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POVZETEK 

Diplomsko delo zajema trženje prešitih odej proizvajalca Odeja d.d. in zadovoljstvo 
kupcev z le-temi v prodajalnah Manufaktura. Poleg tehnološke dovršenosti in ekološke 
ustreznosti nam ponujajo prešite odeje predvsem kakovost. Izdelane so iz materialov, ki 
blagodejno vplivajo na človekovo počutje in spanje. Prav zaradi različnih spalnih navad 
in potreb so v Odeji pripravili pester izbor prodajnih programov, ki nam jih ponujajo 
tudi v prodajalnah Manufaktura. Nakup prešite odeje ni vsakdanji nakup, zato kupci 
posvečajo veliko pozornosti pri njihovi izbiri. V veliko pomoč so jim prodajalci, ki so 
vedno pripravljeni priskočiti na pomoč, svetovati in prepričati kupca, da se je pravilno 
odločil. V današnjih tržnih razmerah je zelo težko obdržati stalne stranke zaradi 
številnih konkurenčnih ponudnikov s podobnimi izdelki enake kakovosti. Če želimo 
pridobiti kupce na svojo stran, jim moramo ponuditi nekaj več kot konkurenca. V ta 
namen je bila opravljena tržna raziskava, da se ugotovi kako so kupci zadovoljni s 
prešitimi odejami v prodajalnah Manufaktura.   

Ključne besede: trženje, prešite odeje, kupci, zadovoljstvo kupcev, prodajno osebje, 
osebna prodaja 

ABSTRACT 

My essay is a study on the marketing of quilts manufactured by Odeja d.d. and an 
evaluation of the satisfaction of  the buyers who purchased these quilts in Manufaktura 
shops. Odeja quilts distinguish themselves for their technological perfection, for 
compliance to ecological norms and for their excellent quality. They are made of 
materials that enhance the feeling of comfort and allow a healthy sleep.  Odeja d.d. 
manufacture and distribute through Manufaktura shops a great variety of different types 
of quilts in order to satisfy persons with different sleeping habits. A quilt is not an 
article that is purchased every day.  A buyer chooses his quilt with great attention. He 
relies on the advice of shop attendants whose task is to help him, advise him and 
convince him that his choice is the right one. Nowadays , the situation on the market 
makes it extremely easy to loose a customer for  numerous competitors offer similar 
products of similar quality. Loosing a client can be only prevented by offering 
something more than the competition. The purpose of this research is to evaluate if and 
to what extend the buyers are satisfied with quilts sold by Manufaktura shops. 

Key words: marketing, quilts, buyers/customers, buyer’s satisfaction, shop 
assistant, personal sale 
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1 UVOD 

»Ljudje posvečajo vse več pozornosti zdravemu načinu življenja, med katere 
zagotovo sodi tudi sproščen spanec. Spanec je osnova za zdravo in sproščeno 
počutje. H kakovosti spanja prispevajo poleg ustrezne spalne opreme, pravilna 
izbira odej, ki so optimalno prilagojene posamezni osebi« 
 
Tržno usmerjena podjetja postavljajo v središče svojega delovanja ustvarjanje 

zadovoljnih kupcev. Danes lahko kupci izbirajo med ogromnim številom istovrstnih 
prešitih odej različne kakovosti, cen, ravni postrežbe in z njo povezanih storitev. 
Stranke postajajo zahtevnejše, proizvajalci in ponudniki prešitih odej želijo biti skrbni 
in odgovorni do svojih kupcev, kar pomeni z odličnimi izdelki omogočiti ljudem zdravo 
spanje in obnovitev energije ter uživanje v počitku. V ospredju je zadovoljitev stranke 
na področju spalne kulture in ponudba prešitih odej, ki pripomore k zdravemu, 
udobnemu in kakovostnemu načinu življenja. Želje, navade in pričakovanja potrošnikov 
se spreminjajo in razvijajo. Proizvajalci prešitih odej stremijo k nenehnemu 
spreminjanju trendov, inovacij in izboljšav. Razvoj prešitih odej gre v smeri sintetičnih 
vlaken. Sintetična vlakna so vedno bolj izpopolnjena in skorajda že enakovredna 
naravnim. Danes je vse več alergikov in astmatikov, zato se trend giblje v tej smeri. 

Izdelki z dobrim ugledom lažje najdejo kupca na prodajnem mestu. Pomembno 
vlogo ima sama prepoznavnost izdelka in s tem posledično zvestoba določeni blagovni 
znamki. Zvestoba je zelo pomembna, saj je v sodobnem poslovnem svetu pomembneje 
obdržati kupce, kot pridobiti nove. Vzrok za to, lahko najdemo v stroških, ki so potrebni 
za pridobitev novih kupcev, saj so lahko precej višji od tistih, ki jih mora podjetje 
nameniti, da bi obdržalo obstoječe kupce. Ohranjanje strank sili vse bolj v osrčje 
poslovnih strategij podjetja, čemur bi morda oporekali ljudje, ki se ukvarjajo s 
financami podjetja, marketingom, človeškimi viri, logistiko ali drugimi pomembnimi 
funkcijami podjetja. Vendar ni dvomov: zvesta stranka v burnem podjetniškem okolju 
je bolj ali manj edina stalnica vseh spremenljivk podjetja (če mu ga uspe obdržati dalj 
časa), pa tudi čedalje redkejši pojav (Jurko 2003, 42).  

Diplomsko delo je razdeljeno na 5 delov. V prvem delu je predstavljeno trženje 
prešitih odej. Opredelila sem definicijo trženja. Pri tem sem izhajala iz domačih in tujih 
virov. Nadalje sem predstavila proizvodni program prešite odeje proizvajalca Odeja d.d. 
Škofja Loka. Skozi teorijo marketinškega spleta sem izpostavila pomembnost 
posameznih prvin, ki se navezujejo na prešite odeje. Z orisom posameznih prvin 
komunikacijskega spleta sem nakazala možnosti pospeševanja prešitih odej v 
prodajalnah Manufaktura. Podjetja se soočajo s hitrimi spremembami na področju 
tehnologije, razvoja, drugačnih potreb, okusov in želja potrošnikov ter tržne 
konkurence. Konkurenca se odvija na področju kreativne inovacije, ki zahteva 
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specifična znanja strokovnjakov na določenih področjih delovanja. Le-to sili 
proizvajalce in ponudnike prešitih odej k spremljanju življenjskega ciklusa svojih 
izdelkov. Če želi podjetje vzbuditi kupcem slo po nakupovanju, mora predstaviti tržne 
vidike prešitih odej, ki se nanašajo na kakovost, embalažo, označevanje in blagovno 
znamko le-teh. Podjetje ne more oskrbovati vseh trgov in pri tem zadovoljiti vse kupce. 
S postopkom razčlenitve trga sem ugotovila, kateremu segmentu kupcem, bi lahko 
Manufaktura ponujala prešite odeje. Podjetje si z dobro in natančno segmentacijo 
zagotovi ustrezno pozicijo izdelkov in pri tem zaseda konkurenčni položaj. Trend v 
trgovini na drobno gre v smeri računalniške tehnologije in elektronskega nakupovanja. 
Kljub temu v Manufakturi še vedno prisegajo na klasičen način prodaje, vključno s 
svetovanjem in osebno prodajo.  

V drugem delu so predstavljeni teoretični vidiki zadovoljstva potrošnikov. 
Opredelila sem definicijo potrošnika, zadovoljstva in vrednosti v očeh potrošnikov. V 
nadaljevanju sem prikazala razmerje med zadovoljstvom in kakovostjo, osvetlila pomen 
zvestobe blagovni znamki in začrtala povezavo med zadovoljstvom in zvestobo. 

Četrti del je moje empirično raziskovalno delo. Predstavila sem tržno raziskavo, ki 
sem jo izvedla v prodajalnah Manufaktura. Po izvedbi ankete sem rezultate analizirala 
in iz podatkov potegnila nekaj pomembnih ugotovitev in priporočil omenjenemu 
podjetju, ki sem jih izluščila skozi celotno diplomsko delo.  

1.1 Namen 
Osnovni namen mojega diplomskega dela je s pomočjo anketnega vprašalnika 

ugotoviti zadovoljstvo kupcev s prešitimi odejami priznanega podjetja ODEJA d.d. 
Škofja Loka v prodajalnah Manufaktura d.d. Nova Gorica ter podati predloge in rešitve 
za izboljšave trženja, na podlagi opravljene raziskave. 

1.2 Cilji 
Z diplomskim delom sem želela preučiti različne teoretične vidike trženja in 

zadovoljstva nasploh ter tako pridobljena spoznanja poskušati prenesti na področje 
prešitih odej. S pomočjo empirične raziskave sem želela priti do novih spoznanj na 
področju prešitih odej in na podlagi dobljenih rezultatov podati predloge, ki bodo 
uporabni na področju trženja prešitih odej v podjetju Manufaktura.  

 

Hipoteze 

H1: kupci izražajo svoje zadovoljstvo s ponudbo prešitih odej v prodajalnah 
Manufaktura na lestvici od 1 (zelo nezadovoljen) do 5 (zelo zadovoljen) s 
povprečno oceno 3 ali več. 
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H2: menim, da je pri trženju prešitih odej izjemnega pomena predvsem svetovanje 
in osebna prodaja. Veliko kupcev se ne bi odločilo za nakup tovrstnih izdelkov, če 
jim prodajalci ne bi svetovali, pomagali, spodbujali, 

H3: kupci bi priporočili nakup prešite odeje v Manufakturini trgovini svojim 
znancem in prijateljem. 

1.3 Raziskovalne metode 
V diplomskem delu sem uporabila znanje, ki sem ga pridobila s študijem na 

Fakulteti za management v Kopru in izkušnje, pridobljene v podjetju Manufaktura. 
Pričujoče diplomsko delo je nastalo s proučevanjem teoretičnih dognanj, ki so 
predstavljena in dostopna v literarnih delih domačih in tujih avtorjev, priročnikih, 
revijah, člankih, raziskovalnih nalogah in na internetu. Teoretična izhodišča so podprta 
z izsledki empiričnih dognanj, ki smo jih preverili na konkretnem primeru. 

V empiričnem delu diplomske naloge smo uporabili metodo anketiranja kupcev o 
zadovoljstvu s prešitimi odejami v prodajalnah Manufaktura d.d. Na podlagi vnaprej 
postavljenih vprašanj in naključno izbranih anketirancev je bila opravljena tržna 
raziskava o zadovoljstvu kupcev s prešitimi odejami priznanega proizvajalca Odeja v 
prodajalnah Manufaktura, pridobljene rezultate ankete smo skrbno obdelali in 
predstavili grafično in tabelarično s pomočjo programa Excel. 
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2 TRŽENJE PREŠITIH ODEJ 

2.1 Opredelitev trženja 

 »Ameriško združenje za marketing opredeljuje trženje kot proces načrtovanja 
in snovanja izdelkov, storitev in idej ter določanja cene in odločanja v zvezi s 
tržnim komuniciranjem in distribucijo z namenom, da se ustvari takšna izmenjava, 
ki zadovoljuje pričakovanja posameznikov in podjetja (AMA 1985, v Potočnik 
2002, 20)«.  

Trženje je družbeni in upravljavski proces, s pomočjo katerega organizacije in 
posamezniki dobijo, kar potrebujejo ali želijo, tako da ustvarijo, ponudijo in 
medsebojno zamenjujejo izdelke, ki imajo vrednost (Kotler 1998, 13). Veliko ljudi 
misli, da je marketing zgolj prodajanje in oglaševanje. Ni čudno, vsak dan nas 
obkrožajo številne reklame v različnih medijih. Današnji koncept marketinga je 
usmerjen v zadovoljstvo kupčevih potreb z namenom doseganja dobička. 

Trženje je postopek načrtovanja in izvajanja filozofije razvoja, zamisli, blaga in 
storitev, določanja njihovih cen, metod njihove promocije in distribucije, katerega cilj je 
vzpostaviti menjavo, ki bo zadovoljila cilje, potrebe in zahteve posameznikov kot tudi 
organizacij (Filipović et al. 72, 2001).  

Podjetja ne delujejo več na trgih, na katerih so imela stalne znane tekmece in 
kupce, ampak na trgih s hitro spreminjajočo se konkurenco, ki postaja čedalje bolj 
globalna, z novimi tehnološkimi dosežki, zlasti na področju informacijske tehnologije, 
in čedalje manj zvestimi kupci, ki lahko izbirajo med ogromnim številom istovrstnih 
izdelkov različne kakovosti, cen, ravni postrežbe ter z njo povezanih storitev. Zato ni 
čudno, da postaja trženje prevladujoča funkcija in funkcija podjetja, ki je vpletena v vse 
druge dejavnosti, še preden začne načrtovati izdelke in storitve, in se nadaljuje tudi 
potem, ko je izdelek že prodan. 

Trženje temelji na dejstvu, da imajo ljudje različne potrebe in želje, ki ustvarjajo pri 
posameznikih nelagodnost, odpravljajo pa jo z nakupom izdelkov in storitev, ki 
zadovoljujejo te potrebe in želje. Odkar lahko več različnih izdelkov zadovolji določeno 
potrebo, izbirajo kupci konkretni izdelek po načelu njegove vrednosti ter pričakovani 
stopnji zadovoljstva ( Potočnik 2002, 19-21). 

Številni teoretiki trženja opredeljujejo definicije trženja na več načinov. Bolj ali 
manj pa so si enotni v tem, da prav trženje kot ekonomski proces povezuje proizvodnjo 
in potrošnjo; številne poslovne dejavnosti pa prispevajo k temu, da izdelki in storitve 
prehajajo od proizvajalca do porabnika ob pravem času, na pravo mesto in po 
konkurenčni ceni. Da bi to dosegli, so potrebne tržne raziskave, razvoj novih izdelkov 
in storitev s konkurenčnimi cenami, ustrezna razpečava in učinkovita promocija. 
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Sodobna trženjska usmeritev temelji na zadovoljevanju porabnikov oziroma 
potrošnikov (Devetak 1999, 3). To ne pomeni, da se podjetje odpove svojim ciljem, 
temveč verjame v doseganje le-teh prek zadovoljevanja potrošnikov. Potrošnik je tisti, 
ki se odloča ali bo kupil naš izdelek oziroma ali bo »koristil« našo storitev. 

2.2 Predstavitev proizvodnega programa prešite odeje 
Odejin1 proizvodni program obsega vse vrste izdelkov za opremo ležišč za otroke, 

mladino in odrasle; prešite odeje2, nadvložke, zglavnike in okrasna pregrinjala. Vsi 
proizvodi so izdelani iz kvalitetnih tkanin modnih barv in dizajnov, polnjeni z 
različnimi polnili. 

Proizvodni program prešite odeje lahko razdelimo v 4 osnovne skupine:   

• Bio program. 

• Bombažni bio program. 

• Volneni bio program. 

• Medico program. 

• Medico Lux program. 

• Lux program. 

 

Bombažni bio program 
Bombažne odeje pod blagovno znamko ODEJA BIO so primerne za postiljanje 

toplih prostorov in v poletnih mesecih. Specifične lastnosti bombaža so osnova za 
blagodejno in kakovostno spanje. Bombažno polnilo je narejeno izključno iz 
dolgovlaknatega bombaža visoke kakovosti; tako polnilo ustvarja naravno spalno klimo 
in omogoča enostavno vzdrževanje higiene. Vse odeje, tako enojne kot dvojne, so 
pralne pri 40°C in imajo to odlično lastnost, da vpijajo vlago, kar je v poletnih mesecih 
še kako zaželjeno. Izdelane so iz kakovostne sanforizirane3 bombažne tkanine, 
obdelane brez formaldehidov, proti krčenju in na obstojnost barv. Kupec lahko izbira 
med enobarvnimi (naravni bombaž) in potiskanimi odejami (ekskluzivni dizajni).  

                                                 
1 Odeja d.d. iz Škofje Loke je podjetje z dolgoletno tradicijo na področju proizvodnje 

prešitih izdelkov v Sloveniji. Tovarna je zrasla iz obrtne delavnice, ustanovljene pred 70 leti v 
centru Škofje Loke. Danes je sodobno opremljena delniška družba s pretežno žensko delovno 
silo. 

2 Prešita odeja:  polnjena in navzkriž šivana odeja. 
3 Sanforizirati: umetno skrčiti tkanino pred uporabo. 
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Volneni bio program 
Volnene odeje pod blagovno znamko ODEJA BIO so izdelane iz zelo kvalitetnega 

bombažnega inleta4 ali pa v kombinaciji inleta in volnenega krzna. Polnjene so s 
kakovostnimi polnili iz čiste ovčje volne. Volna je voluminozna, zračna in akumulira 
vlago, tako da so odeje s tanjšo plastjo volne primerne tudi za toplejše dni. Odeje, 
polnjene z debelejšo plastjo volne pa akumulirajo ogromno toplote in so primerne za 
ljudi, ki ljubijo udobna in topla ležišča ter za revmatike.  

Medico program  
Odeja Medico prešite odeje so mehke in voluminozne, primerne tako za 

bolnišnično kot tudi za individualno uporabo. Lahki in zračni tanjši odeji sta primerni 
za toplejše bolnišnične prostore ali kot letni odeji za individualno uporabo. Toplejše in 
debelejše odeje so primernejše za opremo hotelov oziroma za postiljanje v hladnejših 
prostorih ali v zimski sezoni. Vse MEDICO odeje zagotavljajo maksimalno higieno, saj 
so pralne pri 95°C in jih lahko sušimo v bobnu. 

Prešite odeje iz Medico programa imajo antiastmatične in antialergijske lastnosti. 
Kakovostna tkanina in polnilo omogočata pranje pri visokih temperaturah, ki uničijo 
pršice. Vse odeje so narejene iz tkanine v beli barvi. 

Medico Lux program – nadstandardni program 
Medico Lux program ponuja nove tkanine iz mikrovlaken in pletivo visoke 

kvalitete, ki dajejo nežen in prijeten otip. Mikrovlakna so posebno tanka kemična 
vlakna (še tanjša od svile) iz poliestra. Iz mikrovlaken izdelane tkanine so zelo goste, 
kljub temu pa prepuščajo zrak (dihajo, prepuščajo zrak in vlago, pri tem pa ostajajo 
suhe). 

Lux program -  nadstandarni program 
Prešite odeje v Lux programu so izdelane iz novih vlaken, ki postavljajo povsem 

nove standarde na področju posteljne opreme. Lenzing Lyocell® micro saten je tkanina 
najvišjega kakovostnega razreda z maksimalno sposobnostjo regulacije vlage in 
zagotavlja maksimalno spalno udobje. Lenzing Lyocell® prednjači med polnili iz 
naravnih vlaken. Polnilo je mešanica celuloznih vlaken, obdelanih po posebnih 
postopkih in poliesterskih vlaken, ki plastem dajo voluminoznost, voljnost in mehkobo. 
Polnilo je izredni regulator vlage in glede na indeks izparevanja vodne pare prednjači 
pred ostalimi vlakni kot so poliester, volna in puh. Zagotavlja zdravo in osvežujočo 
spalno klimo. 

                                                 
4 Inlet: gosta bombažna tkanina v keprovi ali atlasovi vezavi za blazine in pernice. 
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2.3 Marketinški splet  
Marketinški splet je definiran kot niz obvladljivih, taktičnih marketinških orodij, ki 

jih podjetje spoji, da ustvari reakcijo, ki si jo želi na ciljnem trgu (Kotler in Armstrong 
2001, 49). Marketinški splet je kombinacija marketinških aktivnosti oz. njihovih 
učinkov, s katerimi organizacija deluje na izbrana ciljna tržišča v skladu z zastavljenimi 
strateškimi in drugimi cilji (Gabrijan in Snoj 2002, 238).  

V teoriji in praksi marketinga se je uveljavil koncept 4P, ki pomeni kombinacijo 
marketinških spremenljivk, ki jih podjetje oblikuje, da bi doseglo želeno povpraševanje 
oziroma reakcijo na strani potrošnikov. Po tem pristopu naj bi bila osnovna področja 
delovanja marketinga vezana na izdelek (angl. product), ceno (angl. price), prodajne 
poti (angl. place) in promocijo (angl. promotion). Zaradi prepletenosti storitev in 
izdelkov, naštetim elementom danes vedno dodamo še ljudi (angl. people), izvajanje 
(angl. processing) in fizične dokaze (angl. physical evidences). Marsikdo bi želel 
skrajšati ali dodati kakšno prvino oziroma P, kar ne bi bilo posebno težko. V končni fazi 
je pomembno, da zadovoljimo kupca in s prodajo izdelkov/storitev ustvarimo dobiček, 
ne glede na število prvin. 

Slika 2.1   Marketinški splet za izdelke in storitve po obrazcu 7 P 

MARKETINŠKI SPLET 

            CILJNI TRG 

PLAČILNO  SPOSOBNO 
  POVPRAŠEVANJE

 P1 
     IZDELEK 

 P2  
        CENA

 P3 
DISTRIBUCIJA

  P4 
    PROMOCIJA

  P5 
      LJUDJE 

 P6 
  IZVAJANJE

    P7 
 FIZIČNI DOKAZI 

       Vir: Devetak 2000, 31 
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2.3.1 Izdelek – prešite odeje 

Izdelek je vsaka stvar, ki jo je možno ponuditi na trgu za vzbuditev pozornosti, 
za nakup, uporabo ali porabo, in ki lahko zadovolji željo ali potrebo (Kotler 1998, 
432). 

Osnovni instrument trženjskega spleta je izdelek, ki predstavlja oprijemljivo 
ponudbo izdelka na trgu, vključno s kakovostjo, obliko, lastnostmi, opremljanjem z 
blagovno znamko in embaliranjem izdelka. K izdelku sodijo tudi storitve, povezane s 
svetovanjem ter poprodajne storitve kot so popravila, garancija, hitrost in odzivnost 
reševanja reklamacij (Kotler 1998, 99-100). 

Običajno govorimo, da je izdelek glavni igralec ne samo v trženjskem spletu, 
temveč sploh v trženjski filozofiji in praksi (Devetak 1999, 5).  

V Manufakturinih prodajalnah lahko kupci izbirajo prešite odeje proizvajalca Odeja 
Škofja Loka, podjetja Tuhnja Kranj5 in Bount Izola6. V nadaljevanju predstavljam 
prešite odeje proizvajalca Odeja d.d. Škofja Loka. 

Pri izbiri prešitih odej ni preprostih pravil, po katerih bi se odločali. Najboljše odeje 
ni. Od spalnih navad vsakega posameznika je odvisno, katera odeja je najboljša. Danes 
so prešite odeje lahko polnjene z različnimi materiali: volno, bombažem ali poliestrom. 
Odeje, polnjene z bombažem in volno so primerne za tiste, ki imajo raje naravne 
materiale. Za umetne materiale, poliester se odločajo ljudje, ki so nagnjeni k alergijam 
in astmi. Odeje lahko izbiramo brez strahu, da bomo kupili sebi v škodo. Veliko ljudem 
je bolj všeč tesen občutek okrog telesa, če odejo lahko zatlačijo pod žimnico, se 
počutijo varnejši. Važno je pač, da je postelja topla in udobna in da se v njej počutimo 
doma. Debelina odeje ni več merilo za toploto. Poleti je dobro imeti tanko, letno odejo, 
pozimi pa debelo. Če se ne moremo odločiti ali nas zebe, ali nam je vroče, in nas begajo 
različno debele odeje, se lahko odločimo za nakup dvojne zimsko-letne odeje. Takšna 
odeja je sestavljena iz dveh odej, ki sta lahko speti skupaj (pozimi) ali pa uporabljamo 
samo eno plast (poleti). V zadnjih letih se ljudje namesto za težke, gosto tkane odeje, 
raje odločajo za lahke in zračne prešite odeje. Umetna polnila so vsako leto boljša in 
skoraj že enakovredna naravnim. 

Zaradi potreb po višji kulturi bivanja se razvijajo novi in boljši materiali tudi za 
opremo postelje. Sodobni umetni materiali (poliester) ohranjajo lastnosti naravnih 
materialov kot je npr. volna, hkrati pa so prijetni na otip in se enostavneje vzdržujejo. 
Poliester v sebi zadržuje veliko zraka, zato so takšne odeje zelo tople in mehke. Če so 

                                                 
5 Tuhnja Kranj je trgovsko in storitveno podjetje, ki med drugim ponuja tudi odeje tujih 

proizvajalev. Od Odeje se razlikujejo po tem, da v svojem prodajnem programu ponujajo tudi 
puhaste odeje, prešite odeje polnjene s kašmirsko in kameljo volno, naravno svilo in koruznimi 
vlakni. 

6 Bount je proizvodno podjetje, ki izdeluje tanjše odeje iz bombaža, satena in flanele. 

 9



 

odeje polnjene s poliestrom, jih tudi lažje vzdržujemo in peremo pri višjih temperaturah. 
Danes imamo na trgu tudi odeje, narejene iz Lyocella (umetno pridobljena vlakna iz 
naravnih substanc – celuloze), tkanine obdelane z Aloe vero (neguje kožo) ali Actigard 
premazom (preprečuje razvoj pršic). Novi voluminozni in lahki materiali (npr. Outlast 
membrana, Fillwell Dreamfil poliester, Lyocell) imajo izredne toplotne lastnosti, zato ni 
več potrebno, da je odeja debela in težka. Že majhne količine polnila in s tem tanjša 
odeja poskrbi, da nas pozimi ne zebe. 

Odeja je vedno večja od ležišča, ker se z njo pokrijemo ali celo zavijemo vanjo. Za 
odraslega človeka je standardna velikost odeje 200 cm po dolžini in 140 ali 160 cm po 
širini. Za nakup podaljšane dimenzije 220 cm se odločajo kupci, ki pripadajo »višji« 
generaciji. Za francoske in dvojne postelje pride v poštev prešita odeja 200x200 cm in 
200x260 cm. Da bi kupci lažje izbrali odejo primerne debeline in toplote, so vse odeje 
označene s toplotnimi simboli:  

 
-  poletno lahka odeja ●○○○ 
-  srednje lahka odeja ●●○○ 
-  topla odeja ●●●○ 
-  zelo topla odeja ●●●● 

 

2.3.2 Cena 
Cena je denarni izraz izdelka oziroma storitve (Devetak 1999, 6). Je edina sestavina 

trženjskega spleta, ki prinese dohodek, ostale sestavine povzročajo stroške. Cene lahko 
dokaj hitro spremenimo, za razliko od ostalih sestavin. Za podjetja je izjemno 
pomembno, da se odločijo, kako bodo oblikovali cene svojim izdelkom oziroma 
storitvam, kako naj se spreminja cena glede na čas, stroške in kupce ter kdaj in kako naj 
se podjetja odzivajo na spremembe cen pri konkurentih.  

Tržno ceno oblikujemo na več načinov, pri čemer je potrebno upoštevati 
proizvodne stroške, konkurenco in druge okoliščine. Poleg tega lahko diferenciramo 
cene po prodajnih območjih, po kupcih, po posrednikih, s posebnimi popusti, po 
sezonah, po namenu uporabe itd. V mnogih primerih je prav cena tista, ki pri pogajanjih 
prispeva k večji prodaji (Devetak 1999, 6). 

Poglobljena skrb na področju razvoja, proizvodnje in kakovosti zahteva precejšnje 
stroške, zato prešite odeje proizvajalca Odeja d.d. večinoma res niso najcenejše. Po 
drugi strani pa je pomembno poudariti, da so skrbno izdelane, kakovostne prešite odeje, 
ki so pogosto dolgo časa v uporabi in postanejo dragocen vsakodnevni spremljevalec 
dobrega počutja uporabnika.  

Proizvajalec »diktira« ceno ponudniku. Pri oblikovanju le-te upošteva konkurenco 
in tržni delež. Manufaktura na to ceno pribije maržo in 20% davek. Določanje marže ali 
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razlike med prodajno in nabavno ceno je jedro politike prodajnih cen trgovskih podjetij. 
Manufaktura določi maržo za celotni asortiment, ki jo zaračuna v enakem odstotku za 
vse izdelke, ki jih prodaja. Odeja nudi podjetju Manufaktura 15% popust na prešite 
odeje v mesecu aprilu in oktobru. Pri gotovinskem nakupu nudi Manufaktura še 5% 
popust. Kupci imajo možnost plačila na več obrokov. 

2.3.3 Tržne poti 
Tržno pot, imenovano tudi prodajna pot ali distribucijski kanal, sestavljajo 

posredniki, ki omogočajo gibanje izdelkov ali storitev od proizvajalca do kupca oziroma 
končnega porabnika. Na prodajno pot lahko gledamo kot na skupek medsebojno 
odvisnih organizacij, ki so vpletene v postopek dajanja izdelka ali storitve v uporabo ali 
porabo (Kotler 1998, 526).  

Večina proizvajalcev uporablja posrednike, ker nimajo dovolj finančnih sredstev, 
da bi neposredno prodajali končnim porabnikom. Posredniki so bolj učinkoviti pri 
oskrbovanju z izdelki in omogočanju le-teh ciljnemu trgu. Posredniki s svojim znanjem, 
izkušnjami, specializacijo in obsegom poslovanja dosegajo boljše zadovoljevanje 
porabnikov kot proizvajalec sam. Tudi proizvajalci, ki imajo finančne zmožnosti se jim 
zdi smotrno in ekonomsko upravičeno prodajati izdelke prek posrednikov. Načeloma 
vsak proizvajalec teži k čim manjšemu številu posrednikov zaradi prevelikih stroškov.  

Izdelek pride v posest končnemu porabniku po posredni ali neposredni poti. Pri 
neposredni tržni poti pridobi kupec izdelek neposredno od proizvajalca. Posredne tržne 
poti pa potekajo od proizvajalca prek različnih posrednikov do končnega porabnika. 
Med najpomembnejšimi posredniki sta trgovina na drobno in trgovina na debelo. Kljub 
štirim lastnim trgovinah, Odeja veliko svojih izdelkov posreduje prek različnih 
posrednikov z namenom geografske razpršitve. Najpomembnejši posrednik je trgovina 
na drobno, med katere spada tudi trgovsko podjetje Manufaktura, ki prodaja izdelke 
končnim porabnikom.  

2.3.4 Promocija 
Naj bo izdelek še tako dober in cenovno dostopen, se ne bo uveljavil brez 

promocije. Bistvo promocije je v tem, da informiramo, spominjamo, prepričujemo 
obstoječe in bodoče kupce. Nekateri avtorji raje uporabljajo izraz tržno komuniciranje. 
Tržno komuniciranje je zapleten proces, ki obsega organizacijo, sredstva, metode in 
sporočila, s katerimi trgovsko podjetje posreduje informacije o temeljnih značilnostih 
izdelkov, da bi se lahko porabniki lažje in hitreje odločali za nakup. Za trgovsko 
podjetje ni vprašljivo, ali naj komunicira, ampak komu, kaj in kako pogosto naj sporoča 
o sebi in izdelkih, ki jih ponuja (Potočnik 2001, 266). Podjetja komunicirajo s kupci, ker 
jim želijo prisluhniti, si zapomniti njihove želje in potrebe ter jim to vrniti v obliki 
boljšega izdelka ali predmeta menjave. S tržno komunikacijo si podjetje gradi pozitivno 
podobo v očeh kupcev in neposredno pripomore k prodajnemu uspehu. 
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Pri oblikovanju sporočil je zelo pomembno, da jasno opredelimo s kom želimo 
razviti komunikacijo in postaviti cilje komuniciranja. Naši cilji so lahko informirati nov 
izdelek, njegove značilnosti (kakovost, uporabnost, vzdrževanje), spomniti, povečati 
željo, spodbuditi k nakupni akciji. Vsako podjetje si mora izdelati načrt izdatkov, ki jih 
bo porabilo za posamezne oblike komuniciranja. Manufaktura nameni sredstva za 
oglaševanje na osnovi razpoložljivih sredstev. Na ta način zanemarijo naložbeno vlogo 
promocije in njen neposredni učinek na obseg prodaje. 

2.4 Načini oglaševanja in pospeševanja prodaje 

Slika 2.2   Sestavine komunikacijskega spleta v prodajalni Manufaktura 

Trgovsko podjetje 
Manufaktura 
(prodajalna) 

 
           kupec 

   oglaševanje 

   aranžiranje 
   izložb

  pospeševanje 
 prodaje

  publiciteta 

 
Vir: Potočnik 2001, 268 
 
Oglaševanje je vsaka plačana oblika neosebne predstavitve idej, izdelkov, ljudi, ki 

jo plača znani naročnik. Manufaktura oglašuje prešite odeje v mesecu aprilu in oktobru 
prek različnih medijev (radio, televizija, lokalni časopis) ter s plakati. Radio je najbolj 
razširjen množično – komunikacijski medij, ki omogoča posredovanje informacij za 
relativno nizke stroške in je dostopen širšemu krogu ljudi. Manufaktura plačuje oglase 
na radiu Robin, ki dvakrat dnevno predvaja njihov oglas. Televizija je najprodornejši in 
najvplivnejši medij, ki poleg slike omogoča tudi zvok. Manufaktura ima svoj prostor 
med oglasi na lokalni televiziji Primorka, ki dnevno prikazuje njihov oglas. Slabosti 
televizije so v tem, da so stroški predvajanja oglasov visoki ter časovno omejeni. 
Lokalni časopis je dostopen skorajda vsakemu gospodinjstvu in omogoča sprotno 
prilagajanje oglasnih sporočil. Manufaktura ima dvakrat tedensko svoj oglas v časopisu 
Primorske novice, v katerem opomnijo kupca, da bo morda kmalu potreboval prešite 

 12



 

odeje, vzglavnike, pregrinjala in kje jih lahko kupi. S plakati želi podjetje predstaviti 
ponudbo prešitih odej in vzbuditi pozornost s prijetno, ne pretirano vsiljivo vsebino.  

  Izložba je ogledalo prodajalne. Kupca lahko pritegne ali odvrne. Kljub 
precejšnjim stroškom, je aranžiranje izložb pomemben psihološki vidik, ki v kupcu 
zapusti vtis o vrsti izdelkov, ki jih prodajalna ponuja. V mesecu aprilu in oktobru 
Manufaktura pripravi izložbo, v kateri razstavlja izdelke proizvajalca Odeja Škofa Loka 
z namenom predstavitve celotnega prodajnega programa. V izložbi so predstavljeni 
posamezni izdelki proizvajalca, vzorci prereza surovinske sestave, cene… 

Pospeševanje prodaje obsega ukrepe, s katerimi želi trgovsko podjetje doseči 
temeljne prodajne cilje. Temeljne prodajne cilje doseže podjetje tako, da izbere ustrezne 
oblike pospeševanja prodaje, namenjene določenemu segmentu porabnikov ter pri 
usklajenem delovanju oglaševanja in osebne prodaje s prodajno – pospeševalnimi 
akcijami. Prodajno – pospeševalne akcije oblikuje proizvajalec, s katerimi vpliva na 
trgovska podjetja, ki so usmerjena k porabnikom. Manufaktura izvaja pospeševalne 
akcije v sodelovanju z Odejo. Akcija poteka v mesecu aprilu in oktobru. Takrat nudi 
Odeja 15% popust na vse njihove izdelke; Manufakturi pošlje vzorce, prospekte, 
kataloge, plakate. Manufaktura bi lahko okrepila pospeševanje prodaje z nagradnimi 
igrami, drobnimi darilci ob nakupu prešitih odej, z nagrajevanjem strank, ki opravijo 
večji nakup. 

Publiciteta obsega posredovanje verodostojnih, neplačanih sporočil o podjetju, 
izdelkih in storitvah (Tavčar 1996, 55). Publiciteta se ustvarja prek časopisnih vesti, 
razgovorov o delovanju trgovskih podjetij in ustnega prenašanja mnenj med porabniki o 
poštenosti, sposobnosti in prijaznosti prodajalcev, primernosti cen, kakovosti izdelkov 
in ustreznosti asortimenta. Pozitivno publiciteto lahko trgovska podjetja dosežejo s 
sodelovanjem s kupci na vseh področjih skupnih interesov, nasprotno pa negativno 
javno mnenje bistveno škoduje njihovemu delovanju (Potočnik 2001, 290). 
Manufaktura predstavlja svoje ime, izdelke in storitve v javnosti s publikacijami (letna 
poročila), posebnimi dogodki, s katerimi želi pritegniti pozornost javnosti (modne 
revije, sponzorstva kulturnih in športnih dogodkov). 

2.5 Tržni vidiki proizvodnega programa prešite odeje 

Kakovost 

Ameriško združenje za kakovost definira kakovost kot celoto značilnosti in 
karakteristik izdelka oziroma storitev, podprtih z njihovimi zmožnostmi z namenom 
zadovoljevanja kupčevih potreb (Kotler in Armstrong 2001, 8).  

S kakovostjo izdelkov in uspešnim načinom poslovanja je Odeja pridobila 
Certifikat kakovosti ISO 9001 in Eco – tex  standard 100. ISO 9001 podaja model 
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sistema za obvladovanje kakovosti v razvoju, konstrukciji, proizvodnji, montaži in 
vzdrževanju. Pridobljeni certifikat ali potrdilo o kakovosti služi kot referenca pri 
trženju, skupnih naložbah in podobno. Toda pomembnejši od njega je red, ki ga v 
organizacijo prinese pot do certifikata, in spreminjanje miselnosti, ki ga prinese 
sistematično ukvarjanje s kakovostjo (Tavčar 1999, 104). Eco – tex standard zagotavlja, 
da v izdelku ni strupenih snovi, preverja pa se vsebnost pesticidov, rakotvornih snovi, 
formaldehida in težkih kovin v materialu. Znak dodeljuje 13 preizkusnih in 
raziskovalnih laboratorijev, združenih po vsej Evropi.  Za prešite odeje so uporabljeni 
najboljši materiali in obdelave tkanin znanih blagovnih znamk kot so Actigard®, 
Outlast®, Fillwell®, Dreamfil, Lyoncell®, in podobno.  

Actigard® zagotavlja dolgotrajno higiensko zaščito izdelka ter preprečuje razvoj 
glivic in pršic. Pršice so glavni povzročitelj alergij, zato so izdelki primerni tudi za 
astmatike in alergike.  

Izdelki obogateni z Outlast® termolegulacijsko membrano, vzdržujejo telesno 
temperaturo uporabnika. V to membrano so vgrajene molekule, napolnjene s PMC 
materiali (Phase Change Materials). Ti materiali akumulirajo toploto, ki jo proizvede 
telo. Shranjena toplota se sprošča nazaj k telesu in ustvarja cono udobja. Material so 
razvili v Nasi za potrebe izolatorja in regulatorja oblačil za astronavte. Kadar smo 
aktivni, se naše telo segreje in si prizadeva, da bi se sproti ohlajalo, zato se znojimo. 
Tkanina Outlast omogoča prevzemanje odvečne telesne toplote, posledica česar je, da 
se bistveno manj potimo in ne more priti do pregretja.  

Lyocell® je sodoben, naraven material, pridobljen iz lesa. Lyocell je: 

• prijeten na otip, 

• prijazen do kože, 

• odlično vpija znoj in vlago in ju enakomerno oddaja nazaj v prostor, 

• je bio – razgradljiv in prijazen do okolja. 

 

Filwell® Dreamfil so fina silikonizirana votla poliestrska vlakna v tridimenzionalni 
kodrani obliki, ki se uporabljajo za polnilo. Vlakna imajo: 

• izredne toplotne lastnosti, 

• mehak, svilnat otip, 

• polnilo se odlično prilagaja obliki telesa, 

• nadpovprečne pralne lastnosti. 

 

 14



 

100% bombaž oznaka pomeni, da je material (tkanina, polnilo) v celoti narejen iz 
bombaža. Bombaž dobro vpija znoj, prevaja statično elektriko in je prijeten na otip. 

100% ovčja volna merino kvalitete oznaka pomeni, da so izdelki narejeni iz volne, 
pridobljene iz ovac pasme merino. To je najkakovostnejša volna. Volna je odličen 
toplotni izolator in vpija znoj ter ga oddaja na zunanji strani. 

Embalaža 
Embalaža ima več funkcij. Njena prva funkcija je varovanje izdelka pred zunanjimi 

vplivi in ohranitev njegovih značilnosti, tako da je izdelana iz takih materialov, ki ne 
škodujejo izdelku. Kemijsko fizikalne ter mehanične lastnosti embalažnih materialov 
imajo neposredni učinek na kakovost izdelkov. Prešite odeje so pakirane v tekstilno in 
plastično embalažo. Tekstilna embalaža je narejena iz naravnih vlaken, staničevine in 
ohranja specifične lastnosti naravnih materialov. Bombažne prešite odeje so pakirane v 
zelene vrečke iz blaga, volnene prešite odeje pa v vrečke v natur barvi. Polietilenske 
vrečke so namenjene shranjevanju prešitih odej iz sintetičnih materialov. Sintetični 
materiali imajo prednosti pred naravnimi materiali zaradi dobrih lastnosti. Ne vpijajo 
vlage, so elastični, umažejo se le površinsko in so odporni proti delovanju mikrobov. 
Plastična embalaža ima nizko prostorninsko maso, je prosojna in enostavna za 
oblikovanje. Omogoča grafično obdelavo in je sorazmerno poceni. Embalaža je trajno 
uporabna za shranjevanje Odejinih in drugih tekstilnih izdelkov 

Druga funkcija embalaže je v tem, da zagotavlja kupcu ustrezne informacije. 
Embalaže prešitih odej, ki pripadajo novejši generaciji, so opremljene z naslednjimi 
sestavinami: 

• logotip in naziv proizvajalca, 

• naziv in slika posamezne prešite odeje, 

• prerez surovinske sestave prešite odeje, 

• tehnični podatki (tkanina, polnilo, vzdrževanje, barva, dimenzije, toplotne 
karakteristike), 

• podroben opis tkanine. 

 
Tretja funkcija embalaže je promocijska, s katero želijo tržniki privabiti potencialne 

kupce in imeti pozitiven vpliv na njihovo nakupno odločanje. Lastnosti embalaže so na 
nek način precej podobne oglasom. Tako kot oglas mora tudi embalaža s svojo zunanjo 
obliko vzbuditi pozornost pri kupcu in ga v čim večji meri informirati ter obenem 
ustvarjati boljšo podobo izdelka.   

 15



 

Označevanje izdelkov 
Tudi sam izdelek kot tak mora biti po zakonu označen. Prešite odeje so opremljene 

z všitimi etiketami, ki vsebujejo ime prodajnega programa (bio ali medico program), 
način vzdrževanja, krčenje po dolžini in širini in znak, ki zagotavlja garancijo 
kakovosti. S tem znakom opremimo tiste izdelke, ki dosegajo raven višje kakovosti 
(uporaba materialov, prijaznih okolju, znak za dober design). 

Blagovna znamka 
Blagovna znamka je ime, izraz, simbol, oblika ali kombinacija naštetih, namenjena 

prepoznavanju izdelka ali storitve enega ali skupine prodajalcev in razlikovanju 
izdelkov ali storitev od konkurenčnih (Kotler 1998, 444). Blagovna znamka je 
kompleksna stvar. To ni samo izdelek, ampak je tudi edinstvena posest posebnega 
lastnika, ki vsebuje niz vrednosti in lastnosti, ki so se izoblikovale skozi čas, tako 
otipljivo kot neotipljivo in pomembno ter značilno razlikujejo izdelke, ki so sicer zelo 
podobni.  

Blagovna znamka Odeja® sodi med najstarejše registrirane blagovne znamke v 
Sloveniji in je danes poznana tudi v tujini. Izdelki z dobrim ugledom lažje najdejo 
kupca na prodajnem mestu in prispevajo k ugledu podjetja. V Manufakturinih 
prodajalnah je blagovna znamka Odeja® uveljavljena in dobro sprejeta med kupci. 

2.6 Življenjski ciklus proizvodnega programa – prešite odeje – s poudarkom  
na fazi zrelosti 
Graf na Sliki 2.3 nam prikazuje gibanje izdelka skozi posamezne faze (uvajanje, 

rast, zrelost, zasičenost in odmiranje), ki prikazujejo različne ravni prodaje, dobička in 
komuniciranja s trgom. Podjetje mora v vsaki izmed omenjenih faz spremljati stopnje 
zanimanja porabnikov za izdelek, obseg prodaje, ustvarjanje dobička, konkurenco in 
gospodarske pogoje.  

Faza uvajanja 
Outlast Medico Lux, Orion Lux in Kanin Duo Bio so novosti na področju spalne 

kulture. Na tej stopnji mora tako proizvajalec kot ponudnik prešitih odej nameniti 
precejšnja sredstva za informiranje porabnikov. Namen informiranja je v tem, da 
potencialnim kupcem predstavimo značilnosti in koristi prešitih odej, ki so se prvič 
pojavile na trgu. Zaradi manjšega obsega prodaje in velikih distribucijskih ter 
promocijskih stroškov podjetje ne ustvarja dobička oziroma je le ta zelo skromen. Cilj 
podjetja je v tem, da v čim krajšem času preide v fazo rasti. Kako hitro bo izdelek prešel 
iz faze uvajanja v fazo rasti, je odvisno predvsem od konkurence, vrste izdelka in 
plačilne sposobnosti kupcev. 

 16



 

Slika 2.3   Življenjski ciklus izdelka  

 

 
 

 
 

Čas

uvajanje      rast    zrelost  odmiranje  

E 
F

C
D 

A 

 
B 

zasičenost 
faze 

Legenda: 

E – F  krivulja komuniciranja s trgom 

A – B krivulja življenjske poti 
C – D krivulja dobička 

  Prodaja 

Vir: Devetak 1999, 61 
 

Faza rasti 
Jupiter Lux, Rava Medico Lux in Hvar Medico Lux so prešite odeje, ki so se 

uveljavile med kupci in dosegajo visoko raven prodaje. V fazi rasti si Manufaktura 
prizadeva zgraditi pozitivno podobo podjetja v očeh kupcev in povečati tržni delež 
prešitih odej. S tržnim komuniciranjem želi poudariti lastnosti in koristi prešitih odej, 
širiti krog porabnikov in jih spodbujati k ponovnemu nakupu. 

Faza zrelosti 
Prešite odeje Sleme N Bio, Vis Medico Lux in Actigard Medico Lux so dosegle 

stopnjo zrelosti, pri čemer sta prodaja in dobiček še vedno ugodna. Prodajno osebje 
Manufakture mora pozorno spremljati obseg prodaje, tržne spremembe in nakupne 
navade, želje ter pričakovanja potrošnikov. Manufaktura o spremembah (zmanjšanje 
prodaje, nezanimanje za izdelek) poroča Odeji, ki prilagodi proizvodni program 
kupčevim potrebam. Ravno tako mora spremljati tendenco svetovnega razvoja znanosti  
in tehnologije ter modnih smernic na področju spalne kulture. Na tej stopnji si prizadeva 
Manufaktura pridobiti kupce, ki do sedaj niso uporabljati tovrstnih prešitih odej in 
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kupce konkurenčnih ponudnikov. V fazi zrelosti poskuša Odeja izboljšati prvotne 
lastnosti prešitih odej, pridobiti naklonjenost kupcev z atraktivno embalažo in 
večnamensko uporabnostjo prešitih odej.  

Faza zasičenosti 
200 Medico, 400 Medico in Blegoš so prešite odeje, ki se počasi umikajo zaradi 

uvajanja novih izdelkov, tehnološko bolj izpopolnjenih, vse večje konkurence in 
spremenjenih spalnih navad potrošnikov. V tej fazi mora proizvajalec pravočasno 
reagirati in sprejeti odločitve o inoviranju obstoječih prešitih odej ali njihovem 
izločanju iz proizvodnega programa. Dobiček in prodaja na tej stopnji upadeta zaradi 
stroškov oglaševanja in nižjih prodajnih cen. 

Faza odmiranja 
Prešito odejo Tolmin je Odeja izločila iz proizvodnega programa, ker ni ustvarjala 

kupčevega zadovoljstva in posledično ni prispevala k uresničevanju ciljev podjetja. Za 
izločitev prešitih odej se podjetje odloči takrat, ko le-te ustvarjajo prevelike stroške. V 
fazi odmiranja je za podjetje bolje, da usmeri svojo proizvodnjo k ustvarjanju novih, 
dobičkonosnih izdelkov. 

2.7 Segmentiranje trga 
Z razvojem znanosti, tehnike, poslovanja, komunikacij, urbanizacije itd. se je 

spreminjala tudi življenjska raven; proizvodnja in razpečava blaga pa sta morali slediti 
omejenim trendom in novim tržnim zahtevam. Izdelki in storitve so morali dobiti nove 
prodajne poti in nov način promocije, da bi jih potrošniki lažje in hitreje naročali. 
Zaradi tega je bilo potrebno spoznavati in združevati (oblikovati segmente) nove 
skupine potrošnikov,  katerim so namenjeni določeni izdelki oziroma storitve (Devetak 
1999, 42). Podjetja ne morejo delovati na vsakem trgu in zadovoljiti vsake potrebe. 
Podjetje, ki želi biti vse vsakomur, samo po sebi vodi v propad. 

Segmentiranje trga je ena izmed pomembnih aktivnosti v marketingu. Segmentacija 
je osnova za razvoj posebnih marketinških programov, ki so usmerjeni k skupinam 
porabnikov z enakimi potrebami in/ali nakupnimi vzorci (Mumel 2001, 36). Namen 
segmentiranja trga je v tem, da na heterogenem trgu potrošnikov določimo možnosti 
njegove homogenizacije za potrošnjo določenega izdelka ali storitve. Namen 
segmentacije trga je med drugim tudi odkrivanje konkretnih potreb določenih skupin ali 
segmentov potrošnikov na določenem območju zaradi njihovega zadovoljevanja 
(Devetak 1999, 42). 

Potočnik (2002, 154) je segmentiranje trga opredelil kot proces razdelitve celotnega 
heterogenega trga na skupine porabnikov, ki imajo podobne potrebe po izdelkih in 
storitvah. Tržni segment je skupina posameznikov, gospodinjstev ali organizacij s 
približno enakimi značilnostmi glede porabe izdelkov. Podjetja delijo večje trge na 
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manjše tržne segmente, da bi olajšala oblikovanje trženjskega spleta, ki bi čimbolj 
ustrezal potrebam teh segmentov. Naslednji korak k segmentiranju trga je oblikovanje 
tržnih vrzeli. Tržna vrzel je manjši, zelo homogen del tržnega segmenta. Pri oblikovanju 
trženjskega spleta za tržne vrzeli lahko podjetje natančno ustreže potrebam kupcev. Z 
razdelitvijo trga na segmente kupcev s podobnimi značilnostmi, potrebami in željami 
lahko podjetja z ustreznimi trženjskimi aktivnostmi bolje zadovoljijo njihove potrebe. 
Segmentiranje trga podjetjem omogoča, da se približajo svojim odjemalcem.  

Segmentacijske spremenljivke delimo na subjektivne in objektivne. Objektivne 
spremenljivke so pogosto izmerjene brez velikega nesoglasja. Objektivne spremenljivke 
se nanašajo na popis prebivalstva, skrbno pregledovanje podatkov in seznam informacij 
o kupcih. Subjektivne spremenljivke so »mentalni« konstrukt kupcev, normalno 
izmerjene v anketi in intervjujih. Subjektivne spremenljivke zajemajo ovrednotenje, 
življenjski stil, stališča, namen in zaznavanje.  

Najbolj splošna opredelitev deli segmente na (Kotler 1998, 270-280): 

• geografske, 

• demografske, 

• psihografske, 

• vedenjske. 

 
 Na geografski osnovi delimo segmente po različnih geografskih enotah (države, 

mesta), upoštevajoč naseljenost in klimatske razmere. Kupce prešitih odej lahko 
razdelimo na tiste, ki živijo v bloku in tiste v stanovanjski hiši. V bloku so navadno bolj 
ogrevana stanovanja kot na podeželju. Kupci v bloku se navadno odločajo za letne 
bombažne in sintetične odeje. Kupci na podeželju pa raje posegajo po zimskih volnenih 
in sintetičnih odejah. Geografske osnove nam ne dajo dovolj informacij o kupčevih 
željah, zato veliko podjetij opredeli ciljne skupine s pomočjo demografskih 
spremenljivk kot so starost, spol, velikost družine, poklic, izobrazba, dohodek…Želje in 
potrebe porabnika se spreminjajo skladno z njegovo starostjo. Po starosti lahko podjetje 
oblikuje skupine kupcev, ki sledijo modnim smernicam na področju kulture spanja in 
tiste, ki prisegajo na naravne materiale. Prešite odeje večinoma kupujejo ženske srednje 
generacije od 35 do 45 let. Po spolu je težko segmentirati kupce, ker nikdar ne vemo, 
kdo je dejansko uporabnik prešitih odej. Glede na to, da prešite odeje proizvajalca 
Odeja niso najcenejše in so dostopne le določenim skupinam ljudi, nudi Odeja popust in 
Manufaktura omogoči plačilo na več obrokov. Tretji način segmentiranja pripisujemo 
psihografskim osnovam, ki delijo kupce na različne skupine na podlagi njihove 
pripadnosti določenemu družbenemu sloju, življenjskemu slogu in/ali osebnostnim 

 19



 

značilnostim. Življenjski slog ima pomembno vrednost pri nakupu prešitih odej. Hiter 
način življenja pripelje do stresnih situacij. Ljudje se vse bolj zavedajo, da je spanec 
osnova za zdravo in sproščeno počutje, ki nas napolni z energijo, da lažje ustvarjamo in 
prebrodimo življenjske težave. Za prešite odeje »najvišjega cenovnega razreda7« se 
odločajo mladi izobraženi ljudje, ki dajo veliko na zdrav način življenja.  

Vse večji pomen pripisujejo podjetja vedenjskim spremenljivkam. Veliko tržnikov 
verjame, da so vedenjske spremenljivke uspešne za identificiranje segmentov. 
Segmentiranje z uporabo teh spremenljivk vključuje skupine potrošnikov glede na to, 
kako le-ti kupujejo, uporabljajo izdelke in kaj pri tem občutijo. Pri nakupu prešitih odej 
odtehtajo predvsem koristi, ki jih bodo kupci občutili pri uporabi le-teh (udobno stanje) 
in funkcionalnost (možnost shrambe v času, ko odeje ne potrebujemo).  

Veliko podjetij verjame, da je marketinški uspeh povezan s tem, kako učinkovito je 
segmentirana baza njihovih potrošnikov. Segmentacija trga pomaga podjetjem 
zadovoljiti različne kupčeve potrebe, medtem ko vzdržuje določeno stanje 
ekonomičnosti. 

2.8 Pozicioniranje izdelka 
Pozicioniranje je tehnika, s katero poskušajo podjetja oblikovati podobo njihovih 

izdelkov v očeh porabnikov. Dobre izdelke si kupci zapomnijo in vtisnejo v podzavest, 
zato govorimo, da se pri pozicioniranju ukvarjamo z mišljenjem potrošnikov. 
Pozicioniranje je umetnost oblikovanja predstave o podjetju in vrednosti, ki jo le-to 
ponuja, da bi segment potrošnikov razumel in cenil prizadevanje podjetja glede na 
njegove konkurente. Pozicioniranje, kot ga je definiral Kotler, je postopek oblikovanja 
ponudbe in podobe podjetja z namenom, da v očeh kupcev pridobi neko vidno mesto z 
določeno vrednostjo (Kotler 1998, 307).  

Proces pozicioniranja izvedemo s petimi koraki. Najprej se osredotočimo na 
najpomembnejše značilnosti izdelka, ki služijo potrošnikom pri orientaciji v času 
nakupa. Sledi priprava osnutka zaznav in nastanka potreb. Nekatera podjetja oblikujejo 
percepcijske zemljevide, s pomočjo katerih osnujejo vizualno predstavitev izdelkov in 
podjetij, ki že nastopajo na trgu. Ko so potrebe identificirane, se odločimo za 
konkurenčno strategijo, določimo značilnosti izdelka in njegove lastnosti in nazadnje 
vztrajamo pri ohranjanju konkurenčne prednosti. 

Če želimo izvedeti, kje smo mi in kje je konkurenca, izvedemo proces raziskav 
pozicioniranja. Slednje se nanašajo na ugotavljanje konkurenčnih dimenzij, pozicij 
konkurentov in pozicij potrošnikov. S pomočjo raziskav, se odločimo o pozicioniranju 
in spremljamo pozicijo naših izdelkov. 

                                                 
7 Rava, Actigard, Outlast, Jupiter, Orion 
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Svoje želje glede vodilne pozicije ustvarjamo z oblikovanjem ustreznega 
trženjskega sistema zbiranja, proučevanja, analiziranja in uporabe informacij glede na 
določene segmente. Jasno pozicioniranje je ključ do uspeha, če vemo katere so stvari, 
po katerih želimo biti znani na trgu in se razlikovati od konkurence. 

Manufaktura lahko pozicionira svoje izdelke glede na konkurenta, poudarjajoč 
razlike v primerjavi z njim. Razlike se lahko dotikajo samih lastnosti izdelkov, storitev, 
prodajnega osebja in podobe podjetja. Manufaktura je podjetje z dolgoletno tradicijo, ki 
posluje pod sloganom »dober nakup je pravilo«. Svojim kupcem želi ponuditi najboljše 
za njihov denar. Podjetje oblikuje tržno ponudbo tako, da so njihovi izdelki in storitve 
cenovno dostopne vsem kupcem. Kupcem, ki prisegajo na visoko kakovost ponujajo 
blagovne znamke priznanih proizvajalcev med katere zagotovo sodijo tudi prešite odeje 
proizvajalca Odeja. Manufaktura pozicionira prešite odeje na osnovi kakovosti, 
uporabnosti, trajnosti in koristi, ki omogočajo kupcem prijetno in udobno spanje. Prešite 
odeje so izdelane iz kakovostnih materialov, upoštevajoč standarde kakovosti in 
uporabo, človeku neškodljivih sestavin. Življenjska doba prešitih odej je navadno osem 
let, če se le-te vzdržujejo v skladu z navodili proizvajalca. Da bi kupci spoznali pravo 
vrednost prešitih odej, mora prodajno osebje upravičiti visoko ceno s pravimi 
argumenti. Pravo komunikacijo s kupci doseže prodajno osebje, ki je vljudno, zaupanja 
vredno, zanesljivo, komunikativno in odprto za želje in probleme kupcev.  

2.9 Pomen osebne prodaje  
Osebna prodaja je proces, ki vsebuje različne dejavnosti v stalno spreminjajočih se 

prodajnih situacijah. Zato temelji na posebni prodajni tehniki in psihologiji prodajanja, 
vendar ni splošno uveljavljene definicije, kaj je osebna prodaja. Praviloma jo 
opredeljujemo opisno, in sicer:  kot osebni stik vsaj dveh oseb, to je prodajalca in 
kupca, kot soglasno izraženo voljo dejansko prisotnega prodajalca in kupca in kot 
medčloveški odnos, v katerem se potencialni kupec seznani s ponudbo in prepriča o 
tem, da bo lahko zadovoljil svojo potrebo z nakupom ponujenega izdelka (Potočnik 
2002, 378). 

Osebna prodaja se je v zadnjih nekaj letih tudi pri nas močno uveljavila in znanja s 
tega področja so postala zelo pomembna (Damjan in Možina 1999, 186). Pomen osebne 
prodaje narašča tudi zato, ker postajajo prodajni trgi podjetja bolj zasičeni, ker se 
ponudbe konkurentov vse manj razlikujejo glede funkcionalnosti izdelkov in cen, ker 
zahtevajo novi izdelki dodatna pojasnila – in nenazadnje – ker sedanji trgi postopno 
stagnirajo in mora podjetje namesto njih poiskati nove. 

Osebno prodajo lahko uspešno izvajajo strokovno usposobljeni prodajni referenti, 
ki morajo biti družabni, prodorni, iznajdljivi, po potrebi vztrajni in sposobni ustvarjati 
ugodno prodajno klimo (Potočnik 2002, 378-379). Da bi imeli strokovne kadre za 
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osebno prodajo usposobljene,  jih moramo sproti dopolnilno izobraževati, zlasti takrat, 
ko uvajamo v proizvodno prodajni program nove izdelke ali storitve. Prodajalci morajo 
obvladati vsebino trženjskega spleta, proizvodno ali trgovsko organizacijo, obstoječe in 
nove kupce. Od prodajalčeve spretnosti in tehnike prodaje je odvisen prodajni rezultat. 
Seveda pa brez ustreznega in pravočasnega motiviranja in stimuliranja ne bomo imeli 
uspeha (Devetak 1999, 120). 

Osebna prodaja je še zmeraj agresivna in dinamična, vendar prodajalec ne usmerja 
svoje energije v prodajnem procesu na obvladovanje imaginarnega odpora kupca, 
temveč v reševanje njegovih problemov. Revolucija v osebni prodaji je prodajni 
postopek preusmerila iz razmerja »prodaja kupcu« v odnos »nakup po meri kupca«. 
Posledica revolucionarnega obrata v osebni prodaji je tudi sprememba v vedenju 
prodajalca, ki se iz strežnika kupcu, spreminja v svetovalca, strokovnjaka in prijatelja, 
ki s kupcem ustvarja sproščen in zaupljiv medčloveški odnos (Dovžan 1997, 37-38). 

Osebna prodaja igra pomembno vlogo pri nakupu prešitih odej. Kljub številnim 
reklamam, internetnim predstavitvam, kupci še vedno dajejo prednost osebnemu stiku. 
Z osebnim stikom prodajalci lažje vzpostavijo sodelovanje s kupcem. Prodajalec mora 
dobro poznati značilnosti in kakovost prešitih odej, cene, dobavne roke, vzdrževanje, 
dimenzije..Prodajalec naj poudarja koristi, ki jih bo kupec imel z nakupom prešitih odej 
(udobno spanje). Pri nakupu je izjemno pomembno, da kupec na podlagi prodajalčeve 
demonstracije otipa in preizkusi surovinsko sestavo prešitih odej (vzorci v prerezu). 
Prodajalec z demonstracijo hitreje odpravlja dvome, odpor in nezaupanje kupca. 
Prodajalec naj ne pokaže stranki niti preveč niti premalo. Pomembno je neprestano 
vživljanje prodajalca v vlogo kupca, njegove želje, potrebe, interese.  

Kupci posvečajo veliko pozornosti pravilni izbiri prešitih odej. Pri izbiri le-teh so 
jim v veliko pomoč prodajalci, ki svetujejo pošteno v skladu s kupčevimi željami in 
zmožnostmi. Svetuje lahko tisti prodajalec, ki dobro pozna izdelek, prodajne tehnike in 
obvlada znanja iz psihologije in sociologije. Prodajno osebje mora svoje znanje 
dopolnjevati, ker se na trgu pojavljajo novi izdelki. Odeja vsako leto razvije nov 
izdelek. V ta namen organizira seminarje, na katerih predstavi prodajnemu osebju 
novosti, značilnosti in lastnosti novega izdelka. 

Prednosti osebne prodaje v prodajalnah Manufakture so sledeče: 

• prodajno osebje prilagodi predstavitev prešitih odej skladno s kupčevimi 
željami in potrebami, 

• prodajalec pridobi od kupca takojšnjo informacijo, ali mu izdelek ustreza ali ne, 
in ali se bo odločil za nakup, 

• vživljanje prodajalca v »kupčeva čustva«,  
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• nudenje dodatnih storitev: informacije o plačilnih pogojih (Manufaktura nudi 
plačilo prešitih odej na štiri obroke), odgovor na kupčevo pritožbo, možnosti 
takojšnje reklamacije, ponudba ostalih izdelkov iz tržne ponudbe podjetja,  

• zadovoljni kupci pripeljejo v trgovino nove stranke in širijo pozitivno mnenje. 
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3 ZADOVOLJSTVO POTROŠNIKOV 

3.1 Opredelitev potrošnika 
Za opredelitev potrošnika imamo na voljo več opredelitev. Ena izmed njih, ki je 

nekako najbolj splošna in jo najdemo tudi v Slovarju poslovnih izrazov (Filipović et.al 
2001, 57) obravnava potrošnika kot osebo, ki (u)porablja blago ali storitev.  

Slovenski zakon o varstvu potrošnikov podaja naslednjo definicijo: »Potrošnik je 
fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago ali storitve za namene izven njegove 
poklicne ali pridobitne dejavnosti« (Ur. list RS, št. 98/2004). 

Potrošnik je oseba, ki identificira potrebe ali želje, nakupuje in razpolaga z 
izdelkom (Solomon 2002, 528). 

Razmeroma najbolj razširjena in uporabljena definicija je sledeča: »Potrošnik je 
oseba, ki ima možnosti (vire in sposobnosti) za nakup dobrin, ki jih ponuja trg z 
namenom zadovoljiti lastne ali skupne potrebe« (Pernek 1986, 13). Potrošnik je tisti, ki 
ravnokar kupuje dobrine, ali pa tisti, ki se pripravlja na nakup, ali tisti na katerega 
vplivamo z različnimi sredstvi, da bi v bodoče opravil nakup. Te zadnje imenujemo  
potencialne potrošnike, ki tvorijo potencialni trg. Za organizacije so le-ti precejšnjega 
pomena, ker predstavljajo možnost večje porabe in razširitve tržišča (Damjan in Možina 
1999, 27). 

Ni vedno enostavno označiti, kdo je potrošnik in kdo kupec. Poraba in nakup nista 
vedno povezana z isto osebo. Če nakupne odločitve ne sprejema kupec sam, ampak v 
sodelovanju z drugimi člani gospodinjstva, govorimo o nakupni vlogi, v kateri različne 
osebe igrajo različne vloge (Kotler 1998, 190): 

• Pobudnik: oseba, ki prva predlaga nakup nekega izdelka/ storitve. 

• Vplivnež: oseba, katere stališče ali nasvet vpliva na odločitev. 

• Odločevalec: oseba, ki se odloča glede posameznih postavk pri nakupu: kupiti 
ali ne kupiti, kaj kupiti, kako kupiti in kje kupiti. 

• Kupec: oseba, ki neposredno opravi nakup. 

• Uporabnik: oseba, ki porabi ali uporablja izdelek ali storitev. 

 

3.2 Opredelitev zadovoljstva 

»Vsakdo ve, kaj zadovoljstvo pomeni, vse dokler ga ne vprašamo, naj nam pove 
definicijo zadovoljstva. Takrat se zdi, kot da nihče ne ve« (Oliver 1997, v Giese in 
Cote 2000, 1). 
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Pojem zadovoljstvo ali »satisfaction« izvira iz latinskega »satis«, ki pomeni dovolj 
in »facere«, ki pomeni delati, narediti (Parker in Mathews 2001, 38). Sama beseda nam 
pove, da gre za neko zadoščenje, ki ga kupec začuti takrat, ko naredimo dovolj glede na 
njegova pričakovanja.  

Zadovoljstvo je psihološka kategorija, ki jo vsak posameznik različno sprejema in 
doživlja. Splošno vzeto je pojem zadovoljstva eno temeljnih občutij vsakega človeka, 
ko se dogaja nekaj pozitivnega, nekaj, kar prinese občutek hvaležnosti, pomiritve in 
ugodja. Zadovoljstvo je pogosto odvisno od tega, kako se kako pričakovanje uresniči 
(Verk 2000, 29).  

Z marketinškega zornega kota uporabimo besedo zadovoljstvo v več pomenih 
(Fečikova 2004, 57): 

• zadovoljstvo je le rezultat, »ko stvari ne gredo narobe«, 

• zadovoljevanje potreb in želja kupcev, 

• zadovoljstvo kot užitek – veselje, 

• zadovoljstvo kot naslada, radost, 

• kupčevo vrednotenje kakovosti dobrin in storitev. 

 
Najbolj pogosto uporabljena definicija razlaga pojem zadovoljstva kot občutek, ki 

je rezultat procesa ocenjevanja tistega, ki je bilo pridobljeno proti tistemu, kar je 
pričakovano; ocenjevanje nakupa samega po sebi in/ali izpolnitve potreb/želja. 

Giese in Cote (2000, 4-5) sta vodila izčrpen pogled na obstoječo literaturo o 
zadovoljstvu potrošnikov in ugotovila, da imajo različne definicije avtorjev nekatere 
skupne elemente: 

• zadovoljstvo potrošnikov je reakcija (čustvena in kognitivna), 

• reakcija je povezana z določenim namenom, dejavnikom (s pričakovanji, s 
samim izdelkom, z izkušnjami pri uporabi), 

• reakcija se zgodi v določenem trenutku (po uporabi, po izbiri, osnovana na 
pridobljenih izkušnjah). 

 
Westbrook (Westbrook 1987, v Giese in Cote 2000, 6) definira zadovoljstvo kot 

»splošno določeno oceno o uporabi izdelka«. Zadovoljstvo z izdelkom merimo kot 
razliko med vrednostjo, ki jo odjemalci pričakujejo od tega izdelka, in dejansko 
vrednostjo izdelka ob nakupu in uporabi (Snoj 1998, 29). Mano in Oliver (Mano in 
Oliver 1993, v Giese in Cote 2000, 5) opredeljujeta zadovoljstvo z izdelkom kot 
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ponakupno ovrednoteno stališče, ki se spreminja po kontinuumu »čustvene nagnjenosti« 
Halstead, Hartman in Schmidt (Halstead, Hartman in Schmidt 1994, v Giese in Cote 
2000, 5) menijo, da je zadovoljstvo transakcija posebne čustvene reakcije, ki izvira iz 
kupčeve primerjave predstav o izdelku nekim »prednakupnim« standardom. 

Zadovoljstvo lahko opredelimo kot ponakupno ovrednotenje kakovosti oziroma 
vrednosti, ki jo potrošnik dobi z določenim izdelkom ali storitvijo, v primerjavi s 
pričakovano kakovostjo oziroma vrednostjo (Anderson, Fornell 1994, 53). Zadovoljstvo 
je eden od najbolj zaželenih, pravzaprav končnih ponakupnih učinkov tako za tržnike 
kot tudi za potrošnike (Ule in Kline 1996, 248). 

Lipičnik in Možina (1993, 113) definirata zadovoljstvo kot rezultat posameznikove 
nakupne odločitve, ki postane del njegovih izkušenj, ki jih lahko pridobi ob naslednjem 
nakupu. Proces zadovoljevanja potreb se po mnenju avtorjev nikoli ne konča in večina 
posameznikov je v stanju neravnotežja. Večina ljudi je v določenem trenutku s čim 
nezadovoljna in si želi to stanje spremeniti v stanje zadovoljstva. 

Zadovoljstvo je stopnja človekovega počutja, ki je posledica primerjave med 
zaznanim delovanjem izdelka in osebnimi pričakovanji. Pričakovanja pa nastanejo na 
osnovi kupčevih preteklih nakupovalnih izkušenj, ugotovitev prijateljev in znancev, 
sporočil in obljub tržnikov ter konkurence. Če tržniki dvignejo kupčeva pričakovanja 
previsoko, je dokaj verjetno, da bo kupec razočaran. Po drugi strani pa drži, da podjetje, 
ki postavi pričakovanja prenizko, ne pritegne dovolj kupcev, čeprav zadovolji tiste, ki 
pri njih kupujejo. Glavni cilj sodobnih podjetij je popolno zadovoljstvo kupcev. Ta 
podjetja merijo visoko, ker vedo, da bodo kupci, ki bodo samo zadovoljni hitro 
zamenjali dobavitelja, čim bodo dobili boljšo ponudbo. Podjetje mora torej poskrbeti za 
to, da bodo kupci nadpovprečno zadovoljni, saj le takšni kupci ponavadi niso 
pripravljeni zamenjati blagovne znamke. Dejstvo je namreč, da zadovoljstvo kupcev s 
proizvodom ustvari čustveno nagnjenje in ne samo razumske preference do blagovne 
znamke, to pa vodi do visoke ravni kupčeve zvestobe. Povzamemo lahko dejstvo, da so 
podjetja, ki bi rada zmagovala na današnjih trgih, enostavno prisiljena slediti 
pričakovanjem kupcev, ugotoviti, kakšno je njihovo poslovanje v očeh kupcev, in 
spremljati zadovoljstvo kupcev. Prav tako pomembno je spremljati iste dejavnosti pri 
konkurenčnih podjetjih (Kotler 1996, 40). 

Oliver definira zadovoljstvo kot neko izpolnitev, obdano z občutkom ugodja. 
Kupec čuti, da potrošnja izpolnjuje neko potrebo, željo, cilj in tako dalje, in ta 
izpolnitev prinaša kupcu veselje. Zadovoljstvo je ponakupno stanje, ki se nanaša na 
prejšnjo uporabo oziroma ponovno stanje, temelječe na izkušnjah z namenom 
nadaljevanja potrošnje, ki odraža način, kako izdelki ali storitve izpolnjujejo svoj 
namen (Oliver 1999, 34-41). 
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Celovit pristop k zadovoljstvu potrošnikov zajema naslednje dejavnosti (Kavran, 

2001): 

 spoznavanje pogleda na zadovoljstvo potrošnikov s strani zaposlenih in uporaba 
internih virov o zadovoljstvu potrošnikov (analiza pritožb izgubljenih strank), 

 spoznavanje pogleda na zadovoljstvo potrošnikov s storitvami/ izdelki, 

 oblikovanje vprašalnika za kvantitativno mnenje zadovoljstva na podlagi 
notranjih in zunanjih informacij (zaposleni, potrošniki), 

 oblikovanje vzorca, 

 izvedba merjenja, 

 analiza in vrednotenje rezultatov, 

 predstavitev rezultatov zaposlenim, 

 delavnice v podjetju, svetovanje, 

 uvajanje novih marketinških aktivnosti, 

 preverjanje uspešnosti novih dejavnosti, 

 ponavljanje merjenja zadovoljstva. 

 

3.3 Vrednost v očeh kupcev 
Kupcu posredovana vrednost je razlika med celotno vrednostjo in celotnim 

stroškom v očeh kupca. Skupna vrednost v očeh kupcev so vse koristi, ki jih kupec 
pričakuje od danega izdelka in storitve. Celoten strošek v očeh kupca je več kot le 
denarni strošek. Prava cena sestoji iz predvidenega porabljenega kupčevega časa, 
porabljene energije ter psihičnega napora. Kupec oceni te »stroške« skupaj z denarnimi 
stroški, da si ustvari sliko o celotnih stroških (Kotler 1996, 37-38). 

Kupčeva vrednost je njihovo zaznavanje tistega kar želijo, da bi se zgodilo v 
posebnem trenutku uporabe, s pomočjo izdelka oziroma storitve, zato da bi izpolnili 
želene namene, cilje. To definicijo sestavljajo tri pomembni elementi (Woodruff, 1996, 
54-55): 

 izdelki pomenijo izpolnitev kupčevih ciljev,  

 izdelki oblikujejo vrednost skozi dostavo posledic (rezultati, ki so preizkušeni s 
strani kupcev), raje kot skozi njihove neločljivo povezane lastnosti, 
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 ocene kupčeve vrednosti imajo velik vpliv na določeno situacijo uporabe. Te 
ocene so predmet spremembam preko situacij uporabe, preko časa, in zaradi 
posebnih situacij, ki sprožijo določeno reakcijo. 

 
Ključ do uspeha v današnjem poslovnem svetu je kupčeva vrednost. Podjetja 

morajo oblikovati vrednost za njihove kupce oziroma odraz posledic odklonitve njihove 
zvestobe, zmanjšanja tržnega deleža in dobička ter s tem povezanega kaosa, ki sledi. Ta 
koncept pomeni več, kot le »podjetniška kaprica«, je zelo pomembno bistvo pri 
opravljanju posla. Veliko podjetjem preprosto ne gre, ker razumejo le osnove vrednosti, 
ki so pomembne njihovim kupcem in/ali niso sposobni oblikovati vrednosti ob uporabi 
sredstev pod njihovo kontrolo. Da so podjetja uspešna, morajo ponuditi kupcem 
kakovostne izdelke in storitve po pošteni ceni, oblikovati vtis glede vrednosti in 
vznemiriti kupce o njihovih izdelkih in storitvah. Ti dejavniki zahtevajo od podjetja, da 
razumejo njihove kupce (mogoče bolje kot razumejo oni sami sebe) in vodijo njihov 
posel tako učinkovito kot je mogoče. 

Obširna in visoko sestavljena metoda, imenovana piramida kupčeve vrednosti, daje 
podjetjem spodbudo in usmeritev k združenim vsestranskim poslovnim funkcijam okoli 
skupnih ciljev in strategij; spoznanje pomembnosti glede osredotočenosti na kupčeve 
potrebe in pričakovanja; razumevanje osnovnih elementov kupčeve vrednosti; 
razvijanje in izvršitev posla, osebja, informacij, in sistemov kakovosti, ki zahtevajo 
dostavo kupčeve vrednosti. (Duchessi 2002, 1). 

3.4 Zadovoljstvo in kakovost 

»Študija raziskovalnega programa tehnične podpore je odkrila, da le 4 
procente nezadovoljnih kupcev se kdaj pritoži podjetju, ostalih 95 procentov se ne 
pritoži, oni gredo preprosto drugam. Nezadovoljni kupci povedo 8 do 10 ljudem o 
njihovem problemu.« (Duchessi 2002, 7). 

Podjetja, ki ne posvečajo dovolj pozornosti kakovosti, bodo prej ali slej izgubila 
kupce. Zavedati se namreč morajo, da kupci niso zadovoljni s povprečno kakovostjo. 
Zato ne preostane podjetju drugega, kot da se odloči za celovito obvladovanje 
kakovosti, če želi uspešno konkurirati tekmecem ter doseči dobiček. Kakovost izdelka 
in poslovanja, zadovoljstvo kupcev in dobiček podjetja so med seboj tesno povezani. 
Večja stopnja kakovosti se odraža v večjem zadovoljstvu, kar omogoča doseganje višjih 
cen, zaradi večje količinske prodaje pa tudi znižanje stroškov na enoto. Zato kakovost z 
vidika kupcev definiramo kot lastnosti in značilnosti izdelka, ki vplivajo na njegovo 
sposobnost, da zadovolji pričakovanja in potrebe. Celovito obvladovanje kakovosti je 
postalo odločujoč dejavnik kupčevega zadovoljstva, ki mora razumeti, kako porabniki 
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zaznavajo kakovost, in se potruditi, da ponudi s svojim izdelkom več kakovosti kot 
njegovi konkurenti (Potočnik 2002, 33-34). 

Kakovost izdelkov zasnujemo na osnovi kupčevih želja ob upoštevanju tistih 
dimenzij kakovosti, ki pripadajo določeni ciljni skupini. Kupec občuti zadovoljstvo 
takrat, ko mu ponudimo »nekaj več« kot konkurenca. 

3.5 Zvestoba potrošnikov blagovni znamki 

»Zvestoba je globoka predanost ponovnemu nakupu oziroma naklonjenosti 
preferenčnemu izdelku/ storitvi v prihodnosti« 

Zvestoba nasploh je eno od človekovih čustev in pomeni pripadnost neki ideji, 
človeku in tudi predmetu. Za zvestobo blagovni znamki lahko rečemo, da je ena od vrst 
pripadnosti, zapletena kot vsa človekova čustva in občutja. Zvestoba blagovni znamki je 
navadno posledica zadovoljstva potrošnika oziroma sposobnosti proizvajalcev, da 
odkrijejo in zadovoljijo potrošnikove želje in potrebe. Zvestoba blagovni znamki se 
razvija na podlagi vplivov, ki jih ne moremo otipati in izmeriti. 

Jacoby in Chestnut opredeljujeta  zvestobo blagovni znamki kot: 

 nagnjenost potrošnika k zvestobi, 

 odgovor z obnašanjem, 

 časovno zamaknjen odziv, 

 enoto za odločanje, 

 spoštovanje ene ali več znamk med več blagovnimi znamkami iz enake skupine 
izdelkov, 

 psihološko povezavo. 

 
Zvestoba potrošnikov blagovni znamki je tudi osnova za trdnost podjetja in 

velikansko neoprijemljivo bogastvo (Damjan in Možina 1999, 144-145). 
Zvesta stranka je tista, ki (Griffin 2001, 23): 

 opravlja redne ponovne nakupe, 

 priporoča izdelek/storitev drugim, 

 prikazuje »imunost« do konkurence, 

 zna dopuščati podjetju napako zaradi dobrega imena, osnovanega s pomočjo 
obstoječih izdelkov/storitev in vrednosti, ki jih prinašajo. 

 verjame, da je izdelek, ki ga je kupila pri določenem podjetju, vreden več kot je 
plačala zanj (Fečikova 2004, 57). 
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Po privrženosti blagovnim znamkam razvrščamo kupce v 4 skupine (Kotler 1998, 

276-277): 

 Trdni privrženci so tisti, ki stalno kupujejo isto blagovno znamko. Njihov 
nakupni vzorec lahko ponazorimo z A, A, A, A, A, A in tak vzorec predstavlja 
nedeljeno zvestobo znamki A. 

 Delni privrženci so tisti, ki so zvesti dvema ali več blagovnim znamkam. 
Nakupni vzorec lahko prikažemo kot A, A, B, B, A, B in predstavlja porabnike, 
ki so deljeno zavezani dvema blagovnima znamkama, in sicer blagovni znamki 
A in B. Ta skupina hitro narašča, ker vse več ljudi izbira med razpoložljivimi 
znamkami, za katere menijo, da so enakovredne. 

 Nestanovitni privrženci so tisti, ki spreminjajo svojo naklonjenost do ponujenih 
blagovnih znamk. Nakupni vzorec je A, A, A, B, B, B in prikazuje spremembo 
porabnikove naklonjenosti od blagovne znamke A na blagovno znamko B. 

 Spremenljivci so tisti, ki niso zvesti niti eni blagovni znamki. Nakupni vzorec 
A, C, E, B, D, B prikazuje spremenljivega porabnika, ki ga privlači ugoden 
nakup. Tak porabnik kupuje bodisi na razprodajah ali pa si želi sprememb in 
zato kupuje različne znamke.  

 
 
Reichheld (Reichheld 1996, 39-50) pojasnjuje prednosti zvestobe blagovnim 

znamkam takole: 

 Prednosti lojalnih kupcev so dolgoročne in kumulativne. Več časa kot je kupec 
zvest, več dobička prinese podjetju. Imeti enega samega, zvestega kupca, je za 
podjetje boljše kot pridobiti »enkratne stranke«, ki pridejo, kupijo in se ne 
vrnejo več.  

 Pritegniti nove stranke, pomeni vlagati denar v oglaševanje. Za lojalne stranke 
so ti stroški izločeni oziroma minimizirani. 

 Stranka, ki vedno znova ostaja zvesta določeni blagovni znamki (na primer 
prešita odeja), postane seznanjena tudi z ostalimi izdelki te blagovne znamke 
(pregrinjala, vzglavniki). Ta stranka bo torej poskusila tudi ostale izdelke in 
tako pomagala podjetju pridobiti, doseči širši krog odjemalcev. 

 Z lojalnimi strankami zmanjšamo operacijske stroške, ker zaposlenim ni 
potrebno ponovno vnašati informacij o stranki, temveč le preverijo obstoječe 
podatke. S tem prihranijo čas. »Domačnost« lojalnih strank prispeva k njihovi 
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samostojnosti pri nakupu in neodvisnosti od informacij in storitev prodajalcev, 
kar vodi k zmanjšanju stroškov na področju storitev. 

 Kupci, ki so zvesti določeni blagovni znamki plačajo zanjo več, ker opazijo 
neko »enkratno vrednost« blagovne znamke, ki je druge znamke ne ponujajo. 
Za zveste kupce je manj verjetno, da bodo »padali« na popuste konkurenčnih 
blagovnih znamk. Veliko ljudi je takih, ki plača več v tisti prodajalni, ki jo 
pozna kot pri konkurenci, ki ponuja cenovno ugodnejše izdelke oziroma 
storitve. 

 Zadovoljne stranke priporočijo podjetje prijateljem in znancem. »Dober glas« 
je nujno potreben vir pridobivanja novih kupcev, ki se pojavijo na osnovi 
osebnega priporočila.  

 Ko kupec postane zvest blagovni znamki, ni več tako cenovno občutljiv ob 
naraščanju cen. Na ta način podjetje prihrani stroške pridobitve novih kupcev in 
ohranja konkurenčno prednost. 

 
Podjetja vse pogosto oblikujejo strategije, ki obsegajo programe ohranjanja in 

pridobivanja potrošnikov ter povečanja lojalnosti. Pri tem skušajo oblikovati specifične 
odnose z najboljšimi potrošniki podjetja. S temi potrošniki skušajo vzpostaviti 
dvosmerno komunikacijo in pri njih ustvariti zavest, da za zvestobo prejmejo posebne 
privilegije in nagrade. Glavni načini za povečanje potrošnikove lojalnosti so trženjski 
programi za pogoste odjemalce, naročniška prodaja, avtomatsko pošiljanje in klubski 
trženjski programi (Starman 1999, 55). Izziv ohranjanja strank je vse večji, saj se ti vse 
bolj spreminjajo. So bolj informirani o izdelkih, več je konkurentov, čedalje bolj 
dvomijo v podjetja in vse bolj strogo ocenjujejo njihov trud. Usmerjanje marketinških 
naporov podjetja k obstoječemu krogu stalnih odjemalcev izdelkov in storitev mora zato 
biti osredotočeno, lahko pa se nanaša tako na kupce kot tudi na uporabnike izdelkov, 
kar pa ne gre vedno enačiti (Jurko 2003, 43). Kljub programom, ki omogočajo 
povečanje lojalnosti, ni takega, ki bi preprečil kupčevo nezvestobo. Vsako podjetje 
potrebuje »veliko drevo«, ki vključuje pridobitev, zadržanje in vzpostavitev ponovne 
komunikacije z izgubljenimi kupci. Programi pridobitve vsebujejo ves trud, usmerjen k 
visokim pričakovanjem in njihovem obračanju na prve kupce. Programi zadržanja 
izhajajo iz osredotočenosti na dve področji. Namen prvega področja je okrepiti, utrditi 
razmerje z obstoječimi kupci z naraščanjem vrednosti izdelkov oziroma storitev. Drugo 
področje identificira tvegane kupce in stabilizira razmerje, izpostavljeno konkurenci 
skozi aktivne programe. Programi ponovne vzpostavitve se nanašajo na ves trud, 
povezan s ponovno pridobitvijo in graditvijo razmerja z izgubljenimi kupci. 
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 Prvi korak pri upravljanju posla, ki temelji na lojalnosti je v tem, da najdemo in 
pridobimo prave kupce. Pravi kupci so tisti, ki prinašajo podjetju stabilen denarni tok in 
dobičkonosno vračilo na njihova vlaganja. Podjetja, temelječa na lojalnosti se morajo 
zavedati treh pomembnih dejstev: nekateri kupci so neločljivo povezani s čim 
napovedanim in so lojalni, ne glede kaj podjetje proizvaja, ponuja. Taki kupci dajejo 
prednost stabilnemu, dolgoročnemu razmerju. Nekateri kupci so bolj dobičkonosni kot 
drugi. Taki kupci porabijo več denarja, plačajo točno njihove račune in zahtevajo manj 
storitev. Nekateri kupci bodo v izdelkih in storitvah podjetja našli več vrednosti kot pri 
konkurenci. Ni podjetja, ki bi ugodilo željam vseh potrošnikov. V ta namen naj se 
podjetja preprosto prilagodijo določenim potrebam kupcev. 

Da bi podjetje preprečilo odhod doslej zveste stranke h konkurenčnemu ponudniku, 
mora poskrbeti, da je njihov izdelek oziroma storitev vsaj tako dobra, da se bo stranki 
zdelo nesmiselno vreči energijo v iskanje alternative. Toda, če je alternativa zelo dobra, 
se lahko podjetju zgodi, da izgubi stranko. Podjetje mora graditi na neposrednem 
zadovoljstvu stranke in razmišljanju o prijemih, zaradi katerih bi bilo za stranko iskanje 
alternative ocenjeno kot nekoristno.  

 Na utrditev zvestobe stranke lahko podjetje vpliva najprej tako, da poveča 
zadovoljstvo stranke pri uporabi njihovega izdelka s tem, da odkrije potrebe strank in 
najde prave rešitve, nato pa še prepriča stranko in ji dokaže, da njihovi izdelki ponujajo 
vrednosti, ki so v skladu z njihovimi potrebami (Kodrič 2003, 44-45). 

3.6 Zadovoljstvo in zvestoba 
Zadovoljstvo strank je tesno povezano z njihovo lojalnostjo, saj je ta najmočnejša 

pri tistih strankah, ki so zelo zadovoljne z izdelkom/storitvijo. Na podlagi različnih 
raziskav je povezava med zadovoljstvom in lojalnostjo naslednja (Kavran, 2001): 

Tabela 3.1    Povezava med zadovoljstvom in zvestobo 

STOPNJA ZADOVOLJSTVA STOPNJA LOJALNOSTI 
odlično/zelo zadovoljen 95% 
dobro/zadovoljen 65% 
povprečna/niti zadovoljen, niti nezadovoljen 15% 
Slabo/nezadovoljen 2% 
Zelo slabo/zelo nezadovoljen 0% 

Vir: Kavran, 2001 
 
Tabela nam prikazuje delež zvestih kupcev po posameznih stopnjah zadovoljstva. 

Zelo zadovoljni kupci so zelo zvesti, saj je med njimi 95% takšnih, ki ne bi zamenjali 
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prodajalne oziroma izdelka. Z naraščanjem nezadovoljstva se niža stopnja zvestobe, kar 
pomeni, da se kupci hitreje odločajo za odhod h konkurenci.  

 
Pomembni in merljivi dejavniki, ki vplivajo na lojalnost so naslednji (Kavran, 

2001): 

 zadovoljstvo s prejeto storitvijo/ uporabljenim proizvodom, 

 imidž podjetja, 

 ovire za zamenjavo ponudnika (ekonomske – dolgoročne pogodbe, tehnična 
odvisnost in čustvene – lenoba, mnenje prijateljev), 

 kritični dogodki (negativne, pozitivne izkušnje), 

 situacijski vplivi 

 želja po raznolikosti. 

 
Empirične študije so pokazale »pozitivno« povezanost med zadovoljstvom kupca in 

njegovo zvestobo. Številni avtorji zagovarjajo, da je vpliv zadovoljstva na zvestobo 
lahko različen. Coyne pravi, da je razmerje močno, ko je stopnja zadovoljstva nizka, 
srednje pri zmerni stopnji zadovoljstva in visoko pri visoki stopnji zadovoljstva. Nizka 
stopnja zadovoljstva kaže na to, da bi lahko zamenjali ponudnika, medtem ko visoka 
stopnja zadovoljstva lahko kaže na to, da bi bilo koristno poglobiti sodelovanje s 
ponudnikom. Na drugi strani pa srednja stopnja zadovoljstva (nevtralne izkušnje) ne 
kaže nujno potrebe po posebni spremembi. 

Povečanje zadovoljstva ne povzroči enakega povečanja zvestobe pri vseh kupcih, 
če je razmerje med zadovoljstvom kupca in zvestobo različno pri različnih stopnjah 
zadovoljstva. Aktivnosti, usmerjene k povišanju ravni zadovoljstva so lahko bolj 
učinkovite, ko le-te ciljajo na segmente, v katerih je povezava med zadovoljstvom in 
zvestobo močna (Söderlund 1998, 169-176).  

Nekateri avtorji opozarjajo, da lahko v zvezi z odnosom med stopnjo zadovoljstva, 
stopnjo zvestobe in načinom odzivanja kupcev opredelimo štiri homogene skupine 
(Jones in Sasser 1995, 96-97 v Urbančič 2002, 15): 

 Apostoli: so kupci, ki so zadovoljni z dobljeno storitvijo. Ker so bila njihova 
pričakovanja uresničena, so tudi pripravljeni širiti svoje navdušenje. So izredno 
zvesti kupci, njihovo vidno zadovoljstvo pomaga privabiti druge kupce. O takih 
kupcih sanjajo vsa podjetja, tako da bi si moralo vsako podjetje za cilj zastaviti 
ustvarjanje apostolov. 
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 Teroristi: prenehajo z nakupi, poleg tega širijo svojo jezo in nezadovoljstvo. 
Imajo negativno izkušnjo, ki je podjetje ne more več popraviti in tako 
predstavljajo najslabšo skupino za podjetje. Podjetje bi moralo odpraviti take 
kupce in sicer tako, da skuša ugotoviti razloge za pobeg oziroma odhod. 

 Podkupljivci: so za podjetje zelo dragi kupci in so prvi, ki preskočijo h 
konkurentu, ko se jim ponudi ugodnejša ponudba. So sicer zadovoljni, vendar 
ne izražajo zvestobe, ker lovijo nizke cene, modne muhe ali pa menjajo 
prodajalno zgolj iz želje po spremembi. 

 Talci: so kupci, ki so ujeti v nakupovanje v isti prodajalni, saj so na nek način 
omejeni, ker nimajo izbire. Prodajalna mora biti nanje pozorna, ker gre za 
kupce, ki bodo najverjetneje odšli h konkurentu takoj, ko se jim bo ponudila 
priložnost. Poleg tega pa obstaja velika verjetnost, da bo večina teh kupcev 
postala teroristov, ki širijo slab glas o prodajalni.  
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4 EMPIRIČNI DEL 

4.1 Predstavitev podjetja Manufaktura 

4.1.1 Osebna izkaznica podjetja 
Naziv: Manufaktura 
 Trgovsko podjetje d.d.  
Sedež: Sedejeva ulica 6, 5000 Nova Gorica 
Dejavnost: Prodaja tekstila 
Število zaposlenih: 117 
Število prodajnih mest: 14 

 

4.1.2 Nastanek in razvoj podjetja 
Začetki d.d. Manufaktura segajo v leto 1962. Prvotno je imelo podjetje trgovino na 

Delpinovi ulici in v Solkanu. Na samem začetku se je podjetje spopadlo s težavami, ker 
so imeli zastarele prostore, malo prodajnih mest ter malo zaposlenih. Dobiček, ki so ga 
s težavo pridelali, so namenili razvoju trgovin v mestnem središču, zatem tudi v drugih 
krajih. Leta 1964 so politični pritiski prisilili podjetje v združitev z Idealom, ki pa se ni 
obneslo. Zatem je sodelovala v skupnosti SOZD Moda, namenjena dejavnosti trgovine, 
specializirane na področju tekstila. V letu 1991 se je Manufaktura preoblikovala iz 
družbenega podjetja v delniško družbo. Glede na povpraševanje ter kupno moč so se 
poslovalnice pomnožile. Prizadevali so se za širjenje prodajnih zmogljivosti; začeli so 
graditi nove poslovne objekte, obnavljali obstoječe ter skrbeli za nenehno brezhibnost 
in tehnično opremo. Zaposlili so nove kadre, usposobljene na področju tekstila, okrepili 
sodelovanje s poslovnimi partnerji, analizirali stanje na trgu in se trudili ugoditi 
najzahtevnejšim kupcem. 

4.1.3 Poslanstvo 
Podjetje opredeljuje svojo temeljno in najsplošnejše razmerje do okolja s 

poslanstvom. V okviru poslanstva nas zanima, kaj podjetje posebnega nudi okolju. 
Manufaktura je trgovsko podjetje, specializirano za prodajo konfekcije (moške, ženske, 
otroške in športne), pletenin, posteljnine, volnenih in prešitih odej, trikotaže, nogavic, 
spodnjega perila ter metražnega blaga. Da bi ponudba bolj pristna in privlačna, nam 
ponujajo tudi modne dodatke, torbice in kozmetiko. Za bolj zahtevne kupce so poskrbeli 
s pestro ponudbo kristala, vaz in čipkastih prtov. Aktivnosti podjetja so usmerjene k 
ponudbi kakovostnih izdelkov in storitev ter doseganju zadovoljstva poslovnih 
partnerjev, kupcev in zaposlenih.  
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4.1.4 Smotri in cilji 
Smotri izražajo namen podjetja in opredeljujejo lastnosti obstoja, razvoja, 

delovanja in obnašanja podjetja. Nanašajo se tudi na interese udeležencev podjetja. 
Skozi smotre je treba izkazovati, kaj imajo načrtovalci smotrov za slabo ali dobro, 
kakšno stanje želijo doseči ali kakšnemu stanju se izogniti. Pri Manufakturi je glavni 
smoter zadovoljitev stranke. Podjetje si prizadeva, da ima strokovno usposobljen kader, 
kajti to je prvi pogoj za ustvarjanje prometa v trgovini. Pravilno svetovanje in prijazen 
odnos do strank poveča promet v trgovini, kar pomeni osebno zadovoljstvo zaposlenih 
in ohranjanje stalnih strank.  

Cilji podjetja: 

• najboljše izpopolnjevanje pričakovanj in zahtev kupcev, 

• slediti modnim trendom, spremljanje novosti, 

• graditi na zaupanju, 

• sodelovanje z uglednimi poslovnimi partnerji, 

• strokovno usposabljanje zaposlenih. 

 

4.1.5 Vizija 
Vizija podjetja je trenutna, relativno skladna, združevalna, ki predstavlja celovit 

mozaik poslanstva, usmeritev, upanj, pričakovanj, ciljev in strategij podjetja. Vizija je 
usmerjena v prihodnost, kakšno pozicijo želi podjetje doseči na trgu. Pri tem je 
pomembna konkurenčna prednost, ki jo podjetje ustvarja z odličnostjo in kakovostjo 
svojih izdelkov. Vizija je projekcija podjetja v prihodnosti, ki ima motivacijsko moč, če 
je izzivalna, jasna, atraktivna ter usmerjena na potrebe zaposlenih in strank. Vizija se s 
časom, razvojem in prilagajanjem trgu spreminja. 

Vizija podjetja Manufakture je razširiti prodajno mrežo po Sloveniji in kakovostno 
in strokovno izvajanje storitev v zadovoljstvo uporabnikom in zaposlenim.  

4.2 Raziskava trga 
Potreba po raziskovanju je splošno poznana, pa naj vzamemo katerokoli področje. 

Raziskovanje pomeni iskanje dejstev, ki jih uporabimo za razlago potrošnikovega 
vedenja. Ugotoviti želimo zakonitosti, ki jih lahko s pridom uporabita tako organizacija 
kot potrošnik, da bi bila bolj uspešna in zadovoljna v svojih dejavnostih. Organizacije, 
ki nimajo dovolj podatkov se lahko v svojih odločitvah prenaglijo ali se napačno 
odločijo. Podjetje se zavaruje pred tveganimi odločitvami z nenehnim spremljanjem 
tržnih razmer (Damjan in Možina 1999, 232). 
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Raziskavo trga pojmujemo kot temeljni vsebinski del tržnoinformacijskega sistema. 
Ukvarja se predvsem z zbiranjem, obdelavo in predstavitvijo podatkov in informacij o 
posameznih tržnih pojavih (Potočnik 2002, 81). Raziskava trga je osnova za 
oblikovanje politike prodaje in spada med najpomembnejše funkcije marketinga. Pri teh 
raziskavah je potrebna koordinacija marketinškega sektorja z drugimi funkcijami 
oziroma sektorji v podjetju (Devetak 2000, 58). 

Preiskovalno, opisno in vzročno raziskovanje so tri temeljne zvrsti trženjskega 
raziskovanja, ki se razlikujejo glede na namen in cilj raziskovanja, glede na oblikovane 
domneve in glede na uporabljene metode pridobivanja podatkov. Preiskovalno 
raziskovanje uporabimo, ko želimo pridobiti globlja spoznanja o splošni naravi nekega 
problema, ker imamo malo poprejšnjega znanja, na katerem bi gradili. Raziskovalne 
metode so zelo prilagodljive, nestrukturirane in v glavnem kvalitativne, raziskovalne 
domneve pa precej zamegljene ali pa jih sploh ni. Druga zvrst trženjskega raziskovanja, 
opisno raziskovanje zajema pretežni del trženjskega raziskovanja. Njegov namen je dati 
kar se da natančen posnetek nekega vidika trženja in njegovega okolja, ki se nanašajo 
na demografske značilnosti (spol, starost, dohodek), velikost trga. Pri tovrstnem 
raziskovanju sicer oblikujemo domneve, čeprav so lahko dokaj nezanesljive ali so zgolj 
teoretičnega značaja. Tretji pristop trženjskega raziskovanja, vzročno raziskovanje 
uporabimo tedaj, kadar je potrebno dokazati, da ena spremenljivka določa vrednost 
druge. Pri vzročnem raziskovanju so raziskovalni problemi in domneve določeni in 
specifični, pristopi k dokazovanju vzročno posledične povezanosti pa razmeroma 
zapleteni (Rojček 1996, 1-3). 

Same informacije in podatke , ki jih dobimo s trženjskim raziskovanjem, lahko 
opredelimo oziroma združimo v (Devetak 1999, 24) : 

 Količinske ali kvantitativne informacije ter podatke, ki zajemajo najosnovnejše 
o konkretnem trgu, njegovi velikosti, povpraševanju in podobno. V to skupino 
spadajo informacije o tržnem deležu posameznih ponudnikov, kakor tudi 
demografski podatki, to je struktura kupcev glede na starost, spol, osebni 
dohodek in izobrazbo itd. 

 Kakovostne in kvantitativne informacije ter podatke, ki zajemajo želje in 
zahteve kupcev za določene izdelke in storitve, doseženi ugled o določenem 
podjetju ali izdelku (image, goodwill); v to skupino zabeležimo tudi ugotovitve 
o obnašanju potrošnikov, zlasti pa večjih kupcev. 

 
Praviloma poteka raziskava trga v dveh fazah: pripravljalni in izvajalni. V prvi 

pripravljalni fazi moramo najprej natančno določiti tržni problem, ki ga nameravamo 
raziskati. Opredelitev tržnega problema je povezana s prvimi, grobimi tržnimi podatki 
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in informacijami, vendar iz njih še ne moremo sklepati o možnih rešitvah problema. Pri 
opredelitvi tržnega problema pripravimo načrt raziskave trga, s katerim določimo cilj 
raziskave, postopek raziskave trga, vire podatkov ter postopke njihovega zbiranja in 
obdelave, organizacijo izvajanja raziskave trga ter stroške. Izvajanje raziskave se začne 
z zbiranjem podatkov. Podatki so lahko primarne in sekundarne narave. Primarne 
podatke pridobiva podjetje na štiri načine: z opazovanjem, z intervjuji, s spraševanjem 
in s poskusi (terenska raziskava). Primarni podatki so takšni, ki še niso bili nikjer zbrani 
in jih mora podjetje samo poiskati, zbrati in obdelati. Prav zaradi tega so dražji, vendar 
ustreznejši in natančnejši. Sekundarni podatki so tisti, ki jih je zbral že nekdo drug 
(računovodski podatki, statistični podatki, podatki gospodarskih zbornic, banki in 
drugih institucij). Z vidika stroškov in hitrosti zbiranja podatkov imajo sekundarni viri 
prednosti pred primarnimi, saj je hitro zbiranje podatkov v tržnem okolju pogosto 
predrago in časovno težko izvedljivo. Na podlagi zbranih podatkov podjetje ureja in 
proučuje podatke. Za proučevanje največkrat uporabimo matematično – statistične 
metode, s katerimi ugotavljamo medsebojna razmerja med različnimi podatki, 
soodvisnost tržnih pojavov, pretekle in pričakovane spremembe ter gibanja. S 
proučevanjem zbranih podatkov še nismo dosegli raziskave. To dosežemo šele z 
oblikovanjem priporočil in sklepov o načinu reševanja in proučevanega tržnega 
problema in tudi primernim oblikovanjem priporočil in sklepov v informacije za 
sprejemanje odločitev. Z izdelavo poročila, ki vsebuje priporočila, je raziskava trga 
končana. Cilj raziskave je dosežen takrat, ko podjetje začne uresničevati sprejete ukrepe 
(Potočnik 2002, 83-86). 

4.3 Oblikovanje anketnega vprašalnika 
Vprašalnik je močno ovrednoteno orodje, ki ga ne smemo vzeti na lahko. Je kot nek 

znanstveni in sistematični eksperiment, ki pomaga dokazati/ne dokazati hipoteze. 
Bistvo vprašalnika je v tem, da dobimo neposredne informacije in podatke. Oblikovanje 
vprašalnika je dolg proces, ki zahteva skrbno pozornost. Paziti moramo, da ne bodo 
posamezna vprašanja presplošna, izogibati se moramo sugestivnih vprašanj ter se 
osredotočiti na bistvo in cilje tržne raziskave. Nivo in zahtevnost vprašalnika moramo 
predvideni strukturi anketiranih ljudi, ne da bi pri tem posegali v njihovo zasebno 
življenje (Devetak 2000, 66). Hague in Jackson (Hague in Jackson 1996, v Devetak 
2000, 66) v svoji knjigi opredeljujeta bistvo vprašalnika sledeče: 

 pridobiti čimveč objektivnih informacij, 

 zagotoviti enotno strukturo vprašanj in odgovorov, 

 zagotoviti ustrezno obliko zapisa odgovorov, 

 vprašalnik, temelječ na strokovni obdelavi informacij in podatkov. 
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Pri oblikovanju anketnih vprašanj ločimo dve ekstremni obliki vprašanj in sicer ju 

ločimo glede na to kako, če sploh, so oblikovani odgovori. Tako govorimo o vprašanjih 
brez vnaprej podanih odgovorov in podanimi ali zaprtimi vprašanji. Ti dve obliki 
vprašanj se v resnici razlikujeta v načinu in težavnosti odgovarjanja. Pri vprašanjih z 
vnaprej danimi možnimi odgovori anketiranec izbere najbolj ustrezen odgovor. Za 
kognitivno manj sposobne anketirance je to lažje. Našteti odgovori so lahko neustrezni 
in ne zastopajo dejanskega mnenja anketiranca (Payne 1980, 32-35; na fdvinfo, 2004) 
Pri opisnih vprašanjih lahko anketiranec dejansko izrazi svojo lastno mnenje. Prav tako 
lahko sam izbere razsežnosti, ki so zanj pomembne (Sudman in Bradburn 1991, 149-
156; na fdvinfo, 2004). Opisna vprašanja so primerna pri testiranju vprašalnika in 
raziskavah, saj pomagajo določiti referenčni okvir, v katerem razmišljajo anketiranci, 
pomembne razsežnosti raziskovalnega problema in način izražanja. Prav tako so 
primerna za začetek vprašalnika, saj dajejo anketirancu priložnost, da se vživi v 
obravnavani problem, omogočajo mu spontano razmišljanje in odgovarjanje. So 
primerna osnova za interpretacijo vprašanj z vnaprej danimi možnimi odgovori 
(Fdvinfo, 2004). Pomembno je poudariti, da veliko anketirancev ne odgovarja na odprta 
vprašanja, kar se je izkazalo tudi v naši raziskavi o zadovoljstvu kupcev s prešitimi 
odejami. Ljudje sploh ne želijo odgovarjati na ankete, ker se jim preprosto ne da. 
Premalo od njih se zaveda, da njihovo mnenje prispeva k izboljšanju kakovosti prešitih 
odej in posledično vpliva na kvaliteto njihovega počitka. 

4.4 Izvedba tržne raziskave o zadovoljstvu kupcev s prešitimi odejami 
Cilj tržne raziskave je s pomočjo anketnega vprašalnika ugotoviti zadovoljstvo 

kupcev s prešitimi odejami priznanega podjetja Odeja v prodajalnah Manufakture. 
Raziskava je bila izvedena v mesecu oktobru 2005. V njej je sodelovalo 49 naključno 
izbranih kupcev, ki so obiskali Manufakturine prodajalne. Anketiranje je potekalo v 
neposrednem stiku z anketirancem ob moji kratki razlagi, ki je zajemala manjšo 
predstavitev prešitih odej. Večina anketirancev ni bila pripravljena odgovoriti na 
vprašanja v tistem trenutku, ker niso imeli časa. Z anketiranci sem se dogovorila, da 
izpolnjene vprašalnike vrnejo v prodajalne do konca akcije, ki je potekala v mesecu 
oktobru. Nekateri anketiranci niso vrnili izpolnjenih vprašalnikov. Veliko anketirancev 
se je vrnilo v prodajalne in prosilo za pomoč pri reševanju anketnega vprašalnika. 
Nejasnosti so se pojavile pri drugo zastavljenem vprašanju, ko smo spraševali kaj 
menijo o prešiti odeji v primerjavi z neprešito. Prešita odeja je tista, ki je polnjena z 
različnimi polnili in na več krajih prešita. Neprešita odeja je stkana iz različnih vlaken 
in  obrobljena s trakom različne kvalitete. Trakovi so lahko iz bombaža, žameta in svile.  
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4.5 Analiza rezultatov  
V anketi je bilo devet vprašanj z že podanimi odgovori in večstopenjska lestvica, 

pri kateri so anketiranci pomembnost posameznih dejavnikov pri nakupu označevali z 
ocenami od 1 (zelo nezadovoljen) do 5 (zelo zadovoljen). Dve vprašanji sta bili 
odprtega tipa, s katerimi smo želeli pridobiti mnenje kupcev. 

Z raziskavo smo želeli ugotoviti: 

 zadovoljstvo kupcev s ponudbo prešitih odej v prodajalnah Manufaktura, 

 zadovoljstvo kupcev glede reševanja reklamacij prešitih odej, vključujoč 
odzivnost in hitrost reševanja reklamacij ter pristop prodajalca ob njihovem 
nastanku, 

 mnenje kupcev v primerjavi prešite z neprešito odejo, 

 ali so imeli kupci v zadnjem času težave s kakovostjo prešitih odej, 

 če so imeli težave, kakšne težave s kakovostjo prešitih odej so imeli, 

 katera prešita odeja je kupcem najbolj ustrezala glede na polnilo, 

 kako kupci pokažejo zadovoljstvo/nezadovoljstvo s prešito odejo, 

 pomen svetovanja pri nakupu prešitih odej, 

 ali bi kupci priporočili nakup prešite odeje v Manufakturini trgovini, 

 splošno zadovoljstvo s ponudbo odej v Manufakturi, 

 priporočila kupcev podjetju Manufaktura na področju izboljšav kakovosti 
ponudbe, 

 povprečno starost kupcev, da se bo podjetje v prihodnosti lažje osredotočilo na 
pridobivanje novih ciljih skupin. 

 
Na podlagi odgovorov sem pripravila naslednje grafe in tabele. 
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Tabela 4.1    Zadovoljstvo s prešitimi odejami v prodajalnah Manufaktura glede: 

Vir: lasten vir 

 zelo  delno  zelo   

 
nezado

- 
nezado

- zado- zado- zado-  
povprečn

a 
 voljen voljen voljen voljen voljen skupaj ocena 

kakovosti odej 0 0 5 26 18 49 4,27 
kakovosti ponudbe v 
trgovini 0 0 3 15 31 49 4,57 
cene prešitih odej 0 1 32 16 0 49 3,31 
blagovnih znamk 0 1 7 29 12 49 4,06 
polnil, uporabljenih pri 
izdelavi prešitih odej 0 0 3 22 24 49 4,43 
ponudbe prešitih odej 0 1 9 26 13 49 4,04 
načina vzdrževanja odej 0 0 5 25 19 49 4,29 
dimenzij, velikosti 0 1 10 21 17 49 4,10 
strokovnega znanja 
prodajalca 0 0 1 10 38 49 4,76 
skupaj 0 4 75 190 172 441 37,83 
skupaj v % 0 0,91 17,01 43,08 39,00 100 4,20 

 
Tabela 4.1 nam prikazuje število odgovorov anketiranih oseb glede zadovoljstva s 

prešitimi odejami v prodajalnah Manufaktura po posameznih postavkah. Le-te so 
anketiranci ovrednotili z ocenami od 1 (zelo nezadovoljen) do 5 (zelo zadovoljen). 
Postavkam smo izračunali povprečne ocene zadovoljstva in deleže, ki jih le-te 
prispevajo k celotnemu zadovoljstvu. 

Slika 4.1    Povprečne ocene zadovoljstva s prešitimi odejami po posameznih 
postavkah                                                                              

0

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9
 

 43



 

Oznake na sliki pomenijo: 
1 – kakovost odej 7 – način vzdrževanja odej 
2 – kakovost ponudbe v trgovini 8 – dimenzije, velikosti 
3 – cene prešitih odej 9 – strokovno znanje prodajalca 
4 – blagovne znamke  
5 – polnila   
6 – ponudba prešitih odej  
 
Vir: lasten vir 
 
Anketiranci so ovrednotili svoje zadovoljstvo s prešitimi odejami na petstopenjski 

lestvici z ocenami od 1 (zelo nezadovoljen) do 5 (zelo zadovoljen). Največ 
nezadovoljstva je bilo izkazano na račun cen (povprečna ocena 3,31), z najvišjo oceno 5 
(zelo zadovoljen) pa so največkrat ocenili strokovno znanje prodajalca. Kakovost 
ponudbe v trgovini je dosegla povprečno oceno 4,57 (torej med zadovoljen in zelo 
zadovoljen). Ostale postavke so prejele povprečno oceno 4 – zadovoljen.  

Slika 4.2    Povprečne stopnje zadovoljstva s prešitimi odejami 
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Vir: lasten vir 
 

 44



 

Slika 4.2 nam prikazuje delež anketirancev in povprečne stopnje njihovega 
zadovoljstva s prešitimi odejami. Podatki so pokazali, da je 43,08% anketirancev 
ovrednotilo prešite odeje z oceno zadovoljen, 39% z oceno zelo zadovoljen, 17,01% z 
oceno delno zadovoljen in 0,91% z oceno nezadovoljen. Tako znaša povprečna ocena 
ponudbe prešitih odej 4,20, torej zadovoljen. Manufaktura stremi, da bi dosegla najvišjo 
raven zadovoljstva svojih kupcev, saj  raziskave kažejo, da so zadovoljni kupci 10-20% 
manj lojalni kot zelo zadovoljni kupci. 

Slika 4.3    Reklamacije prešitih odej 
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Vir: lasten vir 
 
Slika 4.3 nam nazorno prikazuje delež anketiranih oseb, ki so reklamirale kupljeno 

prešito odejo. Takih, ki so koristili reklamacijo je bilo le 6%, ostalih 94% anketiranih ni 
imelo reklamacije. Tak rezultat dokazuje, da so prešite odeje kakovostne in dokaz prave 
vrednosti.  

Tabela 4.2    Zadovoljstvo s prešitimi odejami glede reklamacij 

  zelo   delno    zelo     
  nezado- nezado- zado- zado- zado-   povprečna 
  voljen voljen voljen voljen voljen skupaj ocena 
hitrosti in odzivnosti reševanja 
reklamacij 0 1 2 3 0 6 3,33 
odziva prodajalca ob 
reklamaciji 0 0 0 2 4 6 4,67 
skupaj 0 1 2 5 4 12 8,00 
skupaj v % 0 8,33 16,67 41,67 33,33 100 4,00 

Vir: lasten vir 
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V tabeli 4.2 smo prikazali število in delež anketiranih oseb ter povprečno oceno, ki 
so jo le-ti izkazali glede zadovoljstva pri hitrosti in odzivnosti reševanja reklamacij ter 
odziva prodajalca ob njenem nastanku. Anketiranci so ovrednotili njihovo zadovoljstvo 
s pomočjo lestvice, pri kateri je zelo nezadovoljen ovrednoten z oceno 1 in zelo 
zadovoljen z oceno 5.  

Slika 4.4    Zadovoljstvo z reševanjem reklamacij 
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Vir: lasten vir 
 
Anketiranci so ovrednotili svoje zadovoljstvo z reševanjem reklamacij sledeče: 

8,33% anketiranih je bilo nezadovoljnih, 16,67% delno zadovoljnih, 41,67% 
zadovoljnih in 33,33% zelo zadovoljnih. Tako znaša povprečna ocena reklamacij 4, 
torej zadovoljen. 
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Slika 4.5    Povprečne ocene zadovoljstva z reševanjem reklamacij 
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S hitrostjo in odzivnostjo reševanja reklamacij so bili kupci delno zadovoljni, kar 

pomeni, da je njihova povprečna ocena 3,33. Na odziv prodajalca ob reklamaciji pa so 
bili kupci zelo zadovoljni (povprečna ocena 4,67). Odeja rešuje reklamacije v skladu z 
zakonsko določenim rokom, ki je 7 dni. Velikokrat se zgodi, da le-ta ne prizna 
reklamacije zaradi kupčeve nemarnosti, ker ne upošteva navodil vzdrževanja.  

Slika 4.6    Mnenja o prešiti v primerjavi z neprešito odejo 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

prešita odeja je boljša
prešita odeja je slabša
ni opraziti razlike med prešito in neprešito odejo

 
Vir: lasten vir 
 
 

 47



 

Anketirance smo spraševali kaj menijo o prešiti odeji v primerjavi z neprešito. Na 
to vprašanje je kar 92% anketirancev odgovorilo, da je prešita odeja boljša, 2% 
anketirancev meni, da je prešita odeja slabša in 6% anketirancev ne vidi razlike med 
prešito in neprešito odejo. 

Slika 4.7    Težave s kakovostjo prešitih odej    
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Anketirance smo spraševali, ali so imeli v zadnjem času težave s kakovostjo 

prešitih odej. Iz slike je razvidno, da je imelo težave le 6% anketiranih. 

Slika 4.8   Katere težave s kakovostjo prešitih odej so imeli anketiranci 
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Na to vprašanje naj bi odgovarjali samo tisti, ki so imeli v zadnjem času težave s 

kakovostjo prešitih odej. Glede težav s kakovostjo prešitih odej je 4% anketiranih 
odgovorilo, da so imeli težave z odstopanjem šivov, 2% anketiranih je imelo druge 
težave ( slabo natisnjen vzorec, uhajanje polnila), z neenakomernim polnjenjem in slabo 
kakovostjo polnila ni imel težav nihče izmed anketiranih oseb. 

Slika 4.9  Zadovoljstvo s polnilom 
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Na podane odgovore lahko sklepamo, da so kupci najbolj zadovoljni s sintetičnim 

polnilom (35%), sledi bombažno polnilo (34%) in volneno polnilo (31%). Za sintetične 
odeje se odloča vse več ljudi, ker je med njimi vse več alergikov in astmatikov. 
Sintetične odeje se lahko perejo pri visokih temperaturah, pri čemer se uničijo pršice, ki 
so glavni povzročitelj alergij. Izdelane so v beli barvi. 

Za bombažne odeje se odločajo tisti, ki imajo raje naravne materiale. Odeje iz 
bombaža so tanjše in primerne za tiste, ki imajo zelo ogrevana stanovanja. Izdelane so 
iz tkanine v natur barvi oziroma potiskane z nežnimi vzorci.  

Volnene odeje so primerne za revmatike in ljudi, ki jih zelo zebe. Nekateri kupci jih 
zavračajo zaradi značilnega vonja po ovcah in njihovega vzdrževanja. Volno moramo 
zračiti, vendar ne na soncu. V zadnjem času so v Odeji izdelali tudi izdelek, polnjen s 
pralno volno na 30°C (Peca L Bio). 
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Slika 4.10   Kako anketiranci pokažejo ne(zadovoljstvo) s prešitimi odejami 
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Vir: lasten vir 
 
Svoje (ne)zadovoljstvo s prešitimi odejami, kupljenimi v prodajalnah Manufaktura 

pokaže 45% anketiranih kar neposredno, tako da sporoči prodajnemu osebju v 
prodajalni, 2% vprašanih obvesti proizvajalca prešitih odej, 49% pove za svoje 
(ne)zadovoljstvo svojim sorodnikom, prijateljem, znancem, 4% pa jih svojega 
ne(zadovoljstva) ne pokaže.  

Tabela 4.3    Pomen svetovanja pri nakupu prešitih odej    

stopnje pomembnosti frekvenca delež v % 
zelo pomembno 38 78% 
pomembno 10 10% 
srednje pomembno 1 2% 
nepomembno 0 0% 
povsem nepomembno 0 0% 

  Skupaj                                             49                                      100% 
Vir: lasten vir 
 
Tabela prikazuje stopnje pomembnosti svetovanja pri nakupu prešitih odej. Podatki 

kažejo, da je 78% uporabnikom prešitih odej pomembno svetovanje pri nakupu le-teh, 
10% meni, da je pomembno in 1% vrednoti svetovanje kot srednje pomemben dejavnik 
pri nakupu prešitih odej. Svetovanja ni nihče ovrednotil kot nepomembno in povsem 
nepomembno.  
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Slika 4.11    Priporočilo prešite odeje znancem in prijateljem 
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Kupcem smo zastavili naslednje vprašanje: »Bi znancem priporočili nakup prešite 

odeje v Manufakturini trgovini?«  Raziskava je pokazala, da je 96% anketirancev takih, 
ki bi priporočili nakup prešitih odej v Manufakturini trgovini svojim znancem, 
omenjenega nakupa pa ne bi priporočilo 4% anketirancev. 

Slika 4.12    Spol anketirancev 
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Anketirana populacija se je po spolu zelo razlikovala, saj je bilo med njimi 88% 

žensk in le 12% moških. 
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Slika 4.13    Starost anketirancev 
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Največ anketirancev je starih od petintrideset do petinštirideset let, kar 41%. Sledi 

22% anketirancev, starih od petinštirideset do petinpetdeset let, 16% si delita populaciji 
stari od petindvajset do petintrideset let in starejši od petinpetdeset let, le 7% sodi v 
mlajšo generacijo, od osemnajst do petindvajset let.  
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Splošno zadovoljstvo s ponudbo odej v Manufakturi? 
Navajam nekaj odgovorov, ki so jih anketiranci izrazili pri ovrednotenju njihovega 

splošnega zadovoljstva s prešitimi odejami: 

 Menim, da je ponudba dovolj bogata. 

 Ponudba ustreza mojim potrebam. 

 Ponudba ne ustreza dolžini mojih nog. 

 Vse kar rabim, kupim v Manufakturini trgovini. 

 Ponudba je pestra, sem zadovoljna, izkoristim tudi akcije. 

 Ponudba je zadovoljiva. Lahko bi bilo še več. 

 S ponudbo sem zelo zadovoljna. 

 
Anketiranci so navedli zelo veliko različnih odgovorov, a vseeno sem poskušala 

izluščiti tiste najpomembnejše in prišla do sklepa, da se giblje splošno zadovoljstvo na 
kontinuumu srednje zadovoljen – zelo zadovoljen. Splošno zadovoljstvo porabnika z 
izdelkom/storitvijo vpliva na ponovne nakupe, če ugotovimo, kaj ustvarja splošno 
zadovoljstvo. Večje zadovoljstvo porabnikov lahko doseže podjetje, če sprejme 
»koncept navdušenja«, temelječ na pozitivnem presenečenju. Navdušenje je najvišja 
stopnja zadovoljstva, ki se kaže zlasti, v višji stopnji zvestobe porabnikov. V trgovini 
navdušimo kupce z majhnimi pozornostmi, ki veliko prispevajo k ugodnemu ozračju in 
prijetnemu počutju. Take pozornosti so na primer sledeče: kupcu odpremo vrata in mu 
pomagamo odnesti kupljeno blago do avtomobila, brezplačno zavijanje paketa. 
Manufaktura doseže kupčevo navdušenje skozi spoznanje pomembnosti, ki jih prinašajo 
prijaznost, vživljanje v kupca, prizadevanja, napori in razumevanje kupčevih želja. 
Raven navdušenja lahko vzdržujemo, če smo v stalnem stiku s kupci in jim 
posredujemo prave izdelke oziroma njihove nepričakovane vrednosti. 

Kaj bi priporočili podjetju Manufaktura za izboljšanje kakovosti ponudbe prešitih 
odej? 
Kar 30% anketirancev ni odgovorilo na to vprašanje, kar je bilo pričakovati. Kupci 

najraje odgovarjajo na kratka vprašanja z že vnaprej podanimi odgovori. Nekateri kupci 
nočejo izraziti svojega mnenja ali pa preprosto nimajo idej. V nadaljevanju navajam 
nekaj pomembnih predlogov kupcev za izboljšanje kakovosti ponudbe prešitih odej v 
Manufakturi: 

 Ponudba prešitih odej različnih proizvajalcev za lažjo primerjavo med 
kakovostjo in ceno. 
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 Večje sodelovanje s proizvajalcem in znižanje cen. 

 Večkratno reklamiranje. 

 Če bi imeli večji prodajni prostor, bi bila izbira barv in vzorcev večja, stranke 
smo vedno bolj zahtevne. 

 Upoštevanje želja kupcev. 

 Brez pripomb, naj obdrži isto nivo kakovosti. 

 Imeti na zalogi vse artikle. 

 Izdelovati odeje po naročilu. 

 

Odgovori na predloge 
V prodajalnah Manufaktura ponujajo 80% prešitih odej proizvajalca ODEJA d.d. 

Škofja Loka, ostalih 20% predstavljajo ostali proizvajalci kot so Tuhnja Kranj in Bount 
Izola. Pri Odeji Škofji Loki se cene razlikujejo glede na polnilo in proizvodni program. 
Najcenejši je Medico program, pri katerem gre razpon cen med 12.000 SIT – 43.300 
SIT. Dražji je Medico Lux program zaradi tehnične dovršenosti (14.300 SIT – 56.000 
SIT). Poleg zgoraj navedenih programov izdelujejo tudi BIO program (volneni in 
bombažni), razpon cen le-teh je med 21.000 SIT – 64.000 SIT. Cene odej se oblikujejo 
glede na postopek izdelave, vrsto polnila, tehnično dovršenost, debelino in dimenzijo. 
Tuhnja Kranj ponuja odeje višjega cenovnega razreda, za katere je manj povpraševanja 
med kupci. Razpon cen se giblje med 42.000 SIT – 89.000 SIT (90% puha in 10% 
perja) ter cenejše med 35.000 SIT – 68.000 SIT (30% puha in 70% perja). Podjetje 
Bount sodi v nižji cenovni razred, pri katerem je razpon cen med 7.000 SIT – 19.000 
SIT. Prešite odeje so izdelane iz bombaža, satena in flanele.  

Manufaktura sodeluje s proizvajalcem pri oblikovanju promocijske akcije v mesecu 
aprilu in oktobru. V času akcije nudi proizvajalec 15% popust na vse izdelke iz 
proizvodnega programa in posreduje promocijski material (plakate, vzorce v prerezu). 
Manufaktura pripravi izložbe, v katerih predstavi celoten Odejin proizvodni program in 
oblikuje in posreduje propagandna sporočila sredstvom javnega obveščanja. Kupcem 
omogoča plačilo na več obrokov oziroma 5% popust pri plačilu z gotovino.    

Zaradi prostorske stiske, ima Manufaktura na zalogi le prešite odeje, po katerih 
obstaja trenutno povpraševanje. V primeru, da želi stranka odejo, ki je ni na zalogi, 
naroči le-to pri proizvajalcu, ki jo priskrbi podjetju v roku treh delovnih dni. Prednost 
Odeje je v tem, da ima proizvodnjo v Sloveniji, ki zagotovi hiter pretok izdelkov do 
njenih ponudnikov. 
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Manufaktura oblikuje ponudbo prešitih odej na osnovi povpraševanja. Največ 
povpraševanja je ravno po izdelkih iz Odeje Škofja Loka. Odeja ponuja kupcem pester 
izbor prodajnih programov. Vsak program vključuje različne dimenzije zimskih in 
letnih odej. Odeja že dalj časa izdeluje le standardne mere, ker ima prilagojeno 
proizvodnjo izdelavi le-teh. Nekaj časa je izdelovala tudi odeje po naročilu, kar pa se ni 
obneslo. Veliko kupcev je zgolj naročilo odejo in je potem ni prevzelo zaradi visoke 
cene.  

4.6 Ugotovitve in priporočila 
Na začetku diplomskega dela smo postavili tri hipoteze in jih s pomočjo raziskave v 

empiričnem delu skušali tudi potrditi oziroma zavreči.  
 
Hipoteza 1: kupci izražajo svoje zadovoljstvo s ponudbo prešitih odej v prodajalnah 

Manufaktura na lestvici od 1 (zelo nezadovoljen) do 5 (zelo zadovoljen) s povprečno 
oceno 3 ali več. Dobljene ocene kažejo, da so kupci zadovoljni s ponudbo prešitih odej, 
saj se je v povprečju kar 99% anketiranih odločilo za oceno zelo zadovoljen, zadovoljen 
in delno zadovoljen. Oceno nezadovoljen je dalo manj kot 1% anketiranih. Zelo 
nezadovoljen ni bil nihče. Tako znaša povprečna ocena ponudbe prešitih odej 4,20 
(zadovoljen), zato lahko to trditev potrdimo. 

 
Hipoteza 2: Menim, da je pri trženju prešitih odej izjemnega pomena predvsem 

svetovanje in osebna prodaja. Veliko kupcev se ne bi odločilo za nakup tovrstnih 
izdelkov, če jim prodajalci ne bi svetovali, pomagali, spodbujali. Rezultati ankete 
kažejo, da je kupcem zelo pomembno svetovanje pri nakupu prešitih odej, saj slednjemu 
pripisuje velik pomen 78% anketiranih. Tudi v tem primeru lahko hipotezo potrdimo. 

 
Hipoteza 3: Kupci bi priporočili nakup prešite odeje v Manufakturini trgovini 

svojim znancem in prijateljem. Na podlagi rezultatov ankete smo ugotovili, da bi 96% 
kupcev priporočilo nakup prešite odeje v Manufakturini trgovini. Tako lahko potrdimo 
tudi to hipotezo. 

 
Na podlagi analize ankete smo ugotovili, da so kupci zadovoljni s prešitimi odejami 

proizvajalca Odeja d.d. Škofja Loka v prodajalnah Manufaktura. Kupci so izkazali 
največ zadovoljstva glede ponudbe prešitih odej in strokovnega znanja prodajalca. Iz 
tega je razvidno, da je podjetje na pravi poti pri ponudbi omenjenih izdelkov. Podjetju 
bi priporočila naj še naprej ponuja kakovostne izdelke. Vsi vemo, da je med trgovinami 
velika konkurenca, zato mislim, da bi bilo potrebno nekaj spremeniti. Manufaktura 
ponuja Odejine izdelke na več prodajnih mestih, skupaj z ostalim mešanim blagom. 

 55



 

Podjetju priporočam prenovo njenih prodajaln in preusmeritev Odejinih izdelkov v večji 
in preglednejši prodajni prostor, v katerem bi ponujali sorodne izdelke in hišni tekstil. 
Nadalje naj se družba bolj posveti promociji vseh Odejinih izdelkov, ki jih ponuja. Vsak 
mesec bi lahko bil določen izdelek iz njihovega proizvodnega programa, ponujen po 
nižji, akcijski ceni. To velja zlasti za tiste izdelke, ki gredo težje v prodajo in z 
namenom, da bi pritegnili potencialne kupce k nakupu. Ne smemo pa pozabiti na 
vlaganje sredstev v raziskave in razvoj ter strokovno usposabljanje prodajalcev. Izsledki 
raziskav potrjujejo, da je pri nakupu prešitih odej izjemnega pomena prav svetovanje in 
osebna prodaja. Z osebno prodajo približamo kupcu izdelek in mu predstavimo bistvene 
značilnosti njegovega delovanja. Kupec ima možnost preizkusiti izdelek na licu mesta 
in ugovarjati prodajalcu v primeru nestrinjanja z določenim njegovim argumentom. 
Prodajalec lahko prilagodi čas trajanja prodaje. Čas trajanja prodaje ni omejen in je 
odvisen od prodajalčeve presoje in zahtevnosti izdelka, deloma pa tudi od kupčeve 
potrebe.  

Prešite odeje proizvajalca Odeja so uveljavljene med Manufakturinimi kupci, saj je 
96% anketiranih takih, ki bi priporočilo nakup le-te. 49% anketiranih pove svoje 
ne(zadovoljstvo) svojim prijateljem in znancem, 45% jih sporoči prodajnemu osebju, 
2% anketiranih obvesti proizvajalca in 4% ne izrazi svojega ne(zadovoljstva). Podjetju 
Manufaktura predlagam, da bi v svoje prodajalne namestila skrinjice oziroma knjige, v 
katerih bi kupci izrazili svoja mnenja, predloge, izboljšave, pritožbe.  

Starostna struktura Manufakturinih kupcev pove, da njihove prodajalne obiskujejo 
večinoma ljudje srednje generacije, med 35-45 letom starosti. Predlagam, da 
Manufaktura pripravi cenovno in vsebinsko atraktivno ponudbo za pridobivanje mlajših 
starostnih skupin in jo ustrezno promocijsko podprejo. Vselej pa se mora podjetje 
zavedati, da ne more oskrbovati vseh segmentov. Nakupne navade potrošnikov se 
spreminjajo, zato mora podjetje nenehno spremljati reakcije le-teh in prilagoditi 
ponudbo izbrani ciljni skupini. V ospredju je zadovoljitev stranke na področju spalne 
kulture. 
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5 ZAKLJUČEK 

Čas novosti, novih zamisli, različnih okusov, nove tehnologije in še bi lahko 
naštevala je postavil proizvajalce in trgovce pred pomembna dejstva – kateremu 
segmentu ponujati svoje izdelke in kako z ustrezno strategijo dosegati konkurenčno 
prednost. Konkurenca je dobra stvar, kajti prisili nas, da smo ustvarjalni, inovativni in 
predvsem, da znamo s pravilnimi trženjskimi prijemi dosegati konkurenčno prednost. 
Drugi pomemben korak je pozicija naših izdelkov na trgu. Pomembno vodilo na 
področju prodaje je v pridobivanju kupcev, povečanju frekvence kupovanja obstoječih 
kupcev in vrednosti njihovega enkratnega nakupa. Kupcem moramo prikazati prednosti 
naših izdelkov, s pravo mero oglaševanja in ne smemo jim vsiljevati naših izdelkov. 
Pomembna je tudi odzivnost segmenta na zastavljen trženjski splet. 

Tržna raziskava je pokazala, da največ Manufakturinih kupcev pripada srednji 
generaciji, od petintrideset do petinštirideset let. Na tej osnovi lahko Manufaktura gradi 
in oblikuje svojo ciljno skupino potrošnikov. Spremenjene navade in pričakovanja 
potrošnikov silijo podjetja, da vedno znova oblikujejo segmente in prilagajajo ponudbo 
njihovim željam in potrebam. Spoznati želje in potrebe ni preprosto, zato morajo 
trgovska podjetja dobro preučiti dejavnike, ki vplivajo na nakupno vedenje njihovih 
strank. Vsak kupec je posameznik s spletom svojih potreb in motivov, ki se vsaj malo 
razlikujejo od motivov in potreb drugih kupcev (Potočnik 2001, 109-110). Ob čedalje 
večji konkurenci in razvoju trgovine v okviru mednarodne razsežnosti, stremi 
Manufaktura k uspešnemu razvijanju njihove dejavnosti. Podjetje zaseda svoj položaj 
na trgu s konceptom konkurenčnih prednosti in diferenciacije. Konkurenčno prednost, 
temelječo na diferenciaciji, si podjetje gradi s trženjskimi in kreativnimi sposobnostmi 
osebja ter dobrim slovesom glede kakovosti. Na primeru prešitih odej se diferenciacija 
kaže pri oblikovanju ponudbe, vključujoč asortiment, kakovost, polnila; preglednost le-
teh na policah, rešitev reklamacij, pomoč osebja in promocija.  

Kljub temu, da gredo razvojne smeri trgovine na drobno v smeri računalniške 
tehnologije in elektronskega nakupovanja, Manufaktura prisega na klasičen način 
prodaje s poudarkom na osebni prodaji. V učeči se družbi se vse bolj uveljavlja koncept 
»vseživljenjskega izobraževanja». To velja tudi za področje prodaje. Razvijajo se nove 
metode in pristopi, ki botrujejo k temu, da podjetja pošiljajo prodajno osebje na 
seminarje, delavnice in strokovna usposabljanja. Strokovno usposabljanje praviloma 
obsega nova znanja o trgu, izdelkih, kupcih, konkurentih, načinih prodaje, prodajnih 
postopkih, prodajni taktiki, psihologiji prodaje itd. S tem je povezano tudi motiviranje 
prodajalcev za poglobljeno spoznavanje prodajnega procesa, tako da svoje celotno 
delovanje usmerjajo v zadovoljitev potreb kupcev (Potočnik 2001, 323). Ni prodajne 
tehnike, ki bi zagotovila uspeh, če je prodajalec ne izvaja s srcem. Stranke občutijo 
prodajalčev odpor in vsiljevanje nečesa, nekaj, česar ne želijo.  
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Če želijo podjetja ustvariti zadovoljnega kupca, morajo upravljati verigo vrednosti 
in celoten sistem izročanja vrednosti tako, da je kupec vedno v središču pozornosti. Cilj 
podjetja ni le pridobiti kupce, ampak, kar je še bolj pomembno, jih tudi obdržati. 
Trženje, temelječe na odnosih s kupci, nam ponuja ključ do tega, kako kupca obdržimo, 
vključuje posredovanje finančnih in osebnih koristi kupcu in vzpostavlja strukturne vezi 
s kupcem. Podjetja se morajo odločiti, v kolikšni meri bodo vlagala v trženje, temelječe 
na odnosih v različnih segmentih trga, v posamezne kupce in na katerih ravneh. Veliko 
je odvisno od ocene vrednosti življenjske dobe kupčeve zvestobe v primerjavi s stroški, 
ki so potrebni, da pritegnemo in obdržimo kupce (Kotler 1996, 60). 

Manufaktura posluje po načelu osnovnega trženja in nima ustreznih predpostavk, 
namenjenih vzpostavitvi trženja, temelječega na odnosih. Najprej mora izvesti 
reorganizacijo marketinškega sektorja in izdelati bazo stalnih strank. Podjetje niti ne ve, 
kdo so njihove stalne stranke, ker nimajo računalniško podprtih sistemov.  

Kupci so načeloma zadovoljni s ponudbo prešitih odej v prodajalnah Manufaktura. 
Če želi podjetje obdržati optimalen nivo zadovoljstva, mora nameniti dovolj sredstev za 
raziskave in razvoj. Pomemben korak h izboljšanju zadovoljstva kupcev je v 
preusmeritvi celotne ponudbe prešitih odej iz vseh poslovalnic v večji prostor, kjer bo 
ponudba namenjena le posteljnini in hišnemu tekstilu. Sprememba prodajnega prostora 
bi vplivala na vzdušje v sami prodajalni in posledično ustvarila čustvene odzive, ki 
povečujejo verjetnost kupčevega nakupa.  
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