, saj 
ne bo zaznal dejanskega stanja in bo razočaran. V nasprotnem ga izdelek oziroma storitev 

sploh ne bo zanimala in takšnega izdelka oziroma storitve podjetje ne bo prodalo. Zato je 

potrebno najdi pravo ravnovesje, da kupca pritegne in z nakupom zadovolji (Mercer 1999, 

116). 

Prednost tržnega komuniciranje je vtis, ki ga trgovec pusti pri kupcu. Zelo pomembno za 
tržno komuniciranje je tudi to, da podjetje pozna prednosti in koristi, ki jih ima njihov izdelek 

oziroma storitev, da določi ciljno skupino kupcev in cilje komuniciranja, oblikuje sporočila za 
širšo javnost, izbere komunikacijske kanale in si določi finančna sredstva, ki jih bo namenilo 

za uspešno tržno komuniciranje, izbere instrumente komunikacijskega spleta, da meri 

rezultate in da upravlja in koordinira procese tržnega komuniciranja (Pompe in Videc 2008, 
125). 

Prednosti tržnega komuniciranja bo podjetje imelo, če si bo pravilno zastavilo obliko tržnih 
sporočil, ki pa so (Potočnik 1998, 113 – 114): 

• natančno določiti ciljni trg, 

• določiti, komu je tržno sporočilo namenjeno, opredeliti tržne značilnosti izdelka, ki jih 
mora podjetje poudariti s tržnim komuniciranjem, 

• določiti cilje, ki jih podjetje želi doseči s tržno informacijo, 
• določiti obseg tržnega komuniciranja za določeno geografsko območje in čas samega 

komuniciranja, 

• oblikovati sporočilo tako, da bo primerno za izbrano komunikacijsko pot in posrednike 
pri prenosu sporočila, 

• izdelati mora načrt izdatkov za vsako obliko tržnega komuniciranja in  
• določiti kriterije za ugotavljanje, spremljanje in nadzorovanje učinkovitosti tržnega 

komuniciranja. 

 

Sodobna podjetja upravljajo s kompleksnim marketinškim sistemom. Podjetje komunicira 
tako s svojimi posredniki, uporabniki in širšo javnostjo. Kupci sami med seboj sodelujejo na 

tak način, da izražajo besedno komunikacijo med seboj in širijo dober glas o podjetju (Kotler 

1991, 567).  

Če si bo podjetje zastavilo tržno komuniciranje, bo to zelo pripomoglo k napredku podjetja, k 
njegovi prepoznavnosti, hitrejši prodaji izdelkov oziroma storitev in večji bo tudi dobiček 
podjetja. 

2.1.3 Individualni členi tržno – ciljnega segmenta tržnih strank 

Klasična ekonomska teorija združuje izraze, kot so: potrošnik, uporabnik, porabnik, kupec, 

naročnik in druge, v en izraz »ekonomsko bitje«. Če bi ta izraz držal, bi hitro odkrili naše 
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ciljne segmente. Razložimo lahko, da ima vsak izraz tudi svoj pomen. Potrošnik je 

posameznik, ki troši izdelke in storitve, tudi če jih ne potrebuje. Izraz uporabnik pove, da 

nekdo nekaj uporablja, ni pa nujno, da to tudi kupi ali porabi. Izraz porabnik pomeni, da ta 

oseba porablja izdelke in storitve, ki jih rabi in tudi porabi. Izraz kupec pa odraža osebo, ki 
dobrine in storitve kupi, medtem ko naročnik izdelek oziroma storitev samo naroči, kupi pa jo 
šele, ko bo zadovoljen z njo. Zna pa se zgoditi, da so vse tržne vloge združene v eni sami 

osebi (Bunc 2007, 100 – 101). Izrazi se med seboj razlikujejo, čeprav jih veliko ljudi med 
seboj enači in ne razlikuje. 

2.1.4 Ciljna publika 

Ljudje sami po sebi imajo različne potrebe in pa tudi želje. S samim nakupom te tudi potešijo 
(Potočnik 2002, 21). 

Pomembno je, da kupce predalčkamo, saj se med seboj razlikujejo po starosti, spolu in kupni 

moči. Zato ne moremo vsem ponuditi enako, kar je pa čisto realno, saj vemo, da ima 

pripadnik višjega dohodkovnega razreda drugačen osebni okus in zmožnost nakupa kot pa 

nekdo, ki je ravno začel delati in ima minimalno plačo. To predalčkanje imenujemo različna 
ciljna publika (Mercer 1999, 25). 

Tržnik se mora osredotoči na ciljno publiko, kdo so potencialni kupci, predvsem pa mora  

paziti, da ne izgubi že obstoječih kupcev, saj so ti najpomembnejši za njegovo delo. Za primer 
poglejmo avtomobilsko industrijo. Kupci se odločajo med več znamkami avtomobilov, lahko 
pa se odločajo tudi med saloni iste blagovne znamke. V tem primeru ima glavno vlogo tržnik. 

Da bi določen segment ciljne publike poznali, ni dovolj, da imamo informacije o geografskih, 

demografskih, dohodkovnih ter potrošnih motivih in potrebah tega segmenta ciljne publike, 
ampak moramo poznati vedenje posameznika, torej individualni člen tržno – ciljnega 

segmenta, in vedenje podjetja, organizacije, ustanove, države, torej kolektivnega člena tržno – 

ciljnega segmenta. To naredi podjetje konkurenčno boljše (Bunc 2007, 99 – 100). 

Zelo pomembno pa je tudi kupčevo zadovoljstvo. Če so kupci zadovoljni in imajo izpolnjena 
pričakovanja, ostanejo zvesti, pripadni podjetju in kupijo več stvari, večkrat kupijo izdelke 
podjetja, predvsem pa je pomembno, da so manj občutljivi na ceno; tudi če se ta poveča, ne 
bodo šli drugam, saj imajo občutek varnosti in zanesljivosti podjetja (Kotler 1996, 60). Tudi 

Potočnik (2002, 31) v svojem delu navaja, da morajo podjetja s svojimi izdelki in storitvami 
zagotoviti zadovoljstvo kupcev, ki bo omogočalo nadaljnjo prodajo. Pravi tudi to, da podjetja 

želijo razviti dobre odnose s kupci, da bi kupci ostali zvesti podjetju, hkrati pa bi s tem 

ustvarjali obojestransko dobrobit, posebno če bi izdelek oziroma storitev izpolnjevala še 
pričakovanja glede kakovosti. 

Vse več prodajalcev teži k iskanju novih kupcev, hkrati pa zanemarja že obstoječe kupce, ki 
so glavna determinanta dobičkonosnosti v podjetju. Za samo pridobitev kupca podjetje porabi 
veliko denarja, časa, več orodij tržnega komuniciranja, ukvarja se s prodajnimi aktivnostmi. 
Če podjetju uspe obdržati kupca, ta postane v kasnejši fazi za podjetje dobičkonosen. Če pa 
podjetje izgubi kupca, se dobičkonosen tok ustavi. Posebno je to nevarno, če je bil kupec ob 

zapustitvi podjetja nov, saj je potem zelo verjetno, da si podjetje ni pokrilo stroškov, ki so 
nastali s tem kupcem (Dobovišek 2007, 30). 

Kupci pa pričakujejo tudi dobro kakovost, zato je pomembno, da ima podjetje kakovostne 
izdelke in storitve, saj to pripelje do konkurenčne prednosti podjetja. Vemo, da  izboljšamo 
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kakovost s kakovostnim materialom in z dražjo izdelavo, kar pa povečuje prodajno ceno 

izdelka oziroma storitve. Podjetja pa se morajo zavedati tudi tega, da izboljšanje kakovosti 
povečujejo tudi z zmanjševanjem napak (Potočnik 2002, 213). 

Habjanič in Ušaj (2000, 16) pravita, da namen podjetja ni obdržati vseh kupcev, ampak 

kupce, ki so donosni, torej prinesejo podjetju večji donos, kot so stroški podjetja ob 
pridobitvi, prodaji in sami postrežbi kupca.  

Lojalnost kupcev je redka in težko jo je doseči. Danes se kaže s točkami zvestobe, karticami 

in z nagradami, vendar pa  predstavlja dolgoročni izziv. Fisk pa pravi, da je ta način lojalnosti 
z zbiranjem točk že zastarel in da bi morala podjetja skleniti nekakšna partnerstva s kupci. 
Podjetja bi na primer morala povabiti k sodelovanju kupce, da postanejo del njihovega tima in 

da pošljejo svoje ideje za nov izdelek oziroma storitev. Tak pristop upošteva mišljenje kupca, 
seveda pa bi bil kupec potem tudi ustrezno nagrajen. S sodelovanjem s kupci gre za skupno 

delo, ki pa ima obojestranske cilje (Fisk 2009, 332). 

Če bodo torej vsi zaposleni sproti odpravljali napake in pomanjkljivosti na izdelku oziroma na 

storitvah, bo tudi manj reklamacij, kupci bodo bolj zadovoljni, kar pa je v 21. stoletju ob 

poplavi podobnih izdelkov velika prednost, saj se bodo vračali in kupovali vedno v podjetju, s 

katerim so bili že predhodno zadovoljni in so potrebo po nakupu zadostili. Predvsem pa je 

bistveno, da če so kupci zadovoljni z izdelki oziroma storitvami podjetja, bodo o tem povedali 

naprej svojim prijateljem, znancem, sorodnikom in tako se nam poveča število kupcev, saj 
dober glas seže daleč. Vemo pa tudi to, da slab glas seže še trikrat dlje, zato mora podjetje 
paziti, da dela dobro, kakovostno, cena je podobna konkurenčni. Menimo, da je pomembno 

tudi, da imajo podjetja takšne trgovce, da so stranke z njimi zadovoljne in se rade vračajo. S 
tem kupci dobijo vse v paketu, zadovoljni so z izdelki oziroma s storitvami, hkrati pa so veseli 

tudi nasmeška ali lepe besede, ki jim jih je namenil trgovec v podjetju, ki so ga izbrali.   

Prav tako tudi Pompe in Vidic (2008, 36) pravita, da slab glas podjetju bolj škoduje, kot dober 
glas koristi. Veliko je nezadovoljnih kupcev, ki širijo slab glas, kar je slabo za podjetje, 
pomembno pa je tudi to, da se slab glas širi mnogo hitreje kot pa dober. 

2.2 Marketinški splet 

Marketinški splet je sestavljen iz štirih P, to so izdelek, cena, tržne poti in tržno 
komuniciranje. Ker pa se določena podjetja ukvarjajo ne samo z izdelki, ampak tudi s 
storitvijo, se marketinški splet razširi na sedem P. Razširjeni marketinški splet, zraven 

zgornjih štirih  vsebuje še udeležence, fizične dokaze in procese. To pa zato, ker med njima 
obstajajo razlike. 

Marketinški splet je skupek elementov, ki jih podjetje uporablja za cilje, ki  si jih je zadalo. Ta 

skupek je največkrat predstavljen z McCartyjevimi štirimi P. Kot smo že omenili, so to: 

izdelek, cena, tržne poti in trženjsko komuniciranje. Ta sistem prikazuje izdelčni trženjski 
splet, ki pa ga je potrebno zaradi aktualnih razmer na trgu nadgraditi z dodatnimi P. Dodatni 

trije P so ljudje oziroma udeleženci, fizični dokazi in procesi (Konečnik Ruzzier 2011, 9).  

Razlika med izdelkom in storitvijo je v tem, da storitve ne moremo proizvajati na zalogo, ne 

moremo je položiti na police v trgovini, nima določene oblike. Kupec na primer lahko izdelek 

da v vrečko, ga zavije v papir in položi na polico v shrambi. Samo storitev pa lahko doživlja 
in uživa v času. Pomeni določeno dogajanje s kupcem oziroma za kupca (Pompe in Vidic 
2008, 90).  
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Podjetja pa v zadnjem času vključujejo še osmo sestavino. Ta se imenuje produktivnost in z 

njo povezana kakovost. Osma sestavina se kaže predvsem v zadovoljstvu oziroma 
nezadovoljstvu in hkrati tudi razočaranju porabnikov (Potočnik 2004, 277 – 278). 

Pri marketinškem spletu razumemo, da je ves trud usmerjen v to, da bosta izdelek oziroma 

storitev prišla do kupca na način, da bo ta kupil izdelek oziroma storitev in bo potem kupoval 

pri podjetju še naprej (Pompe in Videc 2008, 87). 

 

Slika 2: Marketinški splet – 7P 

Vir: Professional Academy 2002. 

2.2.1 Izdelek 

Izdelek je vsaka stvar, ki jo lahko podjetje ponudi na trgu in lahko zadovolji določeno željo ali 
potrebo kupca (Potočnik 2002, 305). Izdelek je sam po sebi takšen, kot ga podjetje proizvede, 
moramo pa ga dati v embalažo. Ta je zelo pomembna, ker z njo pritegnemo kupca, z njo 

sporočamo, kakšno je podjetje (primer parfuma: zelo pomembna sta zunanjost in embalaža 
izdelka, tako da v tem primeru prihajamo tudi do psiholoških vidikov kupca, saj če embalaža 
parfuma ponazarja razkošje, nam je vidna na polici) (Mercer 1999, 66). Izdelek vsebuje tako 

oprijemljive kot tudi neoprijemljive lastnosti, kot so videz, pakiranje, otip, vonj, kakovost 

(Pompe in Vidic 2008, 89). 

2.2.2 Storitev 

Je vsako dejanje ali delovanje, ki ga podjetje ponudi kupcu, pri čemer gre za neopredmeteno 

dejanje ali delovanje in ne pomeni lastništva nečesa. Sama izvedba storitve je lahko, ni pa 
nujno povezana z izdelkom (Konečnik Ruzzier 2011, 122). Če podjetje trži storitve, mora 

vedeti, da tvega, saj je kakovost storitve možno presojati šele potem, ko je opravljena (Možina 
in drugi 2010, 82). 
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Za storitve so značilne štiri lastnosti, ki vplivajo na oblikovanje programov za njihovo trženje, 

in te so (Kotler 1996, 446 – 468): 

• neopredmetenost: Da bi kupci omilili negotovost, iščejo dokazila o kakovosti storitve. Do  

njih pridejo na osnovi prostora, ljudi, opreme, komunikacijskega gradiva, 

• neločljivost: Po navadi se storitve naredijo in porabijo istočasno, medtem ko pri fizičnem 
blagu ni tako. Fizično blago proizvedejo, skladiščijo in s pomočjo več distributerjev 
omogočijo, da se porabi blago kasneje, 

• spremenljivost: Podjetja, ki se ukvarjajo s storitveno dejavnostjo, imajo tri možnosti, da 
nadzorujejo kakovost. Prva je izbor zelo dobrih kadrov ter predvsem velik vložek v njih 
iz naslova usposabljanja, druga je poenotenje poteka storitev v organizaciji in tretja je 

spremljanje zadovoljstva uporabnikov. To preverjajo z anketami, s knjigo pritožb in 
pohval in nakupnimi primerjavami, ki pomagajo odkriti in popraviti ter izboljšati samo 

storitev in 

• minljivost: Storitve ne moremo shraniti, zato je zelo pomembno, da pridemo, ko smo 

dogovorjeni. Problema minljivost ni takrat, ko je veliko povpraševanje. 

Razlika je tudi ta, da večinoma storitvena podjetja niso dovolj izvajala trženja, sploh v 
primerjavi s proizvodnjo dejavnostjo. To pa tudi zato, ker so storitvena podjetja manjša ali pa 

jih vodi dejstvo, da jih ljudje tako potrebujejo, zato ne potrebujejo trženja (bolnišnice), čeprav 
se v današnjem času to mišljenje spreminja. Veliko storitvenih podjetij najame zunanje 

oglaševalske agencije in potem skupaj načrtujejo trženje podjetja. 

2.2.3 Cene 

»Cena je denarni izraz izdelka.« (Ivanko in Bergant 1999, 166). Cena je za kupca podatek, 

koliko ga stane izdelek oziroma storitev in je eden najbolj pomembnih dejavnikov za 

odločitev nakupa. Popusti, lizing, financiranje, posebne ponudbe so del orodij, s katerimi 

podjetje kupca spodbuja k nakupu (Pompe in Vidic 2008, 89). 

2.2.4  Tržne poti 

Tržne poti imajo dvojno funkcijo. Prva je ta, kje so izdelki oziroma storitve na voljo kupcu, 

druga pa je ta, po kateri poti mora izdelek oziroma storitev priti do mesta, kjer se kupec 

nahaja. Če so poti težavne in jih kupec težko doseže oziroma porabi veliko časa, je velika 

verjetnost, da izdelka oziroma storitve ne bo kupil. Kupec bo kupil izdelek oziroma storitev 

tam, kjer je zanj najbolj primerno, saj je v današnjem času ponudba velika in ima kupec na 

voljo veliko različnih izbir. Medtem ko so za podjetje tržne poti vse logistične operacije, ki so 
skladiščenje, organizacija transporta, špedicija, posredniki (Pompe in Vidic 2008, 89). 

2.2.5 Tržno komuniciranje 

Tržno komuniciranje so vsi načini, kako podjetje komunicira s kupci. To so vse informacije o 

izdelku oziroma o storitvi, ki pripeljejo kupca k nakupu. Podjetje lahko komunicira direktno s 

kupci ali preko posrednikov (Pompe in Vidic 2008, 90). Vsa orodja tržnega komuniciranja  so 
tudi opisana v podpoglavju 2.3 Orodja tržnega komuniciranja. 

2.2.6 Udeleženci 

Udeleženci so vedno vpleteni v sam proces trženja, ne glede na to, ali so v stiku s kupcem ali 

ne. Med udeležence prištevamo vse tiste, ki izdelujejo izdelek, ga pakirajo, skladiščijo, 

oblikujejo cenovno politiko, vse, ki so vključeni v tržno komuniciranje, in tudi prodajalce, ki 
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končno storitev prodajo kupcu (Pompe in Vidic 2008, 90). Če so prodajalci motivirani, 
ustrezno izobraženi, kulturni in poslovni, bo storitev potekala brez pripomb. Zelo pomembna 

sta tudi videz in urejenost prodajalcev, saj  igrata močno vlogo pri prodaji storitve. Seveda pa 
je ključno, da dobro sodelujejo vsi udeleženci med seboj. Samo tako bodo storitev uspešno 
prodali (Devetak 2007, 185 – 186). 

2.2.7 Fizični dokazi 

Fizični dokazi obsegajo celotno okolje in vse predmete, ki so vključeni v samo izvajanje in 
uživanje storitve (Pompe in Vidic 2008, 90). So vse, kar kupec vidi, sliši oziroma občuti. 
Morajo imeti ustrezno kakovost, videz, konstrukcijo (Devetak 2007, 187). Takšen primer je 
banka: že ob vstopu opazimo urejenost, čistost prostorov, določeni deli so oblečeni v marmor, 
ki sporoča trdnost in stabilnost podjetja (Konečnik Ruzzire 2011, 127). 

2.2.8 Procesi 

Procesi so fizično izvajanje obljube, ki jo podjetje ponuja kupcu (Pompe in Vidic 2008, 91). 

So težje obvladljivi in imajo posebne lastnosti, ki so neotipljive, neločljive, značilni sta 
spremenljivost in minljivost (Pompe in Vidic 2008, 91 – 92). Izvajanje storitev – procesiranje 

predstavlja bistvo storitve. Zaposleni morajo biti strokovno usposobljeni, saj je ravno od njih 

odvisen končni uspeh storitve. Trgovci morajo dobro poznati tehniko komuniciranja, kulturo 
podjetja in etiko, najbolj pomembno pa je, da poznajo značilnosti storitve, ki jo prodajajo 

(Devetak 2007, 186). K procesom podjetje pripisuje tudi celoten sistem izvajanja storitev, kjer 

so napisana pravila in standardi za izvajanje samih storitev (Konečnik Ruzzire 2011, 127). V 

marketinškem spletu so pomembni vsi sestavni deli P. Lahko ima podjetje dobro ceno in 

odlično oglaševanje, a če nima urejenih logističnih kanalov, kupci ne bodo prišli do izdelka 
oziroma do storitve. Velja tudi v obratni smeri: podjetje ima lahko dobre distribucijske kanale 

in zunanje zelo privlačen izdelek, a je hkrati predrag in kupci ne vedno za ta izdelek (Pompe 

in Vidic 2008, 94). 

Pri razširjenem modelu, kjer podjetja upoštevajo vse elemente sedem P, se morajo zavedati, 

da ni pomembno samo zunanje trženje, ampak tudi notranje. Zunanje trženje predstavljata 

komuniciranje in prodajanje potencialnim kupcem, medtem ko notranje trženje predstavljajo 

vsa izobraževanja, usposabljanja, ki jih podjetje mora nuditi zaposlenim, pozitivno vzdušje na 
delovnem mestu, zadovoljstvo med vsemi zaposlenimi, kar pa posledično vpliva tudi na 

zunanje trženje in s tem prodajo storitve kupcem. (Konečnik Ruzzire 2011, 127). 

2.3 Orodja tržnega komuniciranja 

Sama orodja marketinškega komuniciranja je celovito obdelal Kotler v svojem delu. V 

Preglednici 1vidimo, kako so razdeljena orodja marketinškega komuniciranja in kaj vsebuje 

posamezno orodje. 
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Preglednica 1: Orodja komunikacijskega spleta 

Oglaševanje Pospeševanje 
prodaje 

Odnosi z 

javnostmi 

  

Osebna 

prodaja 

 

Neposredno 

trženje 

 

Tiskani oglasi, 

oglasi na TV, 

radiu 

Filmi  

Letaki, brošure, 
plakati 

Simboli in logotipi 

Nagradna 

tekmovanja, igre, 

žrebanja 

Darila 

Sejmi in razstave 

Kuponi 

Cenovni popusti 

Zabavne 

predstavitve 

Govori  

Seminarji  

Letna poročila 

Darila v 

dobrodelne 

namene 

Sponzoriranje 

Objave  

Glasilo in 

celostna podoba 

podjetja 

Prodajne 

predstavitve 

Prodajna 

srečanja 

Vzorci 

Sejmi in 

razstave 

Katalogi 

Naslovljena 

pošta 

Trženje po 
telefonu 

TV in 

elektronsko 

nakupovanje 

Elektronska 

pošta 

Vir: Kotler 2004, 564. 

2.3.1 Oglaševanje 

Je plačana oblika neosebne predstavitve podjetja, izdelkov in storitev v medijih, ki jo plača 
podjetje (Pompe in Videc 2008, 136). Z oglaševanjem podjetje informira kupce o izdelkih 
oziroma storitvah, ki jih ponuja. Da bi uspešno ter hkrati racionalno oglaševalo, mora podjetje 

upoštevati cilje, čas, območje ter sredstva propagande (Devetak 2007, 162). Z oglaševanjem 
podjetje doseže, da predstavi svoje izdelke oziroma storitve ciljni publiki (Potočnik 2002, 304 
–305). 

Najpomembnejši vidik nove kampanje pri oglaševanju je navezovanje na prejšnjo kampanjo, 
to pa velikokrat tržniki zanemarijo, saj pozabijo, da so si kupci že ustvarili nekakšno vizualno 
podobo o določeni blagovni znamki (Mercer 1999, 116). 

Oglaševanje ima tudi nekaj pomanjkljivosti. Ena od njih je, da je znesek za oglaševanje visok, 
to vpliva tudi na obseg trajanja oglaševanja, informacije so počasne in oglaševanje ima manj 
prepričljiv vpliv na kupce, kot bi si podjetje želelo (Potočnik 2002, 305). 

Zelo pomembno je, da cenimo zamisli za oblikovanje sporočil od kupcev, ki ta izdelek 
oziroma storitev uporabljajo. Njihova menja o prednostih in slabostih ter pomanjkljivostih o 

izdelku oziroma storitvi so nekakšno izhodišče podjetju za oblikovanje strategije tržnega 
komuniciranja (Habjanič in Ušaj 2000, 104). 

V današnjem času se pojavljajo težave pri oglaševanju, saj je trg z njim zelo nasičen, tako da 
se potencialni kupci na koncu dneva spomnijo le še redke oglaševalske spodbude. Včasih je 
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bilo oglaševanje najučinkovitejše orodje za nakup izdelka oziroma storitve, danes pa to 
dejstvo ogroža množična poplava oglaševanj (Kotler in Trias de Bes 2004, 17). 

2.3.2 Pospeševanje prodaje 

Pospeševanje prodaje je aktivnost, s katero podjetje vpliva na kupce, da se odločijo za nakup, 
hkrati pa pridobijo dodatno korist. Podjetje uporablja pospeševanje prodaje, kadar želi 
podkrepiti učinek oglaševanja ali osebne prodaje (Potočnik 2002, 305). 

Razlika med oglaševanjem in pospeševanjem prodaje je tudi ta, da oglaševanje poteka stalno 
ali ga podjetje izvaja intervalno, medtem ko pospeševanje prodaje uporablja po trenutni 
potrebi. To pa podjetje naredi zato, da bi doseglo kratkoročno povečanje prodaje, večji 
denarni priliv in zmanjšanje zaloge (Potočnik 2002, 305). 

Neposredno pospeševanje prodaje se izvaja na način, da podjetje pošlje kupcem vzorce, jih 
opozori na nove izdelke, hkrati pa organizira nagradno igro. Devetak (2007, 164) pravi tudi, 

da je naloga pospeševanja prodaje, da obvešča in svetuje kupcem z namenom, da ti pridejo do 
izdelkov oziroma storitev in jim trgovci pomagajo pri izbiri. 

2.3.3 Odnosi z javnostjo 

So neplačana, neosebna oblika komuniciranja o podjetju, njegovih izdelkih oziroma storitvah 

preko javnega obveščanja (Potočnik 2002, 305). Odnosov z javnostjo ne opravlja samo služba 
za odnose z javnostjo, ampak tudi ostali zaposleni, ki delujejo v imenu podjetja (Habjanič in 
Ušaj 2000, 113). 

Razlika med ostalimi orodji tržnega komuniciranja je ta, da neposredno ne olajšuje menjave. 
Glavni namen odnosov z javnostjo je zagotoviti informacije zainteresiranimi javnimi 

skupinami ter hkrati oblikovati dobro javno podobo podjetja. Podjetje načeloma nima nobenih 

stroškov, nastajajo pa stroški s publiciteto, torej ko podjetje pripravi informacije in drugo 
dokumentacijo o podjetju, ki jo potrebujejo novinarji (Potočnik 2002, 305). 

Devetak (2007, 164 – 165) pravi, da odnosi z javnostjo, imenuje jih tudi PR (public relations), 

predstavljajo vez med podjetjem in javnostjo. Podjetje mora ustvarjati zaupanje z javnostjo. 

Pri odnosih z javnostjo teži na dvosmerni komunikaciji in s tem podjetje dosega ustrezen 

imidž tako za izdelke oziroma storitve, kot tudi za podjetje samo, kar pa pripelje k boljši 
prodaji. 

Bunc (2007, 259) pa pravi, da so stiki z javnostjo tudi tiha promocija. Pri njej se upoštevajo 

tudi prijazen glas telefonistke, ki daje informacije o podjetju, hiter in vljuden odgovor na 

katera koli vprašanja kupcev ter tudi voščila ob praznikih in jubilejnih priložnostih. O 

podjetju veliko pove tudi to, če sodeluje s humanitarnimi organizacijami (Rdeči križ, Unicef),  
če pomagajo upokojencem, potrebnim nujne pomoči ob naravnih katastrofah, in pa tudi 

športnikom, da lažje dosežejo svoje zastavljene cilje. Rezultati tihih promocij so zunaj 
nevidni, a imajo velik vpliv na poslovanje podjetja. 

2.3.4 Osebna prodaja 

»Pri osebni prodaji gre za neposredno komuniciranje med prodajalcem in potencialnim 

kupcem.« (Potočnik 2002, 305). Sam namen osebne prodaje je, da podjetje prepriča kupca, da 
kupi njihov izdelek. 
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Razlika med osebno prodajo in oglaševanjem je ravno ta, da ima pri osebni prodaji podjetje 

osebni stik s kupcem. Ta kupca bolj prepriča, hkrati pa mu zagotovi takojšno informacijo. 
Trgovec lahko prilagodi sporočilo kupčevemu zaznavanju. V tem primeru je osebna prodaja 

prepričljivejša od oglaševanja, a ker ima trgovec okoli sebe malo število kupcev, je strošek 

osebne prodaje na koncu višji kot pri oglaševanju (Potočnik 2002, 305). 

Pri osebni prodaji gre za ustno predstavitev izdelkov oziroma storitev v  pogovoru z enim ali 

več kupci z namenom, da izdelek oziroma storitev prodamo. Predstavitev je lahko formalna 

ali neformalna in slednja lahko poteka ob navzočnosti kupca ali preko telefona. Pri osebni 
prodaji podjetje vključi tako prodajne referente, trgovske potnike in prodajalce v 

predstavništvih. Da bi ti trgovci dobro prodajali izdelke, jih podjetje vključi v strokovno 
izobraževanje, posebno pa je to priporočljivo pri prodaji novih izdelkov oziroma storitev, ki 

so se šele pojavili na trgu. Trgovec mora poznati tako vsebino marketinškega spleta, samo 
organizacijo, konkurenco in pa tudi obstoječe kupce. Od trgovčeve spretnosti je odvisen 
prodajni rezultat (Devetak 2007, 166). 

Raziskava je pokazala, da kupci raje kupujejo od trgovcev, ki so jim podobni bodisi po 

starosti, dohodku, političnem mnenju, navadah, videzu ali govoru. Zavedati se moramo, da 

bodo določeni trgovci z enakim pristopom nekomu prodali izdelek oziroma storitev, medtem 

ko drugemu kupcu ne. Zelo pomembno je, da se obe strani, tako trgovec kot tudi kupec, 

sporazumeta o ceni in drugih pogojih prodaje. Prodajnem osebju je zelo težko prodajati 

izdelek oziroma storitev, saj obstaja na trgu močna konkurenca, zato so prodajalcem 

velikokrat ponujene dodatne motivacijske nagrade za, kot so povečana plača, možnost 
napredovanja, nagrade, avtomobil, počitnice (Habjanič in Ušaj 2000, 121).  

Pri sami osebni prodaji je pomembno tudi to, da podjetje ne želi samo prodati izdelka oziroma 

storitve, ampak da povprašajo kupce tudi o drugih dejavnikih v njihovem osebnem življenju. 

Na primer Bird (2008, 69) pravi, da je šel s svojo družino v restavracijo in je natakarica 
povprašala njegove otroke po njihovih rojstnih datumih in kje stanujejo. Naslednje leto so vsi 

trije otroci dobili čestitko za rojstni dan, hkrati pa tudi povabilo na brezplačno kosilo. Bird 
pravi, da ga je zabavala njihova komercialna prebrisanost, hkrati pa so nanj naredili velik vtis. 

Moje mnenje je, da če bi se v več podjetjih odločili za takšno gesto, bi imeli več kupcev in bi 
jih tudi obdržali. Podjetja bi strankam poslala voščilo po elektronski ali navadni pošti, pri tem 
pa priložila kak promocijski material (kemični svinčnik, blokec za pisanje hitrih sporočil 
oziroma nekaj iz ponudbe, ki jo podjetje prodaja) ali bon za popust pri izdelku oziroma 

storitvi podjetja. 

Prodajalec, ki je izdelek oziroma storitev prodal, lahko kupca kot zadovoljno stranko prosi   

za pisno referenčno izjavo. S to potezno si lahko  pridobi ravno na podlagi referenčne izjave 
veliko spoštovanje naslednjega kupca, sploh če potencialni kupec osebno pozna zadovoljnega 
kupca, ki mu je trgovec prodal izdelek oziroma storitev podjetja. Trgovec mora zadovoljnega 

kupca vprašati tudi to, če lahko naslednjim potencialnim kupcem razkrije njegovo identiteto. 
Prodajalec mora imeti soglasje kupca, da dovoljuje vpogled v referenčne izjave drugim, 
potencialnim kupcem (Geffroy in Schroeder 1997, 130). 

2.3.5 Neposredna prodaja 

Ker nekateri kupci želijo biti neposredno povezani s podjetjem, se takšnim kupcem pošlje 

kataloge oziroma prospekte. V novejšem obdobju je opaziti trženje po telefonu, ki  ima 

določene slabe lastnosti, in trženje preko elektronske prodaje. Prodaja po pošti je tudi 
neposredna prodaja. V Sloveniji pošte prakticirajo tako, da poštarji dostavijo z vsakodnevno 
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pošto tudi reklame, prospekte, kataloge …, tako da podjetjem ni potrebno vsakodnevno 

vstavljati promocijskega materiala v ovojnice in jih pošiljati (Devetak 2007, 167 – 168). 

Neposredno trženje je najhitreje rastoča oblika trženja. Kupci menijo, da je nakupovanje od 
doma udobno, predvsem pa brez sitnosti. Neposredno trženje omogoča tudi prihranek denarja 

in časa, predvsem pa lahko kupci na hitro primerjajo cene, saj so samo z enim klikom že na 
drugi elektronski nakupovalni strani (Možina in drugi 2010, 93).  

Neposredno trženje se je močno uveljavilo tudi na mednarodnem trgu, saj so telefon, 
naslovljena pošta in internetno komuniciranje cenejši kot pa osebni obisk potencialnega kupca 

(Habjanič in Ušaj 2000, 115). 

Cilj neposredne prodaje je ustvariti odzive kupcev na informacije v medijih. Najnovejša 
oblika pri neposredni prodaji pa je zaradi svetovnega spleta postalo elektronsko trženje 
(Potočnik 2002, 305).  Internet pa ni samo komunikacijski kanal, ampak postaja tudi prodajna 

pot. Ljudje lahko objavljajo svoje izkušnje, kupci dobijo veliko informacij, prihranijo veliko 

časa in se dobro pripravijo na pogovor s trgovcem (Pompe in Vidic, 2008, 156). 

Od izdelka oziroma storitve je odvisno, katero vrsto marketinškega orodja bo podjetje izbralo. 
Velikokrat pa se zgodi, da podjetje kombinira več orodij med seboj. Devetak (2007, 161)  

navaja primer, kjer se da uporabiti vseh pet orodij, to sta sejem in razstave. Pravi pa, da je 

odvisno tudi od tega, kakšen izdelek oziroma storitev ima podjetje, kje podjetje razstavlja in 

pa tudi komu je namenjen sejem. Podjetje mora paziti, da zaradi nestrokovne ali neprimerne 

predstavitve na sejmih ne doseže ravno nasprotnega od zastavljenega, da ne proda izdelkov 

oziroma storitev ali jih ne promovira dovolj učinkovito. S takim ravnanjem bo podjetje stopilo 

korak nazaj in s tem si lahko ustvari tudi slab imidž (Osredečki 1994, 61). Težave na sejmih 

lahko pridejo tudi takrat, ko se ti odvijajo v tuji državi, saj prihaja do komunikacijskih ovir, ki 

so jezik, socialne in kulturne ovire, poslovne navade, različne vrednote in stili obnašanja 
(Mumel 2008, 413). 

Na odločitve v zvezi z nakupom vpliva celostni vtis oziroma »image« podjetja. Gre tudi zato, 
da imajo kupci v družbenem okolju pozitivno mnenje o podjetju in da sprejemajo podjetje, kot 

da je za družbo koristno (Florjančič in Paape, 2002, 84). 

Pomembno je tudi to, da podjetje pozna prednosti in slabosti orodij tržnega komuniciranja. 
Nekatera orodja so minljiva, druga so dolgoročna, določena se lahko med seboj kombinirajo 
in tako se lahko znižajo stroški, namenjeni za tržno komuniciranje. Podjetje s pravilno 

uporabo orodij tržnega komuniciranja tudi proda več izdelkov oziroma storitev. 
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3 ETIKA  

Etiko samo po sebi težko definiramo, saj ima veliko avtorjev različno mnenje, kaj točno etika 
je. To pa zato, ker določene stvari za nekoga so etične, medtem ko za druge niso. Menimo, da 

je etika subjektivna in ne objektivna. Predvsem zato ne najdemo veliko virov, ki bi jo 

definirali. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je étika opisana kot filozofska veda, ki se 

ukvarja z merili človeškega ravnanja glede na dobro in zlo (SSKJ 2000). 

Pet načel etične moči (Blanchard in Peale 1990, 32 – 35): 

• temeljna usmeritev je vedno prisotna in daje življenju pomen in opredelitev. Je pot, za 

katero se bodo ljudje odločili in po njej potovali. Tudi pri podjetju se morajo usmeriti, 

katero orodje bodo izbrali, kateri izdelek oziroma storitev bodo poudarili, 

• ponos je občutek zadovoljstva, ki ga imajo ljudje ob svojih dosežkih. Tudi podjetja so 
ponosna na svoj izdelek oziroma storitev, če ju pravilno tržno komunicirajo, kar se kaže 
tako v visoki prodaji, kot tudi v dobičku in dobrih odnosih med zaposlenimi, 

• potrpežljivost, ko poznamo temeljno usmeritev in imajo ljudje nadzor nad svojim egom. 

Včasih ljudje hočejo, da se stvari zgodijo takoj in so nepotrpežljivi, kar slabo vpliva na 
odločitve. Tudi pri trženjskem komuniciranju v podjetju vodstvo ne sme pritiskati na 

svoje delavce, saj drugače  lahko zaradi površnosti naredijo kakšno napako, zaradi katere 

ne bodo prodali izdelka oziroma storitve, 

• vztrajnost je pomembna, saj ljudi opogumlja, da se ne smejo nikoli vdati in predati (kot 

pravi stari pregovor »Nikoli ne vrzi puške v koruzo«). Na primeru podjetij bi to lahko 

veljalo, da tudi če nekaj ni šlo v po načrtu,  ne smejo obupati, ampak se morajo še naprej 
držati začrtane poti in delovati skladno z etičnimi pravili in 

• jasen pogled naprej pomeni, da ljudje znajo prepoznati, kaj je v dani situaciji resnično 
pomembno. Tako morajo delovati tudi podjetja, prepoznati morajo priložnosti in jih 
izkoristiti, ko se jim te ponudijo. Pomembno pa je tudi to, da temeljito in v miru 

premislijo, kakšen bo njihov naslednji korak v samem tržnem komuniciranju in kako 

bodo ta korak izvedli. 

3.1 Opredelitev etike v poslovnem komuniciranju 

Osnovna etična pravila so napisana pravila, ki jih mora podjetje spoštovani, saj je to 

pomembno za njegov dolgoročni uspeh, hkrati pa je etika tudi nekaj, kar ni zapisano. Kupci 

cenijo in spoštujejo podjetja, ki delujejo etično, ter jih tudi nagradijo s tem, da kupijo izdelke 

oziroma storitve (Možina in drugi 2012, 311). 

S samo etiko se je lahko strinjati, a jo je težje udejanjiti. Veliko ljudi spoštuje etiko, se pa 
najdejo tudi kupci, podjetniki, trgovci, ki se ji odpovedo zaradi  oportunizma, nekaj ljudi pa je 

tudi takšnih, ki zavestno ravnajo proti etiki, morali in vrednotam (Možina in drugi 2004, 408). 

Podjetje se ne more enostavno odločiti za etiko ali profit oziroma za dobrodelnost. Podjetja ne 
delujejo v skladu dobrega, ampak v skladu nujnega. Etika podjetij in njihovih zaposlenih ni 

vprašanje apriorne etične drže, ni vprašanje kulture nekega okolja, ampak je vprašanje moči in 
volje po preživetju (Berlogar 2000, 16 – 17). Zavedati se moramo, da podjetje sestavljajo 

ljudje, posamezniki. Moralne presoje v podjetju so torej odvisne od posameznikov, ki so v 

podjetju. Ti razmišljajo, čutijo, imajo želje in potrebe; na podlagi vsega tega se odločajo ali 
etično ali neetično (Berlogar 2000, 42). Podjetje mora etiko obravnavati enako kot vse druge 

dejavnike ter jo vključiti v strategijo podjetja. To pomeni, da morajo v podjetju etični problem 
zaznati in ga tudi tako kot ostale probleme reševati (Berlogar 2000, 163). 
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Če vodilni kader v podjetju ravna etično, bo to zgled za zaposlene na nižjih delovnih mestih in 
bodo tudi ti ravnali podobno. Zato je zelo pomembno, da podjetje kot celota deluje etično in 

se obnaša pravilno, kot se spodobi, saj to pripelje do dobrih poslovnih odnosov in boljših 
rezultatov (Možina in drugi 2010, 365). 

Primeri neetičnega ravnanja v podjetju (Možina in drugi 2010, 368 – 387): 

• zavajajoči popusti, ko kupec želi kupiti izdelek oziroma storitev, prodajalec pa mu pove, 

da takšnega izdelka oziroma popusta več ni in mu želi prodati drug izdelek oziroma 
storitev, ki je podobna, ampak nima popusta. Takšen kupec razočarano zapusti podjetje,  

• prodajalec lahko zviša ceno za nekaj časa, nato pa jo spet zniža na prejšnjo ceno, to pa 

objavi, kot da je izdelek oziroma storitev v akcijski prodaji. Kupec odide iz podjetja 

zadovoljen, saj meni, da je plačal akcijsko ceno izdelka oziroma storitve, 

• prodajalec objavi popust v višini 50 odstotkov (če plačaš dva, dobiš tri izdelke), v resnici 

pa gre za popust v višini 33 odstotkov, 
• zavajajoči TV-oglasi, kjer podjetje prestavi izdelek oziroma storitev, kot da ima 

neverjetne zmogljivosti, v resnici pa jih nima, 

• velikokrat podjetje v revijah zavaja v tem primeru, da je na sliki narisan računalnik s 
tipkovnico in z miško, zraven v drobnem tisku preberemo, da cena velja za računalnik 

brez tipkovnice in miške, 
• neetičnost se kaže tudi v tem, da podjetje donira denarna sredstva za nakup opreme, v 

zameno pa zahteva protiuslugo, da to podjetje od njih kupuje izdelke oziroma storitve, 

• do zavajanj pride tudi v primeru embalaž. Na primer na embalaži soka je narisan svež 
ananas, a ne prikazuje dejanske vsebine, saj je v njej kemično pridelan sok in ne sveže 
iztisnjen, čeprav proizvajalec trdi, da je in 

• še en primer neetičnega poslovanja podjetja je pri turističnih aranžmajih. Podjetje ponuja, 
da je morje odmaknjeno le 10 m od hotela, v ceno pa je vključena tudi storitev »all – 

inclusive«. Ko kupec pride do hotela, pa vidi, da ta hotel ni njegov, saj je bil na sliki 

sosednji hotel, morje je odmaknjeno 10 m od hotela, a gre za pristanišče in ne plažo, za 
storitev »all – inclusive« pa ugotovi, da gre za navaden polni penzion in zastonj kavo ob 

kosilu. 

3.2 Problematičnost etike pri orodjih tržnega komuniciranja 

Neetičnost pri prodaji vozil se v praksi kaže tako, da prodajalci pošljejo na trg nov model 
vozila ter mu postavijo visoko ceno. Po tej ceni lahko vozilo kupijo kupci z višjimi dohodki, 
kasneje pa trgovci spustijo ceno, da lahko vozilo kupijo tudi kupci z nižjimi dohodki. Takšno 
dejanje lahko razumemo kot zavajanje kupcev ali neetično ravnanje trgovcev (Možina in 
drugi 2012, 321).  

Primer neetičnega komuniciranja je tudi to, da ponudniki pri določenih avtomobilskih 

znamkah umetno dvignejo ceno vozila na ceniku ter na to obljubljajo popuste preko medijev, 

kot so televizija, radio, internet, panoji … Neetičnost se v tem primeru zgodi, ko stranka kupi 

vozilo z dobrim popustom ter na to plača zavarovalno premijo, ki je obračunana po polni ceni 
vozila in ne po ceni s popustom. Kupec tako plačuje vsako leto višjo zavarovalno premijo ter 

ima višjo odbitno franšizo v primeru uveljavljana škodnih primerov iz naslova kaska. 

Problem se pojavi tudi z drobnim tiskom. Običajno je to skrita oziroma slabo vidna vsebina, 

ki je na podobah, naročilnicah in tržnih orodjih zelo pomembna. Načeloma kupci drobnega 
tiska ne berejo, trgovec jih na drobni tisk ne opozori in s tem pride v praksi do prevar, kar pa 

posledično pripelje do neetičnega komuniciranja med trgovci in kupci (Možina in drugi 2012, 

323). Iz naše osebne prakse pri prodaji vozil opažamo, da skoraj 90% strank ne prebere 
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splošnih pogodbenih pogojev ob podpisu pogodbe, zato jim pred podpisom pogodbe sami 

predstavimo na kratko splošne pogodbene pogoje in tudi morebitne negativne plati pogodbe. 
Podobna problematika se pojavlja pri razlagi garancij in jamstev. Vsako stranko opozorimo,  

naj prebere splošne garancijske in jamstvene pogoje, da naj v primeru okvare vozila ne 

pričakuje, da bo katera koli napaka oziroma okvara vozila krita iz naslova garancije oziroma 

jamstva. V takem primeru bi potem prišlo do nezadovoljstva stranke in slabega glasu o 

podjetju oziroma proizvajalcu vozil. 

Problematično je tudi oglaševanje, ki ga podjetja izberejo, saj naj bi imelo oglaševanje 
predvsem funkcijo informiranja o izdelkih oziroma storitvah. Podjetja pa ga danes v veliki 

meri izrabljajo izključno za povečanje prodaje, saj oglašujejo svoje izdelke kot neverjetno 

zmogljive in dolgo obstojne. Zlato pravilo, ki se pojavlja v neetičnem marketingu, je tudi to, 

da je strah največji motivator, upanje pa prihaja takoj za njim. Podjetje zato kupce zavede 
tako, da jih najprej obvesti o morebitnih nevarnostih, nato pa jim ponudi svoj izdelek ali 

storitev kot morebitno edino rešitev (Možina in drugi 2012, 325 – 326). 

Naj zaključim temo o etiki s starim naukom: »Ne naredi drugim tistega, kar ne bi želel, da 
drugi storijo tebi.«. 
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4 PREUČEVANJE TRŽNE KOMUNIKACIJE PODJETJA AVTOLINE D. O. O. 

Za tržno komuniciranje v podjetju Avtoline d. o. o. smo se odločili zato, ker bi radi, da bi 

podjetje delovalo še boljše kot že deluje. Z direktorjem smo se pogovarjali že pred samo 

projektno nalogo, kako bi lahko izboljšali tržno komuniciranje v podjetju, potem pa smo 

podali idejo, da bi lahko vključili ugotovitve pridobljene z intervjujem v Zaključno projektno 

nalogo. 

4.1 Predstavitev podjetja 

Podjetje Avtoline d. o. o. je prisotno na trgu že skoraj 20 let. Njegovi začetki pa segajo še dlje 

v preteklost, 50 let nazaj s takrat ustanovljenim podjetjem Slovenija Avto, ki se je takrat 

ukvarjalo s podobnimi, a manj obsežnimi storitvami kot danes.  

Danes so glavne dejavnosti podjetja Avtoline d. o. o. pooblaščena prodaja novih vozil Škoda 
in Citroen ter pooblaščeno servisiranje vozil teh dveh znamk, prodaja rabljenih vozil, 

originalnih nadomestnih delov in dopolnilne opreme znamk Škoda in Citroen. Hkrati podjetje 

izvaja tudi tehnične preglede motornih vozil, katerih skupna masa ne presega 3500 kg, in 

registracijo tako novih, kot tudi rabljenih vozil. Podjetje nudi tudi zavarovanja za omenjena 

vozila. Kot dopolnilno dejavnost podjetje nudi tudi popravila škodnih dogodkov, ki se 
uveljavljajo preko zavarovalnic, in sicer vse na enem mestu: cenitev škode, kleparska in 

ličarska popravila. 

Trenutna investicija podjetja Avtoline d. o. o. je prenova prodajnega salona Škoda, ki mora 
biti urejen skladno z zahtevami tovarne vozil Škoda s Češke. Podjetje Avtoline d. o. o. 

predvideva, da se bosta s prenovljenim salonom povečala prodaja vozil in imidž same 

znamke. 

Podjetje Avtoline d. o. o. sodeluje tudi mednarodno z nekaterimi zunanjimi podjetji s 

podobno panogo, ki se ukvarjajo z uvozom novih vozil in originalnih delov. Podjetje stremi k 

večji prodaji izvoza novih vozil, saj je v tujini večje povpraševanje po novih vozilih kot doma, 

a ima količino izvoza novih vozil letno omejeno s strani uvoznika. Podjetje si prizadeva, da bi 

bilo povpraševanje po njihovi dejavnosti večje, saj so edini ponudnik omenjenih znamk na 
področju Posavja, zato si želijo, da bi kupci dali priložnost podjetju in bi s tem tudi podprli 

regionalni razvoj in uspeh podjetja. 

Na Sliki 3 je razvidno, kje se nahaja sedež podjetje Avtoline d. o. o. . 
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Slika 3: Lokacija podjetja Avtoline d. o. o. 

Vir: Škoda 2015a. 
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4.2 Osebna izkaznica podjetja Avtoline d. o. o. 

Slika 4: Osebna izkaznica podjetja 

Vir: AJPES 2015. 

 

 

 

 

 

Dolgo ime PRS  AVTOLINE KRŠKO trgovina in servis d.o.o.  
Kratko ime PRS  AVTOLINE d. o. o.  

Naslov  Bohoričeva 10  
Naselje  Krško  
Pošta  8270 Krško 

Občina  Krško 

Upravna enota  KRŠKO  
Statistična regija  POSAVSKA  

Matična številka  5904323000 

Davčna številka SI  SI 69319634 

Davčni zavezanec  Da  

Transakcijski računi  IBAN SI56 0298 0001 4427 261   (T)   NLB d.d. 

IBAN SI56 6000 0000 0261 777   (T)   LON d.d., 

Kranj 
 

Pravno organizacijska oblika  Družba z omejeno odgovornostjo d. o. o.  

Število zaposlenih  20 do 49 zaposlenih  

Registrski organ  Okrožno sodišče Krško  
Datum vpisa  17. 10. 1995 

Poreklo kapitala  Domači kapital  
Vrsta lastnine  Zasebna lastnina  

Zakoniti zastopniki   Germovšek Jože, prokurist 

 Hotko Slavko, direktor 
 

Glavna dejavnost  

45.110 (Trg z avtomobili in lahkimi mot. voz.) 

 

Druge dejavnosti    

Velikost RS  

Majhne enote 

sektorska pripadnost (SKIS): S.11002 (Nacionalne zasebne nefinančne družbe) 
Status poslovnega subjekta  Poslovni subjekt posluje  
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4.3 Organigram podjetja Avtoline d. o. o. 

 

Slika 5: Organigram podjetja 

4.4 Vizija, poslanstvo, vrednote in cilji podjetja 

Vizija  

Z obstoječo programsko usmeritvijo želi podjetje razširiti doseženo uveljavljenost podjetja na 
področju servisne in trgovinske dejavnosti ter tehničnih pregledov. Hkrati želijo v dejavnost 

vključiti nove atraktivne produkte, ki v okolju še nimajo konkurence. Postati in ostati želijo 
dolgoročen, zanesljiv, kakovosten, strokovni in konkurenčni partner, ki bo dominanten v 

širšem posavskem okolju ob maksimalnem upoštevanju potreb in želja svojih strank (Avtoline 

Krško 2013). 

Poslanstvo  

So tim delavnih, strokovnih in zanesljivih ljudi, ki v sklopu podjetja Avtoline d.o.o. na trgu 

zagotavlja konkurenčno in celovito storitev, vezano na nakup in poprodajni »servis« vozila. 
Medsebojno zadovoljstvo in zaupanje ter upoštevanje standarda kakovosti ISO 9001 

ustvarjajo med podjetjem in strankami dolgoročna partnerska razmerja. S hitro odzivnostjo in 
sposobnostjo prilagajanja obvladujejo ovire, ki jih postavljajo različne tržne in zakonodajne 
zahteve (Avtoline Krško 2013). 

Vrednote  

Skrb za kakovost opravljene storitve, prijaznost in fleksibilnost ter korekten odnos do strank 

so vrednote, na katerih temelji filozofija podjetja Avtoline d. o. o. in posledično ustvarja 
pogoje za dosego zastavljenih ciljev (Avtoline Krško 2013). 
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Cilji podjetja 

Podjetje Avtoline d. o. o. je za osnovne cilje delovanja opredelilo naslednje (Avtoline Krško 
2013): 

• izboljšati odnose s kupci, upoštevati njihove potrebe in želje in s tem zagotoviti boljšo 
lojalnost strank, 

• povečati prodajo novih in rabljenih vozil ter s tem zagotoviti večji dobiček, 
• izboljšati kakovost storitev, predvsem na servisu in tehničnih pregledih, 
• redno izobraževati kadre z namenom, da so ti bolj usposobljeni za svoje delo, 

• ohraniti vodilni položaj pri prodaji novih vozil v Posavju in 

• širiti dober glas podjetja za boljšo prepoznavnost na domačem trgu. 
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5 RAZULTATI RAZISKAVE 

Izvedli smo raziskavo o tržnem komuniciranju podjetja Avtoline d. o. o.. Intervju je bil 

opravljen z direktorjem podjetja g. Slavkom Hotkom. Z intervjujem smo pridobili podatke o 

tržnem komuniciranju in orodjih tržnega komuniciranja. Namen naše raziskave je ugotoviti, 

kako uspešno podjetje uporablja tržno komuniciranje, orodja tržnega komuniciranja in kako 

jih med seboj kombinira. 

Cilji raziskave so: 

• z metodo intervjuja priti do želenih podatkov, 

• s pomočjo raziskave ugotoviti, katera so orodja tržnega komuniciranja v podjetju 

Avtoline d. o. o. in 

• predlagati izboljšave pri orodjih tržnega komuniciranja, ki so slabše uporabljena, če je to 
ugotovljeno z raziskavo. 

 

Raziskavo smo izvedli z metodo intervjuja. Intervju smo izvedli z direktorjem podjetja. 

Prehodno smo se dogovorili za intervju na osnovi v naprej postavljenih vprašanj (Priloga 1) 

in podanega soglasja direktorja. Intervju smo izvedli v prostorih podjetja dne 28. 07. 2015 in 

je trajal 60 minut. Pogovor smo z dovoljenjem direktorja snemali. 

Na osnovi intervjuja in odgovorov na zastavljena vprašanja smo podali v nadaljevanju 
ugotovitve raziskave. 

5.1 Ugotovitve raziskave 

S kvalitativne raziskavo z intervjujem smo ugotovili, da podjetje uporablja tržno 
komuniciranje in daje poudarek na ciljno skupino, ki so vse potencialne stranke iz Posavja in 

tudi z ostalega območja Slovenije. S tržnimi orodji in zgodovino podjetja se je uspelo podjetju 

prebiti do najboljšega prodajnega ponudnika novih vozil v Posavju. Podjetje daje velik 

poudarek  orodju tržnega komuniciranja, saj mu nameni približno 15.000 evrov letno. Največ 
sredstev podjetje nameni za oglaševanje, kar zanaša približno 60% vseh sredstev namenjenih 

za trženje, nato sledi pospeševanje prodaje s približno 25% in za neposredno trženje namenijo 

v podjetju približno 15%. 

Direktor pravi, da bi morali več vlagati v izobraževanje zaposlenih in da bi ti morali bolj 

promovirati podjetje, v katerem so zaposleni. Hkrati pa pravi, da neetičnosti v njihovem 
podjetju ni zasledil in da se verjetno v sami zgodovini  podjetja tudi ni pojavila. 

Podjetje Avtoline d. o. o. se največ poslužuje ravno oglaševanja. Svojo dejavnost oglašujejo 
na  frekvenci radia Center Dolenjska, velikokrat pa ciljno publiko obveščajo z letaki, ki jih 

delijo po trgovinskih centrih hostese. Letak ugodnosti je razviden iz Slike 6. 

Iz intervjuja je razvidno, da je direktor zadovoljen z učinkom trženja glede na omejen obseg 

sredstev, ki jih namenijo za tržno komuniciranje. 
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Slika 6: Letak ugodnosti podjetja Avtoline d. o. o.  

Vir: Avtoline Krško 2013. 

TV – oglasov podjetje ne uporablja, saj meni, da je visok denarni vložek oglaševanja predrag 

glede na končni učinek, ki ga oglaševanje nudi. Takšno oglaševanje ne bi prineslo 
pričakovanih učinkov, zato se le – tega ne poslužuje. 

Relativno ugodno in učinkovito oglaševanje je v lokalnem časopisu Posavski obzornik, saj 

cena oglasa ni previsoka, časopis pa izhaja enkrat mesečno ter ga prebira njihova ciljna 

skupina. Pretežno so kupci, ki so prišli nekaj kupit v podjetje ter so za to izvedeli preko 

omenjenega časopisa, del starejše populacije, ki pa ima tudi trend nakupa vozila z nižjo ceno 
ter z malo opreme. Trenutno raste prodaja akcijskega modela vozil Škoda Easy. To so 

osnovni modeli: Citigo, Fabia, Rapid, Octavia in Yeti. Cenovno so to zelo ugodni modeli, saj 

je uvoznik sam znižal ceno oziroma ponudil nove modele po akcijskih cenah. V tem primeru 

na ceno ni popusta in se tudi ne oglašuje popusta, temveč samo akcijska cena vozila. Uvoznik 

je mnenja, da oglaševanje popustov znižuje image blagovne znamke Škoda, zato se popustov 
pri znamki Škoda nikoli ne poslužujejo. Oglaševanje modelov Easy je bilo močno podprto 
tako s strani  uvoznika, kot tudi podjetja Avtoline d.o.o., kar se je izkazalo za dobro tržno 
komuniciranje, saj se je prodalo veliko število vozil. 

Največkrat podjetje Avtoline d. o. o. uporablja kombinacijo pospeševanja prodaje s promocijo 

nagradne igre. Torej najame hosteso, jo izobrazi o avtomobilu za promocijo, hkrati pa hostesa 

privablja ljudi tudi k sodelovanju pri nagradni igri, kar je razvidno na Sliki 7. 
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Slika 7: Promocija Rapid Spacebacka in nagradna igra podjetja Avtoline d. o. o. 

Podjetje se ne poslužuje odnosov z javnostjo, imajo pa med zastavljeni cilji tudi to orodje v 

načrtu, saj se direktor zaveda, da bodo morali narediti tudi na tem področju korak naprej, saj 

je to orodje tržnega komuniciranja, ki  prinese podjetju zelo veliko prepoznavnost. Podjetje pa 

je sponzor tako športnim prireditvam, kot tudi družabnim srečanjem na lokalni ravni.  

Letos je začelo podjetje s telefonskim trženjem obveščati stranke, da je minilo že več kot eno 

leto od zadnjega servisa, in tudi pred potekom tehničnega pregleda podjetje stranki pošlje na 
domač naslov pošto z vabilom za obisk, hkrati pa jim zraven pošlje še aktualni letak ponudbe 
vozil.  

Podjetje se poslužuje tudi neposrednega trženja preko lastne spletne in Facebook strani. Danes 

je internetno oglaševanje najbolj opaženo, saj veliko potencialnih kupcev brska po spletu. 
Takšno oglaševanje s strani podjetja ne zahteva veliko stroškov, saj je danes upravljanje, 

urejanje in oblikovanje spletne strani relativno poceni in hitro. Tako na internetni, kot tudi na 

Facebook strani objavljajo novosti o  ponudbi, ki jo ponuja podjetje, te pa so: novi modeli 

vozil, zanimivosti, akcijske cene storitev in izdelkov, aktualna ponudba rabljenih, novih in 

testnih vozil. 

Letošnji naslov za Slovenski avto leta 2015 si je priborila prav Škoda Fabia. Vozilo je 

prikazano na Sliki 8. 
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Slika 8: Slovenski avto leta 2015 – Fabia 

Vir: Škoda 2015b. 

5.2 Predlagane izboljšave 

Glede na to, da podjetje daje poudarek oglaševanju, predlagamo, da se osredotoči tudi na 
druga orodja tržnega komuniciranja in jih kombinira med seboj. Ko ima podjetje promocijo 

novega vozila, predlagamo, da poleg hostese, ki skrbi, da potencialni kupci pridejo do vozila 

in jim razloži nagradno igro, zraven sodeluje tudi prodajalec, saj lahko ta že na samem 
dogodku naredi informativni izračun, koliko znašala okvirna cena novega vozila. 

Predlagamo tudi, da na raznih prireditvah v Posavju podjetje razstavi avtomobile, da si jih 

lahko potencialni kupci tudi ogledajo in se v naslednjem delovnem tednu oglasijo v salon ter o 

avtomobilu izvedo še več koristnih informacij. 

Za boljše odnose med zaposlenimi predlagamo »team buildinge«, kar bo okrepilo sodelovanje 

med zaposlenimi ter posledično izboljšalo samo poslovanje podjetja. S tem pridobi podjetje 

tudi boljšo promocijo s strani zaposlenih. 

Predlagamo tudi to, da se podjetje posveti prodaji novih vozil pravnim osebam. Podjetje naj 

se dogovori za sestanek z odgovorno osebo za nabavo in predstavi ponudbo, ki je primerna in 

ugodna za njihovo dejavnost. 
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6 SKLEP 

Zaključna projektna naloga obravnava komuniciranje v trženju -  prodaje vozil v Posavju. 

Podjetje mora za učinkovito tržno komuniciranje imeti zastavljene cilje, s katerimi bo prodrlo 
na trg. Avtoline d. o. o. je podjetje, ki je v Posavju najuspešnejše pri prodaji novih 
avtomobilov. Tako kot večina podjetij tudi Avtoline d. o. o. uporablja tržno komuniciranje in 
orodja tržnega komuniciranja. Podjetje je osredotočeno na ciljno publiko, ki ji nameni veliko 

pozornosti. To dokažejo tudi tako, da pridejo po strankin avtomobil na dom, opravijo storitev, 
ki jo stranka želi, ter pripeljejo ob dogovorjeni uri avtomobil nazaj. V podjetju veliko naredijo 

za  dobre osebne odnose tako z obstoječimi, kot tudi s potencialnimi strankami. Zaposleni se 

trudijo, da zadržijo obstoječe kupce, saj je danes na avtomobilskem trgu zelo močna 
konkurenca.  

Podjetje bi moralo še več uporabljati različna orodja tržnega komuniciranja, kar potrjuje tudi 

g. Hotko. V prihodnosti bo podjetje Avtoline d. o. o. še več sredstev namenilo v samo tržno 
komuniciranje, saj se zavedajo, da je danes to pomembno, da ostanejo vodilno podjetje v 

Posavju v prodaji novih vozil. Podjetje si želi, da bi več lastnikov avtomobilov pripeljalo k 

njim vozilo na tehnični pregled, saj imajo v Posavju veliko konkurenco. 

V podjetju največ sredstev za tržno komuniciranje namenijo za oglaševanje. Največ porabijo 
za jumbo panoje in oglaševanje preko lokalnega mesečnega časopisa Posavski obzornik. 

Podjetje se zaveda, da bodo morali več uporabljati orodje odnosi z javnostjo. Na tem področju 
je podjetje najšibkejše, saj ne sodelujejo z novinarji, da bi direktno pisali o njih. Podjetje v 

prihodnje načrtuje tudi uvedbo dneva odprtih vrat enkrat letno, na kar bodo povabili vse 

potencialne stranke in tudi novinarje, da bi povečali prepoznavnost podjetja. 

Podjetje Avtoline d. o. o. ima v Posavju že dolgoletno tradicijo, kar se odraža v njegovi 
stabilnosti, saj je močno in zaupanja vredno pri strankah. Veliko kupcev se vrača ravno zato, 

ker ima podjetje dolgotrajno tradicijo in poštene zaposlene. 

Kljub 21. stoletju privabimo del populacije, ki prihaja v salon. To so upokojenci, ki samega 

spleta  ne znajo uporabljati, da bi si pridobili določene informacije preko internetnih strani. 

Zato je zelo pomembno, da ima prodajalec na zalogi dosti katalogov za avtomobil, za 

katerega se zanimajo, hkrati pa da ima tudi pripravljene cenike, da si le – te lahko odnesejo 

domov in še malo pregledajo cene skupaj z domačimi, saj nakup novega avtomobila le ni tako 

mali zalogaj kot nakup izdelka, ki ga uporabljamo vsakodnevno. 

Ugotovili smo, da je poslovanje podjetja z vidika tržnega komuniciranja na podlagi rezultatov 

izvedenega z intervjujem dobro. Svetujemo pa, da se podjetje več udeležuje prodajnih sejmov. 
V samem salonu ima podjetje tudi razstavljene avtomobile, kjer si jih lahko kupci ogledajo. 

Za zainteresirane kupce  podjetje omogoči testne vožnje, s katerimi kupci dejansko doživijo 
vožnjo z izbranim modelom avtomobila. Tako lahko uskladijo določene stvari, naročijo 
dodatno opremo in že v naprej občutijo, kako bodo uživali v vožnji s svojim novim bodočim 
avtomobilom. V novem prenovljenem salonu Škoda bo kupcem na voljo tudi tako imenovani 

konfigurator vozil, kjer si bodo lahko kupci vizualno na velikem ekranu sami sestavili opremo 

želenega vozila po svojih potrebah in željah.  
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PRILOGE 

Priloga 1 Vprašalnik, za vodenje intervjuja. 





Priloga 1 

 

VPRAŠANJA 

1. Katera je vaša primarna storitev v podjetju? 

2. Katera je vaša prvotna tržna komunikacija? Na katero tržno komunikacijo dajete v vašem 
podjetju največji poudarek? 

3. Katera tržna komunikacijska orodja uporabljate? Zakaj je poudarek ravno na teh? 

4. Katero orodje komunikacijskega spleta je za vas najbolj pomembno? Zakaj je to orodje 

najbolj uspešno pri vašem podjetju? 

5. Za katero tržno orodje tržnega komuniciranja menite, da bi ga morali  izboljšati za boljšo 
uspešnost? 

6. Kdo je vaša ciljna publika? 

7. Kdo so vaši udeleženci pri tržnem komuniciranju? 

8. Kolikšna je povprečna letna vrednost, ki jo namenite za tržno komuniciranje?  

9. Če razdelite povprečno letno vrednost na različna orodja tržnega komuniciranja, koliko 
znaša vrednost na posamezno orodje? 

10. Imate podatek, kakšna je bila uspešnost vašega vložka v tržno komuniciranje? 

11. Ali menite, da vaši zaposleni dobro promovirajo vaše podjetje?  

12. Kaj naredite, da zaposleni, ki niso v oddelku marketinga, bolje promovirajo vaše 
podjetje? Kako bi lahko to še izboljšali? 

13. Ali motivirate zaposlene, da podajajo svoje predloge k izboljšanju orodij tržnega 
komuniciranja? 

14. Ali menite, da v vašem podjetju prihaja do podzavestne neetičnosti pri tržnem 
komuniciranju? 

15. Se je mogoče v zgodovini podjetja zgodilo, da je prišlo do zlorabe orodij tržnega 
komuniciranja? 

16. Ali vam pri tržnem komuniciranju pomaga tudi uvoznik vozil Škoda? Če ste odgovorili z 
da, kako? 

17. Ali menite, da bi se lahko uvoznik bolje potrudil in kako? 

18. Vam uvoznik ponudi tudi finančno pomoč pri tržnem komuniciranju? Koliko približno 
znaša ta letno? 

19. Ali ob posebnih prireditvah (občinski praznik, obletnice delovanja podjetja, športnih in 
kulturnih dogodkih) uporabljate tržno komuniciranje in kako? 

20. Kako ste v celoti zadovoljni z vašim tržnim komuniciranjem? 


