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III 

POVZETEK 
Določanje in spreminjanje cen sodi v najpomembnejši sklop strateških odločitev 
vsakega podjetja. Cena je instrument marketinga, ki mora delovati usklajeno z ostalimi 
instrumenti in upoštevati stališča potrošnika, ki je pripravljen sprejeti določeno ceno v 
zameno za dobljeno vrednost. V magistrski nalogi smo proučili teoretične osnove, ki 
določajo pravila postavljanja cenovnih ciljev in izbire cenovnih strategij. Vplive na 
določanje cene smo razmejili v tri dejavnike: notranje, ki so izraženi v obliki interesa 
podjetja, zunanji, ki predstavljajo tržišče in konkurenco, ter stališče potrošnika, ki so 
ključni za uspešen proces. V empiričnem delu smo opravili analizo cene izbranega 
referenčnega izdelka v kategoriji izdelkov za vsakdanjo rabo. Raziskali smo vrednost 
izdelka v očeh potrošnika, izmerjeno s stopnjo preference nakupa, in cenovno 
občutljivost v primerjavi s konkurenčnimi izdelki znotraj kategorije. V sklepni 
ugotovitvi smo ceno, kljub določenim dilemam, z argumenti potrdili kot »pravo«.  

Ključne besede: marketing, izdelek, cena, tržna znamka, vrednost, izdelki za vsakdanjo 
rabo, ponudba, preferenca, cenovna strategija, cenovna občutljivost, mikroekonomika. 

SUMMARY 
Defining and changing prices is one of the most important strategic decisions of every 
company. The price is the marketing instrument that should be in harmony with other 
instruments, respecting the demands of the consumer who is willing to accept a fixed 
price in exchange for a certain value. In this master's degree I have studied the 
theoretical base that defines the rules of selecting price targets and price strategies. I 
have also grouped everything that influences the prices: internal (shown in the 
company's interest); external (representing the market and the competitors); and last but 
not least, the consumer's point of view, (the key to a successful process). In the 
empirical part I have analysed the prices of a chosen product from fast moving 
consumer goods category. I was interested in the product's value from the consumer's 
point of view, measured through the level of shopping preference and price sensitivity 
compared to the competitor's products. Despite certain dilemmas, I have managed to 
confirm the price 'as the right one' in my final conclusion. 

Keywords: marketing, product, price, brand, value, fast moving consumer goods, 
demand, price sensitivity, price strategies, microeconomics. 
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1 UVOD 

1.1 Opis problema in teoretično izhodišče 

Zasnova magistrske naloge temelji na dejstvu, da je določanje »ustrezne« cene ali 
tako imenovane »prave« cene proces strateškega managementa, ki odločilno vpliva na 
dolgoročni razvoj in rast podjetja. Pojem »ustrezna« ali »prava« cena se razume kot 
cena, ki zagotavlja maksimiranje dobička na eni strani in zadovoljstvo potrošnika na 
drugi strani. Slednje zagotavlja zvestobo, ki jo merimo skozi ponavljajoče se nakupe. 
To je odločilno za dolgoročni uspeh. 

Ugotavljanje in določanje cene je odgovoren proces, ki zahteva obvladovanje 
ekonomskih in marketinških ved in se v zaključku manifestira v managerski odločitvi 
objektivnih in subjektivnih dejstev. Pogledi in interesi deležnikov, ki sodelujejo pri teh 
odločitvah, so pogosto nasprotujoči. Predstavljajo namreč različne interese. Prodajno 
osebje nenehno utemeljuje prednost čim nižjih cen, ki ugodno vplivajo na količinsko 
realizacijo. S takšnim pristopom tudi ustrežemo trgovskim verigam, ki danes 
predstavljajo velik pritisk na cene. Finančna logika temelji na kalkulacijah in stroških. V 
managementu trženja pa so odločitve o ceni povezane z zgoraj naštetimi dejstvi in 
psihološkim dejavnikom cene, ki je tesno povezan s percepcijo kakovosti. Usodnega 
pomena je tudi dobiček, ki ga ustvarja podjetje na podlagi pravilnih odločitev o cenovni 
politiki. 

Kot smo že izpostavili pri oblikovanju prodajnih cen ne smemo zanemariti tudi 
njenih psiholoških učinkov. Cena kupcu pove nekaj o izdelku. Marsikateri kupec na 
osnovi cene presoja tudi kakovost izdelka. Če kupec čuti, da ni v njegovi moči 
objektivno oceniti kakovost izdelka (ker nima ustreznih informacij, znanja ali lastnih 
izkušenj z njim in ne pozna znamke izdelka), se opre na ceno. Ta je v tem primeru 
kazalec kakovosti izdelka in pričakuje, da je dražji izdelek tudi bolj kakovosten. Za tiste 
kupce, ki so usmerjeni k »dokazovalni« potrošnji, kjer cena izdelka simbolizira 
sposobnost in status njegovega lastnika, postanejo nekatere zvrsti izdelkov (parfumi, 
avtomobili, modni izdelki, športna oprema, žgane pijače ipd.) privlačne šele ob neki 
(dovolj visoki) ceni. Dajanje prednosti dražjemu izdelku v tem primeru ni odsev 
občutnega tveganja (kot v zgornjem primeru) in tudi sama kakovost igra podrejeno 
vlogo. Pomembna je le družbena vidnost, očitnost izdelka, njegov prestiž in njegova 
splošno poznana ali vsaj domnevno visoka cena.  

S teoretičnega vidika se obravnavana tema navezuje na ekonomsko teorijo in na 
področja marketinga, ki zajema tudi najobčutljivejše psihološke dejavnike vpliva cene v 
korelaciji z vrednostjo na stopnjo zadovoljstva potrošnika. Osrednji problem, ki je 
predmet proučevanja v predlagani magistrski nalogi, je prav ta tripartitna zveza med 
čistim ekonomskim vidikom določanja »prave« cene, marketinškim pristopom k 
določanju »prave« cene in psihološkimi vidiki »prave« cene. Vprašanje je, kako 
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opredeliti »pravo« ceno z upoštevanjem (sintezo) vseh treh vidikov hkrati – 
ekonomskega, trženjskega in psihološkega. Na podlagi navedenih predpostavk bo 
naloga upoštevala teoretične osnove s področja mikroekonomije. Naloga bo 
obravnavala kratkoročno in dolgoročno analizo stroškov, prag rentabilnosti in dobiček 
kot temelj rasti in razvoja podjetja ter osnovo za razvoj novih, tržno zanimivih izdelkov. 
Hkrati bomo ceno obravnavali kot integralni del trženjskega spleta. Kot teoretski okvir 
obravnave cenovnih strategij bomo upoštevali tudi teoretični vidik psihološkega 
momenta na strani kupca. 

1.2 Namen magistrske naloge  

Z vidika znanstveno-raziskovalne metodologije predlagana magistrska naloga 
vpeljuje osrednje raziskovalno vprašanje. To je: »Kako povezati tri različne (parcialne) 
vidike določanja »prave« cene v enovit pristop k reševanju določanja cen, ki vzajemno 
povezujejo vse navedene vidike?«  

Na to osrednje raziskovalno vprašanje pa navezujemo osrednjo tezo, ki trdi: 
»Prava« cena je dobljena na vzajemnem upoštevanju vseh vidikov, umeščena v interval 
ocen, ki jih dobimo s parcialno uporabo teh vidikov. Ta teza temelji na preprostem 
sklepanju, da je rezultat delovanja vseh dejavnikov hkrati neko povprečje rezultatov, ki 
jih generirajo parcialni dejavniki. Če figurativno utemeljimo bistvo postavljene teze, ta 
pravi naslednje: »Parcialni pristopi k oblikovanju »prave« cene nam dajo cene a, b in c, 
kar pomeni, da bomo z vzajemnim upoštevanjem treh parcialnih pristopov dobili novo 
ceno, ki bo v povprečju enaka (a+b+c)/3.« 

Nasproti tej tezi, pa postavljamo hipotezo, ki trdi: »Prava« cena, ki jo določimo z 
vzajemnim upoštevanjem vseh dejavnikov hkrati, ni preprosto povprečje »pravih« cen, 
ki jih dobimo s parcialno uporabo metod, ampak je to neka nova cena, ki pade izven 
intervala parcialnih cen ali njihovega povprečja. 

V luči opredeljene hierarhije od osrednjega raziskovalnega vprašanja, preko 
osrednje teze do končne hipoteze je namen predlagane magistrske naloge proučiti 
trenutno stanje teorije na področju oblikovanja cenovnih strategij, analizirati obstoječe 
metode empiričnega opredeljevanja intervalov cene in aplicirati ustrezno dopolnjeno 
metodo, ki vzajemno upošteva mikroekonomski, trženjski in psihološki vidik določanja 
cene.  

1.3 Cilji magistrske naloge  

Teoretično in empirično analizo bomo omejili na izbrani primer izdelkov vsakdanje 
rabe. Pri tem bodo uresničeni naslednji cilji: 

 opisane bodo cenovne strategije in oblike cenovnih strategij za izdelke v 
vsakdanji rabi, 
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 predstavljena bo umestitev cenovnih strategij v trženjski splet kot orodje 
strateškega managementa, 

 opisane bodo metode empirične analize za analizo cenovnih strategij, 
 uresničena bo empirična analiza za primer prehrambenega izdelka, ki je uspel v 

zadnjih desetletjih utrditi prepoznavnost skozi tržno znamko na regionalnem 
trgu. 

1.4 Metode dela 

Za uresničitev opredeljenega namena in ciljev magistrske naloge bo uporabljen 
splet več deskriptivnih in analitičnih metod raziskovanja. Iz nabora deskriptivnih metod 
bo uporabljena metoda deskripcije, in sicer za namen opisovanja temeljnih vsebinskih 
vidikov, kot je predstavitev ekonomskih in psiholoških dejavnikov, ki relevantno 
vplivajo na cenovno strategijo. Za proučitev obstoječih referenčnih analiz in primerjave 
osrednjih ugotovitev, izpeljanih iz teh analiz, bo uporabljena metoda kompilacije. Izbira 
literature je pestra in posega v naravoslovno področje, sociologijo in psihologijo. 
Zajema preproste matematične izračune, deskripcijo psiholoških stanj, statistiko in 
managersko odločanje. V nalogi bo izpeljana celovita in kompleksna deskriptivna 
analiza procesa določanja cen in vodenja cenovnih strategij. Vidik tržišča bomo 
prikazali skozi kupno moč in pričakovanje potrošnika, upoštevali bomo psihološki 
moment cene pri percepciji kakovosti, analizirali bomo učinkovitost namenskih 
popustov in njihov vpliv na dolgoročno stabilnost cene.  

Na osnovno vprašanje, kakšna je »prava« cena izbranega izdelka, ki upošteva vse 
ekonomske in tržne parametre, bomo odgovorili v empiričnem delu naloge. Analizirana 
bo cenovna elastičnost, cenovna ustreznost in cenovni pritisk na ceno izbranega izdelka. 
Izdelek je obravnavan kot referenčni in sodi med nekaj deset, v Sloveniji priznanih in 
uveljavljenih tržnih znamk. 

S conjoint analizo – metodo CBC bo izvedena cenovna ustreznost v primerjavi s 
konkurenco. V analizi bo ocenjena pripravljenost na nakup. Deleži preferenc ali izborov 
niso nujno tržni deleži, zato bo izvedena primerjava glede na oceno tržnega deleža. 
Analiza in simulacije temeljijo na predpostavki popolnega trga, kar pomeni, da izhajajo 
iz domneve, da so vsi izdelki enako dostopni, da ne prihaja do pomanjkanja izdelkov 
(prazne police), da ni cenovnih akcij pospeševanja prodaje ipd. V analizi bo utemeljena 
»prava« cena in cenovna elastičnost izbranega izdelka v primerjavi z ostalimi, v 
raziskavi uporabljenimi konkurenčnimi izdelki. S cenovno elastičnostjo bo prikazana 
smer cenovne strategije v korelaciji z namenom nakupa. Z analizo polja cenovne 
ustreznosti, ki bo izvedena z metodo Van Westendorp, bo prikazano območje med 
najvišjo in najnižjo ceno kot rezultat ocene respondentov. Pri tem bo prikazano območje 
cen, ki je omejeno z najvišjo ceno, ki jo je potrošnik pripravljen plačati, in najnižjo 
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ceno, pod katero je kakovost izdelka vprašljiva. S pomočjo te metode lahko 
nadzorujemo psihološke vidike opredeljevanja »prave« cene. Metoda temelji na 
vprašanjih s ponujeno lestvico relevantnih cen: 

 Pri kateri ceni bi menili, da je IZDELEK/BZ tako poceni, da bi podvomili v 
njegovo kakovost? (PREPOCENI) 

 Pri kateri ceni bi menili, da je IZDELEK/BZ zares vreden svojega denarja in bi 
se odločili za nakup? (POCENI) 

 Pri kateri ceni bi IZDELEK/BZ postal dražja izbira, vendar še vedno vredna 
nakupa? (DRAGO) 

 Pri kateri ceni bi bil IZDELEK/BZ tako drag, da o nakupu sploh ne bi 
razmišljali? (PREDRAGO) 

Za uresničitev empirične analize bomo uporabili podatke, ki so bili za referenčni 
izdelek zbrani z izvedbo intervjuja na terenu. Naš naključno generiran vzorec bo 
vseboval 50 enot opazovanj, omejili pa se bomo samo na ženske v starostni skupini od 
35 do 45 let pri pogoju, da so matere najstnikov. Vpeljava namenskega vzorca je 
smiselna z vidika osredotočenja na neposrednega uporabnika tovrstnih izdelkov. 
Referenčni izdelek, na katerega se nanaša analiza, bo salama Poli.  

1.5 Predpostavke in omejitve 

Predpostavljamo, da vladajo na trgu izdelkov za vsakdanjo rabo razmere močne 
konkurence. Potrošniku je zato dana možnost izbire, ki temelji na različnih elementih, ki 
tvorijo izdelek, vendar v pretežni meri na tržni znamki in ceni. 

Pri raziskovanju cenovne ustreznosti moramo upoštevati težavo v objektivni in 
subjektivni iskrenosti, ki se že tradicionalno beleži predvsem pri izjavah o premoženju, 
cenah in drugih socialnih značilnostih, ki vplivajo na uvrščanje posameznika v določen 
socialni razred. Pomembna je tudi omejitev na uporabo majhnega vzorca, kar je 
posledica zahtevnosti zbiranja tovrstnih podatkov in smo pri tem omejeni na 
razpoložljivi primarni vir podatkov, medtem ko sekundarnih v tem primeru nimamo na 
voljo. 
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2 TEORETIČNI VIDIK CENE V MIKROEKONOMIKI IN 
MARKETINGU 

Vsak izdelek ima svojo ceno. Ni sicer nujno, da je vedno izražena v denarju, vendar 
je to danes najbolj pogosta oblika. Zato se bomo v našem primeru omejili zgolj na denar 
kot protivrednost v menjalnem procesu. V ožjem smislu je cena določena vsota denarja, 
ki jo plačamo za nek izdelek ali storitev (Armstrong 2008, 263). Cena ima različne 
pomene; lahko je: najemnina, članarina, tarifa, cestnina, honorar ali pa vrednost, 
izražena v absolutnem znesku, ki jo moramo plačati, da bi pridobili želeno blago. V 
preteklosti so se kupci in prodajalci pogajali o ceni. Prodajalci so postavili višjo ceno, 
kot so pričakovali, da jo bodo dobili, in kupci so ponudili manj, kot so pričakovali, da 
bodo plačali. S pomočjo dogovarjanja so dosegli sprejemljivo ceno. Ta tradicionalna 
metoda je v različnih pojavnih oblikah prisotna še danes. Cena sodi med enega 
najpomembnejših instrumentov marketinga, s katerim odločilno vplivamo na strateške 
usmeritve. Pomembno vpliva na profit, količinski obseg prodaje, tržni delež in socialni 
položaj potrošnika (Kotler 2004, 471). 

2.1 Vidik cene v ekonomski teoriji 

Pojem cene je nastajal sočasno z razvojem ekonomske vede. Sodi med eksaktne 
parametre, ki omogočajo izračune, primerjave in prikazujejo medsebojne odvisnosti in 
povezanosti. Ekonomisti (glej na primer Bade 2009, Eaton 2009, Friedman 1990, 
Griffiths 2000, Katz 1997, Kreps 1990, McCloskey 1985, Pindyck 2009, Ragan 2008) 
ugotavljajo, da imata vsaka cena in vsak trg določene posebnosti, vendar hkrati vidijo v 
njih veliko skupnega. Mikroekonomska teorija obravnava ceno kot osrednjo ekonomsko 
kategorijo gospodarskega sistema, ki temelji na podjetniški osnovi in svobodnem trgu. 
V različnih razvojnih obdobjih dajejo pomen teorijam menjave in vrednosti, velik vpliv 
na razvoj teorije cene pa predstavlja tudi redkost dobrin, strošek dela in kapitala ter 
zakon ponudbe in povpraševanja. 

Teorijo cen zasledimo že zelo zgodaj. Sovpada z začetki ekonomske misli v 
obdobju pred našim štetjem. Že Aristotel je uvedel razmišljanja o uporabni in menjalni 
vrednosti. Širitev gospodarstva z nastankom proizvodnje je ljudi postavil pred več novih 
izzivov. Predmeti, ki so jih ljudje izmenjevali, so imeli uporabno vrednost, saj so 
zadovoljili določeno potrebo, hkrati pa so imeli tudi menjalno vrednost, ki je 
vzpostavila primerjavo med posameznimi predmeti v smislu vrednosti. Prodajalci in 
kupci so jih med seboj menjali v določenih razmerjih, in sicer z namenom, da bi lahko 
bolje zadovoljili svoje potrebe. Že Aristotel je opozarjal na pomen enakosti pri 
menjavah in nakazal na nekaj skupnega v predmetih, ki so jih med seboj menjavali. Kaj 
je bilo to skupno, še ni znal pojasniti. Pojem uporabne in menjalne vrednosti je ostal 
predmet proučevanj in razprav vse do danes. V srednjem veku se je s prihodom 
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krščanstva pojavilo normativno obravnavanje cen. Manj kot vzročno posledični pojavi v 
gospodarstvu je bilo pomembno, ali so ti gospodarski pojavi skladni z verskimi in 
etičnimi načeli cerkve. Normativno obravnavanje cen se je ohranilo tudi v sodobni 
teoriji cen. Ekonomija se tudi danes ukvarja s teorijo, ki skuša pojasniti posamezne 
tržne pojave, in z normativnim pogledom, ki raziskuje, ali so učinki tržnih cen v skladu 
z določenimi načeli.  

V srednjem veku je tako nastala tako imenovana kategorija pravične cene. Ta naj bi 
zajela količino potrošenega dela in stroškov ter prodajalcu zagotovila dohodek, ki bi mu 
zagotavljal primerno življenje. Delovanje cen naj bi bilo v srednjem veku naravnano k 
ohranjanju položaja posameznih slojev in razredov. Cene naj ne bi povzročale niti 
bogatenja niti siromašenja posameznega človeka. Cerkev je preprečevala bogatenje 
enega v škodo drugega. Pojav je obravnavala kot oderuštvo. Dejavnika, ki bi ohranila 
družbene razlike v srednjem veku, naj bi bila trg in cene.  

Pomemben prispevek k razvoju teorije cene je v 16 stoletju razvil Villiem Petty s 
tezo o politični ceni in naravni ceni. Menjava na trgu se odvija po političnih, tržnih 
cenah, v ozadju pa jih določajo naravne cene. Te cene odražajo vrednost. Tako naj bi 
teorija cen pojasnjevala površinske in bolj kratkoročne pojave, medtem ko naj bi teorija 
vrednosti posegala v vsebino cene, v tisto, kar blago vsebuje, in omogoča, da se blago 
sploh menja. Teorija je bila kasneje bolj ali manj opuščena. 

Sodobno teorijo cen je vpeljal Adam Smith, ki je pojasnil sposobnost cen v 
usklajevanju proizvodnje s povpraševanjem. Postavil je nekaj načel, ki so postala 
temeljna za teorijo cen. Ključno je načelo »nevidne roke«, ki govori o tem, da so cene 
sposobne uravnavati ponudbo in povpraševanje in usmerjati gospodarstvo brez potrebe 
po poseganju države. Po njegovem naj bi tržne cene nihale okoli naravne cene, ki je 
opredeljena s proizvodnimi stroški. Tržno ceno določa količina blaga na trgu in denarno 
izraženo povpraševanje. Tržna cena se izenači z naravno ceno, če se izenačita ponudba 
in povpraševanje. Odnos med tržno in naravno ceno predstavlja tisto »nevidno roko«, ki 
ohranja ravnovesja na tržiščih. To je povod za oceno, da je Smith vpeljal v teorijo cen 
tudi načelo liberalizma. Nedvomno pa je postavil temelje za teorijo ravnovesja, ki je 
svoj vrhunec doživela šele po drugi svetovni vojni. 

David Ricardo je v teoriji cen videl dva pomembna vidika. Prvi je količina 
vloženega dela, drugi pa redkost dobrin. V prvem primeru je videl izdelke, ki jih je 
mogoče razmnoževati brez omejitve zgolj z dodatnim vložkom dela, in v drugem 
dobrine, ki so redke in jih ni moč razmnožiti. Zato je pri tem redkost tista, ki usodno 
vpliva na ceno. V povezavi z redkostjo dobrin je Ricardo razvil tudi zakon padajočega 
donosa. Kasneje je v ekonomski teoriji postal ta zakon zelo uporaben, saj se je razširil 
na več primerov. Ricardu so celo očitali, da ga je razumel preozko, saj je videl zgolj 
poljedelstvo in zemljo kot redko dobrino, ki lahko s povečevanjem izkoriščenosti vpliva 
celo negativno. 
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Dokončen razcep je teorija cen doživela z Marxom. Cen v njegovi teoriji ne 
izražajo zgolj količine dela, ampak se je med stroški pojavil tudi donos na kapital. 
Njegov prispevek je v razlagi, kako konkurenca najprej znotraj panoge izenačuje cene 
ponudb proizvajalcev istih izdelkov in kako se individualne količine dela spreminjajo v 
vrednosti, kot jih prizna trg. Tako naravne cene še vedno izražajo količine porabljenega 
dela, ki pa niso enake količinam porabljenega dela posameznega proizvajalca, pač pa so 
zaradi konkurence med proizvajalci v panogi enake le povprečni količini porabljenega 
dela v neki panogi, torej proizvajalcev istovrstnega blaga. To povprečno količino 
porabljenega dela je Marx imenoval tržna vrednot dela. 

Bistvo rešitve tako imenovanega transformacijskega problema je v prelivanju 
kapitala iz panoge v panogo. Pri tem prihaja do prelivanja vrednosti in do nastajanja 
naravnih cen, ki vključujejo povprečne profitne na enoto kapitala. Marx namreč pojasni, 
da v panogah z nadpovprečno količino kapitala po enoti dela naravne cene narastejo čez 
tržne vrednosti, saj le tedaj lahko zagotovijo dovolj profita za investitorje kapitala v teh 
panogah. Investitorji pričakujejo enake donose na enoto kapitala kot investitorji v 
panogah s podpovprečnimi količinami kapitala po enoti dela. Ker delo v teh panogah 
ustvarja več kot dovolj tržne vrednosti za profite po povprečni profitni stopnji, pritok 
kapitala v te panoge povečuje ponudbo in znižuje naravne cene pod tržne vrednosti. 
Kolikor tržne vrednosti naravne cene v teh panogah ne priznajo, toliko tržne vrednosti 
ostane proste za priznanje v panogah z nadpovprečnimi količinami kapitala po delu 
oziroma v panogah z naravnimi cenami nad tržnimi vrednostmi. Marx je združil teorijo 
vrednosti, ki pojasnjuje vrednost izdelka s količino porabljenega dela in z naravnimi 
cenami, ki jih Marx imenuje normalne cene. Naravna cena ne predstavlja več 
neposredno porabljenega dela, pač pa tudi povprečno količino zaposlenega kapitala, 
delovne sile in zemlje.  

S tem prispevkom smo po naši oceni delovno teorijo vrednosti pripeljali do vrha. 
Prikazan je odnos med teorijo cen in teorijo vrednosti ter odpravljeno neskladje med 
obema teorijama. Marxove ugotovitve o določanju vrednosti in odnosa med ceno in 
vrednostjo so ostali v ekonomski teoriji nespremenjeni vse do danes. Prikazana teorija 
je Marxu že takrat odprla vprašanje, ali je teorija vrednosti sploh potrebna, da bi 
pojasnili cene. Marxova spoznanja so prispevala pomembna dejavnika za sodobno 
teorijo cen. Prvi je pomen konkurence in drugi je pojem normalne cene, ki so v bistvu 
dolgoročne ravnovesne cene, tiste, ki omogočajo reprodukcijo družbenega 
gospodarstva.  

Mimo Marxove teorije pa je v prvi in drugi polovici devetnajstega stoletja nastajala 
teorija cen v meščanski ekonomiji, ki ji pripisujemo zasluge za nastanek 
mikroekonomije. Nastala je sočasno s subjektivno teorijo vrednosti, ki meni, da 
vrednost ni v dobrinah samih, ampak izhaja iz človekovega odnosa do njegovih potreb. 
Prispevek neoklasične mikroekonomike, ki jo je razvijal Alfred Marshall, je v 
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neoklasični teoriji cen, ki meni, da se potrošniki odločajo glede na svoje preference. So 
racionalni in izbirajo na podlagi maksimiranja koristi. Neoklasična teorija meni, da 
imajo potrošniki popolne informacije o cenah na trgu. Teorija temelji na predpostavki 
popolne konkurence; nasprotoval ji je Scaffa, ki je zaslužen za ugotovitev, da je v 
sodobnem tržnem gospodarstvu vse manj popolne konkurence. Uspel je uveljaviti 
pojem nepopolne konkurence kot vedno bolj uveljavljene oblike tržišč. 

Danes v teoriji cen obstajata dve skupini. V prvo skupino štejemo teorije, ki 
pojasnjujejo tržne cene. Najpomembnejši sta sodobna mikroekonomska teorija in post 
keynesjanska teorija cen, ki razlagata oblikovanje cen v razmerah konkurence. Drugo 
skupino sestavljajo splošno ravnotežne teorije in teorije normalnih cen, proučujejo cene 
v medsebojni odvisnosti in z vidika družbene reprodukcije gospodarstva kot celote.  

Sodobna mikroekonomija obravnava ceno, povezano s ponudbo in 
povpraševanjem. Povpraševanje odraža tisto količino kupljene dobrine, ki jo posamezen 
potrošnik ali skupina potrošnikov kupita pri različnih cenah. Zakon povpraševanja 
ekonomska veda utemeljuje v naslednjem (Miller 2008, 25): 

 če se cena določeni dobrini znižuje, se povpraševanje po tej dobrini povečuje 
pod pogojem, da ostali dejavniki ostanejo nespremenjeni;  

 če se cena določeni dobrini viša, se povpraševanje po tej dobrini zmanjšuje pod 
pogojem, da ostali dejavniki ostanejo nespremenjeni.  

Tako tudi Samuelson (2002, 44) utemeljuje pojav odvisnosti od povpraševanja in 
cene. Tako je na osnovi zdravega razuma kot znanstvenega opazovanja količina nakupa 
odvisna od cene. Navaja, da »med tržno ceno dobrine in količino povpraševanja po tem 
izdelku obstaja določeno razmerje pri nespremenjenih ostalih elementih. To razmerja 
med ceno in kupljeno količino imenujemo povpraševanje, razpredelnica povpraševanja 
ali krivulja povpraševanja.« 

Povpraševanje lahko utemeljimo v treh dejstvih, kar pomeni: 

 da si neko dobrino želimo, 
 da si jo lahko privoščimo, 
 da načrtujemo nakup te dobrine,  

medtem ko moramo upoštevati, da obstajajo tudi želje, ki se mnogokrat ne 
realizirajo z nakupom. Pogosto slišimo: »Če bi si lahko privoščil! Ko le ne bi bilo tako 
drago,« in podobno (Parkin 2008, 59). Želje so torej neomejena hotenja po določenih 
dobrinah ali, bolje rečeno, koristih, ki jih nudijo te dobrine, vendar ostajajo pogosto 
neizpolnjene.  

Tržno povpraševanje je seštevek povpraševanja posameznikov po določen dobrini, 
kar na seštevku povpraševanja dveh kupcev ponazarja Slika 2.1. 
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Slika 2.1 Krivulja tržnega povpraševanja na primeru dveh kupcev 

 
Vir: Miller 2008, 56. 

Odziv potrošnika na spreminjanje cene je od izdelka do izdelka različen. 
Sprememba cene lahko povzroči šibko ali pa močno spremembo v obsegu 
povpraševanja, kar ugotavljamo z elastičnostjo povpraševanja. Cenovna elastičnost 
meri, kako močno se spremeni količina povpraševanja po dobrini, ko se spremeni njena 
cena, kar pomeni, da ugotavljamo, za koliko odstotkov se spremeni povpraševanje, če se 
spremeni cena za en odstotek (Miller 2008, 529). 

Formula za izračun cenovne elastičnosti je (Miller 2008, 528): 

cene sprememba odstotna
njapovpraseva kolicine sprememba odstotna

E . 

Pri postopku izračunavanja odstotnih sprememb smo pri velikih spremembah v 
zadregi, katero vrednost uporabiti v izračunu, zato v imenovalcu uporabimo povprečne 
vrednosti in se s tem izognemo dvoumnosti.  

2/)21(
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Odvisno od izdelka ali storitev in od tržnih razmer nastopajo trije tipi cenovne 
elastičnosti:  

 elastično ali prožno povpraševanje, kjer se glede na spremembo cene tržno 
povpraševanje močno spreminja; v izračuni je rezultat > 1; 
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 enotno prožno povpraševanje, kar pomeni enak odstotek spremembe 
povpraševanja, kot je bila spremenjena cena; v izračunu to pomeni 1; 

 neelastično ali togo povpraševanje v primeru, ko velika sprememba cene malo 
vpliva na spremembo povpraševanja; v izračunu je rezultat < 1. 

Miller (2008, 531) izpostavlja tudi dve skrajni obliki kot ekstrema elastičnosti. V 
prvem primeru imamo popolno neelastičnost, kjer sprememba cene ne vpliva na 
povpraševanje, v drugem primeru pa imamo pri dani ceni popolno ali neskončno 
elastičnost, kar je prikazano na sSlika 2.2.  

Slika 2.2 Ekstremne oblike cenovne elastičnosti 

 
Vir: Miller 2008, 531 

Obstajajo tudi značilne razlike v elastičnosti na kratek in dolgi rok. Ko govorimo o 
dnevih, tednih ali mesecih, je logično, da so odzivi potrošnikov na spremembo cene 
relativno šibki. Na daljši rok, v letu dni ali v več letih, pa se potrošniki laže prilagajajo 
spremenjenim tržnim razmeram in s tem se tudi cenovna elastičnost poveča. Zato je tudi 
značilno, da za dobrine, ki jih kupujemo manj pogosto in imajo daljši rok uporabnosti, 
velja večja cenovna elastičnost kot izdelki za vsakdanjo rabo. 

Vsa navedena dejstva predstavljajo dobro osnovo za razumevanje cene kot 
ekonomske kategorije. Ne morejo pa nam odgovoriti na vprašanje, kakšno ceno naj 
postavimo za konkreten izdelek. Katera je tista prava cena, ki bo zagotavljala zadostno 
prodano količino in s tem osnovo za nadaljnjo rast in razvoj podjetja. 

2.2 Vidik cene v teoriji marketinga 

Sodobna marketinška teorija v celoti upošteva mikroekonomiko in obravnava 
vrednost kot nekaj, s čimer potrošnik zadovolji svojo potrebo. Zato je vidik vrednosti 
temeljni okvir marketinga kot procesa, usmerjenega k zadovoljevanju potreb. Zaznana 
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vrednost pogojuje ceno, najvišjo, ki jo je potrošnik še pripravljen plačati. Ko podjetja 
ustvarjajo vrednost za potrošnika, zadržijo del te vrednosti za nadaljnji razvoj in 
oblikovanje oz. razvoj novih izdelkov z novimi vrednostmi. To je temeljno vodilo 
učinkovite cenovne politike (Silk 2006, 24). 

Izhodišče marketinške teorije temelji na zadovoljevanju potreb potrošnikov. Pri tem 
postaja vedno bolj pomemben kontekst različnosti. Potrošniki izražajo svoje specifične 
potrebe, ki jih proizvajalci skrbno proučujejo in razvijajo izdelke in storitve s ciljem 
zadovoljitve potreb. Tako osnovo marketinga kot miselne naravnanosti k dolgoročnemu 
uspehu ustvarjanja, posredovanja in komuniciranja vrednosti že od samega začetka 
predstavlja »potreba«. Avtorji jo opredeljujejo kot splet miselnih in fizičnih nagibov 
posameznika. Potreba je razlika med trenutnim stanjem in idealnim oziroma želenim 
stanjem (Solomon 2008, 9). Potrebo opredeljujemo kot psihofizični občutek 
pomanjkanja nečesa. Velik del potreb ljudje zadovoljijo z nakupom izdelka in z njegovo 
uporabo. Obstaja možnost, da potreba ni dovolj močna in ljudje ne vložijo dovolj 
velikega napora za njeno uresničitev. Zato ostajajo te potrebe nezadovoljene (Snoj in 
Gabrian 2008). 

Kotler (2004) opredeljuje potrebe v povezavi z željami in povpraševanjem. Potrebe 
so temeljne človekove zahteve. Ljudje potrebujejo hrano, pijačo, oblačila in streho nad 
glavo. To so osnovne potrebe za preživetje. Po zadovoljitvi temeljnih potreb se običajno 
razvijajo potrebe na višjih ravneh. Ljudje na primer čutijo potrebo po rekreaciji, 
razvedrilu, izobraževanju. Te potrebe vidi Kotler (2004) kot želje, ki postanejo potrebe 
takoj, ko se usmerijo na specifične objekte, ki te potrebe lahko zadovoljijo. V sodobnem 
svetu srečamo vse več potreb, ki so hkrati povezane s psihološkim motivom. Potreba po 
prevozu je izražena z avtomobilom. Vendar danes le redki kupci govorijo o nakupu 
zgolj avtomobila. Vedno izrazijo željo po natančno opredeljeni znamki, npr. Audi, 
BMW, Alfa Romeo, Opel in podobno. Proces izražanja potreb skozi želje je značilen 
tudi pri drugih dobrinah. Ugotavljamo lahko, da je vse več tega tudi na področju 
izdelkov široke potrošnje ali izdelkov za vsakdanjo rabo, ko na primer mleko MU, 
sadna pijača Fruc, kava Barcaffe, voda Costella in podobno. Ta primer je znan kot 
pojav, ko tržna znamka prevzame generičen pomen izdelka. Znan primer iz domače 
prakse je Kalodont. Tržna znamke zobne kreme, ki je postala v vsakdanjem žargonu kar 
ime izdelka raznih tržnih znamk. Podoben primer najdemo tudi pri Supergi, Radenski in 
nekaterih drugih izdelkih. 

Ko obravnavamo potrebo kot razliko med obstoječim stanjem potrošnika in 
njegovim želenim stanjem oziroma njegovim idealnim stanjem, lahko vzamemo primer, 
ko prične deževati in se človek znajde na prostem brez dežnika. Razen pri redkih 
izjemah je njegova prva misel, kako se zaščititi pred dežjem. Miselni proces večinoma 
privede do potrebe po dežniku. Jasno izražen motiv nakupa privede do povpraševanja. 
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Pomembna je tudi heterogenost potreb, ki se vse bolj odražajo v raznolikosti po 
segmentih potrošnikov ali pa po posameznikih. Različne potrebe silijo k raznolikosti 
ponudbe, ki lahko te potrebe zadovolji. Predstavlja generator idej in novih izdelkov, 
namenjenih posameznikom ali pa vedno ožjim tržnim segmentom.  

Preprost model, ki ponazarja proces zadovoljevanja potreb, je sestavljen zgolj iz 
dveh elementov. Sestavljata ga potreba kot element C, ponudba, ki to potrebo 
zadovoljuje – A, in stopnja zadovoljitve potrebe kot presečišče med A in C, ki smo ga 
označili z B. Obstaja potreba, ki jo zaznajo proizvajalci in prilagodijo ponudbo v smeri 
zadovoljevanje potrebe. Seveda potreb iz različnih objektivnih in subjektivnih razlogov 
ne morejo zadovoljiti v celoti. Tako dobimo tri polja, ki predstavljajo potrebo, ponudbo 
ter presečišče zadovoljitve obravnavane potrebe. 

Slika 2.3 Temeljna ponazoritev zadovoljevanja potreb 

 
Vir: Urbany 2008, 30. 

Slika 2.3 prikazuje osnovni model, ki zadošča za osnovno ponazoritev. Za uporabo 
na razvitih konkurenčnih trgih, ki danes prevladujejo, je v vseh pogledih preveč 
poenostavljen.  

Učinkovito metodo razumevanja potrošnikovih potreb in osnovo za načrtovanje 
strateških načinov zadovoljevanja teh potreb najdemo v pripomočku pogleda skozi tri 
kroge, ki ga je avtor je poimenoval »strateški vpogled skozi kroge«. Gre za učinkovit 
model kot pripomoček razumevanja pri načrtovanju strateških odločitev. Z modelom 
sprožimo poglobljeno razmišljanje o vprašanjih, kaj potrošnik pozitivno vrednoti in 
zakaj. Gre za vrednotenje, ki temelji na objektivnih in subjektivnih merilih (Urbany 
2007, 30). 

Prvi krog predstavlja potrebe in želje potrošnika in smo ga označili s črko »E«. 
Drugi krog, ki smo ga označili s črko »F«, ponazarja ponudbo izbranega podjetja in 
tretji krog, označen s črko »G«, predstavlja ponudbo konkurence, v določenih primerih 
lahko tudi ponudbo enega konkurenčnega podjetja.  
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Polje »A« predstavlja prednost izbranega podjetja pred konkurenco, saj v tem 
segmentu samo izbrano podjetje zadovoljuje potrebe in s tem uresničuje načrtovane 
cilje. V presečišče vseh treh krogov, v polju »B« se del potreb zadovoljuje s ponudbo 
izbranega podjetja, del potreb pa s ponudbo konkurence. Prav načrtovanje aktivnosti v 
stanju tega polja je zelo zahtevno, saj se moramo pri tem osredotočiti na ohranitev 
zvestih potrošnikov in hkrati razvijati strategije za pridobitev potrošnikov, ki so zvesti 
konkurenci. Obstaja še polje »C«, kjer ima prednost konkurenca. 

Slika 2.4 Strateški vpogled zadovoljevanja potreb skozi tri kroge  

 
Vir: prirejeno po Urbany 2008, 30. 

Vsako polje ima strateški pomen, zahteva temeljito in skrbno proučevanje in 
obdelavo.  

Za polje »A« si moramo zastaviti vprašanji: »Kako velika in trdna je naša prednost 
pred konkurenco? Ali temelji na jasnih in prepoznavnih osnovah?«, za polje »B« pa: 
»Ali smo storili vse, da bili dovolj učinkoviti?« V polju »C« je ključno vprašanje: »Kje 
so naše prednosti, ki jih lahko uporabimo v konkurenčnem vstopu v ta tržni segment?« 

Obravnavani model prikazuje tudi polja, ki izražajo neizkoriščen potencial (polja 
»F«, »D«, »G«), kjer ponudba ne zadovoljuje potreb, izraženih v polju E. Postavlja se 
vprašanje, kaj s potencialom, ki ne zadovoljuje potreb. Nekateri avtorji kot strateško 
priložnost izpostavljajo nezadovoljeno potrebo v polju »E«.  

V zadnjem času posvečamo vse več pozornosti priložnostim v tako imenovanih 
premikih tržnih okvirov. Prostor, kjer še ni konkurence in zato obstaja več možnosti za 
uvedbo novih izdelkov, ponazarjajo tako imenovani modri oceani. To je prostor, v 
katerem še ni neposredne konkurence. V tem prostoru lahko najdemo nove priložnosti, 
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ki predstavljajo velik izziv in priložnost za podjetja, ki ne želijo trošiti energije v hudih 
bojih s konkurenco. Nasprotje modrim oceanom so rdeči oceani, kjer se odvija 
konkurenčna boj in terja od udeležencev mnogo več napora (Kim in Renee 2005). 
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3 TRŽENJSKI SPLET KOT STRATEŠKO ORODJE 

Trženje z vidika podjetja pomeni (Kotler 1996, 13) »... proces načrtovanja in 
snovanja izdelkov, storitev in idej, določanja cene, odločitev v zvezi s tržnim 
komuniciranjem in distribucijo, vse z namenom, da s ciljnimi skupinami ustvarimo 
takšno menjavo, ki zadovolji pričakovanja porabnika in podjetja.« 

Pri ustvarjanju ponudbe vrednosti gre torej za preplet strategij in odločitev, ki jih v 
trženju poimenujemo trženjski splet. Danes sodobna literatura obravnava marketing kot 
proces upravljanja vrednosti (Armastrong 2007, Kotler 2008, Solomon 2008). Osnovni 
trženjski splet sestavljajo naslednji elementi: izdelek, cena, tržne poti in tržno 
komuniciranje. Ustvarjanje vrednosti predstavljajo strateške odločitve v okviru razvoja 
in upravljanja z izdelki ali storitvami in strateške odločitve, povezane s ceno. 
Komuniciranju o ponudbi vrednosti služijo strateške odločitve, povezane s tržnimi 
komunikacijami, medtem ko se posredovanje vrednosti odvija na podlagi odločitev o 
izbiri prodajnih poti, prodajnih kanalov oziroma prodajnih mest, kar obravnavamo tudi 
skozi procese načrtovanja oskrbovalnih verig.1 Marketinški splet je splošno poznan pod 
kratico 4 P in obravnava izdelek, ceno, mesto prodaje in komuniciranje.2 Predstavlja 
enega najosnovnejših konceptov trženja, ki ga je E. Jerome McCharthy razvil že konec 
petdesetih let.  

Različni avtorji (Armastrong 2007, Kotler 2008, Solomon 2008) so prilagajali 
vsebino trženjskega spleta glede na obravnavane dejavnosti in razvoj trženjske stroke, 
vendar je osnovni trženjski splet za potrebe trženja izdelkov vsakdanje rabe ustrezen. 

Cena kot instrument marketinškega spleta je prepletena z ostalimi instrumenti in jo 
v trženju vedno obravnavamo v tej povezavi. Nemogoče je drastično spreminjati cene 
brez posledic za ostale instrumente spleta. Prav tako je pogosto ob spremembi katerega 
koli instrumenta treba sprejemati odločitve o ceni. Pri investicijah v oglaševanje mora 
cena na dolgi rok te investicije tudi pokriti. Vstopi na nove trge z dodatnimi stroški 
distribucije od tržnikov terjajo odločitev o kritju stroškov za to in podobno. Vsak razvoj 
novega izdelka, ki je povezan z vlaganji, krije cena, čas kritja pa ostaja odločitev 
tržnika. Ta in še mnoga druga dejstva vodijo k spoznanju, da je pri managementu cene 
treba nujno upoštevati instrumente marketinškega spleta in jih aktivno vključiti v ta 
proces. Nepremišljene spremembe zgolj cene so največkrat posledica slabih odločitev 
neuspešnega trženja. 

                                                
1 Supply chain – oskrbovalna veriga.  
2 Product – izdelek, Price – cena, Place – mesto prodaje in Promotion – komuniciranje. 
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3.1 Izdelek 

Slovar ameriškega združenja za marketing3 navaja definicijo izdelka, ki pravi, da je 
»izdelek lahko ideja, predmet, storitev ali kombinacija vsega trojega. Namenjen je 
menjavi, preko katere se zadovoljijo potrebe oz. cilji posameznika in organizacije.«  

Podobno definicijo najdemo tudi v drugih primerih. Kotler (1996, 432) opredeljuje: 
»Izdelek je vsaka stvar, ki jo je mogoče ponuditi na trgu za vzbuditev pozornosti, za 
nakup, uporabo ali porabo in ki lahko zadovolji potrebo ali željo.« Poleg 
oprijemljivih/otipljivih predmetov, kot so pohištvo ali knjige, lahko torej tržimo tudi 
nesnovne izdelke – storitve, kot npr. gledališko predstavo, ljudi (politiki, umetniki), 
kraje (Portorož, Slovenijo), organizacijo (politično stranko) in ideje (Čisto in zdravo 
okolje, Varna vožnja, Pripnite pasove) in podobno. 

Zagotovo je izdelek osrednji element trženja in v vsej svoji kompleksnosti 
predstavlja pomembno temo teorije in prakse trženja.  

Izdelek je lahko v snovni in nesnovni obliki. Ko obravnavamo nesnovni izdelek, 
uporabljamo izraz storitev. Tako izdelkov kot storitev je več vrst in za učinkovit 
management moramo poznati tako njihove lastnosti kot tudi ravni. 

Potrošnik z vsakim izdelkom povezuje določene lastnosti. V prvi vrsti so fizične 
značilnosti izdelka (barva, velikost, okus ipd.), ki pa jim naprej dodajamo manj 
oprijemljive opise: močan, osvežujoč, prijazen ipd. Uspešnost številnih izdelkov je bolj 
odvisna od teh 'mehkih' lastnosti kot od njegovih fizičnih značilnosti (npr. športni copati 
Reebok, ki so v prvi vrsti modni artikel).  

Kotler je osnovne koristi izdelka opredelil kot jedro izdelka, ki ga najprej obkroža 
oprijemljivi izdelek (embalaža, oblika, fizične lastnosti, ime), nato pa dodani ali 
razširjeni izdelek (dostava, montaža, garancija, plačilni pogoji, servis). Izdelek je torej 
splet lastnosti in koristi, ki naj zadovoljijo potrošnikove potrebe. Ker pa potrošniki 
iščejo različne koristi, bodo isti izdelek različno sprejeli in razumeli. S tega vidika je 
smotrna členitev v pet skupin. Jedro izdelka predstavlja njegova glavna korist za 
potrošnika (npr. dobro spanje pri vzmetnici, počitek pri prenočevanju v hotelu).  

Tržnik mora na drugi stopnji razmišljati predvsem o koristih, ki jih potrošniku nudi, 
in te koristi oblikovati v generični izdelek, ki predstavlja osnovno verzijo izdelka 
(vzmetnica, hotel). 

Tretja stopnja je pričakovani izdelek; to je niz lastnosti in značilnosti, ki jih kupci 
praviloma pričakujejo pri nakupu določenega generičnega izdelka. Tako ameriški 
popotniki v hotelski sobi pričakujejo normalno posteljo s čisto posteljnino, dovolj 
veliko omaro, kopalnico z brisačami, telefon, televizijski sprejemnik, možnost plačila s 
kartico in, če niso posebej zahtevni, se bodo zadovoljili z najbližjim hotelom.  

                                                
3 AMA Dictionary of Marketing Terms – AMA slovar marketinških pojmov. 
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Lastniki hotelov morajo zato oblikovati obogateni ali razširjeni izdelek (četrta 
stopnja), ki vključuje dodatne lastnosti in storitve ter razlikuje njihovo ponudbo (velik 
TV sprejemnik, lepša oprema, razgled, hiter hotelski servis, brezplačni brezžični 
internet ...). Na razvitih, visoko konkurenčnih trgih se tako tržniki borijo za čim večji 
tržni delež predvsem na tej četrti stopnji. V manj razvitih okoljih pa se konkurenčni boj 
pretežno odvija na tretji stopnji in pogosto zgolj zagotovitev pričakovanega izdelka 
zadostuje za relativno uspešnost. Ocenjujejo, da predvsem na področju storitev to velja 
tudi v Sloveniji.  

V zvezi z obogatenim izdelkom Kotler (2004) opozarja, da vse, kar dodamo, 
povzroča stroške, ki jih morajo proizvajalci pokriti z višjo ceno. Višje cene potrošnik ni 
pripravljen vedno plačati, še posebej na razvitih trgih pa so kupci vse bolj osveščeni. V 
zadnjih letih se je na najbolj razvitih trgih tako pokazala kot uspešna tudi strategija, kjer 
ponudnik poenostavi izdelek in bistveno zniža ceno. Dodaten problem za proizvajalce je 
tudi dejstvo, da potrošniki hitro spremenijo dodane posebne lastnosti v pričakovane, 
zato morajo ponudniki stalno iskati nove ideje.  

Obstaja še peta stopnja izdelka, ki jo predstavljajo vsi dodatki in spremembe, ki jim 
bo izdelek doživel v prihodnosti. To je t. i. potencialni izdelek, ki nakazuje njegov 
razvoj. Tovrstne spremembe potrošnika ne samo zadovoljijo, ampak tudi navdušijo 
(čestitka za novo leto, bonbon na pultu). 

Nekoliko poenostavljena, vendar za razumevanje tržnega upravljanja izdelkov 
koristna je delitev na generično vrednost in dodano vrednost izdelka. 

V raven generičnih vrednosti spadajo vse tiste sestavine izdelka, ki so nujne za 
zadovoljevanje osnovnih potreb. Običajno so to tehnološke sestavine. Dodane vrednosti 
pa so vse dodane kakovosti, predvsem psihološke vrednosti, ki vplivajo na zadovoljstvo 
potrošnika. Sem spada tržna znamka, oblikovanje4 embalaže in podobno. Raven 
generične vrednosti izdelka je običajno lastna vsem ponudnikom, razlikovalne prednosti 
pa se večkrat ustvarjajo na ravni psiholoških vrednot (Kotler 2004, 408). 

Upoštevajoč navedene delitve vidimo, da za potrošnika pravzaprav ni pomembno 
razlikovanje med izdelkom in storitvijo, ampak je pomembna celota koristi, ki jo je 
pridobil z nakupom nekega predmeta menjave – slednji pa je skorajda vedno zmes 
snovnih in nesnovnih sestavin. 

3.1.1 Razvrstitev izdelkov 

Za potrebe oblikovanja tržnih strategij razvrščamo izdelke v različne skupine. Po 
namenu uporabe jih razvrščamo v dve skupini:  

                                                
4 Design – oblikovanje. 
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 v izdelke široke potrošnje – to so tisti izdelki, ki jih kupujejo potrošniki za 
svoje potrebe in skupne potrebe gospodinjstva; 

 v izdelke za nadaljnjo obdelavo ali izdelke za reprodukcijo – to so izdelki, ki 
jih kupujejo posamezniki, podjetja in ustanove zato, da jih predelajo, vgradijo 
in uporabijo pri proizvodnji svojih izdelkov in storitev. 

V praksi se večkrat pojavi primer, ko je isti izdelek v osnovi namenjen obema 
vrstama uporabe, vendar je smiselno v tem primeru misliti na dva različna pristopa pri 
oblikovanju trženjskih spletov in jih prilagajati značilnostim teh skupin potrošnikov. Z 
vidika trajnosti ugotovimo, da so izdelki lahko: 

 s kratkim rokom trajanja, kar pomeni, da jih potrošimo v relativno kratkem 
času, kot so hrana, pijača, čistila in podobno; te izdelke kupujemo 
vsakodnevno, tedensko ali nekajkrat mesečno; 

 z daljšim rokom trajanja, kamor spadajo oblačila, prevozna sredstva, pohištvo, 
bela tehnika, avdio in video tehnika in podobno; to so izdelki, ki jih kupujemo 
redkeje (občasno). 

Za management izdelkov ali storitev je najpomembnejša razvrstitev z vidika 
procesa nakupovanja. V trženju razvrščamo izdelke ali storitve z vidika načina 
nakupovanja in truda, ki ga potrošnik vloži v nakup določenega izdelka v izdelke 
vsakdanje rabe, izdelke, ki se kupujejo po preudarku, posebne ali luksuzne izdelke, 
neiskane izdelke. 

Izdelke vsakdanje rabe5 kupujemo z najmanjšim vloženim naporom, pri tem ima 
potrošnik že pred nakupom za to potrebne informacije in znanje; tovrstni izdelki so na 
primer živila, izdelki za osebno higieno, časopisi in revije in podobno. Značilno je, da 
so na voljo v številnih prodajalnah, velikih marketih in na bencinskih črpalkah, kioskih 
in podobno. Predstavljajmo si, da se na poti iz službe ustavimo v trgovini, kjer kupimo 
mleko in kruh. Ko stojimo pred blagajno, pa zagledamo Pepermint bonbone. Mleko in 
kruh sta izdelka, ki jih kupujemo vsak dan tako rekoč na pamet, zato sodita v skupino 
nujnih izdelkov. Zaradi njih smo šli v trgovino, bonbone ali kaj podobnega pa smo 
kupili zato, ker smo jih opazili. Te izdelke uvrščamo v skupino izdelkov impulznega 
nakupa. Ko nam pregori žarnica, ko se urežemo v prst in potrebujemo obliž, ko se nam 
zamaši odtočna cev in potrebujemo sredstvo, ki bo cev odmašilo in podobno, se 
odpravimo v trgovino takoj, ko je to mogoče. Obliž, žarnica in sredstvo za odmašitev 
cevi sodijo v skupino tako imenovanih urgentnih izdelkov. Za tržnika je pomembno, da 
se zaveda pomena učinkovitosti teh izdelkov, ker jih potrošnik, če bo imel prvič slabo 
izkušnjo, ne bo ponovno izbral. Prav tako je pomembna količina pakiranja. Običajno 

                                                
5 FCMG – Fast Moving Consumer Goods – izdelki vsakdanje rabe 
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potrošnik želi prav toliko, kot je potrebno, da reši svoj problem. Ne želi si ustvarjati 
večjih zalog, še posebej če se tak izdelek uporablja zelo redko. 

Izdelki, ki se kupujejo po preudarku, so tisti, pri katerih vloži kupec veliko napora v 
načrtovanje in izvedbo nakupa ter jih tudi ne kupuje zelo pogosto. Potrošniki teh 
izdelkov običajno ne poznajo dobro, zato se na prodajnih mestih informirajo in proces 
nakupovanja je poln presoj in tehtanj, kateri izdelek je primernejši. Če na primer 
kupujemo kolo, nas zanima, koliko tehta, koliko ima prestav, kako zanesljivo in 
brezhibno je prestavljanje, kakšne gume ima in kje vse lahko vozimo s takšnimi 
gumami. Zanima nas sedež, ki je bolj ali manj udoben, in podobno. Tovrstni izdelki, 
kamor sodijo npr. pohištvo, gospodinjski aparati, oblačila in podobno, so dražji v 
primerjavi z izdelki vsakdanje rabe, naprodaj pa so v razmeroma manjšem številu 
prodajaln. Pri trženju teh izdelkov sta še posebej pomembna osebna prodaja, 
zagotovitev rezervnih delov ter popravila in vzdrževanje. V zadnjem času se je močno 
povečala možnost pridobivanja informacij o teh izdelkih in tudi nakupa preko interneta. 

Posebni ali luksuzni izdelki imajo nekaj edinstvenih značilnosti, zaradi katerih so 
potrošniki pripravljeni vložiti zelo veliko napora in tudi denarja, da bi jih imeli. 
Običajno niso pripravljeni sprejeti drugih tržnih znamk oziroma podobnih izdelkov. V 
to kategorijo sodijo izdelki svetovno priznanih tržnih znamk na področju fotografske 
opreme, zabavne elektronike, avtomobilov, oblačil, pa tudi takšni izdelki, kot so nakit, 
krzno, umetniški predmeti in podobno. Proces prodaje teh izdelkov je zelo poseben. Na 
voljo je relativno malo prodajnih mest, ki pa so skrbno urejena. Proces prodaje je 
vnaprej pripravljen in predstavlja za kupca nepozabno doživetje. 

Neiskani izdelki – to je še četrta skupina izdelkov; to so izdelki, za katere potrošnik 
še ne ve ali pa zaenkrat ne čuti želje po njih, dokler mu jih tržnik ne predstavi in opiše 
koristi, ki mu jih prinesejo. Zato moramo računati s tem, da bo moral tržnik vložiti 
ogromno napora v oglaševanje, osebno prodajo in informiranje potrošnikov. Razne vrste 
zavarovanj in varčevanj v investicijske sklade so tipični izdelki te skupine.  

3.1.2 Življenjski ciklus izdelkov 

Tako kot človek imajo tudi izdelki svojo mladost, zrelost in starost in v vsakem 
obdobju zaznavamo značilnosti, pogojene s posameznim obdobjem. V ta namen 
spremljamo izdelke na krivulji življenjskega ciklusa. Izdelke spremljamo od uvedbe na 
tržišče do ukinitve skozi štiri obdobja, ki vsak zase terja različne tržne aktivnosti. Ob 
nastajanju novega izdelka, ko se odvijajo razvojni procesi, nastajajo zgolj stroški, ki jih 
podjetja pokrijejo šele v fazah rasti in zrelosti. Zlasti pri tehnoloških inovacijah, ki 
temeljijo na dolgotrajnem in dragem razvoju in s tem terjajo visoke investicije, 
predstavljajo za podjetja dandanes velik problem, saj pogosto nimajo dovolj časa, da bi 
pokrili visoke investicije v razvoj. Konkurenčna podjetja, tržni sledilci so danes 
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sposobni zelo hitro reagirati s ponudbo konkurenčnih izdelkov, ki ne nosijo bremena 
zgodnjih razvojnih vlaganj. 

Za spremljanje življenjskega ciklusa izdelkov in stopnje dobička, ki ga ustvarja 
izdelek običajno uporabljamo grafično ponazoritev obsega prodaje v časovnem obdobju 
in gibanje dobička v štirih fazah kot prikazuje slika Slika 3.1.  

Slika 3.1 Življenjski ciklus izdelka 

 
Vir: prirejeno po Solomon 2008, 282. 

Faza uvajanja. Je obdobje vpeljevanja izdelka na tržišče. V tem obdobju je treba 
narediti izdelek prepoznaven in zasesti čim več prodajnih polic, kar v praksi ni 
enostavno. Terja tudi velika vlaganja v promocijo in distribucijo. Potrošniki so v tej fazi 
na ceno neobčutljivi. Izdelek šele odkrivajo in njihove aktivnosti so usmerjene v 
proučevanje koristi, ki jih nudi izdelek. Konkurence še ni ali pa je zelo šibka. Zato je v 
tej fazi smiselno upoštevati možnost izbire visokih cen (Hogan in Nagle 2006, 22).  

Faza rasti. Če smo uspešno prešli fazo uvajanja in je začela fizična prodaja izdelka 
strmo naraščati, pomeni, da smo v drugi fazi življenjskega ciklusa izdelka, v fazi rasti. 
Informiranost potrošnikov o izdelku strmo narašča. To je tudi obdobje, ko pričnejo 
naraščati dobički. Konkurenca postaja vse močnejša, zato je za ohranitev tržnega deleža 
nujno treba zniževati cene. Povečani dobički praviloma to dopuščajo. Tudi obseg 
fizične prodaje se v tej fazi toliko poveča, da omogoča nižje cena na enoto (Nagle 2006, 
279). Obdobje rasti je torej obdobje, ko tržniki največkrat spuščajo cene. 

Faza zrelosti. Prodaja v tej fazi doseže svoj vrhunec. Konkurenca je močno prisotna 
in potrošniki izdelek dobro poznajo. Cena je v tem obdobju ključno orodje 
konkurenčnih napadov. Potrošniki postanejo cenovno zelo občutljivi. Zato morajo 
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podjetja poiskati vse možnosti za cenovna prilagajanja. Pomembno je preveriti stroške v 
proizvodnji in distribuciji. Cenovno učinkovitost lahko dosežemo tudi pri ločevanju 
izdelkov, ki smo jih doslej tržili v svežnju. Nedvomno pa lahko to obdobje vidimo kot 
obdobje zniževanja cen (Nagle 2006, 279). Sčasoma se prične izguba tržnega deleža in 
fizičnega obsega prodaje, zato tržniki poskušajo povečati prodajo z vstopom na nova 
tržišča. Faza zrelosti praviloma traja najdlje. 

Faza upadanja ali umiranje izdelka je posledica staranja izdelka, ki ne predstavlja 
več dovolj visoke stopnje zadovoljevanja potreb potrošnika, saj je na trgu močna 
konkurenca in na voljo so novejši in sodobnejši izdelki. Razloge za upadanje izdelkov 
vidimo predvsem zaradi konkurence, uvajanja novih izdelkov, sprememb in navad ter 
okusa potrošnikov in tehnološkega napredka. Podjetje ima na voljo več možnih 
odločitev. Izpostavili bomo dve – prva je možnost prenove oziroma osvežitve izdelka za 
ožji tržni segment, druga pa načrtovano opuščanje s ciljem maksimiranja denarnega 
toka. V obeh primerih ostanejo cene nespremenjene ali se celo nekoliko dvignejo. 

3.1.3 Tržna znamka6 

Tržna znamka je eden temeljnih in najstarejših marketinških konceptov. V zadnjih 
letih je pridobila še večji pomen ter pozornost tako na strani raziskovalcev kot med 
managerji; po eni strani je namreč tržna znamka presečišče različnih marketinških 
pristopov, po drugi strani pa smo v preteklih letih doživeli šokantne nakupe in prodaje 
tržnih znamk za milijardne zneske. Uvodoma lahko tržne znamke preprosto opišemo kot 
kažipote, ki nas usmerjajo po neskončnih poteh ponudbe. Nekoč so ljudje na deželi 
lahko živeli brez obcestnih tabel, v današnjih modernih mestih pa bi se življenje brez 
množice znakov in napisov ustavilo. Kdor nima svojega imena in znaka na vidnem 
mestu, pravzaprav ne obstaja; to velja za ljudi in ideje, še bolj pa za izdelke in storitve 
ter podjetja. Uveljavljene znamke nastanejo s konsistentnim in vztrajnim vlaganjem v 
komuniciranje. D'Alessandro (2001, 36) ugotavlja, da je razlika med političnim 
komuniciranjem in uveljavljanjem tržne znamke v tem, da se komuniciranje za znamko 
nikoli ne neha. Le vztrajni, dolgoročni in sistematično vodeni procesi lahko ustvarijo 
močno znamko, ki bo izdelku ustvarila zveste kupce.  

Izdelek je torej vse, kar lahko zadovolji določeno potrebo potrošnika skozi menjalni 
proces. Ker pa je ponudnikov istovrstnih izdelkov veliko, se ti želijo identificirati in se 
med seboj razlikovati; v ta namen svojo ponudbo označujejo s tržnimi znamkami. Tako 
osnovna opredelitev tržne znamke (AMA American Marketing Association, 1960) 
pravi, da je to ime, pojem, znak, simbol, oblikovanje ali njihova kombinacija, ki je 
namenjena identifikaciji izdelkov ali storitev nekega ponudnika oz. skupine ponudnikov 

                                                
6 Brand – tržna znamka 
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in diferenciaciji oz. razlikovanju te ponudbe od konkurenčnih. To je tradicionalno 
pojmovanje tržne znamke.  

Sodobna literatura opredeljuje tržno znamko širše. Navaja kar devet možnih 
načinov tolmačenja tržne znamke (De Chernatony 2002, 35): 

 kot pravni instrument zaščite (industrijske) lastnine, 
 kot sredstvo razlikovanja ponudbe (tradicionalni pristop), 
 kot element celotne organizacije oz. del ponudbe, 
 kot identitetni sistem, ki ga je treba oblikovati in upravljati, 
 kot podobo v glavah potrošnikov, 
 kot bitje s človeškimi lastnostmi, 
 kot izraz odnosa med porabnikom in izdelkom, 
 kot obliko dodane vrednosti in 
 kot način razvoja izdelka od neoznačene surovine do najvišjih oblik odnosa s 

porabnikom. 

Kljub novim opredelitvam tržne znamke je koristno poznati njene osnovne 
elemente. Vsaka znamka ima svoje ime,7 to je njen verbalni, izgovorljivi ali zvočni del 
in praviloma ima tudi svoj znak,8 ki ga lahko vidimo ali celo otipamo, kot so razni 
simboli, tipografija, značilne barve ali izvirno oblikovanje. Zraven sodi tudi zaščitni 
znak,9 ki je pravni vidik tržne znamke in pomeni zaščito uporabnika oz. lastnika imena 
ali znaka pred zlorabo konkurence.  

Danes imajo številne tržne znamke še vrsto drugih elementov, s katerimi se 
povezujejo, kot so razni dodatki, prodajne in poprodajne storitve ter žive ali oživljene 
maskote.  

Nastanek in razvoj tržnih znamk pripisujejo sredini devetnajstega stoletja, sovpada 
s tehnološkim razvojem in pismenostjo, ki so vplivali na razvoj družbenega standarda in 
pojav množičnega tržišča (Olins 1989, 115). 

Označevanje nekaterih izdelkov se je v družbenem razvoju sicer pojavilo že 
razmeroma zgodaj, vendar je zgodovinski pojav in začetek tržnih znamk težko določiti. 
Prve oblike označevanja proizvodov so se pojavile že v antiki. Rimljani so v lončarstvu 
uporabljali več kot pet tisoč znakov, s katerimi so označevali kraj ali ime izdelovalca. Ti 
znaki so jamčili izvor, njihov namen ni bil privabljati kupce. V srednjem veku so 
obrtniški cehi že označevali svoje izdelke z namenom kontrole kakovosti in količin.  

Pravo vsebino pa dobi tržna znamka z industrijsko revolucijo oz. v prejšnjem 
stoletju v Združenih državah Amerike. Prve tržne znamke so bile največkrat izpeljane iz 

                                                
7 Brand name – ime  
8 Brand mark – znak 
9 Trademark – zaščitni znak 
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imen lastnikov oz. tovarnarjev ali so bila to imena krajev, kjer so izdelke proizvajali. 
Med domišljijskimi imeni se ponavadi na prvem mestu omenja Kodak, ki ga je lastnik 
tovarne s fotografskim priborom sestavil že pred več kot sto leti. Zgodbe o nastanku 
različnih tržnih znamk so praviloma zelo zanimive in poučne. Še bolj pa je poučno 
dejstvo, da so številne stare tržne znamke obdržale vodilno pozicijo na trgu tudi po več 
kot šestdesetih letih, kar kaže na njihov izjemen ekonomski pomen. 

V današnjem svetu se tržne znamke uporabljajo tudi, če ne celo predvsem kot viden 
izraz naših vrednot in kot simbol potrošnikove pripadnosti. 

Tržne znamke v imajo v procesu identifikacije velik pomen. Pogosto razvrščajo 
izdelke med bolj ali manj uspešne. Zahvaljujoč uveljavljenim tržnim znamkam dosegajo 
podjetja višjo ceno in predvsem dolgoročno zvestobo kupcev. Dobro poznana tržna 
znamka tako pospešuje ponoven nakup, krepi zvestobo potrošnikov, ki so zanjo 
pripravljeni plačati več, in prispeva k splošni pozitivni podobi podjetja na trgu. Lastniku 
dobra tržna znamka prinaša tudi ugled pri dobaviteljih, bankah, je sinonim za tržno moč 
in zagotavlja varnost naložb. Uporaba tržnih znamk pa seveda ni pomembna samo za 
proizvajalca, ampak tudi za potrošnika. Zaradi tržne znamke potrošnik: 

 laže prepozna izdelek,  
 ima zagotovilo, da so izdelki ali storitve v okviru kakovosti, kar lahko 

pričakuje ob ponovnem naročilu, 
 pozna podjetje, ki je odgovorno za izdelek; 
 laže izdelke cenovno primerja; 
 zaznava prestiž izdelka, ko se povečuje njegova družbena vidnost; 
 občuti manj tveganja pri nakupu; 
 opaža, da so trgovci in drugi posredniki v distribuciji bolj pripravljeni 

sodelovati.  

Percepcija tržnih znamk odraža image znamk, ki je predmet nenehnega usmerjenja 
in strateškega upravljanja. Potrošniki si o izdelku oblikujejo podobo, ki je odvisna od 
številnih dejavnikov okolja, med katerimi so na prvem mestu tržni dejavniki. Najprej 
gre za konkurente oz. konkurenčne izdelke, ki so si že v preteklosti oblikovali podobo v 
glavah potrošnikov. Na naslednji ravni se srečamo s širšim okoljem, z ekonomskimi in 
kulturnimi dejavniki, ki prav tako bistveno vplivajo na oblikovanje podobe izdelka. 
Izdelek in podoba izdelka se pri porabniku srečata v konceptu tržne znamke, skozi 
katerega izdelek na svoj način oživi oz. dobi lastnosti živega bitja. Izdelki imajo, tako 
kot ljudje, svoja imena in, podobno kot ljudje, tudi umirajo. Ponavadi umrejo imena z 
njimi, če pa so dovolj pomembni, imena ostanejo in dobijo novega nosilca. Tržne 
znamke lahko vztrajajo skozi prostor in čas, še celo potem, ko jih ne moremo več kupiti.  

Tržna znamka je torej zbirka zaznav v glavi potrošnika, je način njegove 
organizacije tržnega prostora. V tem smislu tržne znamke sploh ne obstajajo na policah 
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ali v proizvodnji, ampak so samo podobe v mislih ljudi. Če v tovarni naredijo izdelek, 
potem potrošnik kupi blagovno znamko. Na simbolni ravni poveže funkcionalne 
značilnosti izdelka z novimi lastnostmi in izoblikuje podobo (image) tržne znamke. To 
je ogledalo identitete ali osebnosti tržne znamke in pomeni vse tisto, kar ljudje 
verjamejo, čutijo in razmišljajo v zvezi z določenim izdelkom. Pomislimo na bogastvo 
asociacij in čustev, ki nam jih vzbudi beseda Mercedes, in bomo dobro razumeli, o čem 
govorimo. 

Image je v trženju zelo popularen pojem in se meri na številne načine. Image tržne 
znamke ponavadi ugotavljamo skozi profil določenih lastnosti. Tako kot ima drag 
kamen več stranic, ima tudi image več polj.  

Pogosta je delitev na: 

 pomembnost tržne znamke za ciljno skupino, tip uporabnika znamke, 
priložnosti uporabe, storitev, ki je z njo povezana, funkcionalne značilnosti, ki 
ji jih pripisujejo, 

 osebnost in druge značilnosti; npr. čustva, stališča. 

Skozi čas so tržne znamke prilagajale svojo podobo, da bi ostale sodobne in 
ohranile zvestobo lojalnih kupcev, po drugi strani pa osvojile nove generacije kupcev, ki 
so odraščale v drugem času in privzele drugačne vrednote. Kot primer lahko pogledamo 
potek grafičnih prenov Pepsi Cole od preteklega stoletja do danes (Zmuda 2008). 

Z vidika razsežnosti delimo tržne znamke na globalne, lokalne in trgovske znamke.  
Globalne tržne znamke zasledimo povsod po svetu. Običajno uporabljajo povsod 

enako strategijo trženja, vendar se pogosto prilagajajo lokalnim posebnostim.  
Lokalne znamke so tiste, ki lahko dosegajo izjemne razsežnosti, vendar le na 

določenih tržiščih. V Sloveniji imamo veliko tržnih znamk z visokim tržnim deležem in 
visoko prepoznavnostjo, vendar le na geografsko omejenih trgih. Na primer Barcaffe, 
Cockta in Fructal.  

Trgovska znamka10 je v zadnjih letih zagotovo največji sovražnik uveljavljenih 
tržnih znamk, ki so po več desetletij gradile generično in psihološko vrednost izdelka in 
postajale prepoznavne v očeh potrošnika. Tuja praksa opredeljuje trgovske znamke kot 
izdelke anonimnih proizvajalcev, kar pa do nedavnega ni držalo za slovenski trg. 
Slovenska zakonodaja je zahtevala navedbo proizvajalca v deklaraciji izdelka, kar je v 
večini primerov okrepilo zaupanje do izdelkov trgovskih znamk. V isto smer je 
učinkovalo tudi oglaševanje trgovcev, da so izdelki povsem enake kakovosti kot 
»originali«, le z nižjo ceno, kar je v nasprotju s kodeksom oglaševanja.  

                                                
10 Private label – trgovska znamka 
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3.2 Tržne ali prodajne poti 

Tržna ali pogosto kar prodajna pot ali mesto prodaje je instrument tržnega spleta, 
kjer sprejemamo odločitve o načinu posredovanja izdelka do kupca. Preprosto rečeno 
izdelek nima nobene vrednosti, če ga kupec ne najde na pravem mestu ob pravem času, 
v pravi količini in ustrezni kakovosti ter za pravo ceno. Čeprav se o možnih tržnih poteh 
razmišlja že zelo zgodaj, že ob nastajanju novega izdelka, je to zadnji instrument na poti 
izdelka od nastanka do prehoda lastništva k potrošniku. 

Tržne poti predstavljajo v procesu marketinga pomemben strošek, ki se mu ni moč 
izogniti. Fizični prenos izdelka je neizogiben, če želimo uresničiti prodajo kot pot 
izdelka do kupca. Stroški, ki nastajajo, so usodno povezani s ceno in jih management 
obravnava kot pomemben dejavnik uspešnega poslovanja. S tem sta cena in tržna pot v 
okviru trženjskega spleta medsebojno močno odvisna. 

Katere tržne ali prodajne poti ali prodajne kanale moramo izbrati, da bo izdelek 
prišel na prodajno polico, in kako ga distribuirati, da bo ohranil svojo vrednost in čim 
bolje pokril izbrani trg, je ključno vprašanje vsakega tržnika. Izdelki so na svoji poti 
izpostavljeni različnim tveganjem. Predvsem prehrambeni izdelki zahtevajo ustrezno 
skladiščenje in rokovanje v skladu z veljavnimi standardi (HACCAP). Določeni izdelki 
so vezani na hladilno verigo, drugi dozorijo na poti, ki jo opravijo od proizvajalca do 
kupca. Tipičen primer takšnega izdelka je banana. Svojo pot prične še zelena, na 
prodajni polici pričaka kupca ravno prav zrela, rumena. 

Pri obravnavi povezav med seboj odvisnih subjektov, ki sodelujejo pri procesu 
posredovanja izdelka k potrošniku, vse bolj mislimo na ustvarjanje in vzdrževanje 
mreže vrednosti, ki jo tvorijo tako nabavni procesi kot procesi posredovanja dobrin 
potrošniku. Kotler (2004, 504) je mrežo vrednot opredelil kot sistem partnerjev in zvez, 
ki jih podjetje ustvari, da pridobi vire ter poveča in posreduje svojo ponudbo. Ravnanje 
s to mrežo vrednosti zahteva od podjetij čedalje bolj izpopolnjeno informacijsko 
tehnologijo in programsko opremo, ki omogoča načrtovanje prodaje, denarnih tokov, 
proizvodnje, človeških virov, nabave in drugih pomembnih funkcij v podjetju. Kljub 
temu večini podjetij še zdaleč ni uspelo povsem obvladati in uskladiti kompleksnega 
načrtovanje vseh virov podjetja. Tržniki so predvsem osredotočeni v smer mreže 
vrednosti, ki je usmerjen k potrošniku.  

Vmesni člen na poti izdelka v roke potrošnika predstavljajo tržni posredniki. 
Proizvajalci v večini primerov ne prodajajo svojih izdelkov neposredno potrošnikom. 
Vmes je običajno več posrednikov. Nekateri kupijo izdelke in jih prodajo naprej. Te 
imenujemo trgovce. Tiste, ki samo iščejo kupce in se v imenu proizvajalca pogajajo in 
posredujejo pri prodaji, imenujemo posredniki ali zastopniki. Slednji nikoli ne 
prevzamejo lastništva izdelkov. Poznamo še tretjo skupino posrednikov, to so 
prevozniki, skladišča, razne agencije, banke in podobno. To so posredniki, ki olajšajo 
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pretok blaga in prav tako ne postanejo lastniki izdelkov in se tudi ne pogajajo o prodaji 
in nakupu. 

Odločitve podjetij o prodajnih poteh so pomembne, saj so povezane z relativno 
dolgoročnimi obveznostmi do drugih subjektov. Tehnična opremljenost, šolanje 
posrednikov, finančna prepletenost, razkritje določenih poslovnih skrivnosti so običajni 
pojavi pri vključevanju posrednika v prodajno pot. Zato ni mogoče pričakovati, da bi 
proizvajalci čez noč menjali partnerje. Sploh pa ne raven prodajne poti. Izbrane 
prodajne poti bistveno vplivajo na vse druge trženjske odločitve. Prodajne poti podjetja 
gradijo več let, zato jih ne more enostavno spremeniti. Zato so odločitve o upravljanju s 
prodajnimi potmi v procesu trženja izjemno kritične. 

Večina proizvajalcev se povezuje s tržnimi posredniki zaradi prodaje svojih 
izdelkov na trgu. Tržni posredniki sestavljajo prodajni trgovski ali distribucijski kanal 
oziroma prodajno pot. 

Prodajno pot lahko definiramo kot skupek institucij, ki opravljajo vse tiste 
aktivnosti oziroma funkcije, ki omogočajo gibanje izdelkov in njihove lastnine od 
proizvajalcev do porabnikov. 

Verjetno se sprašujete, zakaj je proizvajalec sploh pripravljen sprejeti posrednike 
pri prodaji, saj bi lahko sam prodajal in se s tem izognil neke vrste nadzoru nad tem, 
kako in kdo kupuje izdelke. Zdi se, kot da proizvajalci predajo usodo podjetja v roke 
posrednikom. 

Številni proizvajalci nimajo finančnih sredstev, da bi poleg proizvodnje organizirali 
še prodajo. Proizvajalci, ki bi sicer lahko vzpostavili lastne prodajne poti, tega ne 
naredijo, če je stopnja dobička v proizvodnji večja od stopnje dobička v trgovini. Tržni 
posredniki omogočajo proizvajalcem mnogo boljše storitve s svojimi kontakti, 
izkušnjami, specializacijo in številnimi trgovskimi operacijami, kot bi jih lahko sami 
dosegli. Posredniki zagotavljajo večjo dostopnost izdelkov proizvajalcev na njihovih 
ciljnih trgih. 

Med glavne razloge za nastanek tržnih posrednikov uvrščamo tri dejavnike: 

 Boljša zadovoljitev potreb potrošnikov. Posredniki poleg navedenih funkcij 
uspešneje od proizvajalcev zadovoljujejo potrebe in želje potrošnikov tudi 
zaradi celovitosti in širine prodajnega asortimenta, saj nudijo potrošnikom na 
priročnih lokacijah različne izdelke, ki jih potrošnik ob nakupu potrebuje. 

 Povečanje učinkovitosti zaradi specializacije opravljanja funkcij distribucije. 
Posrednik opravlja različne dejavnosti, na primer zbiranje izdelkov, sortiranje, 
embaliranje, skladiščenje, svetovanje, kreditiranje … za različne izdelke in 
proizvajalce ter ima možnost dosegati prihranke obsega. 
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 Povečanje učinkovitosti zaradi manjšega obsega pogajanj. Z vključitvijo 
posrednikov se zmanjša število stikov s potrošniki in število pogajanj med 
proizvajalcem in potrošnikom, saj del teh nalog prevzame posrednik. 

Pri tem velja pravilo, da je vključevanje posrednikov na prodajni poti ekonomsko 
upravičeno, kadar se povečuje število proizvajalcev in potrošnikov, kadar je razdalja 
med proizvajalci in potrošniki velika, povprečna velikost individualnega naročila pa 
nizka. Na pospešeno vključevanje posrednikov lahko vpliva tudi krajšanje izdelavnega 
časa, širjenje prodajnega asortimenta ter drobljenje prodajnih območij. 

Preveč posrednikov povečuje stroške, kar vpliva na ceno, zato glavni vir prihrankov 
zagotavlja izbira racionalnega števila posrednikov.  

3.2.1 Osnovna delitev prodajne poti 

Izdelek, ki smo ga vključili v prodajni asortiment, torej lahko posredujemo po 
različnih prodajnih poteh. Tako tržne ali prodajne poti delimo na neposredne ali ničelne 
poti in posredne poti. 

Neposredne prodajne poti so tiste, pri katerih gre za neposredno povezavo med 
proizvajalcem in potrošnikom. Posredna prodajna pot pa je tista, pri kateri se v proces 
posredovanja vključuje en posrednik ali več posrednikov. V našem primeru 
prehrambenih izdelkov je to zlasti trgovina na debelo – grosisti in trgovina na drobno – 
detajlisti. Prav tako v okviru prodajnih poti obravnavamo tudi različne oblike prevozov, 
skladiščenje izdelkov, skratka celotno fizično distribucijo. Število subjektov, ki 
sodelujejo na prodajni poti, je osnova za kriterij razvrstitve glede na raven poti. Vsak 
posrednik na poti predstavlja eno raven, ki približa izdelek in njegovo lastništvo 
končnemu kupcu.  

Neposredno prodajno pot sestavljajo proizvajalci, ki sami neposredno prodajajo 
svoje izdelke končnim potrošnikom. Neposredna prodaja poteka predvsem na ti načine: 

 prodaja v lastnih prodajalnah proizvajalca, 
 prodaja od vrat do vrat, 
 prodaja na osnovi naročil kupcev po pošti, telefonu, internetu. 

Prodajna pot prve ravni ima enega posrednika, to je običajno trgovec pri prodaji 
izdelkov vsakodnevne porabe in zastopnik oziroma agent pri prodaji. Večina 
proizvajalcev prehrambenih izdelkov na slovenskem tržišču uporablja to pot preko 
trgovskih sistemov, kot so Mercator, Spar in Tuš. 

Prodajna pot dveh ravni ima dva posrednika. Na trgih izdelkov vsakodnevne porabe 
so to trgovci na debelo in trgovci na drobno. 

Prodajna pot treh ravni ima tri posrednike. Ti posredniki so na tržišču izdelkov 
vsakodnevne porabe: trgovci na debelo – preprodajalci – trgovci na drobno. 
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Preprodajalci kupujejo pri trgovcih na debelo in prodajajo manjšim trgovcem na drobno, 
ki jih praviloma ne oskrbujejo večji trgovci na debelo. 

Glede na število posrednikov na prodajni poti jih delimo na (Solomon 2008, 486): 

 intenzivno prodajno pot, kjer veliko število posrednikov prodaja izdelke za 
vsakdanjo rabo; 

 selektivno prodajno pot, kjer proizvajalci izberejo le posamezne trgovinske 
posrednike; 

 ekskluzivno prodajno pot, ko ima posamezen trgovec izključno pravico 
prodajati izdelke na določenem prodajnem področju in praviloma ne sme 
prodajati enakih izdelkov konkurenčnih proizvajalcev. 

Vsak izbrani način ima svoje prednosti in slabosti. Pri intenzivni poti imajo 
proizvajalci manjše možnosti vpliva na prodajni proces kot na primer pri ekskluzivni 
prodaji. Prav tako pa ekskluzivna prodaja predstavlja veliko odvisnost tako proizvajalca 
kot tudi trgovca. 

V praksi prehrambene industrije najpogosteje opažamo eno, dve ali tri ravni. Na 
ničelni ravni se odvija manjši obseg prodaje predvsem v objektih tovarniških trgovin ali 
pa mobilnih prodajnih enot.  

V primeru prodajnih poti na izvozna tržišča pa večkrat zasledimo različne 
posrednike, ki so značilni za posamezna tržišča, kar je največkrat odvisno od razvitosti 
tržišč in tamkajšnjih prodajnih mrež (Solomon 2007, 479). 

3.2.2 Načrtovanje in vodenje prodajnih poti 

Ali želijo potrošniki kupovati izdelek v velikih ali majhnih količinah? Kako dolgo 
so pripravljeni čakati na izdelek? Želijo kupovati izdelek v bližjih lokalnih prodajalnah 
ali so vezani na oddaljene dobavitelje? 

Vse to so vzroki, zaradi katerih tržniki pri izbiri primerne prodajne poti razmišljajo 
o številnih možnostih. Ali je smiselna izgradnja lastne prodajne mreže? Ali prodajati 
več trgovini na debelo ali trgovini na drobno, ali se odločiti le za eno izmed njih? 
Kateremu izvozniku zaupati izvoz? Kateremu zastopniku v inozemstvu zaupati 
zastopstvo? Ali se odločiti o podelitvi ekskluzivnosti določenemu zastopniku? Katere 
posrednike (različne veleprodajne in maloprodajne subjekte) izbrati izmed mnogih? 

Da bi tržniki odgovorili na navedena in številna druga vprašanja, ki se nanašajo na 
celotno problematiko prodajnih poti, pregledajo in pretehtajo razne možnosti in ocenijo 
število končnih uporabnikov ali potrošnikov, izdelajo grafični prikaz vseh prodajnih 
poti, ocenijo stroške in dajatve na prodajni poti, pregledajo oblikovanje cene na prodajni 
poti, analizirajo deleže posamezne prodajne poti v celotni prodaji, analizirajo 
posamezne prodajne poti glede na število členov ter organiziranost in kapaciteto 
posameznih členov – posrednikov, opravijo pregled uporabljenih prevoznih sredstev, 
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skladišč itd., oceno prevozov in skladiščenja, analizo razmerja med ponudbo in 
povpraševanjem na prodajni poti. 

Opredelitev ciljev prodajnih poti 

Pri tem moramo upoštevati cilje ostalih tržnih instrumentov in pretehtati, kako 
lahko prodajna pot vpliva na povečanje tržnega deleža, povečanje profita, na povečanje 
prodane količine in podobno.  

Če je obstaja velika možnost, da se izdelek na poti poškoduje, kot na primer 
stekleni izdelki, je primarni cilj čim bolj neposredna prodajna pot s čim manj 
manipulacijami in čim manj prelaganja. Pri velikih in težkih izdelkih je izbira 
neposrednih poti pogojena z znižanjem stroškov. Novi izdelki, ki jih hočemo čim prej 
vpeljati na tržišče, zahtevajo prodajno pot, ki bo izdelke približala kupcem in jih 
izpostavila na veliko število prodajnih mest. 

Ocena internih in eksternih vplivov 

Na prodajni poti se izdelki gibljejo od proizvajalcev do porabnikov, hkrati pa se 
premošča razlika med časom, krajem in lastništvom. Tržniki morajo upoštevati opravila 
udeležencev na prodajni poti. To so številne funkcije, med katerimi so najpomembnejše: 

 zbiranje potrebnih informacij in podatkov za načrtovanje in lažje izvajanje 
prodajnega procesa,  

 oblikovanje in širjenje obvestil o določeni ponudbi izdelkov,  
 komuniciranje s potencialnimi kupci,  
 prilagajanje ponudbe zahtevam posameznih kupcev, ki se lahko nanaša na 

proizvodnjo, sortiranje, pakiranje, količino ipd.,  
 dogovarjanje o ceni in drugih prodajnih pogojih zaradi sklenitve prodajnega 

posla in prenosa lastnine,  
 fizična distribucija, torej prevoz in skladiščenje izdelkov,  
 prevzem tveganja v zvezi z učinkovitostjo izbrane prodajne poti. 

Vprašanje seveda ni, ali je treba izvršiti te funkcije, ampak kdo jih bo izvršil. Vse 
funkcije imajo seveda skupne značilnosti. Njihovo izvajanje je boljše, če so izvajalci 
specializirani; funkcije so prenosne med udeleženci na prodajni poti in končno vse 
funkcije povzročajo stroške. Kolikor več funkcij prodajnih poti izvaja proizvajalec, 
toliko bolj naraščajo stroški in s tem njegova prodajna cena. S prenosom nekaterih 
funkcij na posrednike se zmanjšujejo proizvajalčevi stroški in proizvajalčeve cene. 
Vendar bodo sedaj posredniki dodali svoje stroške, ki so lahko nižji zaradi njihove 
specializacije. 

Funkcije prodajnih poti so objektivno nujne, subjektivno vprašanje pa je, kdo jih bo 
izvajal. Odgovor je z ekonomskega vidika le eden – tisti izvajalci, ki bodo cenejši.  
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Izbira ustrezne prodajne poti 

Poleg proučevanja in analiziranja možnih prodajnih poti je pomembno tudi 
poznavanje dejavnikov, ki vplivajo na izbiro prodajnih poti. 

Na prvem mestu je izdelek s svojimi lastnostmi. Tako npr. hitro pokvarljivo blago 
zahteva krajše prodajne poti, luksuzno pa ekskluzivno prodajno mrežo. 

Stroški prodaje in rabati so različni, če prodajamo trgovini na debelo ali pa sami 
opravljamo del njenih funkcij in prodajamo neposredno trgovcem na drobno. S tem se 
razlikuje tudi obseg storitev, ki jih opravi posamezen člen na prodajni poti. Prodaja 
trgovini na debelo praviloma zahteva tudi manjše zaloge in s tem manjša finančna 
sredstva, ki so potrebna za njihovo vzdrževanje. Naslednja dejavnika sta širina 
asortimenta in vrednost enote izdelka. Slednja pomembno vpliva na odločitve o 
prodajnih poteh, saj je pri dražjih izdelkih laže organizirati neposredno prodajo končnim 
potrošnikom, torej neposredno tržiti. Seveda je treba na področju prodajnih poti 
upoštevati tudi veljavno zakonodajo in dejavnost konkurence ter preučevati in 
upoštevati želje potrošnikov. 

Na tej osnovi sledi selekcija in izbira prodajne poti, ki ne predstavlja velikega 
problema, seveda pa lahko nastopijo težave, ko mora proizvajalec posrednike prepričati, 
da bodo z njim sodelovali, jih motivirati in občasno oceniti kakovost njihovega dela. 

Selekcioniranje udeležencev prodajne poti 

Proizvajalci se zelo razlikujejo po svojih sposobnostih, kako na prodajno pot 
pritegniti ustrezne posrednike. Nekaterim to uspeva brez večjih težav, drugi pa se 
morajo krepko potruditi, da bi zbrali potrebno število kvalificiranih posrednikov. Ne 
glede na to, ali proizvajalec hitro ali le s težavo pridobi trgovske posrednike, mora 
opredeliti značilnosti, ki jih pričakuje od posrednikov. Te značilnosti se nanašajo 
predvsem na druge konkurenčne izdelke, ki jih prodajajo, na to, koliko časa že poslujejo 
s podobnimi izdelki, kakšna je njihova finančna sposobnost, kooperativnost, stopnja 
dobička, ugled, ki ga imajo pri kupcih in drugo. 

Motiviranje udeležencev na prodajni poti 

Proizvajalec mora trgovske posrednike trajno motivirati, da bi opravljali svoje 
naloge pri posredovanju izdelkov čim bolje. Nekatere vrste motivacije bolj pritegnejo 
trgovske posrednike, da se vključijo v prodajno pot. Stimuliranje udeležencev prodajne 
poti se začne z ugotavljanjem potreb in želja posameznega posrednika. Proizvajalci 
pogosto krivijo svoje posrednike za neuspeh pri prikazovanju določene blagovne 
znamke, za nepravilno uporabljen promocijski material, za zanemarjanje pomembnih 
kupcev, pa tudi za njihove pomanjkljive informacijske sisteme, zaradi katerih ni moč 
spremljati poteka prodaje posameznih izdelkov. 



Trženjski splet kot strateško orodje  

31 

Te pomanjkljivosti so z vidika proizvajalca povsem razumljive, z vidika trgovskega 
posrednika, ki ga zanima prodaja vsakega izdelka prodajnega asortimenta, pa le deloma.  

Proizvajalci se tudi zelo razlikujejo glede na način, kako vzpostavljajo odnose s 
svojimi distributerji. V glavnem razlikujemo tri vrste teh odnosov: kooperacijo, 
partnerstvo in programirano distribucijo. 

Večina proizvajalcev gleda na vodenje prodajnih poti kot na določanje načinov in 
oblik sodelovanja s posredniki. Najprej uporabljajo pozitivne oblike motivacije, kot npr. 
višjo maržo, premije, prispevek k skupni promociji, povračila stroškov, prikazovanje 
izdelkov v izložbah prodajaln ipd., občasno pa se odločajo za negativne sankcije, kot so 
na primer grožnja, da bodo znižali maržo, omejevanje dobav, počasnejše izpolnjevanje 
naročil itd. Slaba stran tega pristopa je, da proizvajalci ne poznajo dovolj natančno 
potreb posrednikov in njihovih problemov, ampak uporabljajo načine motiviranja, ki 
temeljijo na togi presoji ukrepov in odzivov. 

Bolj prilagodljivi proizvajalci poskušajo s svojimi distributerji oblikovati 
dolgoročno partnerstvo. Proizvajalec razvije natančno zamisel o tem, kaj pričakuje od 
distributerjev, pa tudi o tem, kaj lahko njegovi distributerji pričakujejo od njega glede 
tržnega območja, razpoložljivih izdelkov, razvoja trga, tehničnih nasvetov, storitev in 
tržnih informacij. O teh vprašanjih želi dobiti proizvajalec soglasje distributerjev in na 
podlagi tega tudi določi njihovo udeležbo v končni prodajni ceni. 

Programirana distribucija je najbolj napreden način povezovanja proizvajalcev in 
distributerjev. Definiramo jo lahko kot načrtovani in profesionalno vodeni vertikalni 
tržni sistem, ki zadovoljuje potrebe proizvajalca in distributerjev. Pri tem je bistveno, da 
proizvajalec in distributerji določijo trženjski program prodaje izdelkov tako, da bo 
vsakemu distributerju omogočil kolikor mogoče optimalno poslovanje. Zato določijo 
cilje prodaje, velikost zaloge, potrebno strokovno izobraževanje prodajalcev, načrte 
oglaševanja in promocije itd. 

Tukaj moramo omeniti tudi vertikalni tržni sistem kot eno najpomembnejših 
razvojnih oblik prodajnih poti, ki se je pojavil kot izziv konvencionalnim prodajnim 
potem, ki jih praviloma sestavljajo samostojni proizvajalec, samostojni trgovec na 
debelo in samostojni trgovec na drobno.  

Vsak udeleženec na prodajni poti je samostojna poslovna enota, ki želi maksimirati 
dobiček tudi v škodo maksimiranja dobička celotne prodajne poti. 

Konvencionalne prodajne poti so precej okrnjene mreže, v katere so ohlapno 
povezani proizvajalci, trgovci na debelo in trgovci na drobno, ki se med seboj pogajajo, 
pogosto pa tudi agresivno dogovarjajo o prodajnih pogojih in se pri tem obnašajo 
popolnoma avtonomno. 

Obratno pa vertikalni tržni sistem sestavljajo proizvajalci, trgovci na debelo in 
trgovci na drobno, ki delujejo kot enoten prodajni sistem. V vertikalnem tržnem sistemu 
lahko prevladuje ali proizvajalec ali trgovec na debelo ali pa trgovec na drobno. Toda ne 
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glede na to vsak udeleženec sistema priznava druge in omogoča, da med seboj 
sodelujejo. Vertikalni tržni sistemi so nastali zato, da bi odpravili nasprotja, ki nastajajo 
na prodajni poti med samostojnimi udeleženci, ki želijo vsak zase maksimirati svoje 
poslovne cilje.  

Vertikalni tržni sistemi omogočajo vsem članom sistema, da dosežejo najugodnejši 
rezultat zaradi prihrankov, ki so posledica obsega poslovanja, odprave podvajanja 
storitev, moči pri pogajanjih z drugimi dobavitelji oziroma kupci itd. Primer takšnega 
odnosa sta franšiza, v kateri proizvajalec odstopa pravico prodaje trgovcem v sistemu, 
ki sprejmejo pogoje prodaje in opravljanja storitev pri recimo avtomobilski industriji, ali 
pa licenca, kot na primer polnilnice brezalkoholnih pijač pri trgovcu na debelo. 

Ocenjevanje udeležencev prodajne poti 

Proizvajalec mora občasno oceniti, kako njegovi posredniki izpolnjujejo 
dogovorjene obveznosti. Kot merila ocenjevanja lahko uporablja dosežene prodajne 
kvote po izdelkih, povprečno raven zaloge, dobavni čas, postopek pri reklamacijah 
kupcev, sodelovanje v izobraževalnih programih itd. 

Proizvajalec praviloma posrednikom določa njihove prodajne kvote. Še pred 
potekom pogodbe preverja izpolnitev prodajne kvote in nato usmeri svoj diagnostični 
motivacijski napor na tiste posrednike, ki niso dosegli dogovorjenih prodajnih kvot. 

Nadzorovanje prodajnih poti 

Vsako podjetje želi vplivati na izbiro prodajne poti, izbrati posrednike ter vplivati 
na njihovo obnašanje. Predpostavka, da so prodajne poti povsem pod nadzorom podjetij, 
pogosto velja zgolj za velika podjetja, ki so uspela zgraditi močne tržne znamke, ki jih 
kupci pričakujejo in tudi zahtevajo na prodajnih policah. 

Zadnje čase je vse več primerov, ko sami členi na prodajni poti, kot so velika 
trgovska podjetja z verigo trgovin ali s prodajo po katalogih, prevzamejo vodilno vlogo 
in pravzaprav med podjetji izbirajo svoje dobavitelje.  

Večjo kontrolo skušajo doseči tako proizvajalci kot posredniki. 
Proizvajalci, ki tržijo izdelke s tržno znamko, gradijo močno pripadnost 

potrošnikov svoji znamki, vzpostavljajo vertikalne trženjske povezave ter zavračajo 
sodelovanje z nekooperativnimi detajlisti. Trgovina na drobno v okviru svoje strategije 
trženja razvija pripadnost kupcev do svojih prodajaln in akcijskih ponudb, ki so danes 
dobesedno preplavile naše vsakodnevno nakupovanje. 

3.2.3 Fizična distribucija 

Pomeni prenos izdelka od proizvajalca do prodajnega mesta in končnega 
potrošnika. Vključuje načrtovanje, izvajanje in kontrolo pretoka surovin in izdelkov. V 
našem primeru se bomo osredotočili predvsem na tisti del, ki zadeva gotove izdelke. 
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Skratka, prave izdelke moramo pravočasno dostaviti na pravo mesto. Upoštevati 
moramo dejstvo, da fizična distribucija predstavlja pomemben strošek v strukturi 
prodajne cene in v zadnjem času dosega zanimive novosti v smislu racionalizacije. Pri 
tem tržniki ne zasledujejo zgolj minimiziranja stroškov, ki se nanašajo na fizično 
distribucijo, temveč skušajo doseči uravnoteženje med celotnimi stroški in stopnjo 
postreženosti kupca. 

Fizična distribucija je sestavljena iz različnih aktivnosti. Najprej mora podjetje 
načrtovati prodajo, ki je osnova za načrtovanje proizvodnje in količine zalog. V 
proizvodnem planu določimo materiale, ki jih mora naročiti nabavni oddelek. 
Nabavljene materiale skladišči podjetje do njihove porabe v proizvodnji, v kateri 
nastajajo končni izdelki. Zaloga končnih izdelkov povezuje proizvodno dejavnost 
podjetja z naročili kupcev. Prodaja zmanjšuje zalogo, proizvodnja jo povečuje. Končni 
izdelki prehajajo skozi faze pakiranja, odpreme in prevoza do izročitve kupcu. 

Ocenjujejo, da relativni deleži stroškov fizične distribucije obsegajo naslednje 
deleže:  

 prevoz 46 %,  
 skladiščenje 26 %,  
 stroški zaloge 10 %,  
 manipulacija z izdelki 6 %,  
 pakiranje 5 %,  
 administrativni stroški 4 % in  
 obdelava naročil 3 % (Kotler 1998, 586). 

Strokovnjaki so prepričani, da je mogoče bistveno zmanjšati stroške fizične 
distribucije s koordiniranimi odločitvami glede ravni zalog, načina prevoza in lokacije 
skladišč. 

Fizična distribucija ne povzroča zgolj stroškov, ampak ima velik vpliv na obseg 
povpraševanja. Podjetje z izboljšanjem fizične distribucije privabi dodatne kupce ali pa, 
v nasprotnem primeru, izgublja kupce, če jim želenih izdelkov ne zagotovi pravočasno.  

Osnovne dejavnosti fizične distribucije so proces spremljanja in obdelave naročil, 
skladiščenje, uravnavanje zalog in transport. 

Fizična distribucija se začne z naročilom kupca, ki ga obdelajo v oddelku za 
sprejem naročil. Naročilo lahko vsebuje izdelke, ki jih ima podjetje na zalogi, in 
izdelke, ki jih bo šele izdelovalo. Največji problem izpolnitve naročila je oblikovanje z 
naročilom usklajene pošiljke. Obdelava naročil je postopek, ki je povezan z vprašanji: 
kakšen je postopek po prejemu naročila, kako poteka preverjanje zaloge, koliko časa 
traja izdelava manjkajočih izdelkov, kako poteka obračun in fakturiranje. Ne smemo 
pozabiti na postopek preverjanja bonitete kupca in rok dobave. 
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Vsi ti procesi morajo v podjetju teči hitro in urejeno. Podjetja se v ta namen vse 
bolj opremljajo z računalniškimi sistemi in tako poenostavljajo in pospešujejo postopke. 

Širjenje proizvodnje, odpiranje novih trgov in novi izdelki zahtevajo večje 
skladiščne zmogljivosti. Skladiščenje je pomemben vir stroškov. Tako beležimo stroške 
skladiščenja blaga ter stroške, povezane s skladiščnim prostorom. S skladiščenjem 
povezane odločitve ne smejo nikoli zapostavljati problematike stroškov skladiščenja, 
obenem pa to lahko predstavlja konkurenčno prednost podjetja zaradi krajših dobavnih 
rokov, širšega prodajnega asortimenta in hitrejšega izpolnjevanja naročil. Primerna 
organizacija skladiščenja lahko bistveno prispeva k boljši in hitrejši postrežbe kupcev. 

Alternativa gradnji lastnih skladiščnih kapacitet je najem skladiščnih prostorov. 
Slednji se uveljavlja predvsem zaradi trendov, da so skladišča blizu trga, ki ga 
oskrbujemo. K odločitvam o najemanju skladiščnih prostorov prispevajo tudi 
pomanjkanje sredstev za investicije, transportni stroški, sanitarni predpisi in podobno. 
Problem je tudi optimalna razporeditev skladiščnih prostorov, kjer izbiramo med 
centraliziranim ali več decentraliziranimi skladišči. 

Centralizirano skladišče je primerno, kadar prodajamo velikemu številu kupcev, ki 
naročajo majhne količine ali v večjih časovnih razmikih. V tem primeru so potrebe po 
delavcih in napravah (in s tem stroški skladiščenja) manjše.  

Decentralizirano skladiščenje zagotavlja boljšo povezavo s kupci, znižuje 
transportne stroške in skrajša dostavo. Decentralizirano skladiščenje je primerno, če 
prihranki v navedenih stroških presegajo dodatne stroške, ki jih povzroča uporaba 
decentraliziranih skladišč. 

Podjetje mora sprejeti odločitev o skladiščnih lokacijah. Več skladiščnih lokacij 
zagotavlja hitrejšo dobavo, vendar povzroča naraščanje stroškov skladiščenja. Število 
skladiščnih lokacij mora biti uravnoteženo z ravnjo storitev kupcem in s stroški 
distribucije. Podjetje ima zato bodisi lastna skladišča, ali pa uporablja javna skladišča. 
Prednost prvih je v boljšem pregledu zalog, prednost drugih pa so dodatne storitve in 
večja ponudba primernih lokacij. 

Omeniti moramo še distribucijska skladišča, ki prevzamejo izdelke različnih 
proizvajalcev in jih nato razpošiljajo kupcem po njihovih nalogih, vendar tako, da čim 
bolje izkoristijo razpoložljiva prevozna sredstva. 

Tudi obseg zalog vpliva na zadovoljstvo potrošnika, zato bi tržniki želeli takšen 
obseg zalog, da bi lahko takoj izpolnjevali vsa naročila. Pri tem seveda stroški 
pospešeno naraščajo, ko se približujemo stoodstotni stopnji postrežbe. Podjetja se stalno 
srečujejo z nasprotujočima si zahtevama: po odpravi zalog zaradi znižanja stroškov ter 
po čim višjih zalogah zaradi težnje po hitrejši dobavi izdelkov potrošnikom. 

Stroški vzdrževanja zalog so povezani z obsegom zalog. Pri tem nižje zaloge 
zahtevajo pogostejša naročanja in dobave, kar tudi povzroča dodatne stroške. 
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Pomembno novost je pred leti pomenil model dobave »ravno ob pravem času«11 kot 
nov koncept oziroma način optimalnega uravnavanja zalog. Sama ideja »pravočasnosti« 
prihaja z Japonske in zahteva od vsakega člena v proizvodnem procesu in v procesu 
distribucije, da naroča ravno takšno količino, kot je potrebna z vidika naslednje enote v 
tej vertikalni povezavi. Filozofija »ravno ob pravem času« tako prežema vse stopnje v 
proizvodnji in v trženju ter zahteva izredno disciplino ter koordinacijo med subjekti. Pri 
tem kratkoročne odnose zamenjuje dolgoročno sodelovanje med nekaj dobavitelji. 
Izjemni prihranki, ki jih zaradi nepotrebnosti zalog omogoča dosledno uvajanje tega 
pristopa, so razlogi za velik pritisk na dobavitelje, saj nenatančni odnehajo oziroma so 
prisiljeni na svoje stroške skladiščiti blago, preden ga ob dogovorjenem času dobavijo. 
Zato ta koncept selekcionira in pogosto celo prepolovi število dobaviteljev velikih 
podjetij.  

Takšna logika poslovnega razmišljanja se širi tudi v Ameriki, Evropi in tudi že v 
Sloveniji, čeprav zaradi kulturnih razlik počasneje kot na Japonskem. 

Transport je za tržnike zanimiv zaradi številnih vplivov na potrošnikovo 
zadovoljstvo. S prevozom blaga povezane odločitve vplivajo na ceno izdelkov, 
zmožnosti dobavljanja ter ne nazadnje tudi na zmanjšanje kakovosti blaga pri prevzemu. 
Čas, kakovost, zanesljivost pa so pomembni dejavniki, ki lahko vplivajo na obstoj 
podjetja na trgu. Glavne načine transporta delimo na železniški prevoz, ki ima kljub 
stalnemu zmanjševanju najpomembnejši delež v skupnem prevozu blaga. Železniški 
prevoz je na daljših relacijah cenejši za razsuti tovor. Perspektiva železniškega prevoza 
je pri prevozu kamionov s prikolicami zaradi varstva okolja in tranzitni prevoz v druge 
države. Cestni prevoz je druga kopenska oblika transporta. Delež cestnega prevoza v 
skupni vrednosti prevoza stalno narašča. Cestni prevoz je najbolj fleksibilen glede 
razporeda, smeri in časa prevozov, zato najbolj konkurira železniškemu prevozu na 
področju cen in hitrosti storitev. Na medcelinskih razdaljah je najbolj razširjen ladijski 
transport. Stroški ladijskega prevoza so najnižji na enoto tovora, vendar je ta prevoz 
najpočasnejši, zato je primeren le za velike količine nepokvarljivega blaga, za razsuti 
tovor in za prevoz nafte (tankerji). 

Letalski prevoz je redkejša oblika transporta, in sicer predvsem zaradi višje cene. 
Postaja vse pomembnejši za nekatere vrste izdelkov, ki »prenesejo« visoko ceno 
prevoza (sveže cvetje, dragocenosti). Zračni prevoz je najhitrejši in seveda relativno 
najdražji na enoto. 

Transport po cevovodih je značilen za nekatere specifične uplinjene in tekoče 
surovine. Specialna sredstva za prevoz nafte, vode, kemikalij, plina in drugih tekočin so 
cevovodi, ki so praviloma last podjetij, ki prevažajo navedene izdelke. Najdražja je 
investicija v cevovode, stroški vzdrževanja cevovodov pa so relativno nizki. 

                                                
11 JIT – just-in-time – ravno ob pravem času 
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Med najsodobnejše oblike uvrščamo tudi internet. Je najmlajša oblika transporta ali 
bolje rečeno prenosa nekaterih dobrin. Je zelo hiter in poceni. Uporablja se za prenos 
glasbe, slike, filma, knjig v elektronski obliki, elektronskih časopisov in vseh vrst 
informacij.  

Najkrajša prevozna pot ni vedno tudi najcenejša. Pri izbiri najgospodarnejšega 
prevoza poleg cene upoštevamo tudi morebitne dodatne manipulativne stroške ter 
zahtevo po racionalnem izkoriščanju transportnih sredstev. Hitrost dostave skrajšamo z 
izbiro primerne poti in prevoznega sredstva tako, da bo potrebnega najmanj prekladanja 
blaga in drugega ravnanja z njim. Varnost transporta je povezana z izbiro primerne 
transportne embalaže, ki zagotavlja najboljšo zaščito pred poškodbami. 

Cilji fizične distribucije so lahko različni, vendar bi kot splošnega lahko izpostavili 
kar najhitrejši prevoz zahtevane količine in asortimenta blaga na dogovorjeno mesto ob 
minimiziranju stroškov. 

V povezavi s fizično distribucijo smo omenjali tudi stopnjo postrežbe kupca, ki 
vključuje tri pomembne dejavnike, kot so: čas dobave, ki je potreben za izpolnitev 
naročila, zanesljivost dobave, ki se nanaša na roke in odstopanja, ter kakovost dobave, 
ki kaže, ali smo sposobni vse dogovorjene postavke dobave tudi izpolniti.  

Ko postavljamo cilje fizične distribucije, moramo poleg lastnih trženjskih ciljev in 
strategije upoštevati tudi obnašanje konkurentov ter dejstvo, da je stoodstotna stopnja 
postrežbe pravzaprav le hipotetični cilj, ki se mu tudi zaradi stroškov, ki so z njegovim 
doseganjem povezani, le približujemo. Takšna stopnja postrežbe bi namreč zahtevala 
izjemno velik obseg zalog. 

V celotnem poglavju smo že omenjali vpliv posameznih aktivnosti na stroške 
fizične distribucije. Omeniti moramo še t. i. koncept skupnih stroškov, ki pravi, da 
moramo pri ocenjevanju možnosti, ki so podjetju na voljo v zvezi s prodajnimi potmi in 
fizično distribucijo, upoštevati vse stroške, ki ob tem nastanejo, in jih primerjati z učinki 
tako vzpostavljenega sistema fizične distribucije. Kot primer lahko navedemo, da 
odločitev o povečanju števila skladišč na eni strani res poveča stroške skladiščenja, na 
drugi strani se bodo zmanjšali prevozni stroški in morebiten izpad prodaje, če izdelka ni 
na zalogi. Prav tako na prvi pogled drag prevoz z letali ob upoštevanju vseh stroškov in 
prednosti za podjetje pogosto pomeni prihranek. 

Tako kot narašča pomen marketinga kot poslovnega koncepta, vse več podjetij 
spoznava, kako pomembno področje je fizična distribucija. To je področje, na katerem 
nastaja precej stroškov in nudi veliko možnosti za racionalizacijo. Vpliv instrumenta 
tržnih poti na management cene v marketinškem spletu je zato velik in neizogiben.  

3.2.4 Oskrbna veriga 

Za dolgoročen uspeh je zgolj v smer od proizvodnje k potrošniku usmerjena 
pozornost premalo. Podjetja se spopadajo z zahtevnimi odločitvami, povezanimi z 
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dobavo surovin in polizdelkov. Tako v nabavni kot v prodajni smeri obstaja veliko 
možnosti povezav na področju distribucije in logistike. Koristna so tudi sodelovanja s 
primarnim sektorjem v živilski industriji. Pretok znanja in informacij, sledenja izvoru in 
druge oblike nadzorovanja porekla zagotavljajo mnogo boljši rezultat v trženju 
končnega izdelka. Management oskrbnih verig je torej dejavnost, ki se odvija med 
podjetji z namenom maksimiranja celotnega dobička (Solomon 2008, 469).  

3.3 Tržno komuniciranje 

V procesu ustvarjanja in posredovanja vrednosti je tržno komuniciranje način 
obveščanja potrošnikov. Na videz gre za preprosto sporočilo o ponudbi izdelkov in 
storitev ter poudarjanje koristi, ki jih potrošniki pridobijo z nakupom in uporabo teh 
izdelkov. V praksi je proces mnogo bolj zapleten. Sega v zavest potrošnika, vpliva na 
njegova stališča in navade ter na razvoj porabniške kulture. Tržno komuniciranje je 
usodno povezano s ceno, saj predstavlja delež v stroških, in ga moramo razumeti bolj 
kot investicijo v tržišče. Predvsem v segmentu izdelkov za vsakdanjo rabo ima tržno 
komuniciranje usoden pomen. Skoraj ni primera, da bi izdelek brez ustreznega 
komuniciranja našel pot do potrošnika. V konkurenčni ponudbi ostane neopazen in po 
določenem času ga trgovske verige izločijo s polic. 

Zato zahteva proces trženja od podjetja več kot le dober izdelek, privlačno ceno in 
dostopnost izdelka za ciljne potrošnike. Podjetje mora ves čas tudi komunicirati tako z 
obstoječimi kot z morebitnimi novimi kupci. 

Pojmovanje tržnega komuniciranja je pogosto povezano z dvema skrajnostma. 
Mnogi namreč aktivnosti tržnega komuniciranja oziroma oglaševanja kot najbolj 
izpostavljenega instrumenta enačijo kar s celotnim trženjem. Oglaševanje je res najbolj 
»viden« trženjski instrument, nikakor pa ni edini, zato takšno pojmovanje ni pravilno. 

Mnogi menijo, da je tržno komuniciranje (nekateri ga imenujejo kar reklama ali 
ekonomska propaganda) nepotrebno ter povzroča stroške, kar zvišuje prodajne cene. 
Tudi mnenja te skupine ne moremo upoštevati kot ustrezno. 

S pojmom tržno komuniciranje označujemo vse načine in oblike komuniciranja 
organizacij s potrošniki in drugimi tržnimi subjekti, katerega cilj je pridobitev njihove 
pozornosti in zaupanja ter vzpostavljanje kupoprodajnih ali drugih poslovnih odnosov. 
V tem najširšem smislu je tržno komuniciranje vsak plačan oglas v medijih, novinarska 
predstavitev razvoja novega izdelka ali storitve, kozmetična »šola« v veleblagovnici, 
obisk zavarovalnega agenta na domu, nastop direktorja podjetja na javni zabavni 
prireditvi ipd. 

Kotler (2004, 564) meni, da obstaja danes nov pogled na komuniciranje kot na 
interaktivni dialog med podjetjem in njegovimi kupci, ki poteka na stopnjah 
predprodaje, prodaje, porabe in po porabi. Podjetja si morajo poleg vprašanja: »Kako 
lahko dosežemo naše kupce?« zastaviti tudi vprašanje: »Kako nas lahko naši kupci 



Trženjski splet kot strateško orodje  

38 

dosežejo?« Še danes večkrat naletimo na terminološko neenotnost, ki je prisotna tudi pri 
drugih trženjskih opredelitvah. Pri nas, pa tudi v svetu, uporabljamo na tem področju 
celo vrsto izrazov za enako vsebino ali pa enake izraze za različne pojme.  

Osnova procesa komuniciranja je prenos informacij. Pošiljatelj oziroma 
komunikator kodira svoje sporočilo in ga preko različnih medijev prenaša prejemniku, 
ki ga dekodira, razume oziroma se nanj odzove. 

Na kratko poglejmo elemente komunikacijskega procesa, ki jih prikazuje slika 3.2. 
Kodiranje. Proces, ko podjetje svojo zamisel predstavi z različnimi simboli. 
Sporočilo. Skupek simbolov, ki jih sporočevalec pošilja s pomočjo različnih 

instrumentov (televizijski ali tiskani oglas in njegov klic, zakodiran v slogan 
»Dokazujemo, kaj zmoremo!«).  

Pošiljatelj oziroma sporočevalec. Podjetje, ki želi ciljni javnosti nekaj sporočiti 
(npr. Ljubljanska banka).  

Medij. Prenosnik oziroma komunikacijski kanal, preko katerega teče sporočilo k 
ciljni osebi.  

Dekodiranje. Proces, ko si sprejemnik sporočila skuša razložiti pomen simbolov, 
zbranih v sporočilu. (Bralec časopisa, naj bi sporočilo razumel kot: »Glej ga zlomka, 
prav to je izdelek, ki bo rešil mojo težavo.«)  

Sprejemnik. Ciljna oseba, potencialni potrošnik. (Splošno sporočilo ob najbolj 
gledanem terminu predpostavlja, da se bo ciljna skupina oblikovala s samo-izbiro in 
prisluhnila sporočilu.) 

Motnje. Nenačrtovane ovire, ki povzročijo, da sprejemnik dobi drugačno sporočilo 
od načrtovanega ali ga drugače dekodira. (Slab sprejem programa, motnje v prostoru, 
kjer se gleda sporočilo, »negativna« publiciteta o podjetju, tržni znamki in podobno. 
Motnje lahko povzročijo, da sprejemnik sporočilo pripiše drugemu pošiljatelju ali ga 
napačno razlaga.) 

Med oddajnikom in sprejemnikom sporočila obstajajo fizične, psihološke in 
sociološke pregrade, ki jih je pri načrtovanju procesa komuniciranja treba upoštevati. Le 
tako se lahko v čim večji meri izognemo neželenemu pojavu motenj, ki lahko popačijo 
sporočilo in povzročijo nerazumevanje ter morda celo zavračanje sporočila pri 
prejemniku. Spoznavanje pregrad in izločitev motenj iz procesa komuniciranja bo 
uspešno, če bomo pravilno identificirali ciljno skupino. 

Povratne informacije. So tisti del odgovorov, s katerimi sprejemnik povratno 
komunicira s pošiljateljem. To so na primer informacija o prodaji izdelkov v določenem 
časovnem obdobju po komuniciranju, rezultati raziskav o učinkih oglasa, pripombe na 
oglas, najrazličnejše reakcije sprejemnikov po objavi sporočila, spremenjeno stališče do 
tržne znamke, izdelka ali podjetja. 
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Slika 3.2 Proces marketinškega komuniciranja 

 
Vir: prirejeno po Solomon 2008, 378. 

Komuniciranje je tako širši pojem, ki pojasnjuje proces prenosa informacij. 
Pomembno je, kdo komu kaj sporoča, po kateri poti in s kakšnim učinkom. 

Pri tržnem komuniciranju je pošiljatelj sporočila praviloma podjetje, lahko pa tudi 
posameznik. Sporočilo pa je namenjeno prejemniku, praviloma potrošniku.  

Tržno komuniciranje je usmerjeno na potrošnika, saj je namen vseh aktivnosti 
tržnega komuniciranja prav vzpostavitev zveze med proizvajalcem in potrošnikom. 
Komunikacija je bolj uspešna, če poznamo ciljno skupino potrošnikov oz. tržni 
segment, ki mu je sporočilo namenjeno. Pri tem se ne smemo opirati le na enosmerno 
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komuniciranje, temveč moramo ciljni skupini dati možnost odgovora. Če razvijemo 
dialog, bomo tudi laže določali cilje komuniciranja, oblikovali sporočila in izbrali prava 
komunikacijska sredstva in medije.  

Odgovor je hkrati tudi povratna informacija za pošiljatelja sporočila. Prikazani 
model poudarja ključne dejavnike za učinkovito komunikacijo. Oddajnik mora vedeti, 
katerega naslovnika želi doseči in kakšne odzive lahko pričakuje od njega. Pri kodiranju 
sporočila upošteva, kako ciljno občinstvo običajno dekodira sporočila. Komunikacijski 
kanal je treba izbrati tako, da sporočilo doseže ciljno občinstvo. Omogočiti mora tudi 
povratne kanale, da bo lahko sprejemal odzive od prejemnikov na svoja sporočila. 
Pošiljatelj mora vedeti, kakšne odgovore išče pri prejemnikih. 

V procesu komuniciranja lahko prihaja do motenj, ki so prisotne v samem okolju 
komuniciranja. Zato, da ciljno občinstvo ne sprejme nekega sporočila, so možni različni 
vzroki, največkrat pa so to sporočila konkurentov. 

Tržno komuniciranje je do nedavnega predstavljalo splet štirih elementov, ki poleg 
oglaševanja vključuje še osebno prodajo, pospeševanje prodaje in neposredno trženje. 
Vsakega izmed teh elementov bomo v nadaljevanju podrobneje spoznali, uvodoma pa si 
na kratko poglejmo njihove opredelitve in pomen. 

Oglaševanje je vsaka plačana oblika neosebnega komuniciranja s ciljno skupino o 
organizaciji ali njenih izdelkih preko množičnih medijev. Zaradi svojega obsega (v 
Sloveniji cca. 100 milijonov evrov) ima oglaševanje osrednjo vlogo v komuniciranju s 
potrošniki, je pomemben element celotnega gospodarstva in ima ključno vlogo pri 
oblikovanju sodobne kulture kot načina življenja. 

Odnosi z javnostmi so prav tako oblika promocije izdelkov, storitev ali organizacij 
preko medijev, vendar ne gre za neposreden nakup oglasnega prostora, ampak za 
novinarsko poročanje o lastnostih izdelka, potrošnikih, razvoju in podobno. V praksi se 
večkrat uporablja tudi termin publiciteta, ki je močno povezana s širšim konceptom 
odnosov z javnostmi in vključuje še tiskovne konference, komunikacijske materiale 
celotnega podjetja, pritisk na javno mnenje, spremljanje dogodkov v družbi in njihovih 
vplivov na organizacijo ali posamezen izdelek. Odnosom z javnostmi posvečajo v 
zadnjem času tudi v Sloveniji vse večjo pozornost, in sicer predvsem storitvena podjetja 
in tista, ki proizvajajo družbeno ali ekološko manj sprejemljive izdelke (npr. tobačna ali 
kemična industrija), pa tudi negospodarski subjekti. 

Pospeševanje prodaje je vsaka aktivnost ali material, ki deluje neposredno na 
posrednika, prodajalca ali kupca v smeri nakupa (Schultz 1994). Lahko ima tudi obliko 
ponujanja dodatne vrednosti pri izdelku (več za isto ceno) ali razne nagradne igre ipd. V 
Združenih državah Amerike je ta oblika promocije pri nekaterih izdelkih skoraj enako 
pomembna kot oglaševanje, pri nas pa šele spoznavamo njeno pravo vrednost. 

Osebna prodaja je pravzaprav najstarejša oblika komuniciranja s potrošniki in 
obenem pomemben način distribucije izdelkov. Zaradi vsiljivosti in celo agresivnosti 
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prodajalcev srečamo različne oblike negativnega odnosa do te metode, vendar je brez 
dvoma nepogrešljiv element marketinga. Osebna prodaja je predvsem pomembna pri 
izdelkih ali storitvah, katerih oglaševanje v medijih je omejeno s pravnimi ali drugimi 
predpisi (farmacevtski izdelki), ki jih potrošniki ne iščejo aktivno (zavarovanje), jih 
kupujemo mimogrede oz. brez preudarka (časopis) ipd. 

Predvsem zaradi razvoja tehnologije se uporabljajo in uveljavljajo še novi načini in 
tehnike komuniciranja. Posebej velja omeniti neposredno trženje ali direktni marketing, 
ki pomeni uporabo najrazličnejših zbirk naslovov in drugih podatkov o kupcih ali 
potencialnih potrošnikih za namene komuniciranja preko pošte ali po telefonu.  

Pri nas manj znano je »trženje dogodka«,12 ki je po svoji vsebini pravzaprav 
sponzoriranje nekega zanimivega medijskega dogodka.  

Zanimiv je tudi t. i. »interaktivni marketing«; to je uporaba različnih medijev, 
kabelske televizije, elektronskih kioskov, ki omogočajo takojšnjo povratno informacijo 
od uporabnika. Nekateri avtorji obravnavajo v okviru tržnega komuniciranja tudi 
kataloško prodajo, čeprav je to po svoji vsebini predvsem oblika distribucije izdelkov. 

V iskanju alternativnih oblik komuniciranja, ki bi zagotavljale uspeh skozi ozko 
usmerjena sporočila, predvsem z manj sredstvi, kot za to terjajo tradicionalne oblike, 
predvsem oglaševanje, se je z razvojem novih medijev, interneta, elektronske pošte in 
mobilne telefonije v zadnjem času pojavilo nekaj novih oblik komuniciranja. Nekatere 
izmed njih imajo zelo stare korenine, so pa zaživele zaradi učinkovitosti novih medijev, 
ki omogočajo izjemno hiter prenos informacij. V literature zasledimo predvsem načine 
od ust do ust, virusni marketing in brenčanje. 

Od ust do ust13 je star in tradicionalen način komuniciranja, ki v zadnjem času spet 
pridobiva večji pomen, seveda z mnogo višjim številom obvestil v zelo kratkem času. 
Nekoč so za prenos sporočila potrebovali nekaj ur ali celo dni, danes se to odvija v 
minutah ali celo sekundah. Ko neka mamica na svojem blogu pokaže, da je njen malček 
dobil izpuščaj zaradi določene znamke plenic, je hiter in z argumenti podprt pretok 
informacije med uporabnicami plenic za znamko lahko usoden. Uporabniki takšnemu 
mnenju zaupajo veliko bolj kot oglasom, s katerimi so dnevno oblegani. 

Virusni marketing14 je kreiranje in posredovanje privlačnih sporočil, ki se 
največkrat posredujejo potrošnikom po elektronski pošti ali v različnim drugih oblikah 
multimedijskih sporočil po omrežju mobilne telefonije. V svoji najboljši obliki je v 
jedru virusne kampanje zanimiva in izvirna ideja, ki se lahko manifestira kot igrica, 
video ali spletno mesto, ki bi ga ljudje radi delili s svojimi prijatelji in znanci. Med 
orodja virusnega marketinga se uspešno uvrščajo video spoti, ki komunicirajo na 

                                                
12 Event marketing – trženje dogodka. 
13 Word of Mouth – od ust do ust. 
14 Viral marketing – virusni marketing. 
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različnih spletnih naslovih in dosegajo izjemno gledanost v zelo kratkem času. Tak 
primer v praksi je bil video v časi predvolilne kampanje za Baracka Obamo (Werner 
2008).  

Brenčanje15 je predvsem aktivnost, ki v javnosti sproža pogovor in širjenje 
informacij. To je lahko izviren dogodek ali pa uvajanje novega izdelka (Solomon 2008, 
384). Slednji postajajo vse bolj zanimivi, učinkoviti in prisotni v prostoru. Oglaševalske 
agencije, ki gredo v korak s časom, se zavedajo pomena tako imenovanega prenosa 
informacij »od ust do ust«, ki je predvsem zaradi interneta postal množičen in hiter. In 
prav cena je vplivala na koriščenje teh novih oblik tržnega komuniciranja, saj so 
doseženi izjemni rezultati s precej manjšimi sredstvi kot pri medijskem oglaševanju. 

3.4 Cena 

Kot smo ugotovili v poglavju o ekonomskem vidiku cene, predstavlja cena določen 
znesek ali vsoto denarja, ki označuje vrednost izdelka ali storitve z namenom 
zadovoljitve določene potrebe potrošnika. Predstavlja protivrednost koristi, ki jo izdelek 
ali storitev daje potrošniku.  

Kotler (2008, 284) navaja, da je cena edini instrument trženjskega spleta, ki prinese 
dohodek, vse ostale prvine pa ustvarijo stroške. Cena je obenem tudi najbolj prožna 
prvina trženjskega spleta glede na to, da jo lahko dokaj hitro spreminjamo za razliko od 
lastnosti izdelkov ali tržnih poti in komuniciranja. Hkrati pa so odločitve o cenovnih 
strategijah zaradi velike konkurence vsem tržnikom prava mora. Na odločitve o 
oblikovanju cenovne strategije vplivajo tako notranji kot zunanji dejavniki. Notranji 
dejavniki so stroški in cilji ter dolgoročna razvojna strategija, zunanji pa konkurenca in 
pričakovanja potrošnika. Ključ uspeha je doseči ceno, ki bo potrošniku sprejemljiva in 
mu zagotavljala zaupanje v kakovost ter bo hkrati omogočala rast in razvoj podjetja. 
Zavedati se moramo dejstva, da niso vsi kupci lovci na nizke cene. Mnogi so 
pripravljeni plačati višjo ceno za kakovost storitev, kot so hitra dostava, prijazno 
prodajno osebje, ki je pripravljeno pomagati pri nakupni odločitvi, poučne informacije o 
izdelku in podobno (Rodriguez 2003). 

Pravilno oblikovana prodajna cena je zelo pomembna za uspeh poslovanja. Podjetja 
določajo cene na različne načine. V praksi slovenskih podjetij cene določajo ali 
poslovodstvo ali prodajni oddelki. V velikih podjetjih, kjer imamo različne skupine 
izdelkov, se s cenami ukvarjajo vodje teh skupin.  

Prodajnih cen ni mogoče pravilno določiti brez upoštevanja preostalih sestavin 
trženjskega spleta. Izboljševanje kakovosti izdelkov, privlačnejša embalaža, 
intenzivnejša obdelava nekaterih prodajnih območij, višja sredstva za oglaševanje, 

                                                
15 Buzz marketing – brenčanje. 
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sprememba prodajnih poti in podobne spremenljivke se odražajo tudi v oblikovanju 
prodajnih cen. 

Kako naj sploh določimo ceno, kako naj se cena spreminja glede na kraj in čas, 
kako upošteva spreminjajoče se okoliščine in priložnosti, kdaj naj podjetje spodbudi 
spremembo cene in kako naj reagira na spremembo cene pri konkurenci? 
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4 PROCES DOLOČANJA IN SPREMINJANJA CEN 

Pri določanju cen vedno nastopajo vsaj tri ključna merila – ponudba in 
povpraševanje, konkurenca ter stroški. Zato avtorji (Kotler 2004, Armastrong 2008, 
Solomon 2008) pri snovanju cen in izbiri cenovnih strategij navajajo štiri zaporedne 
korake. Ti so: 

 izbira cenovnega cilja, 
 opredelitev povpraševanj, 
 izračun in ocena stroškov, 
 analiza konkurence, ki zajema tako cene kot njihove stroške. 

Če si postavimo izhodišče za določanje cene na podlagi ponudbe in povpraševanja, 
upoštevamo možen obseg proizvodnje in oceno, kakšno je lahko največje 
povpraševanje. Tak koncept je primeren za velika tržišča z velikim številom 
ponudnikov in velikim številom kupcev. Postopek temelji na analizi povpraševanja in 
elastičnosti povpraševanja.  

Podjetja lahko oblikujejo ceno na osnovi primerjave cen konkurentov, in sicer tako, 
da je nižja ali višja. Pogosto se uporablja nižja cena za napad na konkurenco. V okviru 
marketinških instrumentov ni bolj učinkovitega orožja, s katerim ukrepamo na tržne 
odločitve, ki naj bi zagotovile rezultat na kratki rok. Znižanje cene, pa naj si bo to kot 
edini ukrep ali pa, še bolje, povezan z raznimi instrumenti pospeševanja prodaje, kot so 
rabati, kuponi in drugo, daje praviloma vedno opazna povečanja prodajnih količin 
(Nagle 2003). 

Ko imamo opraviti s konkurenco in opažamo dinamično gibanje cen, sta za hitro in 
učinkovito odzivanje, ki vodi h konsistentni cenovni politiki, ključna dva dejavnika: 

 uspešen management cene je pogojen z razumevanjem konkurenčnih cenovnih 
strategij in možnosti cenovnih prilagajanj konkurenčnih ponudnikov; 

 pri planiranju cenovnih prilagoditev, vezanih na konkurenčne aktivnosti, 
moramo imeti jasno opredeljeno dolgoročno vizijo (Cressman 2003). 

Tudi stroškovni pristop je v praksi zelo pogost. Ceno določimo na podlagi 
doseženih stroškov in prištejemo določen odstotek pribitka. Metoda je najbolj primerna 
za trženje v maloprodajnih verigah. 

Pri določenih izdelkih ugotovimo, kako pomemben dejavnik je cena pri percepciji 
kakovosti izdelka. Večina primerov takšnega pristopa je v segmentih izdelkov visoke 
psihološke vrednosti. Govorimo o luksuznih izdelkih, kjer potrošnik pri znižanju cene 
ne vidi več pravega smisla, da bi izdelek sploh kupil. Tudi izdelki v tem segmentu 
sodijo med visoko kakovostne izdelke, z veliko stopnjo dodane vrednosti in izjemno 
visoko psihološko vrednostjo, ki temelji na ekskluzivnosti. 
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Pri določanju cene je značilno poglobljeno ugotavljanje percepcije potrošnika in 
njegove pripravljenosti nakupa izdelka glede na višino cene. V praksi ugotavljamo 
odnos med vrednostjo in ceno izdelka kot subjektivno in objektivno povezavo, ki vliva 
na nakupne odločitve potrošnika. 

Pri določanju cen praviloma ugotavljamo cenovno občutljivost. Različne 
metodologije pridobivanja podatkov od potrošnikov vključujejo vprašanja, koliko 
pričakujejo, da bo proizvajalec zaračunal za nek izdelek, in nato, pri kateri ceni bi 
menili, da so izdelek »dobro kupili«. 

Odgovori tvorijo osnovo za merjenje cenovne občutljivosti posameznika ali 
skupine. Vendar je pred uporabo katerega koli podatka o ceni občutljivosti nujno treba 
opraviti analizo stroškov in dobičkonosnosti in omejitev proizvodnih količin na 
proizvodnih linijah (Draeger 2000, 24).  

Splošnega pravila za določanje cen izdelkov ne moremo ponuditi. Odvisno je od 
tržnih dejavnikov in naših ciljev, družbeno ekonomskega okolja in podobno. 
Management cene se mora v procesu odločanja prilagajati zunanjim in notranjim 
dejavnikom. Notranji dejavniki so cilji podjetja – preživetje, rast in razvoj. Podjetja si 
pogosto postavijo ceno na doseganje maksimalnega dobička ali denarnega toka ali 
poplačila investicij. Tudi obvladovanje stroškov je pomemben notranji dejavnik 
podjetja. Za določanje in prilagajanje cen so pomembni tudi trženjski splet in 
organizacijski vplivi v podjetju ter moč tržnih znamk. Če ima podjetje močne tržne 
znamke, visoko stopnjo zavedanja in dober image, pomeni zvestobo potrošnika in nizko 
cenovno občutljivost (Kotler 2006). 

V drugo skupino štejemo zunanje dejavnike, kot so ponudba in povpraševanje, 
različni tržni segmenti, kjer je treba upoštevati, da potrošniki niso homogeni, različne 
prodajne poti, ki lahko povzročijo veliko zmedo, če se pojavi izdelek v enem trgovskem 
sistemu na polici z nižjo ceno kot v drugem. Vzrok za to so lahko udi različni sistemi 
obračunavanja rabatov in marž. Večkrat naletimo tudi na pravne ovire in poseganje 
države v cenovno politiko za določene izdelke. Med najpomembnejši zunanji dejavnik 
štejemo konkurenco. Nanjo so zlasti občutljivi izdelki, ki nimajo uveljavljene tržne 
znamke. 

Tretji dejavnik, ki ga moramo upoštevati pri snovanju cenovnih odločitev, je 
potrošnik. Kakovost izdelka je v očeh potrošnika pogosto zaznana v skladi s ceno, kar 
pomeni, da potrošniki pričakujejo večjo korist od izdelkov višje cenovne ravni. 
Predvsem pri B2B izdelkih prihajajo do izraza finančna korist in operativna merila. 
Podjetja vključijo ceno surovin in polizdelkov v proces določanja cen svojih izdelkov in 
s tem uravnavajo svoj uspešnost.  

Pri upoštevanju vseh dejavnikov velja posebej poudariti vrednost izdelka v očeh 
potrošnika. To je vrednost, ki v marketingu predstavlja najboljšo možno alternativo in 
se lahko razlikuje v različnih tržnih segmentih.  
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4.1 Cena kot regulator povpraševanja 

Kot v ekonomski teoriji tudi v teoriji marketinga velja zakonitost, po kateri dvig 
cene povzroči padec povpraševanja in obratno. Reakcija na spremembo cene je 
povezana s prodajno polico, tam pa so v skladu z obsegom prodaje razvrščeni 
konkurenčni izdelki. Praviloma je prostor na polici razporejen po tržnih deležih. Vendar 
pogosto naletimo na kršitve tega pravila zaradi različnih interesov. Najpogosteje se 
mnogo več prostora, kot je to v skladu z omenjenim pravilom, namenja trgovski 
znamki, ker želijo trgovci povečevati prodajo izdelkom svoje znamke. Drug razlog je 
zakup police. V določenih skupinah izdelkov in v določenih trgovskih sistemih so 
trgovci dobaviteljem ponudili zakup polic kot prvi pogoj in je frekvenca prodaje na 
drugem mestu. To lahko povzroča nesorazmerje med tržnim deležem in prostorom na 
prodajni polici, kar vpliva na prodano količino. 

Sprememba cene sicer povzroči odziv potrošnika, vendar ta ni povsem linearna. 
Cena je le en dejavnik, ki vpliva na nakup. Potrošniki sprejemajo svoje odločitve na 
osnovi različnih lastnosti in tržna znamka izdelka pogosto predstavlja najmočnejši 
dejavnih. Prav v znamki se skriva večletna izkušnja in zaupanje. V matriki lastnosti 
izdelka sodi tudi vrsta embalaže, količina izdelka, zapakiranega v eni enoti, morebitna 
poprodajna funkcija embalaže in podobno. Prav tako učbeniki s področja ekonomije 
trdijo, da lahko v primeru, ko naraste povpraševanje po določenem izdelku, naraste tudi 
njegova cena, ker vidimo na sliki 4.1. 

Slika 4.1 Povečano povpraševanje povzroči dvig cene 

 
Vir: prirejeno po Miller 2008, 58. 

Kashyap in Rossi (2005) iz univerze v Chichagu ugotavljata, da je ta teorija 
pomanjkljiva. 
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Izvedla sta raziskavo po različnih prodajnih verigah; osredotočila sta se predvsem 
na podatke v supermarketih, in sicer zaradi širine prodajnega asortimenta in velikega 
števila opravljenih nakupov. 

Pri raziskavi sta nakupe razdelila v kategorije glede na klimatske pogoje, praznike, 
sezonski vliv in druge dejavnike, ki vplivajo na povečano nakupovanje. Izdelke sta 
razvrstila v enajst kategorij, da bi ugotovila sezonske vplive cen piva, tune, juh, 
krekerjev in drugih izdelkov. Z ugotavljanjem nagnjenosti po nižjih prodajnih cenah v 
času nakupovalnih vrhuncev sta avtorja ugotovila, da cene posameznim kategorijam 
izdelkov padejo prav v času največjega nakupa. Pivu v vročih dneh, puranu ob 
novoletnih praznikih in podobno. 

Avtorja ugotavljata tri razloge za model t. i. »nepopolne konkurence«, ki lahko 
povzroči prodajno ciklično določanje cen.  

V prvem primeru ugotavljata krožno elastičnost potreb. To je ugotovitev, ki pravi, 
da se potrošniki odločajo, v katero prodajno verigo se bodo odpravili po nakupih na 
podlagi nakupnih cen celotne ponudbe, ne le na podlagi cene posameznega izdelka. 
Cene izdelkov se tako znižajo v času povečanih nakupov, kot na primer za praznik, ob 
koncu tedna in podobno. 

Druga ugotovitev kaže na dejstvo, da se trgovci načelno taktično odločijo za enotne 
cene izdelkov. V normalnih okoliščinah ta dogovor drži, večkrat pa trgovci znižujejo 
cene, da bi ujeli večji tržni delež. Enako kot v prvem primeru je tudi drugi zaznan, ko je 
nakupovanje v razcvetu, ko so mnogi potrošniki pripravljeni na obsežne nakupe. 

Zadnja ugotovitev v raziskavi je oglaševanje nizkih cen in s tem ugodnih nakupov z 
domnevo, da trgovci morajo oglaševati, da obveščajo potrošnike o nižjih cenah. Pri tem 
plačujejo fiksno ceno oglaševanja. Glede na to predlagajo trgovcem oglaševanje nizke 
cene le visoko zahtevanih izdelkov ne glede na to, ali je nakupovanje visoko ali nizko.  

Te ugotovitve potrjujejo velik vpliv velikih trgovskih verig, ki vplivajo na mnoge 
spremembe cen. Zato avtorja raziskave menita, da so tudi odločitve dobaviteljev 
pomembne pri izvajanju cenovnih popustov, vendar v raziskavi tega dela niso raziskali. 
Tako niso mogli v celoti razložiti, zakaj nagnjenost k zniževanju cen prav med 
nakupovalnimi vrhunci. Priporočajo pa dobaviteljem bolj intenzivno vključevanje pri 
odločitvah trgovcev o kreiranju cenovnih taktik.  

Rossi je do ugotovitev dokaj kritičen in pravi, da je mogoče namesto zniževanja 
prodajnih cen med prazniki ta sredstva mnogo bolj učinkovito porabiti za razne 
spodbujanje razvoja novih trgov. 

Cena ima poseben pomen na področju medorganizacijskega marketinga, kjer 
predstavlja pomemben strošek v vhodnih surovinah in polizdelkih. Podjetja so razvila 
sodobne koncepte nabavnega trženja, ki proučujejo cene dobaviteljev. Opreti se je treba 
na možne vire, kjer lahko kupci pridobijo koristne informacije o cenah in dobavnih 
pogojih. Poleg tiskanih medijev, interneta, specializiranih agencij in strokovnih združenj 
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poudarjajo tudi pomen dosedanjih izkušenj z dobavitelji, ki jih postavljajo na prvo 
mesto (Frye 2000). 

4.2 Cena kot psihološki argument vrednosti 

V tem primeru gre za različne dejavnike, ki vplivajo na potrošnika in njegovo 
stopnjo zadovoljevanja potrebe.  

Psihološka cena je praviloma uporabljena takrat, ko ugotovimo, kakšno ceno za 
izdelek pričakuje potrošnik. To pa je pri luksuznih izdelkih zelo visoka cena, cena ki 
dopušča dostopnost do izdelka le peščici posameznikov. Če bi tem izdelkom znižali 
ceno, bi na kratek rok izgubili vse kupce. Dolgoročno bi se pričel odvijati proces 
repozicioniranja izdelka, kar pomeni oblikovanje povsem nove ciljne skupine 
potrošnikov, tistih, ki trenutno kupujejo izdelke v drugi cenovni kategoriji. 

Psihološki vidik cene zaznavamo tudi pri izdelkih za vsakdanjo rabo. Pri vsakem 
izdelku lahko ugotovimo polje sprejemljive, prave cene, to je cene, ki jo potrošnik 
pričakuje in jo sprejema kot protivrednost za koristi, pridobljene z nakupom izdelka. 
Izražena je v denarju. Nad poljem sprejemljive cene je področje previsokih cen, kjer 
racionalno vedenja potrošnika odvrača od nakupa. Pod poljem sprejemljivih cen pa je 
področje prenizkih cen, kjer potrošnik prične sumiti v kakovost izdelka. Tudi v tem 
primeru ni več interesa za nakup. 

Psihološki vidik zaznavanja cene so trgovci spretno uporabljali z zaokroženimi 
zaključki, kot na primer zaokroževanje cen na 99, kar je v naši praksi pridobilo naziv 
»Batta« cena, kot posledice trgovske verige s čevlji, ki je v petdesetih letih intenzivno 
uporabljala tak način določanja cen za svoje izdelke. S tem načinom so ustvarjali 
občutek nižje, bolj ugodne cene. 

4.3 Cena kot razslojevalec družbe 

Ko ugotavljamo, da šestčlanska družina iz darfurske province, ki živi v šotoru 
begunskega taborišča Breidjing, za hrano potroši 1,23 USD, medtem ko štiričlanska 
družina v Nemčiji potroši za tedensko prehranjevanje 500,07 USD (Menzel 2007, 57–
133), vidimo velike razlike že pri osnovni dobrini, ki je nujno potrebna za preživetje 
človeka, to je prehrana. Res je struktura prehrambenih izdelkov povsem neprimerljiva. 
Ras pa je tudi, da določeni izbrani izdelek, ki ga vključuje asortiment nemškega omizja, 
na primer steklenica piva, stane toliko, kot stane jo vsi neembalirani in industrijsko 
neobdelani prehrambeni izdelki celotedenske prehrane v Breidjingu. 

Drugi vidik, ki vpliva na razslojevanje družbe, je ekonomija obsega. Določeni 
predvsem tehnični izdelki so tudi enkrat cenejši v razvitih državah, kjer so nabavne 
količine nekajkrat večje (Zhu 2007). Primer je očiten že pri primerjavi cen med Evropo 
in Združenimi državami Amerike. 
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Zanimive so ugotovitve, da na vsaki dve generaciji, na približno 80 let doživljamo 
pomembne družbene preskoke, vstopamo v tako imenovane nove ekonomije. V drugem 
tisočletju vstopamo v obdobje unikatnosti ali v obdobje po meri posameznika 
prilagojene izdelke in storitve. V trženju smo jih poimenovali kot »eden za enega«. Že 
Naisbit (1990, 286) je napovedal uspeh individualnosti. Zgodovinski pogled na 
avtomobilsko industrijo pove, da je Henry Ford vsem kupcem ponudil enak avto črne 
barve, danes pa avtomobilska industrija nudi kupcem možnost izbire, kjer si praktično 
vsak lahko izbere in sestavi povsem edinstveno kombinacijo ponujenih možnosti. Volvo 
ima na izbiro 20.000 možnih kombinacij za avtomobil po miri posameznika. Ta pojav 
povzroča tudi družbeno razslojevanje v ponudbi iz povprečne, standardizirane kakovosti 
v dva segmenta. V segment ponudbe izdelkov nižje kakovosti in nizkih cen ter segment 
visoke kakovosti in nizkih cen, ki ga je Dent poimenoval »premium«. Do leta 2010 
napoveduje Dent le slabih deset odstotkov ponudbe cenenih izdelkov (Dent 1998, 74). 



51 

5 OBLIKOVANJE CENOVNIH CILJEV  

Pravilen pristop pri določanju cene je odgovor na vprašanje, kaj mora cena doseči 
kot instrument trženjskega spleta. Opredeliti moramo cilje, ki jih želimo doseči z 
izbrano ceno in cenovno strategijo. Napačno bi se bilo pri odločitvah zanesti na trenutne 
tržne razmere, saj je strateška odločitev dolgoročno opredeljena.  

Pri oblikovanju ciljev, ki jih želimo doseči, upoštevamo različne interese. Ključni 
cilji, ki si jih zastavljamo so usmerjeni so v (Armastrong 2008, Solomon 2008): 

 prihodek, ki ga želimo ustvariti,  
 dobiček, ki ga želimo doseči,  
 količinsko realizacijo, ki jo želimo ustvariti,  
 tržni delež, ki ga želimo osvojiti, in  
 družbeno odgovornost, ki smo jo sprejeli in jo uresničujemo. 

V prihodek usmerjen cilj je običajno povezan s preživetjem podjetja. Nastopi v 
primeru velike konkurence in spreminjajočih se zahtev potrošnikov. Podjetja si za cilj 
postavijo pokrivanje spremenljivih stroškov v celoti in delno pokrivanje stalnih 
stroškov. Takšen cilj je lahko kratkoročen. Dolgoročno morajo podjetja poiskati 
možnost razvoja v konceptu dodane vrednosti.  

Druga možna oblika cenovnega cilja je maksimiranje dobička. S predpostavko, da 
podjetja poznajo povpraševanje in svoje stroške, nastavijo ceno, ki bo v kratkoročnem 
obdobju maksimirala dobiček. Simon (2008) v zaključku svojega članka poudarja, da bi 
pri postavljanju cilja morali najprej opredeliti profit in ne tržni delež ali pozicijo izdelka 
na trgu. Ne smemo se slepo prepustiti ideji o zadovoljstvu potrošnika. Zadovoljstvo 
potrošnika ne more biti cilj, temveč sredstvo. Ne raziskujemo, kaj potrošniki želijo, 
temveč kaj so pripravljeni kupiti. Povpraševanje potrošnika ne sme pogojevati našega 
razvoja in proizvodnje. Delati moramo tisto, kar je poslovno uspešno (Simon 2008). Ta 
oblika zanemarja ostale elemente trženjskega spleta in ne upošteva konkurence. Kritičen 
pogled na ceno, ki povečuje dobiček, je treba razumeti tudi kot dolgoročno strateško 
odločitev. V razvoj izdelkov in storitev vloženi dobiček pomeni jutrišnje boljše 
zadovoljevanje potreb. V primeru cenovno neprožnega povpraševanja lahko znaten dvig 
cene vpliva na pomemben delež povečanja dobička.  

Raziskava, ki so jo izvedli v 1200 velikih javnih zdravstvenih ustanovah po svetu, 
je pokazala, da dvig cene za 1 % ne vpliva na stopnjo povpraševanja. Primer je 
uporabljen zgolj kot ilustracija, kako usodno lahko prava cena vpliva na dobiček. Če 
izhodiščno ceno postavimo na 100 enot in imamo fiksne stroške 24,5 % cene, variabilni 
stroški pa znašajo 66,4 %, vidimo, da ustvarjamo 9,1 % dobiček. Če povišamo ceno za 
eno enoto iz 100 na 101 enoto, kar pomeni 1 % povišanje, in pri togem povpraševanju 
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ostaja obseg povpraševanja enak, enaki pa so tudi fiksni in variabilni stroški, se dobiček 
poveča iz 9,1 na 10,1 enote, to je za 11 %.  

Slika 5.1 Povečanje dobička z dvigom cene 

 
Vir: Marn 2004. 

Obravnavani primer, ki ga prikazuje slika, daje jasno sporočilo o pomembnosti 
cenovnega managementa in o dejstvu, da majhne spremembe cene, za pol ali zgolj 
četrtino odstotka, prinašajo pomemben prirast dobička, ki predstavlja osnovo 
dolgoročne rasti in razvoja podjetja (Marn 2004).  

Tretja izbira je maksimiranje tržnega deleža. Razlog izbrane strategije se skriva v 
prepričanju, da bodo večje količine v prodaji vodile k nižjim stroškom na enoto izdelka 
in s tem dolgoročno povečale dobiček. V primeru, da je trg cenovno občutljiv, bi nižja 
cena povečala rast trga, ki bo vplival na večjo proizvodnjo, kar posledično privede do 
nadaljnjega zniževanja stroškov. Dodaten pozitiven učinek je v odvračanju konkurence, 
saj nizka cena povzroči, da konkurenti ocenijo področje kot manj zanimivo. V primeru 
obrambe pred napadom konkurence je treba dobro analizirati dolgoročne in kratkoročne 
oblike; nikoli ne smejo prevladati kratkoročni učinki. Odločitve o cenah ne smejo 
temeljiti na kratkoročnem cilju, temveč je bistvena dolgoročna sposobnost ustvarjanja 
dobička. S tem povezane odločitve lahko primerjamo z igro šaha, kjer z reševanjem 
sprotnih potez prezremo dolgoročno, več potez v naprej premišljeno igro nasprotnika 
(Cressman 2002, 23).  

Cenovni cilj je lahko tudi cena, ki upošteva socialne razmere ali postavi družbeno 
odgovornost na prvo mesto. Podjetja ali ustanove lahko z nizko ceno preventivne 
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storitve prihranijo velike vsote za reševanje povzročene škode. Programi preventivnega 
zdravstva, ekološki programi in podobno so običajno postavljeni pred vprašanje 
družbene odgovornosti, ko oblikujejo cene svojim izdelkom ali storitvam. 
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6 OBLIKOVANJE CENOVNIH STRATEGIJ 

Vsako podjetje mora razviti izvirno poslovno strategijo, ki temelji na osnovi 
percepcije svojih konkurenčni prednosti in strategija cene mora odsevati to percepcijo. 
Po nekajletnem aktivnem zniževanju stroškov so podjetja pričela intenzivno razmišljati 
o cenovnih strategijah, ki bi jim zvišale dobiček. Vendar cene ne sme obravnavati v 
vakuumu. Kot trdi Manning (2007) in kot smo prikazali v predhodnih poglavjih, je cena 
del spleta marketinških instrumentov. Zato je oblikovanje cenovnih strategij nujno 
povezano s strategijo izdelka, tržnih poti in komuniciranja. Cenovne strategije v osnovi 
delimo glede na fazo življenjskega ciklusa, v katerem se izdelek nahaja, glede na vrsto 
izdelka, glede na oddaljenost kupca, razne vstopne dajatve, transportne posebnosti in 
podobno. V poenostavljeni obliki lahko integriramo cenovne strategije v cenovne 
diferenciacije, kjer izdelke iste znamke na različnih tržiščih pozicioniramo z različnimi 
cenami. To obliko cenovnega konkuriranja lahko izvedemo tako, da upoštevamo 
prednost konkurenčnega položaja ali pa uporabimo cenovne strategije, ki upoštevajo 
medsebojno odvisnost izdelkov posameznih znamk (Tellis 1986, 147). Pri 
sistematičnem strukturiranju možnih strategij si lahko pomagamo tudi s krivuljo 
življenjskega ciklusa izdelka in z značilnostmi kategorije ter tako razdelimo strategije v 
tri skupine: 

 strategije za nove izdelke, 
 strategije za skupinske izdelke, 
 strategija za prilagajanje. 

6.1 Strategije za nove izdelke 

Strategija za nove izdelke je namenjena uspešnemu uvajanju novih izdelkov. 
Poznamo dve diametralno nasprotni strategiji, to sta strategija posnemanja smetane in 
strategija prodora (penetracije). Poleg teh je predvsem pri izdelkih vsakdanje rabe 
prisotna tudi strategija poskusnih cen (Solomon 2008, 356). Ključne značilnosti 
omenjenih strategij so opisane v nadaljevanju. 

6.1.1 Strategija posnemanja smetane16 

Strategija posnemanja smetane zagotavlja, da ob močni oglaševalski podpori pri 
uvajanju izdelka na tržišče postavimo zelo visoko ceno. S to ceno potrošnike 
prepričujemo o visoki dodani vrednosti in inovaciji, ki jo izdelek prinaša na tržišče in jo 
zaznava potrošnik v obliki koristi. Opisani način se najbolj pogosto uporablja pri 
izdelkih, ki predstavljajo tehnološke inovacije in so kot tržni vodja nekaj časa edini 
tovrstni izdelki na tržišču. 

                                                
16 Skimming price – posnemanje smetane 
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6.1.2 Strategija hitrega prodora ali penetracije  

Pri strategiji penetracije se v fazi uvajanja izdelka na tržišče uporabi nižja cena in s 
tem vzpostavi privlačna ponudba, ki pritegne veliko število kupcev. Pri tem se ustvari 
dobiček na podlagi količinskega obsega prodaje. V praksi so se pokazali pozitivni 
rezultati, saj so določeni novi izdelki hitro pridobili vodilni tržni delež. Dodatna 
prednost penetracijskih cen je v neprivlačnosti panoge in ni zanimiva za vstop 
konkurence (Hofstrand 2007). Pogoj dobrega delovanja strategije penetracije je velika 
občutljivost potrošnikov na cene. Z drugimi besedami – potrebujemo elastičnost 
povpraševanja. Pri postavljanju cen telekomunikacijskih storitev Casier (2006) ta 
pristop odsvetuje. Ne vidi možnosti, da bi brez posledic dvignili cene potem, ko bi 
zasedli dovolj velik tržni delež. Zato se v tej dejavnosti usmerjajo k različnim cenovnim 
diverzifikacijam, kot so različne cene v časovnih obdobjih, možnosti vnaprejšnjih 
zakupov, ki omogočajo nižjo ceno in slično.  

6.1.3 Strategija poskusnih cen 

Strategija poskusnih cen temelji na nizkih cenah novih izdelkov za določeno krajše 
obdobje. S tem bi vzbudili zanimanje za prvi nakup. Strategija upošteva razvito 
konkurenco in prisotnost substitutov, ki preprečujejo uspeh prejšnjih strategij. Ne 
omogoča visokih cen in posnemanja smetane in prav tako se ob nižjih cenah ne ustvarja 
večji obseg prodaje.  

6.2 Strategije pri izdelkih v skupini 

Veliko primerov najdemo, ko podjetje razvije celo vrsto izdelkov s povsem enakim 
ali zelo podobnim namenom. To so družine skoraj enakih izdelkov, različnega okusa, 
barv, oblik in podobno. Potrošniki imajo na voljo izbiro, ki jim daje najvišjo stopnjo 
koristi in najbolj zadovolji njihovo potrebo. 

Pri skupini izdelkov je ključno, da vodstvo razvije ustrezne cenovne kombinacije, 
ki zagotavljajo načrtovani dobiček. Pogosto se uporabljajo cenovne točke kot vodilo 
cenovnih ravni. Pluta (2006) opozarja ne potenciale poznavanja navzkrižne elastičnosti. 
Proizvajalec več okusov piva na primer lahko zniža ceno enega okusa in pri tem 
izgubljeno prodajo realizira z drugimi okusi. Če dvigne ceno določenemu izdelku, to 
povzroči padec prodaje obravnavanega izdelka in povečanje prodaje drugih izdelkov. 
Obratno doseže v primeru, ko ceno obravnavanemu izdelku spusti. Poznavanje križne 
elastičnosti je pomembno orodje za optimiranje celotnega prihodka od prodaje teh 
izdelkov, pri tem pa ne smemo zanemariti konkurence. Tudi konkurenčni izdelki so 
vključeni v igro navskrižne elastičnosti in njeno poznavanje je nujno (Pluta 2006). 
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6.2.1 Neobvezni dodatki 

Na tržišču najdemo veliko primerov, ko podjetja poleg osnovnega izdelka nudijo 
celo paleto dodatkov, ki jih potrošniki lahko izberejo kot neobvezno opcijo. Pri nakupu 
ploskega televizijskega sprejemnika imate možnost nakupa raznih stenskih konzol za 
pritrditev na ročni ali električni pogon, ki vam bodo omogočile obračanje zaslona v 
smeri levega ali desnega vidnega kota. Med najbolj razširjeno ponudbo dodatnih 
možnosti uvrščamo avtomobilsko industrijo.  

6.2.2 Pogojeni dodatki 

Ko gre za izdelke, ki so med seboj povezani ali odvisni tako, da so sestavljeni iz 
osnovnega izdelka in pogojenega dodatka, ki ga je moč uporabiti le v povezavi z 
osnovnim izdelkom istega proizvajalca, te dodatke obravnavamo kot pogojene. Ohišje 
fotoaparata in objektivi so primer te povezave. V vsakdanji rabi najdemo brivnike, razne 
priprave za čiščenje, tabletke za kavni avtomat in podobno. Med bolj razširjeno obliko 
uvrščamo tudi naročniška razmerja za mobilno telefonijo, kjer nastopa telefon kot 
osnovni izdelek, ki je večkrat brezplačen ali pa ima simbolično ceno, mesečna 
naročnina je lahko pogosto enaka, porabljeni impulzi pa z visoko stopnjo pribitka 
pokrijejo vse stroške in zagotavljajo dobiček. Pri telekomunikacijskih storitvah se 
pogosto uporablja tudi metoda tarifnih lestvic, kjer je cena razdeljena v več skupin. 
Osnovna naročnina je običajno izražena v fiksnem znesku, porabljeni impulzi pa so 
opredeljeni v progresivni lestvici. Ta lestvica ima lahko več stopenj. V vsaki naslednji 
višji stopnji se cena znižuje. Na primer do 100 porabljenih impulzov je cena 1 enoto, od 
101–200 je cena 0,6 enote in nad 201 cena posameznega impulza le še 0,3 enote (Lilian 
2004, 433). 

Slika 6.1 Stopenska lestvica – cena je odvisna od količine 

 
Vir: Lilien 2004. 
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Metoda je uporabna tudi pri izdelkih s pogojenimi dodatki, kjer ceno vežemo na 
količinsko lestvico:  

 nakup do Q1=P1 Q = količina 
 od Q1 do Q2=P2 P = cena 
 od Q2 do Q3=P3 
 od Q3 do Q4=P4 P1>P2>P3>P4 

6.2.3 Stranski izdelki 

Pri proizvodnji določenih izdelkov ostaja del surovine, iz katere je moč proizvesti 
stranske izdelke, ki imajo za določeno skupino kupcev velik pomen. Zato je smiselno 
tem izdelkom postaviti ceno, ki bo zagotovila možnost zniževanja cene osnovnega 
izdelka, če bo to zaradi pritiska konkurence potrebno.  

6.2.4 Sveženj izdelkov 

Paket dodatne opreme pri avtomobilu je cenejši kot če bi naročili vsako opcijo 
posebej. Abonma v Cankarjevem domu stane manj, kot če bi kupili vstopnico za vsako 
predstavo posebej. Pristop v večini primerov zadovolji kupca in zagotavlja dobiček 
ponudniku. Se pa zgodi, da določen kupec ne potrebuje vseh izdelkov v svežnju in 
skuša pri proizvajalcu doseči, da mu ta ponudi posebej prilagojen sveženj, ki je 
oblikovan v skladi z njegovimi potrebami, kar je v določenih primerih možno in 
zagotavlja obojestransko zadovoljstvo. 

6.3 Cenovne strategije za prilagajanje 

6.3.1 Popusti 

Popusti v različnih oblikah so tako rekoč preplavili tržišče ne le na področju 
izdelkov vsakdanje rabe ampak tudi v avtomobilski industriji, elektroniki in storitvah. 
Razlog je v izkoriščenih proizvodnih zmogljivostih in vedno bolj konkurenčnem tržišču. 
Z instrumentom popustov skušamo običajno povečati količinsko prodajo v vnaprej 
določenem časovnem obdobju. Popusti so časovno omejen instrument, ki pa je izjemno 
nevaren. Po njem lahko poseže tudi konkurenca in zdrži dlje kot mi, kar privede zgolj 
do zmanjšanja vrednostne realizacije. Prav tako popusti niso prava odločitev za 
načrtovanje dolgoročnega tržnega deleža. Popustom so naklonjeni kupci, ki niso lojalni. 
Izkoriščajo trenutne ugodnosti in se selijo od ponudnika do ponudnika.  

Določanja različnih cen po tržnih segmentih ne pogojujejo različni stroški ampak 
drugi razlogi. Temeljijo na različnih potrebah potrošnikov, modifikaciji izdelka, časovni 
postavki ali različni prodajni poti. 
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6.3.2 Promocijska cena 

Namenjena je različnim oblikam v različnih priložnostih z osnovnim ciljem 
kratkoročnega in/ali dolgoročnega povečanja prodaje. Praviloma je način usmerjen v 
opozarjanje, spoznavanje in navajanje potrošnika na izdelke, ki so v promocijski 
prodaji. Podjetja lahko uporabijo različne tehnike določanja cen, da spodbudijo čim 
prejšnji nakup. Poznamo devet najbolj pogostih oblik koriščenja promocijskega 
pristopa:  

 Določanje zelo nizkih cen vodilnim izdelkom. Supermarketi in blagovnice 
pogosto znižajo cene znanih tržnih znamk, da spodbudijo dodaten obisk 
prodajalne. To se izplača, če prihodek od dodatne prodaje kompenzira nižje 
marže pri vodilnih izdelkih. Proizvajalci izdelkov vodilnih tržnih znamk 
praviloma temu nasprotujejo, saj lahko to škoduje podobi tržne znamke in 
povzroči pritožbe trgovcev, ki zaračunajo ceno po ceniku. Proizvajalci so 
poskušali omejiti trgovske posrednike pri takšnem določanju cen tako, da so 
lobirali za sprejem zakonov o ohranjanju cen na drobno, vendar pa so bili ti 
zakoni razveljavljeni.  

 Določanje cen ob posebnih priložnostih. Prodajalci bodo oblikovali posebne 
cene v določenih letnih obdobjih, da bi pritegnili več kupcev. Avgusta potekajo 
prodaje »nazaj v šolo«.  

 Gotovinski popusti. Avtomobilska in druga podjetja s porabniškimi izdelki 
ponujajo gotovinske popuste, da spodbudijo nakupe izdelkov v določenem 
obdobju. Popusti lahko pomagajo odpraviti zaloge brez znižanja cene, 
navedene v ceniku.  

 Kreditiranje z nizko obrestno mero. Namesto znižanja cene lahko podjetje 
ponudi kreditiranje z nizko obrestno mero. Proizvajalci avtomobilov so objavili 
celo brezobrestno kreditiranje, da bi pritegnili kupce.  

 Daljši plačilni roki. Prodajalci, predvsem hipotekarne banke in avtomobilska 
podjetja, raztegnejo posojila na daljša obdobja in tako zmanjšajo mesečna 
plačila. Porabnike pogosto manj skrbijo stroški (tj. obrestna mera) posojila in 
bolj vprašanje, ali si lahko privoščijo mesečno plačilo. 

 Garancije in pogodbe o servisu. Podjetja lahko pospešijo prodajo z dodajanjem 
brezplačne ali poceni garancije ali pa pogodbe o servisu.  

 Psihološki popust. Ta strategija pomeni določitev umetno visoke cene in nato 
ponudbo izdelka s precejšnjimi prihranki; na primer »prej 359 dolarjev, sedaj 
299 dolarjev«. Nezakonite taktike popustov preganjata Federal Trade 
Commission in Better Business Bureaus. Popusti na normalne cene pa so 
zakonita oblika določanja promocijskih cen.  
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Strategije določanja promocijskih cen so pogosto igre z ničelno vsoto. Če so 
učinkovite, jih konkurenti posnemajo in izgubijo svojo privlačnost. Če niso učinkovite, 
zapravljajo denar, ki bi ga lahko vložili v druga trženjska orodja, kot je izboljševanje 
kakovosti izdelka in storitve ali krepitev podobe izdelka s pomočjo oglaševanja (Kotler 
2004, 491). 

Glede na posebnosti izdelka ali storitve so v porabi še druge možne cenovne 
strategije, ki jih lahko uvrstimo v to skupino. Ena od njih je npr. posebne cene za 
naročnike. Uporabljajo jih predvsem v podjetjih, ki tržijo knjige, računalniške programe 
in turistične storitve. Prednaročniška ponudba s posebno prednaročniško ceno je 
poznana tudi v kulturi, na primer v gledališču, operi in podobnih ustanovah. V drugem 
primeru navaja posebne cene za zvestobo. Kupci, ki so predhodno kupili nek izdelek, 
dobijo nov izdelek ceneje (Davison in Simonetto 2005, 25). V tem segmentu poznamo 
tudi model staro za novo, kjer prodajalci star izdelek vzamejo v račun.  

6.3.3 Mednarodne in geografske prilagoditve  

Podjetja, ki svoj izdelke tržijo v različnih državah, imajo možnost izbrati enovito 
cenovno politiko in eno ceno v vseh državah – »globalni koncept«.17 Največkrat pa se 
prilagajajo okoliščinam vsake države posebej in postavljajo ceno glede na ugotovljene 
razmere.  

V primeru, da tržimo izdelke po oddaljenih lokacijah, je treba sprejeti cenovno 
strategijo, ki bo ustrezala dodatnim stroškom transporta. Transportni stroški imajo 
pomembno vlogo. Podjetja imajo na voljo dve možnosti: oblikovanje cen F.O.B.18 ali 
oblikovanje cen z vključevanjem dostave. F.O.B. pomeni, da kupec prevzame 
odgovornost za transport, izbiro prevoznika in tveganje za vse nastale poškodbe in 
izgube, ki nastanejo pri transportu. Kupec tudi sam krije vse stroške, ki nastanejo pri teh 
storitvah. Za kupca je cena izdelka nominalna cena, ki jo plača zanj, in vsi ostali stroški, 
ki jih ima s prenosom izdelka na želeno lokacijo. 

Z vidika prodajalca je znesek, ki ga dobi za izdelek, glede na oddaljenost ali 
geografsko lokacijo kupca vedno enak. Strategija je primerna takrat, ko so kupci 
geografsko zelo razpršeni in imamo neelastično povpraševanje. Oblikovanje cene 
izdelka za vsakega odjemalca posebej bi v teh primerih pomenilo preveč časa in 
energije in bi se odražalo v raznolikih cenah istega izdelka.  

V primeru enakih cen ne glede na lokacijo mora cena vključiti tudi dostavo. V tem 
primeru cena izdelka vključuje tudi vse stroške storitev transporta, vstopnih dajatev in 
drugih pavšalnih distribucijskih stroškov. Poznamo sicer dve obliki. Ena zagotavlja isto 
ceno ne glede na lokacijo. V tem primeru podjetje postavi enotno nominalno ceno za 

                                                
17 Worldwide – globalni koncept 
18 F.O.B. – Free On Board – naloženo na krovu 
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vse kupce. Druga pa deli lokacije po conah. Cene se oblikujejo na podlagi več con. 
Običajno se v vsaki coni postavljajo distribucijska središča. Kupec torej znotraj 
določene cone plača ceno, ki vključuje povprečne stroške distribucije, med 
posameznimi conami pa se stroški distribucije in s tem tudi nominalna cena izdelka 
razlikujejo. Pri tem je treba opozoriti na pomen plačilnih pogojev in na tveganje, ki 
nastaja pri plačilih na geografsko in kulturno oddaljenih tržiščih. Od dveh skrajnosti, 
kjer je prva plačilo na zaupanje in druga predplačilo, se je vsaj na začetku smiselno 
odločiti za slednjo (Czinkota 1995, 50). Nižja cena je praviloma odločilni dejavnik pri 
sklenitvi posla.  

Pri izdelkih za vsakdanjo rabo se primerjava cen enakih ali podobnih izdelkov 
izvaja zelo redko. Z razvojem informacijske družbe nekateri opozarjajo na dejstvo, da 
obstaja možnost primerjave cen tudi med zelo oddaljenimi tržišči.  

Opravili so študijo, ki je pokazala, da so cene tehničnih pripomočkov, v 
konkretnem primeru video kamere, zelo različne. Analiza cen je pokazala kar trikratni 
cenovni razpon. Problem je še bolj pereč, ker lahko potrošniki s pomočjo interneta sami 
opravijo cenovne primerjave iz domačega fotelja (Zhu 2007). Slika 6.2 prikazuje primer 
cenovnih razponov za kamero Sony po različnih državah. 

Slika 6.2 Razpon cene video kamere po različnih državah 

 
Vir: Zhu 2007. 

Rešitev, ki so jo že pred časom uvedli japonski proizvajalci elektronskih aparatov je 
v različnih oznakah za različne tržišča. Tako imamo na primer v ZDA enak računalnik 
kot v Evropi z drugo oznako.  
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6.3.4 Razmerja med kakovostjo in ceno 

V tem primeru gre zgolj za objektivno razmerje cene in kakovosti izdelka, torej 
kakovost za pravo ceno. Pogosto uporabljajo ta način tisti ponudniki, ki tržijo izdelke 
manj znanih tržnih znamk.  

Pri procesu oblikovanja cen v razmerju s kakovostjo je treba jasno opredeliti pojem 
vrednosti, koristi. Vrednost je tisto, kar potrošnik zaznava kot korist, ki mu jo nudi 
izdelek, in je usklajena s pričakovanji in dosedanjimi izkušnjami. Če potrošnik ne 
razume koristi, ki mu jih nudi izdelek, če ima nelagoden občutek, da tvega z nakupom, 
in meni, da bi lahko s pogajanji ali večjim vložkom v nakupni proces dosegel več, 
potem čuti ceno kot nekorektno (Smith 2002, 20). 

Nagle (2002) opozarja, da podjetja določajo cene preveč rutinsko in ne storijo 
ničesar, kar bi izkoriščalo vse možnosti strateškega pristopa. Pripravijo cenik, ki odraža 
želeno višino cene, in ga potem prilagodijo cenam, ki so jih pripravljeni plačati 
potrošniki. Le v redkih podjetjih se vprašajo, zakaj so določeni potrošniki pripravljeni 
plačati natanko toliko in nič več. Za ohranitev konsistentne cenovne politike in 
dobičkonosnosti morajo podjetja upoštevati pravila vrednosti, kjer se cena spreminja na 
osnovi posredovanih vrednosti.  

Podjetja, ki strukturo cene prilagajajo stroškom, so interno usmerjena. Napredna 
podjetja pri managementu cenovnih struktur analizirajo potrošnike in njihovo kupno 
moč ter ugotavljajo, zakaj so nekateri pripravljeni plačati več.  

Bistvo je v proaktivnosti in osredotočenju na vrednosti. Potrošniki za ustrezno ceno 
pričakujejo koristi. Če proizvajalec postavi višjo ceno, kot je zaznana korist, ne bo 
realiziral prodajo. Če ponudi višjo vrednost za nizko ceno, potem zaznane vrednosti 
izdelka ni izkoristilo. Možnosti razmerja med ceno in vrednostjo prikazuje slika 6.3. 

Slika 6.3 Razmerje med ceno in vrednostjo 

 
Vir: Nagle 2002, 31. 
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Ker je opredelitev kakovosti kompleksen pojem, saj kakovost zajema veliko 
različnih ravni lastnosti izdelka in ne samo izdelka temveč tudi vseh storitev, ki so 
povezane z izdelkom, bomo na tem mestu izpostavili dokaj svež primer taktičnega 
dviga cene na račun zmanjšanja količine. Ryssdall (2009) navaja, da je en kilogram 
jabolk en kilogram in en liter mleka dejansko en liter. Drugače pa je v določenih 
pakiranih izdelkih. Na vprašanje, koliko dejansko vsebujejo paketi posameznega 
izdelka, je odgovor: manj kot prej. Proizvajalci so znižali vsebino in izdelke prodajajo 
po isti ceni kot prej. S tem se je dejansko povišala cena.  

6.3.5 Določanje cen na osnovi pogajanj 

Cenovna pogajanja posegajo v polje celovitosti in zapletenosti cen in predstavljajo 
že od nekdaj velik izziv tako kupcem kot prodajalcem. Proces pogajanj lahko 
primerjamo z David-Goljatovim konfliktom. David, prodajni predstavnik, ima običajno 
mnogo manj vpliva na to, kaj želi podjetje, ki ga predstavlja, medtem ko kupec 
natančno ve, kaj želi njegovo podjetje kupiti. Izid pogajanj je običajno zmaga kupca. 
Prodajalec nekje v podzavesti pričakuje, da bo izgubil (Nagle 1999, 56). Pogajanja 
praviloma vidimo kot konfliktno situacijo, kjer rezultat obeh strani ni vnaprej znan 
(Raffa 2005). 

Pogajalski procesi, ko gre za določanje cene, temeljijo na dokazovanju argumentov, 
kot so stroški in dobiček ter uporabne vrednosti. Če analiziramo proces pogajanj in 
poskušamo utemeljiti zahtevnost in zapletenost procesa, je značilen destruktivni cikel 
pogajanj, ki vpliva na znižanje dobička in je izjemno težko obvladljiv. Večina podjetij 
ugotavlja tudi, da so rezultati pogajanj o ceni slabi, zato za izboljšanje pogajanj uvaja 
različne programe izpopolnjevanja prodajnega osebja (Cressman 2006). Vodstvo se v 
pogajanjih postavlja na različna izhodišča. Zelo pogosto izhodišče je priznavanje nižje 
cene pri nakupu večjih količin. Slika 6.4 prikazuje cene, dosežene na podlagi 
količinskih popustov.  

Slika 6.4 Količinski popusti  

 
Vir: Cressman 2006, 35. 
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Primer 1 prikazuje simetrično razmerje med količino in ceno, kjer se na podlagi 
količinskega popusta cena pri večjih količinah nakupa znižuje. Vendar se v praksi 
večkrat dogaja, da so na podlagi pogajanj sprejete cene odvisne od vrste drugih 
dejavnikov, kjer gre izpostaviti predvsem pogajalsko moč kupca – rezultat pogajanj 
prikazuje primer 2. 

6.4 Spreminjanje cen izdelkom uveljavljenih znamk 

Podjetja se pogosto znajdejo v položaju, ko jih razmere silijo v spremembo cen. 
Kotler (2004) navaja razloge za spodbude znižanja ali zvišanja cen. 

Različne okoliščine lahko pripeljejo podjetje do tega, da zniža cene. Ena takih 
okoliščin so presežne proizvodne zmogljivosti. Podjetje potrebuje dodaten posel in ga ne 
more ustvariti s pomočjo večjih prodajnih naporov, izboljšanega izdelka ali z drugimi 
ukrepi. Zateče se lahko k agresivnemu določanju cen, vendar pa lahko znižanje cen sproži 
cenovno vojno. Druga okoliščina je padajoči tržni delež. General Motors je na primer 
znižal cene svojemu najmanjšemu avtomobilu za 10 odstotkov na zahodni obali, kjer je bila 
japonska konkurenca najmočnejša. Podjetja se včasih odločijo za znižanje cen v želji, da bi 
obvladovala trg z nižjimi stroški. Podjetje bodisi začne z nižjimi stroški kot konkurenti, 
bodisi začne zniževati cene v upanju, da bo pridobilo tržni delež in nižje stroške; toda 
strategija znižanja cen vključuje tudi pasti.  

Past nizke kakovosti. Kupci bodo domnevali, da je kakovost nizka.  

Past krhkega tržnega deleža. Nizka cena »kupi« tržni delež, toda ne zvestobe trga. Isti 
kupci bodo prešli h kateremu koli drugemu podjetju, ki bo ponudilo nižjo ceno.  

Past plitvih žepov. Konkurenti z višjimi cenami utegnejo znižati cene in lahko imajo 
moč, da vztrajajo dlje, zaradi večjih denarnih rezerv. Podjetja so lahko prisiljena znižati 
cene zaradi gospodarske recesije. V težkih časih porabniki zmanjšajo porabo.  

Spodbude za zvišanje cen:  

»Uspešno zvišanje cen lahko občutno poveča dobiček. Na primer, če je čista 
dobičkonosnost prodaje podjetja 3-odstotna, bo zvišanje cen za en odstotek povečalo 
dobičke za 33 odstotkov ob nespremenjenem obsegu prodaje.« (Kotler 2004, 494) 

Močna in uveljavljena tržna znamka izpolnjuje pogoj za dvig cene. Raziskave so 
pokazale, da so izdelki z naraščajočo lojalnostjo tržni znamki19 manj občutljivi na 
cenovne spremembe (Giddens 2002). Kupci so preprosto pripravljeni plačati več, ker 
zaznavajo v svoji znamki vrednost, ki je konkurenčne znamke ne nudijo.  

Vendar je spreminjanje cen uveljavljenih znamk precej tvegano početje. Dvig cen 
lahko povzroči »zamero« potrošnika, ki bo izražena v odpovedi lojalnosti do nakupa, 
zniževanje cene pa odpira splet različnih scenarijev. Dolgoročno so pogosto negativni, 

                                                
19 Brend lojality – lojalnost tržni znamki 
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še posebej če nimamo na voljo vseh podatkov o tržišču, potrošniku in konkurenci. Ali 
so vaše cene prenizke, se sprašuje Urbany (2001). Odgovor je večkrat pozitiven. V 
članku navede dva primera, in sicer v prvem primeru, kjer prodamo izdelek po običajni 
ceni, in v drugem primeru, kjer ga prodamo po znižani. V drugem primeru sicer 
prodamo večje število izdelkov, vendar pa je v primerjavi s prvim primerom dobiček 
enak. Oba načina prodaje proizvedeta enak dobiček. Vendar je v prvem primeru 
tveganje mnogo manjše.  

Ko so 60 managerjem, odgovornim za cene, postavili vprašanje, kako bi ravnali ob 
zgornjem primeru, so se mnogi odločili ceno znižati. S tem so se mnogi strinjali tudi, ko 
so jih seznanili, da so tudi konkurenti znižali cene, in celo, ko so jih seznanili, da 
znižanje cen vodi k nižjemu dobičku. Večina se je kljub temu strinjala z znižanjem cen. 
Ta in mnogo drugih študij kaže, da managerji rutinsko določajo cene, kar večkrat vodi v 
prenizke cene (Urbany 2001). 

Prvi razlog vidi v zaupanju managerjev do histereze, to je »evolucijskega modela«, 
kjer se z agresivno kratkoročno cenovno strategijo kupujejo tržni deleži. To je proces, v 
katerem se z nizko ceno in akcijami pospeševanja prodaje v relativno hitrem časovnem 
obdobju povečajo tržni deleži. Vendar se na znižanje cen zelo hitro odzovejo 
konkurenti, ki se začnejo primerjati in jim slediti z enakimi ukrepi. Tako so učinki 
relativno kratkoročni.  

Drugi razlog je naravno nagnjenje k objektivnim odločitvam. Obstaja dejstvo, da 
podjetjem primanjkuje podatkov o celostnih determinantah dobička, kot je razmerje 
med cenovnimi spremembami in prodajnim obsegom, povezava med povpraševanjem in 
stroški ter potencialnim odzivom konkurentov na spreminjanje cen. Običajno imajo 
podjetja bogate informacije o stroških, količinski in vrednostni prodaji, trgu in cenah 
konkurence. Odločitve tako temeljijo na tekočih stroških, kratkoročnih dobičkih ali na 
tekočih cenah konkurenta bolj kot na presoji dolgoročne dobičkonosnosti.  

Veliki zagovorniki cenovnih znižanj v akcijah pospeševanja prodaje so trgovci. 
Prav njim se s temi akcijami znižuje dobiček. Pogosto na primer uporabljajo instrument 
plačaš–dobiš, kjer na primer kupiš enega, dobiš dva. Kdo pri tem pridobi, se sprašuje 
Srinivasan (2002). Ugotavlja, da ima večina teh akcij le kratkotrajen učinek. V 
raziskavi, ki je obsegala 75 znamk znotraj 25 kategorij izdelkov, so ugotovili, da se po 
končani akciji kupci kmalu vrnejo nazaj k izdelkom, ki so jih kupovali pred tem in 
prodaja upade na obseg pred akcijo. Trgovcem promocije naredijo več škode kot koristi. 
Promocije pogosto promoviranih znamk imajo pozitiven učinek na proizvajalčev in 
trgovčev dohodek, vendar negativen vpliv na profitne marže trgovca.  

Raziskava je pokazala, da mora biti vsaka promocija obravnavana in ocenjena kot 
posamezen tržni element. Težko je oceniti prodajo, stroške in dobiček z alternativnimi 
cenovnimi točkami. Težko je tudi napovedati reakcije konkurentov v prihodnosti. Če pa 
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ne slediš in ne spremljaš kompleksnosti in dvoumnosti cen, to lahko vodi k izgubi večje 
vsote denarja.  

6.5 Določanje cen substitutov 

Izhajajoč iz predpostavke, da so substituti tisti izdelki, ki zmanjšujejo nakup 
primarnih izdelkov, kar je ravno diametralno nasprotje komplementarnim izdelkom, 
kjer drug izdelek pospešuje prodajo prvega, smo se za naše potrebe osredotočili na 
izdelke trgovskih znamk. Trgovci so s ponudbo trgovskih znamk okrepili pogajalski 
položaj pri velikih proizvajalcih, ki imajo v lasti močne uveljavljene tržne znamke. 
Praviloma je za trgovske znamke značilna nižja kakovost in nižja cena. Trgovska 
podjetja skušajo uporabljati trgovsko znamko tudi za kakovostne izdelke in z načinom 
trženja intenzivno povečevati ugled, kakovost in zaupanje. S tem se je odprlo 
pomembno vprašanje, kako pozicionirati izdelke trgovske znamke med izdelki 
uveljavljenih tržnih znamk. 

V literaturi teme o pozicioniranju trgovskih znamk skorajda ne zasledimo. 
Največkrat zasledimo definicijo, ki trgovsko znamko opredeli kot blagovno znamko 
trgovske hiše oziroma prodajalca. Običajno nosi kar ime trgovskega podjetja, vendar to 
ni pravilo in tudi na domačih tleh najdemo kar nekaj primerov, ko nosijo trgovske 
znamke povsem svojo identiteto in je povezanost s trgovskim sistemom izražena zgolj v 
omejitvi, da je izdelke moč kupiti le v trgovski verigi, lastniku znamke. 

To je tudi največja omejitev trgovske znamke. Praviloma se trgovske znamke 
prodajajo zgolj v trgovskih sistemih, ki jim pripadajo. S tem je pokritost omejena tako 
geografsko kot količinsko. Še bolj pomembna za pozicioniranje je vsebinska omejitev. 
Kupci imajo o trgovskih verigah, kjer kupujejo, ustvarjeno miselno predstavo in 
pozicijo tega sistema, kar je pomemben dejavnik za pozicijo trgovskih znamk. 
Poenostavljeno gledano, potrošniki ne pričakujejo, da bodo v poceni diskontnih 
prodajalnah našli po kakovosti vrhunske in drage izdelke. Enako ne iščejo cenenih 
izdelkov v uglednih in dragih trgovinah. 

Opisana dejstva nas vodijo do stališča, ko lahko z veliko verjetnostjo trdimo, da 
pričakujejo kupci pri izdelkih trgovske znamke nižjo ceno. Cenovno razmerje primarnih 
izdelkov in cen izdelkov trgovske znamke se razlikuje od države do države, od 
kategorije do kategorije in tudi od trgovskega sistema, vendar so pričakovanja vedno 
enaka. Cene izdelkov trgovskih znamk so nižje tudi za nekaj deset odstotkov.  

Ugodna cena in dobra kakovost – denarna korist, je vodilo oblikovanja cen 
izdelkov trgovskih znamk. Večina primerov tuje prakse prav tako temelji na 
pričakovanju, da so izdelki trgovskih znamk praviloma cenejši, saj običajno ne nosijo 
stroškov razvoja izdelka in tržnega komuniciranja. Pogosto so nekoliko nižje kakovosti 
in zato so tudi vhodne surovine cenejše. Izdelki uživajo zvestobo kupca, ki je povezana 
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z zaupanjem v trgovski sistem. Tako izdelki vsakdanje rabe kot izdelki impulznega 
nakupa imajo enako možnost vstopa v nakupno košarico. 

6.6 Določanje cen izdelkov za vsakdanjo rabo 

Management cen izdelkov za vsakdanjo rabo je na videz preprost in tako rekoč 
določen, a je vendarle postopek, ki terja kompleksno obravnavo in je povezan z 
mnogimi kratkoročnimi in dolgoročnimi vidiki, ki usodno vplivajo na rast in razvoj 
podjetja. Celo odločitve za določanje cen, ki se zdijo taktične, imajo ponavadi strateške 
posledice. Vplivajo na cene drugih izdelkov, na kupce, celo na konkurente. 

V podzavesti kupca je tako imenovana mentalna cenovna lestvica (With 1998). 
Percepcija cene je neposredno povezana s predhodnimi izkušnjami z izdelkom, 
poznavanjem cen konkurence, priklicem oglaševalski sporočil, percepcijo tržne znamke 
in splošnega občutka ozirom vtisa, ki ga dobi ob pogledu na ceno. Slednje je 
pomembno, če cena močno odstopa od potrošnikovega pričakovanja.  

Marn (2004, 14) opisuje zamujene priložnosti, prikazane s tremi primeri, ki 
pomagajo osvetliti poglavja o cenah: 

 Neko podjetje je ugotovilo, da so zaprli veliko konkurenčno podjetje. Cene bi 
lahko narasle za vsaj 10 odstotkov, vendar niso. 

 Neko podjetje je postavilo nižjo ceno za nov inovativen izdelek, saj se niso 
zavedali, da potrošniki res cenijo posebne značilnosti in dizajn novega modela. 

 Izdelovalci avtomobilskih delov so nepazljivo prodali dele manjšim kupcem po 
veliko nižjih cenah kot velikim podjetjem. 

Eden izmed večjih izzivov v procesu določanja cen je določiti področje 
proučevanja. Ugotavlja tudi, da pomeni izraz cena različno pri različnih skupinah ljudi. 
Ekonomisti se osredotočajo na krivulje ponudbe in povpraševanja in ugotavljajo pomik 
točk na teh krivuljah glede na spremembe cene. S pomočjo grafov skušajo napovedati 
gibanje cen v prihodnosti.  

Tržniki so prav tako v »igri«, vendar oni vidijo to področje nekoliko drugače. Zanje 
je najpomembnejša kupčeva percepcija oziroma to, da potrošniki bolj cenijo njihov 
izdelek kot izdelek konkurentov. Če ugotovijo, da je izdelek boljši od izdelka 
konkurenta, bodo skušali to realizirati v višji ceni. 

In prodajalci z »zdravo pametjo«, ki bi lahko upoštevali koncept mikroekonomike 
in tržnega pozicioniranja, običajno ravnajo povsem po svoje. Njihova skrb pri določitvi 
prave cene je osredotočena na posameznega individualnega kupca in predstavlja bolj 
»jamranje« o nepravi ceni, zahtevnih pogajanjih, posebnih pogojih in podobno pri 
vsakem poslu posebej. 

Kdo ima bolj prav? Ekonomist, ki je osredotočen na cene, ki ustvarjajo ravnotežje 
med oskrbo in povpraševanjem, tržnik, ki se osredotoča na določitev prave cene, 
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odvisne od konkurence ali prodajalec, ki se osredotoči na prodor s pravo ceno za 
vsakega individualnega kupca? 

Predvsem pri izdelkih vsakdanje rabe, ki so naprodaj v trgovskih verigah, 
zasledimo pri oblikovanju cenovnih odločitev pomemben vpliv trgovcev. Weybright 
(2004) opozarja, da predvsem predstavniki trgovskih sistemov menijo, da je cena edini 
dejavnik, ki vpliva na nakup. Določene trgovske verige zato stalno pritiskajo k 
najnižjim cenam svojih dobaviteljev. Nekateri pri tem zaključijo, da je prodaja po 
najnižjih cenah najbolj uspešna na današnjem trgu. Avtor za primer izpostavi nakup 
hladilnika med najcenejšim, nekajkrat uporabnim, ter med dolgo uporabnim, a dragim. 
Cena nekajkrat uporabnega hladilca je ob nakupu izrazito nižja, vendar je končna cena 
skozi njegovo uporabo višja kot dragi hladilnik. Torej glede na uporabno ceno in 
osnovno funkcijo se vprašamo, zakaj bi sploh kupovali najcenejši hladilnik. Temu sledi, 
da obstajajo različni pogledi na atribute, ki prispevajo k ceni za določen produkt. 
Prodaja, ki bi temeljila samo na ceni, bi bila torej napačna taktika.  

Postavlja se vprašanje, kako konkurirati v teh pogojih. V procesu določanja cen 
moramo upoštevati dejstvo, da cena, ki ne omogoča rasti in razvoja podjetja, lahko 
potrošnika zadovolji le na kratek rok. Argumente za to trditev laže najdemo v trajnih 
izdelkih, kot so avtomobili, elektronske naprave, gospodinjski aparati in podobno, 
vendar je princip enak tudi pri izdelkih za vsakdanjo rabo. Če vzamemo primer pralnega 
praška, ki zaradi nizke cene ne bo sledil razvoju, potrebnemu za varovanje okolja, in bo 
opravljal zgolj svojo osnovno funkcijo, to je pranj perila, bo sčasoma izgubil zveste 
potrošnike. Pri določanju cen izdelkov je smiselno upoštevati tri stopnje cenovnega 
managementa: 

 Proizvodni vidik. Kako oskrba, povpraševanje in stroški vplivajo na celotne 
industrijske cene? Podjetja, ki premagajo to stopnjo, bolje razumejo 
proizvodne trende. 

 Vidik izdelek/tržišče. Kako opredeliti ceno znotraj vsakega segmenta, ki bo 
upoštevala konkurenco in zagotavljala optimalno ceno za potrošnika? Cene na 
tej stopnji stremijo k vidnosti na trgu tako za kupce kot za konkurenco. V 
začetku je ključnega pomena ugotoviti, kako gledajo potrošniki na tvoj izdelek 
in kako ga primerjajo s konkurenco.  

 Vidik transakcije. Kako določiti pravo ceno za pridobitev kupca (popusti, 
ugodnosti …)? Za mnoga podjetja to pomeni največjo porabo časa. To je 
stopnja, ki združuje ceno, ki jo vidi kupec, in zaslužek, ki ga podjetje realizira.  

Med temi tremi stopnjami velja naravna hierarhija. Te tri stopnje niso medsebojno 
odvisne, temveč so medsebojno povezane. Proizvodne cene nudijo stalno »kuliso« 
odločitvam o cenah, ki jih določi strategija izdelka in trga, ki hkrati definira začetno 



Oblikovanje cenovnih strategij  

69 

točko za določanje cen na tretji stopnji. Tista podjetja, ki upoštevajo vse tri stopnje, so 
boljša od teh, ki so na posamezni stopnji (Marn 2004). 

Proučevanje nakupovalnega procesa pokaže na pomembno povezavo cene z 
značilnostmi izdelka, značilnostmi tržnih poti in premoženjem znamke. Slika 6.5 
prikazuje seštevek teh štirih elementov, ki predstavljajo skupno vrednost. Ta vrednost, 
zaznana v očeh potrošnika, je pomembna za odločitev o nakupu (Arnett 2002).  

Cena je vedno v neposredni povezavi s še drugimi elementi izdelka, kjer sodi 
znamka v najmočnejši dejavnik nakupne odločitve.  

Slika 6.5 Dejavniki, ki vplivajo na nakup 

 
Vir: prirejeno po Arnet 2002. 

Kupci zaznavajo ceno na lestvici od prepoceni do predrago. Millerjeva postavlja 
pojem razumevanja cenovne občutljivosti v okvirčke ali bolje rečeno okna pričakovanj. 
Vsak kupec ima okno sprejemljivih cen za določen izdelek. Različni kupci imajo 
različne meje sprejemljivih cenovnih okvirov in povprečje njihovega razpona kaže, ali 
je neko tržišče bolj občutljivo na ceno ali manj. Pri postavljanju cen morajo marketinški 
strokovnjaki od potrošnikov pridobiti podatke in ugotoviti te cenovne razpone (Miller 
2006). 
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7 IZBIRA IN UTEMELJITEV ANALITIČNEGA ORODJA 

V našem primeru iščemo »pravo« ceno tako z vidika internih kot eksternih 
dejavnikov. Predvsem pa želimo ugotoviti cenovno ustreznost z vidika potrošnika, 
predvsem kupca izbranega izdelka v skupini izdelkov za vsakdanjo rabo. Ker dvomimo, 
da bi lahko potrošnik objektivno odgovoril na vprašanje, katera je prava cena izbranega 
izdelka, predvsem pa kakšna je zaznana vrednost, moramo uporabiti ustrezna metode, ki 
se bodo približale realni nakupni situaciji. Običajno respondenti ne odgovorijo iskreno, 
temveč se prilagodijo in odgovorijo tako, kot menijo, da bi raziskovalci radi slišali 
(Rapaille 2006, 14). Dodaten razlog za dvome pa izvira iz dejstva, da je cena zelo 
občutljiva tema in se vsiljuje predpostavka, da bo kupec raje v odgovor postavil nižjo 
ceno, ker bo menil, da si s tem postavi tudi v realnosti boljše izhodišče in bo izdelek 
dejansko cenejši.  

V teoriji in praksi smo analizirali, kaj so predhodniki uporabili pri opredelitvi cen 
različnih izdelkov, in izbrali dvoje primernih orodij za analizo izbranega primera. To sta 
metoda za merjenje cenovne občutljivosti PSM, poznana tudi pod imenom Van 
Westendorpova analiza, in metoda conjoint analize model izbire CBC. Obe metodi smo 
uporabili na istem vzorcu respondentov in sinteza obeh rezultatov predstavlja osnovo za 
zaključno sklepanje. 

Princip delovanja obeh metod predstavljamo v nadaljevanju. 

7.1 Predstavitev principa delovanja conjoint analize 

Po mnenju večine se je conjoint analiza v zadnjih treh desetletjih razvila v eno 
najpopularnejših oblik raziskovanja za potrebe razvoja novih izdelkov, ugotavljanja 
optimalnih cen izdelkov oziroma storitev, ocenjevanja pomembnosti lastnosti, ki tvorijo 
izdelek in prevladujejo pri nakupnem odločanju, ter ugotavljanju, kakšno oglaševanje je 
najbolj primerno za določene tržne segmente ter ali bodo spremembe izdelka oziroma 
storitve vplivale na preference potrošnikov in prodaji (Gustafsson 2007, Curry 1996, 
Orme 2006, Wind 2005, Wittink 1992). 

S conjoint analizo merimo in ugotavljamo, čemu dajejo porabniki prednost pri svoji 
izbiri izdelka ali storitve. Vsak izdelek tvori več značilnosti, kot so na primer: tržna 
znamka, barva, embalaža, pri avtomobilu hitrost, poraba goriva, velikost prtljažnika, 
poreklo in podobno.  

Tudi storitev lahko razčlenimo na več značilnosti, na primer: vstopnica za 
gledališče pomeni vrsto, kjer si bomo ogledali predstavo, žanr predstave, čas predstave 
in ne nazadnje možnost prigrizka in pijače med odmorom. Vse omenjene značilnosti so 
povezane s ceno. Porabnikov interes je praviloma izražen z željo po najvišji stopnji 
vsake, v izdelek vgrajene značilnosti za najnižjo ceno. Nasproten je interes ponudbe, ki 
stremi k doseganju najvišje možne cene z minimalnimi stroški. Metoda conjoint analize 
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temelji na dejstvu, da upošteva želene značilnosti in nas pripelje do izdelka ali storitve, 
ki vključuje najnižjo stopnjo posameznih značilnosti, ki jih uporabnik še sprejme, in 
minimalne stroške za ponudnika, ki so posledično izraženi v najnižji stopnji posameznih 
značilnosti izdelka ali storitve.  

Obstaja optimalna točka, kjer se porabniki strinjajo z določeno kombinacijo 
značilnosti in določeno ceno. Metoda coinjoint analize nam omogoča, da ugotovimo, 
kakšna sestava izdelka je optimalna za doseženo ceno. Porabniki na primer pri odločitvi, 
kaj jim pri avtomobilu pomeni večja hitrost ali poraba goriva, izberejo razmerje, ki jim 
za sprejemljivo ceno najbolj ustreza.  

Metoda conjoint analize temelji na psiholoških raziskavah, podprtih z 
matematičnimi modeli. Pionir metode je Paul Green, profesor marketinga na Wharton 
School of the University of Pennsylvania. Pričetki uporabe segajo v leto 1970. Paul 
Green je pred letom 1970 v reviji Journal of Mathematical Psychology zasledil članek, 
ki je predstavil možnosti uporabe conjiont metoda za temeljne oblike meritev. Leta 
1964 sta ga objavila matematična psihologa in statistika Luce in Tukey (Luce 1964). 
Skupaj s Raom sta razvila model, ki je imel praktično vrednost pri raziskovanju v 
marketingu, in sicer predvsem za razvoj novih izdelkov (Green 1971). V letu 1974 je 
tudi McFadden proučeval možnosti uporabe conjoint principa v delu »metode diskretne 
izbire, ki izhajajo iz ekonometrije«. McFadden je leta 2000 prejel Nobelovo nagrado za 
ekonomijo. Ostali pionirji te metode so še Richard Johnson, ustanovitelj podjetja 
Sawtooth Software (Johnson 1974), ki je razvil računalniško različico s sposobnostjo 
interaktivnega prilagajanja in je poznana pod imenom ACA (Adaptive Conjoint 
Analysis), in Jordan Louviere (Louviere 1983), ki je uvedel in razvil model CB 
(Choice-based) pristopov v conjoint analizi, ki smo ga uporabili tudi v našem 
empiričnem delu naloge. 

Green je prepoznal velik potencial v odgovoru na zapleteno vprašanje, kako 
ugotoviti, kateri elementi v percepciji potrošnika so ključni pri procesu nakupnih 
odločitev. Razvil je metodo, v kateri je s pomočjo kartic razstavil izdelek na relevantne 
lastnosti (atribute) in jih ponudil respondentom v ocenjevanje. Skupaj s soavtorjem 
Raom sta objavila zgodovinski članek »Conjoint Measurement for Quantifying 
Judgmental Judgmental Data« v reviji JMR – Journal of Marketing Research (Green in 
Rao 1971).  

Izvor besede je pogosto napačno interpretiran, in sicer, da respondenti napovedujejo 
prihodnost izdelka ali storitve (CONsiderd JOINTly). V resnici izvira pridevnik 
conjoint iz glagola »to conjoint« kat pomeni »joined together20« med seboj povezano.  

                                                
20 (1. Joined together; combined. 2. Of, consisting of, or involving two or more combined 

or associated entities; joint. – The American Heritage College Dictionary). 
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7.1.1 Princip delovanja 

Iz različnih virov lahko ugotovimo, da s to metodo merimo koristnost, ki jo kupec 
pripisuje različnim ravnem značilnosti izdelka. Anketiranci si ogledajo več domnevnih 
ponudb, ki nastanejo s kombinacijo različnih ravni značilnosti izdelka, in jih nato 
razvrstijo glede na svoje preference. Podjetje lahko na podlagi teh rezultatov ugotovi, 
katera ponudba je najprivlačnejša, ter oceni tržni delež in pričakovani dobiček (Kotler 
2004).  

Tržnik nato s pomočjo statističnega programa izračuna funkcije koristnosti v očeh 
porabnika za vsako značilnost izdelka ali storitve. Koristnost merimo v razponu, na 
primer, od nič do ena – čim večja je koristnost, tem močnejša je preferenca porabnika 
do določene različice značilnosti izdelka ali storitve. Pri tem gre za pomembno dejstvo, 
da merimo posamezne značilnosti med seboj povezane kot integralne dele posameznega 
izdelka ali storitve. Dejstvo je, da potrošnik vsako značilnost posebej vrednoti drugače 
kot v primeru, ko se odloča o stopnjah posameznih značilnosti, ki so povezane tudi s 
ceno izdelka. Tako lahko določimo tudi sorazmerno pomembnost vsake posamezne 
značilnosti za tega porabnika, to je razlika med najvišjo in najnižjo stopnjo koristnosti v 
zvezi z določeno značilnostjo. Čim večja je razlika, tem pomembnejša je značilnost.  

Če zberemo podatke o preferencah na ustreznem vzorcu ciljnih porabnikov, lahko 
te podatke uporabimo za oceno tržnega deleža, ki ga lahko doseže neka določena 
ponudba, upoštevajoč katero koli domnevo o odzivu konkurentov. Ni nujno, da podjetje 
zaradi upoštevanja stroškov uvede na trg ponudbo, ki obeta največji tržni delež. 
Najprivlačnejša ponudba za porabnike tudi ne pomeni vedno največje donosnosti. V 
nekaterih primerih raziskovalci namesto celotnega opisa ponudbe raje uporabijo samo 
dva dejavnika hkrati. Vprašanim na primer predstavijo tabelo s tremi različnimi cenami 
in tremi oblikami embalaže ter jih vprašajo, katera od kombinacij jim najbolj ugaja, 
katero bi postavili na drugo mesto in tako naprej. Nato jim pokažejo naslednjo tabelo, ki 
jo sestavljajo kompromisi med drugima dvema spremenljivkama. Pristop parov 
spremenljivk je laže uporabiti, če je na voljo več spremenljivk in več ponudb. Na drugi 
strani pa je manj realističen, ker se vprašani osredotočajo le na dve spremenljivki hkrati.  

V realni situaciji nakupovalnega odločanja so potrošniki postavljeni pred dilemo 
kompleksnega večjega števila določenih lastnosti/značilnosti izdelka. Izdelek ali storitev 
si tako predstavljamo kot seštevek lastnosti, ki jih vidimo kot sestavne dele. Vsak del 
ozirom vsaka lastnost pa ima večjo možno število ravni. Te ravni so stopenjske in se 
gibljejo od manj k več, ali pa je njihova različnost zgolj predmet okusa posameznika, 
kot na primer barva. Potrošnik je prisiljen vrednotiti ta niz značilnosti in koristi izdelka 
in se na podlagi celostnega spleta odločiti za nakup. Potrošnik pri tem med seboj 
primerja in celoten spekter vrednosti oziroma značilnosti in koristi izdelka hkrati. V tem 
procesu odločanja pripisuje težo določenim lastnostim izdelka ali storitve, kjer 
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posamezne lastnosti izdelka ali storitve pridobijo večjo pomembnost (težo) v primerjavi 
z drugimi. Vendar ima še tako sofisticiran potrošnik večkrat težave izraziti, kaj je 
pravzaprav gonilo za nakup določenega izdelka oziroma storitve. Proces odločanja se 
pogosto odvija kot zapleten proces primerjanja, vrednotenja in kompromisov (Johnson 
2002). 

Potek delovanja conjoint analize si oglejmo na hipotetičnem primeru. Ugotoviti 
želimo preference pri nakupu soka pri enem samem potrošniku. Vzemimo 
poenostavljeni izdelek: sadni sok. Sestavljen je iz treh lastnosti. Te so tržna znamka, 
okus in cena. Vsaka od lastnosti ima po tri ravni. Na lestvici od manj k več je mogoče 
obravnavati le ceno kot razmernostno spremenljivko, ostali dve lastnosti pa sta 
nominalni. Vendar ima uveljavljena tržna znamka za določenega respondenta veliko 
vrednost v primerjavi z drugo, ki je relativno nepoznana. 

Potek delovanja conjoint analize: oblikujemo izdelke, ki jih označujejo različne 
kombinacije značilnosti, kar poimenujemo »koncepti izdelkov«. Respondentom 
ponudimo te koncepte izdelkov v izbiro oziroma ocenjevanje. Na podlagi ocen 
respondentov izračunamo, koliko posamezna lastnost prispeva k preferenci izdelka. 
Analize poteka v štirih korakih: 

1. Seznam lastnosti in njihovih ravni. V tem koraku skrbno pripravimo seznam 
lastnosti, ki tvorijo nek izdelek, in ravni posamezne lastnosti. 

2. Zbiranje podatkov – anketiranje. Izvedba poteka v obliki ankete s pomočjo 
vnaprej pripravljenih kartic ali pa s pomočjo računalniškega programa. 

3. Izračun deležev koristi. Pomeni statistično obdelavo pridobljenih podatkov. 
4. Tržna simulacija. Omogoča simulacije s spreminjanjem lastnosti in merjenjem 

sprememb v preferencah. 

V našem primeru smo izbrali tri vrste sadnih sokov treh tržnih znamk – jabolko, 
ribez in marelica znamk Fructal, Rauch in Presad. Cenovni razpon pa smo postavili od 
0,8 do 1,6 evra. Lastnosti izbranega izdelka in njihove ravni so prikazan v tabeli 7.1.  

Tabela 7.1 Seznam lastnosti za primer jabolčnega soka 

Znamka Okus Cena 
Fructal Jabolko 0,8 EUR 
Rauch Ribez 1,2 EUR 
Presad Marelica 1,6 EUR 

 
Izbrani seznam lastnosti nam omogoča 3x3x3=27 možnih sokov. Pomembno je, da 

nam v conjoint analizi ni treba preverjati vsake kombinacije. 
Če opravimo anketo brez računalnika, po klasični metodi, si pomagamo s tabelo, 

kjer sistematično razvrstimo vse lastnosti. Če bi uporabili računalniško tehniko, to 
opravi računalniški program. 
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Slika 7.1 Prikaz konceptov izdelkov na karticah 

 

Slika 7.1 prikazuje koncepte izdelkov, kjer ima vsak s križcem označene lastnosti. 
Vsaka lastnost, kot lahko vidimo na sliki, nastopi v treh konceptih izdelka ali na treh 
karticah, kot je to označeno na vertikalni osi. Prva kartica torej predstavlja koncept 
izdelka, ki je Presad, marelični sok, za ceno 1,2 EUR na kartici #1. 

Optimalno pripravljen načrt, kot je to v prikazani tabeli, zagotavlja, da se vsaka 
lastnost pojavi enkrat v kombinaciji z vsemi drugimi lastnostmi. Znamka Fructal se 
pojavi v treh različnih okusih in prav tako v treh različnih cenah. Enako velja tudi za 
ostali dve znamki. Takšen, tako imenovani, ortogonalen model je uravnotežen in nam 
omogoča neodvisno izbiro. 

Naslednji korak predstavlja ocenjevanje. Respondentom ponudimo v izbiro devet 
možnih konceptov izdelkov, opredeljenih na karticah, kjer mora znotraj lestvice od 1–
10 oceniti ustreznost izdelka glede na svoje preference.  

Ocena 10 pomeni izdelek, ki odlično zadovoljuje njegova pričakovanja, medtem ko 
ocena 0 pomeni, da izdelek ne ustreza njegovim potrebam. 

Da bi lahko nadaljevali predstavitev principa delovanja analize, moramo izpolniti 
vsaj en anketni vprašalnik, to je oceniti predstavljene kartice. Ocene bodo temeljile na 
stimulaciji stališča hipotetičnega respondenta. Simulirali bomo stališče respondenta, ki 
preferira znamko Fructal, ima najraje okus jabolka, okus marelice zanj sploh ni 
sprejemljiv, ker mareličnega soka ne pije, in cena ni najbolj pomemben dejavnik pri 
nakupni odločitvi. Seveda na določeni ravni vpliva na odločitev. Na primer, da imamo 
na voljo dve vrsti jabolčna soka neznanih znamk. V tem primeru se bo naš respondent 
odločil za cenejšega. Pri tem velja omeniti, da to ni vedno nujno. V praksi obstaja tudi 
možnost, da se respondent v takšnih situacijah odloči za dražjega, saj pričakuje, da bo 
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dražji tudi boljši. Naše odločitve temeljijo na prvi predpostavki, da se odločamo za 
cenejše možnosti. 

Slika 7.2 Razvrstitev konceptov v kartice 

 
Vir: prirejeno po Orme 2006, 10. 

Zato je naš hipotetični respondent konceptu na kartici #6 in #7 namenil največ, to je 
10 točk, koncepti, kjer nastopa okus marelice, so zanj nesprejemljivi, zato jih je rangiral 
z 0 točkami, ostalim konceptom pa je na podlagi opisanih izhodišč dodelil 2, 4, 6 in 8 
točk. Slika 7.3 prikazuje ocene, predstavljene v polju rang. 
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Slika 7.3 Ocene ponujenih konceptov 

 

 Na podlagi prikazanih ocen smo izračunali range ocen koristi. Višja ocena pri 
posamezni koristi pomeni višji rang pomembnosti. Jabolko na primer dosega najvišjo 
raven, saj je bil v izhodišči izpostavljen pogoj in sta bila koncepta z ravnjo jabolk 
ocenjena z najvišjo oceno. Marelica je izključevala izbor, zato so bili vsi koncepti 
ocenjeni z 0, kar se posledično odraža tudi v našem izračunu. Marelica nima točk in 
hkrati predstavlja najnižjo raven lastnosti okus. 

Slika 7.4 Ocene koristi 

 

Izračun pomena posameznih koristi temelji na dejstvu, da je vsaka raven lastnosti v 
konceptih izdelka vsaj enkrat v povezavi z vsemi drugimi lastnostmi. Slika 7.4 kot 
primer prikazuje jabolko v povezavi z vsemi znamkami in z vsemi cenami. 
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Slika 7.5 Ocene ponujenih konceptov 

 

Izračun pomembnosti za posamezne ravni lastnosti dobimo, če od najvišje ocene 
odštejemo najnižjo oceno. Na primer okus ima najvišjo oceno 9,33 in najnižjo 0.  

Tabela 7.2 Prikaz pomembnosti (uteži) za lastnost okus 

Okus  
Jabolko 9,33 
Ribez 5,33 

Marelica 0,00 
 
V primeru izračuna pomembnosti (teže) pri lastnosti »okus« odštejemo 0 od 9,33 in 

dobimo vrednost 9,33. Kaj to pomeni v našem primeru, vidimo, ko izračunamo »težo« 
vsake lastnosti v strukturi izdelka. 

Izračun za vsako lastnost, prikazano v tabeli 7.3, opravimo na enak način. Tako 
dobimo ocene razlik med najvišjimi in najnižjimi ocenami posameznih lastnosti in s tem 
»težo« ali pomembnost posamezne lastnosti izdelka. V našem primeru je to okus, ker 
smo na začetku opredelili preferenco okusu jabolka in izključili okus marelica. Z utežjo 
9,33 ima torej okus absolutno največji pomen med obravnavanimi lastnostmi. 

Tabela 7.3 Prikaz pomembnosti (uteži) za vse lastnosti 

Znamka  Okus  Cena  
Fructal 5,33  Jabolko 9,33  0,8 EUR 4,00 
Rauch 4,67  Ribez 5,33  1,2 EUR  5,33  
Presads 4,67  Marelica 0,00  1,6 EUR 5,33  

 
Tabela 7.4 prikazuje rezultate izračuna pomembnosti za vsako lastnost in odstotni 

delež, ki predstavlja relativno pomembnost med izbranimi lastnosti. Odstotni delež 
izračunamo tako, da utež delimo s seštevkom vseh uteži in pomnožimo s sto.  
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Tabela 7.4 Prikaz pomembnosti posamezne lastnosti in odstotnih deležev 

Znamka 0,67 6 % 
Okus 9,33 82 % 
Cena 1,33 12 % 

 11,33  
 
Tako ugotovimo, da je za našega hipotetičnega respondenta ključnega pomena okus 

soka. Pri izbiri to predstavlja kar 82 % nakupne odločitve. Manj pomembna je cena – 
18 % in še manj znamka izdelka – 12 %. 

Ker smo na začetku primera določili izhodišče, da respondent najraje pije jabolčni 
sok in mareličnega sploh ne bo izbral v nobenem primeru, je takšen rezultat povsem 
logičen. 

Za pridobitev relevantnih in verodostojnih rezultatov je pri metodi conjoin treba 
upoštevati nekaj pravil: 

 Ravni posameznih lastnosti morajo dejansko predstavljati le raven lastnosti ne 
pa obravnavati ravni različnih lastnosti. 

 Ravni morajo biti smiselno in jasno opredeljene. Raven drago in 100 denarnih 
enot ne moremo medsebojno primerjati, zato tudi ne moremo pričakovati 
relevantnih rezultatov. 

 Število ravni znotraj ene lastnosti ne sme biti preveliko. Optimalno število 
ravni, kadar raziskujemo več lastnosti, je tri do pet. Zlasti pri cenah se 
raziskovalci ujamejo v past čim bolj jasne opredelitve preferenčne cene in 
respondentu ponudijo preveč cen. S tem ustvarijo prej zmedo kot korist. Bolje 
je smiselno opredeliti cenovne ravni v manjšem številu. S tem dosežemo tudi 
bolj jasen odziv potrošnika na cenovne razpone. 

7.1.2 Simulator kot uporabno orodje za iskanje optimalnih kombinacij in 
ogovorov na »what if« vprašanja  

V primeru uporabe računalniškega programa lahko izvajamo simulacije različnih 
konceptov izdelkov in s spremembami lastnosti ugotavljamo spremembe v preferencah. 
Slika 7.6 prikazuje simulacijo treh izdelkov, pri katerih smo zajeli vse tri znamke v 
okusu jabolko in Fructalu določili najnižjo ceno, to je 0,8 EUR. V tej kombinaciji 
ponujenih treh izdelkov ima na podlagi podatkov obravnavanega hipotetičnega 
respondenta Fructalov jabolčni sok 79 odstotni preferenčni delež, ostala dva pa pri ceni 
1,6 EUR vsak po 11 odstotnega. 
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Slika 7.6 Prikaz preferenčnih deležev pri različnih cenah 

 

V naslednjem koraku smo ceni ostalima znižali iz prejšnjih 1,6 EUR na 0,8 EUR. V 
tem primeru se preferenčni deleži spremenijo. Preferenca Fructalovega soka je samo še 
49 odstotkov, ostala dva izdelka pa sta pridobila in imata sedaj 25 odstotni preferenčni 
delež. 

Slika 7.7 Prikaz preferenčnih deležev pri isti ceni 

 

S prikazanim načinom preiskovanja, kaj se zgodi (»what if«), če določeni lastnosti 
zvišamo ali znižamo raven, poiščemo optimalne rešitve. S tem dobimo kombinacije 
ravni vsake lastnosti, ki sestavlja izdelek, in jih prilagodimo najvišji možni preferenci 
proučevanega izdelka. 

7.1.3 Opis metode izbire – CBC21 

Med različnimi pripomočki za izvedbo conjoint analize smo izbrali računalniško 
podprt modul CBC proizvajalca Sawtooth Software. Metodo uvrščajo med diskretne 
(Pinnell 1996, Bhaskaran 2007) in je v zadnjem času izjemno priljubljena. Koncept 
izbiranja ponujenih opcij je najboljši približek realnih nakupnih situacij, ki so tudi dokaj 
enostavne in hitro razumljive. Vključuje tudi možnost, da respondent ne izbere ničesar 
od ponujenega, če meni, da zanj ni sprejemljivo.  

Izbira metode mora temeljiti na osnovi razumevanja procesa nakupovalnega 
odločanja in mora odsevati približek realne tržne situacije (Orme 2007). Ko želimo 
izmeriti medsebojno interakcijo lastnosti izdelka in imamo možnost uporabiti pri 
anketiranju vnos odgovorov v računalnik ali pa izvesti anketo po internetu, je CBC 
metoda najbolj ustrezna. 

                                                
21CBC – Choice Based Conjoint 
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7.2 Predstavitev delovanja analize cenovne občutljivosti po metodi Van 
Westendorpovega modela PSM  

Postavitev cen za določen izdelek ali storitev je za tržnike ena izmed najtežjih 
odločitev. Problem je še večji, ko je treba postaviti ceno za nov produkt. To pa zato, ker 
izdelka potrošniki še ne poznajo, merila za ceno ni in odločitev za nakup ni znana. 
Previsoka cena bi odbila potrošnike, prenizka pa onemogočila razvoj in rast podjetja. 

Prvo vprašanje, ki si ga moramo zastaviti, je usmerjeno v pretekle podatke oz. 
indikatorje glede tega, kaj se je dogajalo s prodajnimi količinami ob spremembah cene. 
Pretekli podatki podajo uporabne rešitve, vendar morajo biti previdno obdelani, še 
posebej, če je rezultat sprememb cen malenkosten kot posledica sprememb cen 
konkurentov v istem času. Naslednji problem s preteklimi podatki je prav v tem, da so 
pretekli. Naš cilj stremi k napovedovanju trendov v prihodnosti in napovedovanju 
sprememb. 

Edina zanesljiva pot za pridobitev informacije o cenovni elastičnosti je oblikovati 
situacijo, v kateri so kupci izpostavljeni realnim cenovnim spremembam z realnim 
povpraševanjem. To je tako rekoč nemogoče, zato uporabljamo najboljše alternative. 

Za uspešen način ugotavljanja cenovne občutljivosti različni viri (Bailey 2001, 
Draeger 2006, Hague 2004, MarketVision Resuarch 2003, Socratic Technologies 2005) 
navajajo metodo, ki jo je razvil v sedemdesetih letih 20. stoletja nizozemski ekonomist 
Peter H. Van Westendorp. Ocenjujejo jo kot učinkovito in dokaj preprosto metodo za 
ocenjevanje zaznavanja cen pri potrošnikih. Temelji na predpostavkah, da obstaja polje 
cen med najvišjo ceno, ki jo je potrošnik pripravljen odšteti za določen izdelek, in med 
najnižjo, kjer potrošnik še vedno ni v dvomu glede kakovosti izdelka. Metoda je 
poznana pod imenom PSM22 – merjenje cenovne občutljivosti.  

                                                
22 Price Sensitivity Measurement – merjenje cenovne občutljivosti. 
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Slika 7.8 Gabor-Grangerjev model optimalne cene 

 
Vir: Hague 2004, 4. 

Po mnenju Haguea (2004) je predhodnik PSM-ja model, ki sta ga razvila 
ekonomista Gabor in Granger v šestdesetih letih 20. stoletja. Osnova je anketiranje 
kupcev z vprašanji, pri kakšni ceni, bi bili pripravljeni kupiti določen izdelek. Cena se 
na lestvici povečuje, respondenti pa s svojimi odgovori tvorijo osnovo za padajočo 
krivuljo povpraševanja. Na podlagi te krivulje v kombinaciji s krivuljo prihodka, ki je 
izražena v obrnjeni črki u, ugotovimo optimalno ceno za posamezen izdelek ali storitev. 
Optimalno ceno določa maksimum krivulje prihodka. 

7.2.1 Štiri ključna vprašanja 

Mnogo bolj sofisticirana od Gabor-Grangerjeve metode je Van Westendorpova 
analiza, kjer respondetom zastavimo vprašanja: 

1. Katera cena na lestvici je za ta izdelek tako visoka, da ga kupite in ste 
prepričani, da je bil poceni? 

2. Katera cena na lestvici je za ta izdelek tako visoka, da ga kupite, vendar se 
zavedate, da ji bil drag? 

3. Katera cena na lestvici je za ta izdelek tako nizka, da podvomite v njegovo 
kakovost in ga ne bi več kupili? 

4. Katera cena na lestvici je za ta izdelek tako visoka, da se začnete spraševati o 
njegovem nakupu in ga ne bi več kupili? 

Osnova za izdelavo Van Westendorphovega PSM modela temelji na dveh 
predpostavkah. Prva je, da potrošniki določene cene, ki se pomikajo po cenovni lestvici 
od nizkih proti srednjim cenam, sprejemajo kot ugodno, »pričakovano ceno«, nabor cen, 
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ki se na lestvici pomika od srednje cenovne ravni proti visokim cenam, pa kot »drago«, 
visoko ceno. 

Slika 7.9 Indiferenčna cenovna točka 

 
Vir: Hague 2004, 4. 

Stičišče krivulj, kjer respondenti označujejo podane cene kot poceni in drago, pa 
predstavlja indiferentna cenovna točka, ki ponazarja primerno ceno za izdelke tržnega 
vodje, to je ceno, ki so jo po Van Westendorpu potrošniki še pripravljeni plačati. 
Sečišče krivulj predstavlja indiferentna cenovna točka (ICT) in temelji na dosedanjih 
izkušnjah potrošnikov o cenovnih ravneh na tržišču. Ta tako imenovana pričakovana 
cenovna raven cen se spremeni le ob spremembi ostalih tržnih razmer. 

Druga predpostavka temelji na dejstvu, da potrošniki določene zelo nizke cene 
ocenjujejo kot prenizke in na drugi strani določene visoke cene za previsoke. Delež 
potrošnikov, ki so označili posamezne cene za prenizke, in delež respondentov, ki so 
ocenili določene cene za previsoke, kažeta krivulji prepoceni in predrago. 

Stično točko teh krivulj, kjer enako število respondentov ocenjuje določeno ceno za 
prepoceni in predrago smo označili z OCT – optimalno cenovna točko.  
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Slika 7.10 Optimalna cenovna točka 

  

Vir: Hague 2004, 5. 

7.2.2 Štirje cenovni mejniki 

Če oba predstavljena modela združimo, dobimo graf, ki nam pokaže polje 
sprejemljivih cen ali polje konkurenčnih cen, kot so ga poimenovali v Socratic 
Technologies (2005). Polje se razprostira med stičišči omenjenih krivulj, ki vedno 
predstavljajo enako število raspondentov za dve trditvi.  

Navedene točke predstavljajo: 

 ICT – indiferentno cenovno točko. 
To je točka, v kateri je delež respondentov, ki so ocenili ceno kot prepoceni, 
enaka deležu respondentov, ki so ocenilo ceno za predrago. Glede na Van 
Westendorpa to predstavlja srednjo ceno, ki bi jo plačali potrošniki, oziroma 
ceno pomembnega izdelka ali storitve. ICT je odvisna od potrošnikovih 
izkušenj s cenovnimi stopnjami na trgu in se spreminja z razmerami na trgu. 

 OCT – optimalna cenovna točka predstavlja točko priporočene cene. 
Mnogokrat sta si točki OCT in ICT zelo blizu, še posebno, če je relevantna 
raven cen za primerjanje izdelkov ali storitev znotraj trga omejena.  

 TMC – točka mejne nizke cene – je točka, v kateri je deležk respondentov, ki 
občutijo določeno ceno za prenizko, enak deležu respondentov, ki bi na vsaki 
cenovni točki našli ceno, s katero ne bi tvegali (Socratic Technologies 2005). 

 TMD – točka mejne dragosti ali mejna točka najvišje cene. Pri tej točki se 
potrošnik prične spraševati o smiselnosti nakupa določenega izdelka.  
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Slika 7.11 Polje sprejemljivih cen v modelu Van Westendorp 

 
Vir: prirejeno po Draeger 2006.  

Slika 7.11 prikazuje polje sprejemljivih cen, ki se razprostira od točke mejne 
prenizke cene do točke mejne previsoke cene. Znotraj prikazanega polja je smiselno 
oblikovati ceno, ki se lahko giblje v obe smeri glede na strategijo trženja določenega 
izdelka ali storitve. Pri različnih izdelkih je širina polja sprejemljivih cen lahko širša ali 
ožja, kar nam omogoča več ali manj manevrskega prostora pri določanju cen.  

7.2.3 Polje ustrezne ali sprejemljive cene 

Polje sprejemljivih cen je torej kombinacija štirih točk, ki hkrati tvorijo priporočilo 
za odločitev o cenah glede na tržno strategijo, položaj izdelka na tržišču in tržne 
razmere. Tabela 7.5 prikazuje točke, ki jih tvorijo križanja krivulj (MarketVision 
Research 2003). 

Če smo ali želimo postati tržni vodja, si bomo ceno postavili na robu polja pri točki 
TMD, kot tržni sledilec ali pri nadomestnih izdelkih (substitutih) pa je bolj smiselno 
razmišljati o ceni, ki se približuje točki TMC. 
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Tabela 7.5 Polje sprejemljivih cen v modelu Van Westendorp 

 Poceni Prepoceni 
D

ra
go

 ICT 
Indiferentana cenovna točka je točka, 
v kateri enako število respondentov 
meni, da je izdelek (storitev) poceni in 
da je drag. 

TMC 
Točka mejne prepocenosti je točka, v 
kateri enako število respondentov 
meni, da je izdelek (storitev) ali drag 
ali prepoceni. 

Pr
ed

ra
go

 TMD 
Točka mejne dragosti je točka, v kateri 
enako število respondentov meni, da je 
izdelek (storitev) ali predrag ali 
poceni. 

OCT 
Optimalna cenovna točka je točka, v 
kateri enako število respondentov 
meni, da je izdelek (storitev) ali 
predrag ali prepoceni. 

Vir: MarketVision Research 2003. 

7.2.4 Točka prenizke cene 

Grafični prikaz cenovnih gibanj kot odraz pogleda potrošnikov na določeno ceno pa 
ima velike zasluge tudi kot pripomoček, ki nam zagotavlja poglobljeno razmišljanje o 
tem, kaj se dogaja z izdelki ali storitvami, če jim postavimo nizko ceno. 

Kot smo lahko videli, imamo opravka s ceno, ki jo potrošnik ocenjuje kot prenizko. 
V grafu vidimo, kako se giblje delež respondentov, ki ocenjujejo ceno za prenizko. Kaj 
sploh je prenizka cena? V teoretičnem delu smo jo opredelili kot psihološko posledico 
zaupanja in kredibilnosti. Potrošniki pri prenizki ceni preprosto ne verjamejo v možnost 
brezhibnega izdelka. Pojavijo se dvomi o kakovosti. Pri izdelkih vsakdanje rabe je to 
največkrat rok uporabe ali pa celo verodostojnost znamke. Pomislijo na ponaredek. Pri 
dražjih izdelkih dvomijo v pravno verodostojnost, pomislijo, da ji bil izdelek ukraden in 
podobno.  

Zato terja področje pod točko mejne prepocenosti TMC zelo resen razmislek, ali 
sploh obstaja kakšna tržna taktika, ki bi lahko prispevala k pozitivnemu rezultatu pri 
odločitvi, da znižamo ceno pod to točko. Točka TMC predstavlja nek cenovni zlom in 
bi jo tržniki morali poznati, še posebej pri določanju akcijskih cen pri pospeševanju 
prodaje, ki temeljijo na časovno omejenih zniževanjih cen ozirom popustih.  

7.2.5 Točka previsoke cene 

Enako zanimiva in pomembna je tudi krivulja, ki kaže delež respondentov, ki 
označujejo določene cene kot previsoke. Pri tem razumemo, da potrošnik skuša realno 
oceniti vrednost, ki jo dobi za določeno ceno. Tudi pri visokih cenah je pomemben 
psihološki vidik, ki utrjuje določeno kakovost izdelka ali storitve v zavesti potrošnika. 
In tudi pri tem razponu ugotavljamo mejnik, ko potrošniki za določeno kakovost niso 
več pripravljeni plačati tako visoke cene. 
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Taktična odločitev o dvigu cene ob zgornji meji, to je točki TMD – točki mejne 
predragosti, je lahko tudi preveliko povpraševanje (Kotler 2004). Ko podjetje ni 
sposobno zagotoviti dovolj velikega števila izdelkov ali storitev, lahko uporabi ukrep 
dviga cene in se približa točki TMD. Enako kot v primeru točke prenizke cene je tudi 
pri primeru previsoke cene treba skrbno pretehtati, kje je še dopustna meja višje cene, ki 
ne bo povzročila prevelikega zmanjšanja povpraševanja in dolgoročne izgube 
potrošnikov v večji meri, kot smo si želeli. 

Zato obstaja tudi za poznavanju zgornje cenovne meje, točke TMD, več tehtnih 
razlogov. 

7.2.6 Prednosti in slabosti metode Van Westendorp 

Izkušnje, pridobljene s študijami, ki so jih opravili pri Socratic Tehnologies (2005), 
kažejo, da metoda Van Westendorp zagotavlja rezultate, ki so zelo podobni tistim v 
realnem svetu. 

Omenjena tehnika se uporablja v obliki anketiranja z vprašanji o ceni izdelka 
oziroma storitve in zahteva od respondenta, da rangira vsako ceno na lestvici od 
najcenejše do najdražje. Težave nastopijo pri klasični obliki anket – papir/svinčnik, ker 
dopušča, da respondenti označijo cenovni rang »prepoceni« više kot cenovni rang 
»poceni« in podobno pri rangih »drago« in predrago«. 

Računalniške tehnike ta problem v celoti odpravljajo, saj respondentu ne dovolijo 
naslednjih korakov, če pride do nesmiselnih odgovorov. 

Vsekakor je treba poudariti, da PSM in s tem tudi Van Westendorpov pristop 
ugotavljanja pravih cen ne prikaže realnega nakupovalnega procesa. Poleg tega 
preizkuša respondentovo poznavanje cenovnih stopenj določenega izdelka ali storitve. 
Posledica tega zanašanja na potrošnikovo povezovanje s cenami je dvolično. Po eni 
strani rezultati slonijo na stopnji poznavanja cenovnih ravni za obravnavani izdelek ali 
storitev. Če respondenti nimajo dobrih izkušenj, ta metoda običajno povzroči 
podcenjevanje izdelka in hkrati zavračanje ravni višje cene »premium price«. In kot 
druga stran – rezultati nihajo glede na spremembe na trgu (MarketVision Research 
2003, 4). 

Slabost metode je tudi, da postavljamo vprašanja neposredno in respondente 
sprašujemo, koliko so pripravljeni plačati za določen izdelek ali storitev. Nekateri 
raziskovalci verjamejo, da bi bili bolj učinkoviti, če bi vprašanja osredotočiti bolj na 
vedenje kot na ceno. Drugi raziskovalci so se poskušali nasloniti na nekatere od teh 
zaskrbljujočih dejstev z oblikovanjem PSM-ja; po mnenju MarketVision Research 
(2003) neuspešno. Nihče ni uspel s popravljanjem osnovnih napak te metode.  

Glavni razlogi, ki lahko povzročijo slabe in nerealne rezultate in privedejo do tega, 
da ta metoda ni uspešna, so: 
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 pomanjkljive informacije o produktu, 
 pomanjkljivo znanje respondentov o primerljivih cenah na trgu, 
 nejasnost, vezana na pozicioniranje izdelka ali storitve na trgu. 

Večina teh točk je lahko razrešena skozi sistematično predhodno seznanitev in 
osveščanje respondenta pred anketiranjem (Socratic Technologies). 

Nekatere raziskave kažejo, da je sprejemljiv cenovni rang tako prenizek kot tudi 
previsok. V raziskavah se domneva, da se lahko potrošniki šele ko imajo zadostne 
informacije o izdelku ali storitvi strinjajo s tem, kaj je smiselna cena zanj. 

Zato je eden izmed razlogov, zakaj je metoda lahko neuspešna, v tem, da ljudje 
nimajo izkušenj oziroma poznavanja izdelkov v določenih kategorijah (Socratic 
Technologies 2005). 

Ne glede na vsa navedena dejstva predstavlja Van Westendorpov PSM preprosto 
metodo tako za izvajanje kot tudi za razumevanje. Poleg tega je njena uporaba le redko 
priporočena kot metoda za zanesljivo definiranje cene določenega izdelka ali storitve. 
Uporabimo jo kot orodje za merjenje potrošnikovega dojemanja in pričakovanja glede 
cen določenih izdelkov ali storitev.  
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8 OCENA CENOVNE USTREZNOSTI IZDELKA POLI 

8.1 Opredelitev raziskovalnega problema  

V izhodišču naloge smo izpostavili problem iskanja »prave« cene. V raziskavi 
bomo z izbranim analitičnim orodjem odgovorili na zastavljamo vprašanje, ali ta cena 
lahko zadovolji vse tri vidike cene. Pri analizi bomo uporabili tudi podatke o tržnih 
deležih in cenah izdelkov na prodajnih policah. S tem bomo zagotovili vzajemnost 
ekonomskega in marketinškega vidika, ki smo ga razdelili v obravnavo analize 
konkurence in psihološke vrednosti izdelka v percepciji potrošnika.  

Na slovenskem tržišču je moč v skupini izdelkov vsakdanje rabe zaslediti več 
izdelkov, ki imajo vodilni tržni delež. Tako visokih tržnih deležev na razvitih tržiščih 
praktično ne zasledimo. Razlogov za to je več. Zagotovo je pomemben dejavnik tudi 
večletna zaprtost tržišča in pomanjkanje konkurence. Drugi razlog je visoka kakovost in 
odlična prilagojenost lokalnemu okusu. Pri vseh so prisotna vlaganja v tržišče in visoka 
stopnja oglaševanja. Večino najbolj uspešnih izdelkov spremlja tudi visoka cena. 
Postavlja se vprašanje, ali so cene teh izdelkov ustrezne. Ali je smiselno razmišljati o 
zniževanju cene in s tem o dodatnem povečanju prodajne količine? 

8.2 Opis izdelka 

Poli po svojih generičnih lastnostih sodi v skupino izdelkov piščančjih posebnih 
salam. Perutnina Ptuj, d. d., je pred tridesetimi leti prva v širšem evropskem prostoru 
začela izdelovati piščančjo posebno salamo. Potrošniki so jo dobro sprejeli in vse do 
danes, kljub številnim sledilcem, ki so ponudili podobne izdelke tako na slovenskem 
trgu kot na ostalih trgih bivše Jugoslavije, Poli še nima pravega konkurenta.  

S skrbno načrtovano identiteto, premišljeno osnovno širino tržne znamke, 
prodorom na tuje trge in prepoznavnim oglaševanjem je tržna znamka Poli sčasoma 
postala eden izmed najmočnejših izdelkov podjetja in je na tržišču že preko trideset let. 
Na slovenskem tržišču dosega preko 40 % količinski tržni delež in preko 50 % vrednosti 
v svoji skupini, to je v skupini perutninske posebne salame. Izdelek zagotovo sodi med 
najbolj uveljavljene slovenske tržne znamke. Poleg domačega trga je prisoten tudi na 
Hrvaškem, v Bosni in v Srbiji. Postopno se uveljavlja tudi na drugih vzhodnih in 
zahodnih tržiščih. Odlikuje jo visoka generična kakovost. Tržna znamka Poli se ponaša 
z visoko psihološko vrednostjo, kar pomeni, da potrošniki pričakujejo izdelek najboljše 
kakovosti in so zato pripravljeni to tudi plačati. V procesu segmentacije tržišča so skoraj 
vse ciljne skupine pokazale široko priljubljenost. Pri vseh starostih in pri obeh spolih je 
zaznana kot izdelek, ki si ga občasno moraš privoščiti. Visoko stopnjo prepoznavnosti 
in priljubljenosti je dosegla pri mlajši populaciji. 
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Kljub konkurenci, ki se je razvila v zadnjem desetletju, dosega na tržišču ceno, ki je 
v njeni skupini najvišja in se razlikuje od najcenejših konkurentov ali substitutov tudi 
trikratno.  

8.3 Cilji cenovne analize 

Tudi v primerih močnih tržnih znamk in vodilnega položaja na tržišču mora 
vodstvo preverjati ustreznost cene v percepciji potrošnika. Zato je bila primarna naloga 
raziskave ugotoviti, kakšna je percepcija cene pri potrošnikih, ki so kupci in porabniki 
izdelka.  

Cilj raziskave je bil ugotoviti, kakšna bi bila ustrezna cena piščančje posebne 
salame Poli z vidika potrošnika. Zanimalo nas je, ali potrošniki zaznavajo trenutno ceno 
kot pričakovano, ali bi bilo smiselno znižati ceno izdelku in s tem povečati količinsko 
prodajo. 

Poslovna odločitev o znižanju cene bi imela dolgoročne posledice. Posledično bi 
vplivala na percepcijo kakovosti, še posebej v primerjavi s konkurenco. Na voljo pa so 
še občasne akcije cenovnega znižanja, ki bi povzročile periodične povečane nakupe. 
Zato je bilo treba ugotoviti tudi, kakšna je cenovna elastičnost povpraševanja pri 
izdelkih v skupini posebnih piščančjih salam. 

8.4 Analiza percepcije potrošnikov z metodo CBC 

Da bi ugotovili, kakšna je cenovna občutljivost referenčnega izdelka in celotne 
kategorije, smo izvedli conjoint analizo. Izdelku – piščančja posebna salama – smo 
opredelili dve lastnosti, ki sestavljata ta izdelek, in sicer tržna znamka in cena. Drugih 
lastnosti v raziskavi nismo upoštevali. Embalaža je pri tovrstnih izdelkih zelo podobna, 
teža je prav tako pri vseh izdelkih primerljiva, okus pa je del percepcije, povezane s 
tržno znamko in ga ni smiselno preverjati v slepem testu. V tej analizi se v vprašanje 
prepoznavnosti in kakovosti okusa nismo poglabljali. 

8.4.1 Vzorec 

Namensko smo izbrali vzorec 50 žensk, starih med 35 do 45 let, mamic z otroki, da 
bi ustrezal populaciji uporabnikov.  

Na uvodno vprašanje, katere tržne znamke, vključene v raziskavo, poznajo in/ali jih 
tudi bolj ali manj pogosto kupujejo, ugotavljamo, smo ugotovili ustreznost vzorca. 
Vidimo, da se Poli uvršča izjemno visoko. Vsi respondenti jo poznajo in kar 98 % od 
njih jo tudi bolj ali manj pogosto kupuje. Pridobljeni rezultat potrjuje ustreznost 
izbranega vzorca. Namenski vzorec uporabnikov izdelkov piščančje posebne salame in 
dobro poznavanje tržne znamke Poli nam je v nadaljevanju služil za ugotavljanje 
cenovne senzibilnosti.  
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Poleg izjemno visoke stopnje poznavanja salame Poli ugotavljamo, da so na trgu še 
trije izdelki, ki izkazujejo stopnjo dobrega poznavanja in tudi pogostih nakupov. Kot je 
prikazano v sliki 8.1, so to še izdelki B, C in D. Trije konkurenti pa so slabše poznani in 
jih tudi manj pogosto kupujejo.  

Slika 8.1 Stopnja poznavanja in nakupa izdelkov, vključenih v raziskavo 
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8.4.2 Zasnova raziskave 

Respondentom je bila ponujena možnost izbire med sedmimi tržnimi znamkami in 
sedmimi cenami. V analizo smo vključili Poli in še šest drugih tržnih znamk, ki jih 
zaradi poslovnih skrivnosti v tej nalogi predstavljamo s črkami B, C, D, E, F in G. 
Obravnavani izdelki predstavljajo pretežni del ponudbe v skupini izdelkov piščančjih 
posebnih salam na slovenskem tržišču.  

Druga v analizo vključena lastnost je cena. Tudi ta ima sedem ravni, ki 
predstavljajo razpon od 1 EUR do 2,8 EUR v enakomernih razmikih. 

Če bi vsako znamko predstavili v vsaki ceni, bi to pomenilo 7x7=49 konceptov, kar 
bi v analizi predstavljalo preveliko število možnih kombinacij, posledično tudi 
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preveliko število konceptov, zato smo pripravili tabelo s sedmimi koncepti, kjer je vsaka 
raven vsake lastnosti vključena vsaj enkrat.  

Slika 8.2 Tabela konceptov, ki vključuje znamko in ceno 

 

8.4.3 Način zbiranja podatkov 

Za izvedbo analize je bil uporabljen računalniški program CBC na bazi izbire 
proizvajalca Sawtooth Software. Respondenti so bili intervjuvani s pomočjo prenosnega 
računalnika. Vprašanja so bila oblikovana v grafični obliki, s kar največjim možnim 
približkom nakupne odločitve. Izdelki so bili prikazali s fotografijami in cenami. 

V nagovoru je bil način izvedbe ankete pojasnjen z besedilom: 
 
 
Poskusite se vživeti v naslednjo situacijo: 
 
Ste v trgovini in se odločate o nakupu perutninske salame. Zanimalo nas bo, katero 

perutninsko salamo bi kupili. 
 
V nadaljevanju vam bomo pokazali nekaj perutninskih salam, vaša naloga pa bo, da 

nam poveste, katero perutninsko salamo bi kupili. Perutninske salame bodo prikazane s 
fotografijo embalaže in s ceno. Teža izdelkov oziroma količina je pri vseh enaka in 
znaša 500 g. 

 
 
Sledilo je 15 enakih vprašanj z različnimi »koncepti« izdelkov, sestavljenih s 

fotografijami tržnih znamk in cenami. Respondenti so izbirali enega od ponujenih 
izdelkov, tistega, za katerega so presodili, da jim med tremi ponujenimi najbolj ustreza. 
Respondentova presoja je temeljila na tehtanju med znamko in ceno. Preferenčno 
kombinacijam znamke in cene so v vsaki iteraciji izbirali med tremi predlaganimi 
možnostmi. Vsakič so imeli na voljo izbrati tudi odgovor »nobene izmed predlaganih 
kombinacij«. 
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Slika 8.3 prikazuje enega od 15-ih ekranov računalniške ankete, kjer je respondent 
izbiral med ponujenimi možnostmi. Kot vidimo, je način odločitve zelo podoben realni 
nakupni situaciji, ko mora kupec sprejeti odločitev o nakupu pred prodajno polico.  

Slika 8.3 Prikaz ekrana v računalniški anketi 

 

Zaradi poslovne skrivnosti smo za potrebe pričujočega dela fotografije izdelkov 
drugih tržnih znamk zamenjali z ilustracijo. 

V uvodu so morali respondenti za vsako znamko odgovoriti na dvoje vprašanj. Ali 
izdelek predstavljene znamke pozna in ali ga kupuje? 

Proces izbiranja preferenčnih izdelkov je s pomočjo računalniške ankete trajal nekaj 
minut. Respondenti so odgovarjali s klikom na tipkovnici. Anketarji so jim nudili 
morebitna dodatna pojasnila glede tehnične izvedbe ankete. 

Pri anketiranju niso bile zaznane nobene težave. 
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8.5 Rezultati conjoint analize 

8.5.1 Izračun pomembnosti posamezne lastnosti in koristi 

Izračun pomembnosti obeh v analizo vključenih lastnosti, to je znamka in cena, je 
pokazal, da nosi tržna znamka pri izbiri izdelka največjo težo. Po ocenah respondentov 
je pri nakupni odločitvi kar dobrih 73,4 % odvisnih od tržne znamke. Cena pri tem 
predstavlja le slabih 26,2 %. 

Slika 8.4 Graf pomembnost lastnosti v odstotkih 
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Izračun koristi nam kaže, da je pri tržni znamki razpon uteži od najnižje – 63 točk 
do najvišje ravni 84,6 točk. Najvišjo reven koristi odčitamo pri znamki Poli, najnižjo pa 
pri znamki G. Ta velik razpon prikazuje težo, ki jo ima znamka pri odločitvi o nakupu v 
primerjavi s ceno. Pri ceni je razpon le 51,8. 

Slika 8.5 Prikaz uteži na ravneh koristi 
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Pri podatku se moramo zavedati, da velja le v primeru, ko obravnavamo le dve 
lastnosti. Če bi parametre raziskave postavili drugače in vključili še kakšno dodatno 
korist, bi bil izračun drugačen. 

Slika 8.5 prikazuje koristi, izmerjene na ravneh tržne znamke in cene. Prikaz 
temelji na ničelni osi, kjer nič pomeni nevtralno vrednost, ostale izmerjene vrednosti pa 
so razporejene v negativno in pozitivno območje. Visoka negativna številka pri 
posamezni ravni atributa odraža majhen pomen, visoka pozitivna vrednost pa nasprotno 
velik pomen. 

8.5.2 Izračun prefenčnih deležev 

S pomočjo conjoint analize smo izračunali tudi preferenčne deleže glede na 
povprečne cene analiziranih izdelkov preteklem letu. 

Slika 8.6 Preferenčni deleži izračunani na podlagi tržnih cen 
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Ugotavljamo, da je pri ceni 2,58 EUR preferenčna stopnja pri nakupu izdelka tržne 
znamke Poli 50,5 %, naslednja je tržna znamka C, ki dosega 23,3 % preferenčni delež 
pri ceni 1,97 EUR. Ostale tržne znamke dosegajo pod 10 % preferenčnega deleža ne 
glede na spreminjanje cene. 
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8.5.3 Izračun cenovne elastičnosti 

S pomočjo simulatorja smo izračunali preferenčne deleže in nato cenovno 
elastičnost posameznih tržnih znamk. Dobljene krivulje preferenčnih deležev smo za 
potrebe izračuna elastičnosti in za grafično predstavitev zgladili. 

Slika 8.7 Preferenčni deleži za vse znamke pri različnih cenah 
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Pri ceni 1 EUR, ki smo jo opredelili kot najnižjo, je Poli dosegla 86,3 % preferenco, 
naslednja tržna znamka B pa 44,7 %. Z višanjem cene na 2,8 EUR so vse tržne znamke 
padle pod 5 %, razen znamke B, ki je ohranila 11 % preferenco, in Poli, ki je ohranila 
relativno visoko stopnjo preference, to je 49,3 %. 

Slika 8.7 prikazuje preferenčne deleže posameznih znamk pri različnih cenah.  
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8.5.4 Cenovna elastičnost 

Za izračun elastičnosti mo uporabili formulo: 

2)(
:

2)( minmax

minmax

maxmin

maxnmi

PP
QQ

PP
QQ





  

Pri tem pomeni: 
Qmin – minimalna stopnja percepcije za vsako znamko, 
Qmax – maksimalna stopnja percepcije za vsako znamko, 
Pmin – najnižja cena v modelu = 1 EUR, 
Pmax – najvipja cena v modelu = 2,8 EUR. 

Slika 8.8 Koeficient elastičnosti in indeks vpliva v kategoriji 
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Slika 8.8 prikazujeje koeficiente elastičnosti za posamezno znamko in indeks vpliva 
na elastičnost celotne kategorije. Vidimo, da ima od vseh obravnavanih izdelkov edino 
Poli cenovno elastičnost pod minus ena, kar pomeni, da sprememba cene ne vpliva na 
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nakupno odločitev v enaki meri. V našem primeru je to pomembno z vidika odločitve, 
ali naj izdelku znižamo ceno in s tem povečamo prodajo. 

Prav tako se pri znamki Poli preferenca nakupa na zniževanje cene odziva slabo, 
kar pomeni, da imamo opraviti s »neprožnim povpraševanjem«. Če ceno znižamo za 
1 %, se preferenca nakupa poveča le za 0,53 % in torej ni smiselno razmišljati o 
odločitvi, da bi povečevali tržni delež z nižanjem cene. Nasprotno! V našem primeru se 
bolj odpira vprašanje, ali bi bilo smotrno ceno celo povečevati in na ta račun 
maksimizirati dobček pri manjšem količinskem obsegu proizvodnje. Na osnovi v 
raziskavi izbranih izdelkov smo izračunali povprečno elastičnost -1,23. Poleg 
grafičnega prikaza elastičnosti prikazujemo v sliki 8.8 tudi indeks vpliva posamezne 
znamke na povprečno elastičnost skupine. 

Tudi indeks nam potrjuje ugotovljeno dejstvo, da je Poli izdelek, ki najmanj vpliva 
na povprečno elastičnost kategorije in se obnaša povsem specifično proti vsem ostalim 
konkurentom. 

8.6 Analiza cenovne občutljivosti na PSM modelu 

Na istem vzorcu smo opravili še analizo po metodi Van Westendopovega PSM 
testa in ugotavljali polje sprejemljive cene.  

Respondeti so izbirali med 20 ponujenimi cenami v razponu od 0,16 do 3,71 EUR. 
Točka mejne cenenosti TMC je približno pri 1,45 EUR, kar pomeni, da se pri tej 

ceni potrošniki pričnejo spraševati o kredibilnosti izdelka. Točka mejne dragosti TMD 
pa je pri približno 2,5 EUR. Indiferentna cenovna točka je pri vrednosti 2,1 EUR, 
optimalna cenovna točka OCT pa pri 1,85 EUR.  

Analiza podatkov kaže, da je položaj Poli nad zgornjo mejo sprejemljivega 
področja, ostali izdelki, razen izdelka znamke E, so v tem polju, izdelek E pa z 
dampinško ceno vstopa v tržišče in si je pridobil 5,9 % tržni delež. Poli torej presega 
ICT 2,1 EUR, kar pomeni, da obstaja cenovni pritisk. Potrošniki se zavedajo, da je 
izdelek drag. Pri tem moramo upoštevati značilnost metode Van Westendorp, kjer 
zavedanje o ceni ne pomeni pripravljenosti za nakup. Mnogo respondentov bo sicer 
izrazilo mnenje, da je cena visoka ali celo previsoka, in vendar bodo izdelek kupili, 
čeprav obstaja možnost nakupa cenejših izdelkov, ki jih nudi konkurenca.  
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Slika 8.9 Van Westendorp PSM diagram 
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8.7 Analiza ključnih ugotovitev 

Glede na izhodišča, ki smo jih predstavili v uvodu pričujoče magistrske naloge, 
nam dobljeni rezultati izvedene empirične analize, podpreti s predhodno teoretično 
analizo, omogočajo sprejeti naslednje ugotovitve: 

Prvič, kot smo v osrednji tezi magistrske naloge predvidevali, »prava« cena ni 
preprosta aritmetična sredina »prave« cene po kriteriju stroškov, po kriteriju tržnega 
povpraševanja ali po kriteriju specifičnega psihološkega vidika. Obstaja sicer tripartitna 
zveza med čistim ekonomskim vidikom določanja »prave« cene, marketinškim 
pristopom in psihološkimi vidiki, pri tem pa ugotavljamo, da na opredelitev »prave« 
cene, ki zadovoljuje tako interese potrošnika kot interese podjetja vplivajo: 

 načrtovani dobiček, ki je v neposredni povezavi tako s prihodki kot stroški, 
 tržni delež in konkurenca, ki poskuša s ceno povečati svoj delež, 
 potrošnik, ki se zaveda vrednosti izdelka in je zanj pripravljen plačati določeno 

ceno. 

Tripartitna zveza torej nedvomno obstaja, vendar ugotavljamo, da za opredelitev 
»prave« cene ob vzajemnem upoštevanju vseh treh vidikov ne potrebujemo posebnega 
novega metodološkega pristopa. Zgoraj v prvi alineji ugotavljamo, da dosega Poli 
visoke stopnje pokritja in je v strukturi izdelkov podjetja med najbolj uspešnimi. Ima 
tudi visok tržni delež, kjer vrednostni delež presega količinskega. Tabela 8.1 prikazuje 
tako tržne deleže kot izmerjene preferenčne deleže in nam služi za analizo cen izdelkov 
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na tržišči. Ugotavljamo, da dosega Poli višjo ceno od vseh konkurentov, kar je pri 
skoraj 50 % tržnem deležu utemeljen podatek o ekonomski uspešnosti. Zaradi poslovnih 
skrivnosti podrobnosti sicer ne navajamo, zaključujemo pa lahko, da izdelek dosega ali 
celo presega pričakovane rezultate tako z vidika stroškov kot dobička. 

Tabela 8.1 Primerjava cenovnih ravni, preferenčnih in tržnih deležev 

Znamka 
izdelka 

Cena  
(v EUR) 

Razmerje cene 
(v %)   

Preferenčni delež 
(v %) 

Tržni delež 
(v %) 

Poli 2,58   50,5 45 
B 1,97 31   23,3 13 
F 1,68 54   6,7 11 
C 2,37 9   6,2 12 
D 1,74 48   5,9 n. a. 
E 1,08 139   5,9 3 
G 1,66 55   1,5 n. a. 

 
Nadalje je vsebina druge alineje podprta z analizo tržnih deležev, ki nam pove, da 

je salama Poli v preteklem letu dosegla približno 45 % količinskega tržnega deleža, 
medtem ko je bil vrednostni deleža kar 53 %. Preferenčni delež, ki smo ga izračunali v 
raziskavi, je 50,5 % in predstavlja povprečje med količinskim in vrednostnim tržnim 
deležem. Pomembno je tudi dejstvo, da tako visoke deleže dosega pri precej višji ceni; 
kar dobrih 30 % odstotkov od prvega sledilca. Izjema je zgolj en konkurent, ki se Poli 
salami približa v ceni in je cenejši le za 9 odstotkov. Vsi ostali zaostajajo v ceni od 50 
pa do preko 139 odstotkov. 

V tretji alineji pa se dotikamo psihološkega vidika opredelitve cene. Na prvi pogled 
bi ga lahko opredelili sicer tudi kot ekonomski vidik, saj je za določanje cene zelo 
pomembna tudi cenovna elastičnost, ki nam pove, koliko se bo zmanjšala pripravljenost 
nakupa v primeru, če povišamo ceno, ali nasprotno, koliko se bo pripravljenost nakupa 
povečala, če ceno znižamo. V našem primeru smo ugotovili, da je izdelek izrazito 
neelastičen, kar pomeni, da ni smiselno spuščati ceno z namenom povečanja prodaje. 
Podatek, ki izhaja iz conjoint analize, ima dodaten pomen. Je ena od metod simulacij, ki 
kaže na spremembo nakupne odločitve pri spreminjanju ravni izbrane lastnosti izdelka. 
Poleg tega kaže tudi premoženje tržne znamke23 v smislu kakovosti, zavedanja, 
asociativnosti in lojalnosti (Aaker 2002, 301–314). V našem primeri smo tržni znamki 
spreminjali ceno in ugotovili, da je v zavesti potrošnika premoženje znamke na visoki 
ravni. Iz tega sklepamo, da zaznava vrednost izdelka, kar je z vidika marketinga za 
določanje cene pomemben dejavnik. 

                                                
23 Brand equity – premoženje znamke. 
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Podobne rezultate smo dobili tudi pri Van Westendorpovem PSM modelu. Cena 
Poli salame leži že nekoliko nad maksimalno ceno, ki jo je potrošnik pripravljen plačati, 
vendar je na podlagi dosedanjih empiričnih izkušenj ocena cenovnega polja na PSM 
metru običajno pomaknjena v smer nižjih cen, kar smo že opisali pri pomanjkljivostih 
metode. 

Zaključimo lahko, da sta obe metodi odgovorili na vprašanje o pravi ceni in sta 
učinkovito sredstvo za določanje cene, saj z njima obravnavamo širok vidik določanja 
in prilagajanja cene. Predvsem s conjoint analizo na učinkovit način vključujemo 
psihološki vpliv tržne znamke v primerjavi s ceno, ki jo v tem primeru obravnavamo kot 
ekonomsko kategorijo. V našem primeru je prava cena salame Poli cena, ki trenutno 
velja v maloprodaji; podjetju lahko priporočimo, naj ne prilagaja ali spreminja te cene, 
saj za to ni nobenega razloga. Zato z vzajemnim upoštevanjem obeh metod 
zaključujemo, da smo ugotovili pravo »ceno« izdelka.  
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Cilj naloge je bil povezati tri različne (parcialne) vidike določanja »prave« cene v 
enovit pristop k reševanju tega problema. Na to osrednje raziskovalno vprašanje smo 
navezali hipotezo, da »prava« cena ni preprosto povprečje cen, ki jih dobimo s parcialno 
obravnavo treh metod, ampak je to neka nova cena, ki pade izven intervala parcialnih 
cen ali njihovega povprečja. 

V nalogi smo skušali razmejiti vplive na vidik določanja cene, zato smo proučili 
vidik cene v mikroekonomiki in marketingu. Ugotovili smo, da se mikroekonomika bolj 
poglablja v zakonitost ponudbe in povpraševanja ter cenovno elastičnost, medtem ko 
marketing izhaja iz zadovoljevanja potreb potrošnikov in posredovanja vrednosti. Ker je 
cena instrument marketinškega spleta, smo v deskriptivnem delu analizirali tudi 
značilnosti ostalih instrumentov. Pri instrumentu »izdelek« smo opisali razvrščanje 
izdelkov v skupine glede na razne posebnosti. Proučili smo značilnosti cenovnih 
odločitev v krivulji življenjskega cikla izdelka in utemeljili pomen tržnih znamk kot 
ključnega dejavnika za zniževanje cenovne občutljivosti. Analizirali smo »tržne poti« in 
distribucijo, ki predstavljajo pomemben delež v stroških in s tem dejavnik, ki vpliva na 
oblikovanje cene. Komuniciranje vrednosti se odvija v instrumentu »tržno 
komuniciranje«, zato smo razmejili glavne načine komuniciranja s potrošniki. 

V osrednjem, teoretičnem delu smo opredelili proces določanja in spreminjanja cen 
z analizo notranjih in zunanjih dejavnikov. Postavljanje ciljev je prvi korak pri 
določanju cene. Pri tem upoštevamo različne interese. Ključni cilji so usmerjeni v 
prihodek, ki ga želimo ustvariti, dobiček, ki ga želimo doseči, količinsko realizacijo, ki 
jo želimo ustvariti, tržni delež, ki ga želimo osvojiti, in družbeno odgovornost, ki smo jo 
sprejeli in jo uresničujemo. 

Cena je del spleta marketinških instrumentov. Zato je oblikovanje cenovnih 
strategij nujno povezano s strategijo izdelka, tržnih poti in komuniciranja. Cenovne 
strategije smo v osnovi razdelili glede na fazo življenjskega ciklusa, v kateri se izdelek 
nahaja, glede na vrsto izdelka, glede na oddaljenost kupca, razne vstopne dajatve, 
transportne posebnosti in podobno. Pri sistematičnem strukturiranju možnih strategij 
smo si lahko pomagali s krivuljo življenjskega ciklusa izdelka ter tako razdelili 
strategije v tri skupine: strategije za nove izdelke, strategije za skupinske izdelke ter 
strategije za prilagajanje. Analizirali smo glavne značilnosti pri posameznih strategijah, 
ki jih pogojuje značilnost izdelka. 

Podrobno smo razdelali določanje in prilagajanje cen izdelkov za vsakdanjo rabo. 
Te odločitve se sicer zdijo taktične, vendar imajo ponavadi strateške posledice na cene 
drugih izdelkov, na kupce, celo na konkurente. Pri teh izdelkih, ki so naprodaj v 
trgovskih verigah, zasledimo pri oblikovanju cenovnih odločitev tudi pomemben vpliv 
trgovcev. 



Sklep 

104 

V empiričnem delu smo analizirali ceno izbranega izdelka z uveljavljeno tržno 
znamko, ki dosega visok tržni delež in najvišjo ceno na tržišču. Za analizo smo 
uporabili dvoje orodij – conjoint analizo in model merjenja cenovne občutljivosti PSM 
Van Westendorp. Obe orodji sodita med najsodobnejše metode ugotavljanja stališč 
potrošnikov o tako imenovanih občutljivih temah. Za analizo smo izbrali salamo Poli in 
šest konkurentov ter na vzorcu potencialnih potrošnikov tovrstnih izdelkov ugotavljali 
preference in cenovno elastičnost. 

Rezultati so podali predvsem dve pomembni ugotovitvi. Izbrani referenčni izdelek, 
Poli salama, je zelo dobro poznan in nakup pri veljavni ceni v maloprodaji preferira 
preko 50 % respondentov. Ugotavljamo, da bi zniževanje cene povečalo preferenco 
nakupa, vendar v manjšem odstotku, kot bi bil odstotek znižanja cene. Ugotovili smo, 
da odločitev za zniževanje cene z namenom povečanja prodaje ne bi bila smiselna. Vse 
metode ugotavljanja prave cene so v našem primeru na strani sprejete odločitve. Vendar 
ugotavljamo, da je najpomembnejše stališče potrošnika, ki smo ga ugotovili z izbranimi 
orodji. Med najbolj učinkovito štejemo CBC analizo. Na njeni podlagi smo dobili 
podatke o krivulji cenovne elastičnosti in stopnji preference, ki je odraz velikega 
zaupanja v tržno znamko izdelka. Rezultati raziskave so pokazali, da znamka na nakup 
vpliva trikrat bolj kot cena. 

Pri določanju in spreminjanju cen izdelkov vsakdanje rabe lahko zaključimo, da 
smo z upoštevanjem vseh treh ključnih dejavnikov, to so interesi podjetja, razmere na 
tržišču in percepcija potrošnika, ugotovili, da je prav slednji najbolj pomemben pri 
določanju cene. Žal je pogosto zanemarjen. Zato večkrat prihaja do napačnih odločitev. 
Predvsem v primerih, ko z zniževanjem cen opravičujemo edino prava pot k 
zadovoljevanju potreb potrošnikov. Potrošniki so za ustrezno vrednost pripravljeni 
plačati tudi več. Pripravljeni so plačati »pravo« ceno. 

V domači praksi je bolj malo primerov analiz cenovne občutljivosti za izdelke 
vsakdanje rabe. Zato smo postavljeni pred izziv po nadaljevanju raziskovanja in 
ugotavljanju zakonitosti, ki veljajo na področju cen izdelkov za vsakdanjo rabo.  

Zaradi omejitev v nalogi, kot je majhen vzorec in samo ena kategorija izdelkov, ne 
moremo argumentirati vseh zakonitosti, ki so se pokazale v obdelavi podatkov. 
Nedvomno pa bi bilo smiselno v prihodnosti opraviti primerjave različnih kategorij 
izdelkov na področju cenovnih občutljivosti in razponov cen od najnižjih do najvišjih, 
ki jih potrošnik še priznava. 
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