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POVZETEK 

Diplomska naloga obravnava področje marketinga in integriranega marketinškega 

komuniciranja z vidika televizijske oddaje. Opredeljuje vsa pomembnejša področja 

marketinško komunikacijskega spleta, od planiranja do izvedbe. Podrobneje nam predstavi 

strategijo in vlogo oglaševanja ter odnosov z javnostmi pri promociji nove televizijske oddaje. 

Predstavi analizo in izsledke učinkov, ki jih ima marketinško komuniciranje na gledalce.  

Ključne besede: marketing, marketinško komuniciranje, integrirano marketinško 

komuniciranje, mediji, televizija, televizijska oddaja. 

SUMMARY 

The thesis deals with marketing and integrated marketing communication on the example of a 

television show. It defines all relevant areas of marketing communications, from initial 

planning to the final execution processes. It gives an in-depth analysis of different strategies 

and roles of advertising and public relations during promotion of a new television show. 

Furthermore it analyses the effects of marketing communication on the target audience.  

Keywords: marketing, marketing communications, integrated marketing communications, 

media, television, television show. 
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1 UVOD 

Mnoţični mediji so del našega vsakdana, z njimi se srečujemo na vsakem koraku, pa naj si bo 

to doma, v sluţbi ali na poti. Uporabljamo jih tako za pridobivanje informacij kot tudi za 

zabavo. Mediji sluţijo za prenos informacij od naročnika k končnemu prejemniku. Mediji 

vplivajo na posameznike in skupine, ustvarjajo trende. Mediji sluţijo kot pot za marketinško 

komunikacijo. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Pogled na slovenski medijski prostor nam razkrije, da je ta, glede na število prebivalcev v 

Sloveniji, izjemno zasičen, o čemer pričajo tudi podatki Statističnega urada republike 

Slovenije iz leta 2009, ki govorijo o tem, koliko podjetij se v Sloveniji ukvarja s televizijsko, 

radijsko ali drugo medijsko dejavnostjo. Veliko, če ne kar večina teh medijev, se financira s 

trţenjem lastnega medijskega prostora. Pridobivanje oglaševalcev je zapleten proces, ki je 

odvisen od mnogih dejavnikov na trgu; na področju televizijske dejavnosti pa je ta odvisen od 

števila gledalcev, ki jih posamezen televizijski program doseţe. Vsekakor pa je vsak medij 

specifičen, zato se bomo v diplomski nalogi osredotočili na televizijsko dejavnost in si 

podrobneje ogledali stanje na slovenskem televizijskem trgu. Preučili bomo, kako se mlada 

televizija prebija na trgu ter kakšne inštrumente uporablja za promocijo novih programskih 

vsebin. 

Konec leta 2009 je bilo v Sloveniji 76 imetnikov dovoljenja za izvajanje televizijske 

dejavnosti. Med njimi jih 53 ne uporablja radijskih frekvenc, 23 pa se jih razširja z njihovo 

uporabo. Televizijski programi, za katere lahko rečemo, da v prizemeljski analogni 

radiodifuzni tehniki pokrivajo velik del slovenskega ozemlja, v kombinaciji s kabelskimi 

sistemi pa skoraj celotno slovensko nacionalno občinstvo, so samo štirje: prva dva nacionalna 

programa RTV Slovenija: SLO 1 in SLO 2 ter komercialna programa POP TV in Kanal A. 

Tesno jim sledi program TV3. S prehajanjem na digitalno prizemno radiodifuzijo se ta slika 

spreminja, saj se bodo mnogi programi z vstopom na multipleksa razširili na celotno ozemlje 

Republike Slovenije (APEK 2011). 

Švedska medijska korporacija MTG - Modern Times Group - je leta 2006, s prevzemom 

podjetja Prva TV d.o.o., na slovenski medijski trg vpeljala v Evropi ţe uveljavljeno 

televizijsko znamko TV3. Televizija TV3 je komercialne narave, kar pomeni, da se financira 

izključno iz sredstev, pridobljenih s trţenjem oglasnega prostora. Primarna ciljna skupina 

gledalcev TV3 je stara od 18 do 49 let. Od leta 2006 do zdaj je odstotek dosega te starostne 

skupine na mesečni ravni zrasel s 50,4 na 81,8 odstotka, kar priča o uspešnem delovanju 

podjetja. 
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Uspešnost takega podjetja je odvisna od mnogih, med seboj povezanih dejavnikov, predvsem 

sta tu pomembni interdisciplinarna povezanost in kakovostna komunikacija med oddelki, kar 

podrobneje obravnavajo sodobni avtorji kot so: Don E. Schultz, Stanley I. Tannenbaum, 

Robert F. Lauterborn, Tom Duncan, Terence A. Shimp in drugi, zagovorniki integriranega 

marketinškega komuniciranja. 

Komunikacija je izjemno pomemben dejavnik, ne samo znotraj podjetja, temveč tudi 

navzven. Marketinško komuniciranje in strategija sta pri televiziji, boreči se za doseganje 

večje prepoznavnosti na trgu, ki ga obvladujejo večje in močnejše tekmice, nujno potrebna 

elementa, pa naj si bo komuniciranje korporativne (na primer: image kampanja za televizijski 

program TV3) ali vsebinske narave (na primer: kampanja za promocijo nove oddaje Riba na 

oko na televiziji). Tako lastniki kot oglaševalci ţelijo rezultate, marketing pa je odgovoren za 

dosego ţelenega cilja - gledalce pripeljati pred zaslone.  

Marca leta 2011 je televizija TV3 predstavila nov televizijski format Riba na oko (v 

nadaljnjem besedilu ga bomo poimenovali RNO). To je ena od programskih vsebin, ki jih je 

podjetje Prva TV za spomladanski program TV3 pripeljala v Slovenijo prek madţarske 

produkcijske hiše. Televizijsko oddajo, ki je bila uspešna na Madţarskem, v Bolgariji, v 

Romuniji, na Norveškem in na Danskem, je bilo potrebno predstaviti slovenskim gledalcem. 

Podjetje se je srečalo z različnimi izzivi – kdaj oddajo predvajati, kako jo poimenovati, na 

kakšen način komunicirati itd.  

V teoretičnem delu diplomske naloge bomo zato povzeli razmišljanja in izkušnje različnih 

avtorjev s strokovnega področja, ki se srečujejo in ukvarjajo z vprašanji o pomenu marketinga 

in marketinškega komuniciranja danes. Predvsem se bomo oprli na razmišljanja Dona E. 

Schultza, Stanleya I. Tannenbauma in Roberta F. Lauterborna, ki v svojem delu razpravljajo o 

novi marketinški paradigmi. Ta opozarja na nove smernice v marketingu, ki so se začele 

razvijati z novimi tehnologijami, ko so te izpodrinile klasični mnoţični marketing in tako 

postavile nove zakonitosti v marketingu in marketinškem komuniciranju.  

"Marketing ni oddelek", pravi Beckwith (2003, 65), "marketing je vaš posel". Zavedati se 

moramo integriranosti marketinga v vseh procesih in na vseh stopnjah. 

Prihaja obdobje integriranega marketinškega komuniciranja, ki ga v svojem članku Podnar in 

Kline (2003) opredeljujeta kot strateški poslovni proces, ki se uporablja za planiranje, 

razvijanje, izvrševanje in vrednotenje programov v določenem časovnem obdobju v odnosu 

do potrošnikov, uporabnikov in drugih ciljnih javnosti ter obsega več ravni integracije.  

Po Terencu A. Shimpu (2010) in Tomu Duncanu (2005) bomo predstavili oglaševanje, 

promoviranje in druge vidike integriranega marketinškega komuniciranja ter po njih 

povzemali izhodišča za prakso.  
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Usklajenost in integriteta vseh marketinških aktivnosti sta pomembni za dosego predvidenih 

zastavljenih ciljev, obenem je pomembna usmerjenost k potrošniku, uporabniku, gledalcu. 

Planiranje vseh aktivnosti je zato predvsem ciljno naravnano in delovati mora s sinergijo 

(Pickton in Broderick 2001, 325-330). Pomembno je razumeti vse elemente v procesu 

planiranja marketinških komunikacij, da lahko objektivno pogledamo dejstva na aktualnem 

primeru marketinških komunikacij in aktivnosti pri uvajanju nove televizijske oddaje. Proces 

planiranja bomo povzeli po avtorjih Davidu Picktonu in Amandi Broderick (2001, 328) ter 

Johnu R. Rossiterju in Stevenu Bellmanu (2005, 32). 

Po Herryju Beckwithu (2003) bomo povzeli poglede in razmišljanja o pomembnosti 

pozicioniranja na trgu. Po Devetaku (2000, 42-48) pa bomo segmentirali, pozicionirali in 

izbrali ciljne trge oz. odjemalce.  

Z javnostmi komuniciramo v različnih primerih in tega se moramo neprestano zavedati. Ugled 

organizacije temelji na petih načelih, ki jih v svojem delu povzema Morettijeva (2011, 45): 

vidljivost, drugačnost, verodostojnost, odkritost in konsistentnost. Marketinško komuniciranje 

naj bo zato usklajeno in planirano, saj neposredno vpliva tudi na vrednote podjetja v očeh 

odjemalca kot so ugled, vrednost, zaznavanje. »Marketinško komuniciranje pomeni 

oglaševanje in ne samo to. V današnjem času marketinškega komuniciranja vse mogoče stike 

s potencialnimi in obstoječimi strankami obravnavamo kot priloţnost komuniciranja o 

blagovni znamki« (Rossiter in Bellman 2005, 3).  

Mediji obstajajo primarno zato, da prenašajo vsebino sporočila, ki je lahko informativne, 

zabavne in oglaševalske narave. Medije bi zato morali sprejemati kot sistem prenašanja in 

dostavljanja sporočil (Sissors in Baron 2002, 2). Prav zaradi tega je proučevanje in planiranje 

medijev kot sistemov prenašanja sporočil do prejemnika pomembno tudi v primeru uvajanja 

nove televizijske oddaje. Prav tako so za dokazovanje uspešnosti marketinškega 

komuniciranja na primeru konkretne oddaje pomembni televizijski kazalniki gledanosti, kot 

so rating, deleţ in doseg. Slednji nam dajo določene kvantitativne podatke, ne pa tudi 

kvalitativnih. Te nam pokaţejo drugi kazalniki, kot so na primer »brandtracking« raziskave o 

vrednosti blagovne znamke. Teţava je v tem, da so te večinoma precej drage in posledično 

nedostopne za vsa podjetja. 

1.2 Namen in cilji diplomske naloge 

Namen diplomske naloge je predstaviti teoretična izhodišča planiranja marketinškega 

komuniciranja za izdelek oz. storitev ter primerjati teorijo s prakso na primeru marketinškega 

komuniciranja nove televizijske oddaje Riba na oko na televiziji TV3. Hkrati pa prek procesa 

planiranja marketinškega komuniciranja predstaviti komunikacijske rešitve za uvajanje nove 

oddaje ter ugotoviti, ali je bila izbrana strategija za promocijo oddaje Riba na oko uspešna. 

Cilj diplomske naloge je dokazati, da je marketinško komuniciranje pomembno, kadar ţelimo 
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povečati gledanost določeni oddaji, neposredno pa s tem večamo tudi zavedanje o krovni 

blagovni znamki. Z diplomsko nalogo ţelimo analizirati gledanost omenjene oddaje in 

kvantitativne podatke, pridobljene z merjenjem s sistemom telemetrije, podkrepiti še s 

kvalitativnimi podatki, pridobljenimi s pomočjo spletne ankete. Tako bo moč bolje razumeti 

gledalce ter to, zakaj se odločijo za gledanje oddaje in/ali kaj jih od tega odvrača. 

Zastavili smo si naslednjo hipotezo: marketinško komuniciranje o določeni vsebini, kot v 

primeru TV3 in oddaje Riba na oko, vpliva tudi na korporativno in organizacijsko identiteto 

ter na njen ugled. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev diplomske naloge 

Teoretičnim izhodiščem marketinškega komuniciranja in integriranega marketinškega 

komuniciranja bodo sledile deskriptivne rešitve obravnavanega primera Riba na oko. 

Analizirali bomo gledanost oddaj Riba na oko s pomočjo podatkov merjenj s sistemom 

telemetrije, ki jih izvaja podjetje AGB Nielsen. Te podatke bomo opisali ter skušali 

natančneje analizirati še s pomočjo podatkov, zbranih na podlagi spletne ankete, ki smo jo 

pripravili v orodju za izdelovanje anket EnKlikAnketa ali 1KA. Prošnja za izpolnjevanje 

ankete je bila razposlana po elektronski pošti. Anketo smo izvedli v času od 1. do 8. 

septembra 2011. Vzorec anketiranih je predvideval 200 enot. Rezultate ankete bomo prikazali 

opisno in grafično. S pomočjo dedukcije bomo iz dobljenih podatkov prišli do zaključkov, ali 

so se gledalci odločili za ogled oddaje na podlagi marketinških aktivnosti in kaj je vplivalo na 

to, da so oddaje gledali. 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Z marketinško komunikacijo, ki je usmerjena na različne segmente gledalcev, doseţemo 

zastavljeni cilj: pritegniti gledalce k gledanju prve oddaje. Vendar nam to še ne zagotovi 

dolgoročnega uspeha, saj nanj vplivajo različni dejavniki, kot so: okus gledalcev, stanje 

gledanosti televizije na dan, vreme, televizijske oddaje na drugih televizijah, specifični 

dogodki. 

Zbiranje podatkov ter opravljanje ankete lahko zaradi časovne omejitve vplivata na velikost 

obravnavanega vzorca. Po drugi strani pa se lahko kot problem izkaţe časovna odmaknjenost 

od dogodka, saj podatke zbiramo več kot pet mesecev po prvi oddaji. Poleg tega lahko 

podatki, pridobljeni po elektronski pošti, zajamejo le določen del populacije, saj s tem 

zagotovo izključimo tisti del populacije, ki interneta ne uporablja. Dodatna omejitev lahko 

predstavljajo podatki, ki za nas ne bodo dostopni zaradi varovanja poslovnih skrivnosti 

obravnavanega podjetja. 
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2 MARKETING IN MARKETINŠKO KOMUNICIRANJE 

»Marketing je poslovna filozofija kupovanja in ne prodaje« je zapisal Bunc (2007). To 

njegovo misel smo si izposodili za začetek proučevanja marketinga in marketinškega 

komuniciranja v današnjem času in prostoru. 

Bunc (2007, 18) je opredelil pojem marketinga takole: »Pojem marketing etimološko izvira iz 

angleške besede »market« - trg. Ta pojem zajema celovitost dejavnosti in tudi dejavnosti, ki 

so kakorkoli povezane s trgom, tj. ne samo področje plasmaja, temveč tudi nabave in 

nakupovanja (shopping). Pojem sam je teţko prevedljiv v naš jezik. Pri nas smo precej časa 

mešali pojem »marketing« s pojmi »raziskava trga, trgovanje, prodaja« in še vedno to 

mešamo z izrazom trţenje. Navedeni izrazi niso samo neustrezni, temveč izraţajo le določen 

del integrirane marketinške zasnove in trţnega delovanja«. Za Hilla je vloga marketinga tudi 

ta, da spoznava trţišče in na trgu prepoznava luknje, ki jih lahko kasneje zapolnimo z novimi 

proizvodi ali storitvami. Opozarja, da bi marketing moral sodelovati z oddelkom raziskav in 

razvoja, saj marketing ve, kaj trţišče potrebuje in kaj pričakujejo in potrebujejo uporabniki 

(Hill 1994, 479). 

V prvi fazi mora biti marketing filozofija podjetja, ki ni usmerjena na izdelke ali storitve oz. 

na prodajo, temveč je usmerjena v zadovoljevanje potreb potrošnikov. Ta usmerjenost je 

vodilo ne samo za ljudi v marketingu temveč na vseh področjih znotraj podjetja (Bearden, 

Ingram in LaForge 2001, 4). Tudi Ţabkarjeva in Zbačnikova (2009, 13-15) menita, da ima 

marketing veliko vlogo pri sooblikovanju strategije posameznega podjetja; spoznali sta, da je 

od moči in funkcije, ki jo ima oddelek marketinga v določenem podjetju, odvisno, kako se 

odraţajo strateški vidiki podjetja v določenem časovnem obdobju. Zaključili sta, da prevelika 

centralizacija v podjetju negativno vpliva na pridobivanje in širitev marketinškega znanja v 

podjetju, kar pa ne velja za večjo formalizacijo. Centralizacija ovira pretok marketinških 

informacij in odgovornost za marketinške aktivnosti zoţi le na nekatere zaposlene. 

Formalizacija, pa pravita, da nima negativnih vplivov na marketing in na marketinško 

naravnanost v podjetju, saj ga lahko v določenih segmentih le okrepi, npr. ko se s pravili 

določi tedensko srečevanje različnih oddelkov, da se opredelijo naloge in pregleda storjeno, 

da se razširja znanje in informacije med drugimi oddelki.  

Glede na organizacijsko strukturo ima lahko marketing v podjetju tri različne vloge: 

funkcijska nadvlada, podrejena funkcija ali osrednja vodilna funkcija. Po Ţabkarjevi in 

Zbačnikovi (2009, 16) bomo povzeli slednjo, saj najbolj sovpada z organizacijsko strukturo 

podjetja Prva TV. Osrednjo vodilno funkcijo v podjetju ima marketing takrat, ko se pokaţe 

močna trţna naravnanost, ki je prevladala tako v kulturi podjetja samega kot tudi njeni 

organizacijski strukturi. Osrednja vodilna vloga pa pomeni, da ima marketing kot del vrhnjega 

managementa v funkciji strateškega korporativnega načrtovanja odgovornost za načrtovanje, 

izvajanje in usklajevanje. Načrtovanje vključuje opredelitev in ohranjanje trajne konkurenčne 

vrednosti podjetja in pozicioniranje na trgu ter opredelitev metod in orodij za uvajanje izdelka 
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oz. storitev na trg. Izvajanje se nanaša na uspešno zaznavanje trga in širjenje trţnih 

informacij, identifikacijo priloţnosti ter ovrednotenje uspešnosti. Usklajevanje pa pomeni 

zagotavljanje usklajene, marketinško usmerjene celote.  

Kakšen marketing izvaja organizacija ali posameznik, je velikokrat povezano s samo 

filozofijo organizacije in marketingom, kot druţbenim procesom. Marketing temelji na 

konceptu, ki ima za cilj izpolnjevati posameznikove potrebe ali potrebe organizacije; za 

njihovo zadovoljevanje pa so nujna prizadevanja celotne organizacije, predvsem pa je 

potrebna osredotočenost na dolgoročni uspeh. Glavni element marketinga je izmenjava, ki je 

lahko oprijemljiva ali neoprijemljiva, stvarna ali simbolična, med dvema ali več druţbenimi 

akterji. Zato da ustvarjamo menjave, ki zadovoljijo vse vpletene, je potrebno izoblikovati 

strategijo in opravljene morajo biti določene aktivnosti. Marketinška strategija zajema izbor 

ciljnega trţišča ter opredelitev marketinškega miksa, ki sestoji iz odločitev, vezanih na izdelek 

in ceno ter distribucijske poti in pa seveda odločitve o marketinški komunikaciji (Bearden, 

Ingram in LaForge 2001, 10). Ta koncept je znan tudi kot princip 4 P (Product-Price-

Placement-Promotion oziroma Izdelek-Cena-Trţne poti-Promocija) (Devetak 2007, 27). 

Aktivnosti, s katerimi določena organizacija svojim ciljnim skupinam sporoča o novostih in 

vsebinah, razumemo pod enotnim pojmom marketinško komuniciranje. Aktivnosti so lahko 

različne: govorimo o oglaševanju, osebni prodaji, pospeševanju prodaje s promocijo, odnosih 

z javnostmi ali PR-ju in o neposrednem trţenju. Poznamo pa še druge oblike komuniciranja, 

ki jih prepoznamo kot sponzoriranje, razstave, embalaţo, opremo prodajnih mest. Informacije 

se širijo tudi po sistemu »od ust do ust«. Komuniciramo prek elektronskih sporočil in pošte ter 

s korporativno identiteto. Marketinško komuniciranje je proces, kjer v nekem 

komunikacijskem okolju prihajata v stik in izmenjujeta sporočila organizacija na eni in ciljne 

javnosti na drugi strani (Ţabkar in Zbačnik 2009, 50). Marketinško komuniciranje pomeni 

oglaševanje in še veliko več. V novodobnem marketinškem komuniciranju ponujajo moţnost 

za komuniciranje vse stične točke, ki jih ima uporabnik z blagovno znamko. Uporabniki ali 

poslovni partnerji dobijo ali iščejo informacije o blagovni znamki prek različnih virov. To 

pomeni, da vidijo ali slišijo neko sporočilo, medtem ko se na primer vozijo z avtomobilom ali 

avtobusom: na billboardih, plakatih ali radiu. Ko so doma in gledajo televizijo ali berejo 

revijo. Medtem ko uporabljajo različne pripomočke, kuhajo, se ukvarjajo s športom, so na 

koncertu ali v kinu itd. To je samo delček vseh moţnih stikov, ki jih ima uporabnik z 

blagovno znamko prek klasičnih medijev. Obstajajo pa ţe novi mediji in rojevajo se še 

novejši, ki so morda nenavadni, včasih celo vsiljivi (Rossiter in Bellman 2005, 3). 

Obstoj in uspešnost vsakega podjetja je v veliki meri odvisen od njegove prepoznavnosti v 

mnoţici in od vrednosti, ki jo ima podjetje ali blagovna znamka (od tu naprej BZ) v očeh 

uporabnika, saj to prinaša lojalnost in zvestobo uporabnika ter seveda dobiček. Gre za 

subjektivni pogled uporabnika na BZ in njegovo zaznavanje vrednosti, ki jo BZ ima. Podjetje 

obstaja zaradi uporabnikov, ciljnih skupin uporabnikov, ki podjetju omogočajo obstoj, razvoj 
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in prinašajo dobiček. Komercialni televizijski program, kot je TV3, predstavlja medij, ki 

obstaja zaradi gledalcev in se financira iz oglaševalskega denarja: zato obstaja tudi zaradi 

oglaševalcev. V boju za oglaševalce pa mora privabiti gledalce, zanje pa potrebuje, poleg 

dobrega programa, tudi močno in kakovostno komunikacijo. Za program in marketing so 

potrebna finančna sredstva in tako se znajdemo v začaranem krogu. Ko govorimo o 

marketingu in marketinškem komuniciranju, so vsa naša prizadevanja usmerjena v odgovore 

na vprašanje, kako zadovoljiti gledalce, ki posledično pripeljejo oglaševalce, in kako 

zadovoljiti oglaševalce? Zavedati se moramo, da je komunikacija z gledalci ključna in kot 

taka mora biti dvosmerna, ne pa samo enosmerna. Komunikacija mora biti kakovostna ter 

dosledna, zato da so sporočila, ki jih dobivajo gledalci, usklajena. Predvsem pa ne smemo biti 

povprečni, treba je namreč izstopati iz mnoţice. Komuniciramo pa ne le z gledalci temveč 

tudi z vsemi drugimi deleţniki televizije, s katerimi prihajamo v stik na korporativni ali 

osebni ravni. Kultura organizacije in kultura komuniciranja v organizaciji je osnova za 

uspešno delovanje, saj so informacije in njihov pretok glavni vir moči, ki ga podjetje ima. Ne 

glede na to, ali je sporočilo namenjeno gledalcem ali poslovnim partnerjem: v končni fazi so 

tudi slednji potencialni gledalci oz. mediji za prenos sporočila.  

Podjetja so v današnji druţbi vse bolj marketinško naravnana, obdobje, v katerem ţivimo, 

imenujejo tudi obdobje integriranega marketinga ali obdobje trţno usmerjenega leadershipa 

in managementa, kot navaja Bunc (2007, 17). Osnovna naloga marketinškega komuniciranja 

je, da vzpostavi menjavo med organizacijo in potrošnikom, zato je vsako marketinško 

komuniciranje ciljno naravnano: podpira cilj vsake strategije marketinškega komuniciranja, ki 

sluţi kot pomoč pri prodaji izdelka ali storitve in tako zagotovi obstoj podjetja (Podnar in 

Kline 2003).  

Podnar in Kline (2003) pojasnjujeta razliko med marketinškim komuniciranjem in 

integriranim marketinškim komuniciranjem, ki je dandanes vse bolj uveljavljen proces v 

komunikaciji s potrošniki. Poglavitna naloga in središče obravnave pri marketinškem 

komuniciranju je proces ustvarjanja, posredovanja, sprejemanja in odzivanja na sporočila. 

Tako je iz osredinjenosti na komuniciranje kot proces (konec osemdesetih) pojem integriranja 

in integracije znotraj tega procesa dobil poseben pomen. Razvilo se je integrirano marketinško 

komuniciranje (od tu naprej IMK), ki je pozornost z orodij za komunikacijo razširilo še na 

uporabnika in druge deleţnike. 

Fisk (2009, 25) tudi ugotavlja, da je v današnjih časih potrebno več pozornosti nameniti in 

preusmeriti na blagovne znamke, da lahko konkurirajo znotraj dinamičnih trţišč. Prvi korak je 

vezan na izbiro ţelenega kraja in načina konkuriranja v tem novem svetu. Pri tem je IMK 

pomembno zato, ker je edina prava vrednost izdelka ali BZ v zavesti potrošnika. Gre za nov 

pogled na celoto, kjer smo včasih videli le posamezne dele, kot so oglaševanje, odnosi z 

javnostmi, pospeševanje prodaje itd. (Podnar in Kline 2003). Schultz, Tannenbaum in 

Lauterborn (1994) opozarjajo na spremembe, ki se dogajajo na trgu: včasih je bil podrejen 
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zakonu mnoţičnih medijev, ki so dosegali velike uspehe. Danes so stvari spremenjene: če 

ţelijo podjetja preţiveti, ne smejo biti usmerjena v potrošnika in prodajo, temveč izhajati iz 

potrošnika in kupovanja. Delati morajo po principu, da mora do uporabnika priti tako 

sporočilo, kot si ga ta ţeli slišati. Uspešen marketing je tisti, ki komunicira s posameznikom 

in z vsemi svojimi deleţniki in temelji na dolgoročnem sodelovanju. Predvsem pa je potrebno 

iskati dialog in teţiti k uspehu, ki je (tudi) merljiv. Vse to, pravijo Schultz in ostali, je 

integrirano marketinško komuniciranje. 

2.1 Integrirano marketinško komuniciranje 

IMK je neprestano razvijajoči se proces. Področje marketinškega komuniciranja se neprestano 

spreminja. Razmere na trgu so prisilile podjetja, da so povezala različna področja 

marketinškega komuniciranja med seboj. Kot v svojem delu pravita Vesna Ţabkar in Barbara 

Zbačnik (2009, 80), se je IMK razvilo najprej iz potrebe po koordinaciji različnih 

komunikacijskih orodij med seboj, nato pa zaradi IMK kot strateškega procesa. IMK je cilj, za 

katerega si moramo prizadevati, saj z uporabo številnih, med seboj povezanih 

komunikacijskih kanalov, dobimo boljše rezultate, kot bi jih dobili, če bi iste kanale upravljali 

nepovezano vsakega zase. Dobro koordinirani in vodeni marketinški kanali vodijo do večje 

sinergije in boljšega učinka. Študije so pokazale, da kombinacija TV in spletnega oglaševanja 

povzroči večji učinek, kot bi ga imel vsak medij zase. TV in spletno oglaševanje uporabljeno 

skupaj povzroči več zavedanja, več pozitivnih misli ter višjo sporočilno vrednost, kot jo 

povzroči skupek obeh medijev, kadar jih uporabljamo ločeno (Shimp 2010, 9). IMK je 

pomemben odziv na globalizacijo trgov in tehnološke spremembe (Spurgeon 2008, 17).  

V nadaljevanju si bomo pogledali nekaj definicij IMK, ki povzeto opisujejo IMK kot strateški 

proces načrtovanja, odločanja, izvrševanja in vodenja marketinškega komuniciranja, ki s 

sinergijo različnih, med seboj povezanih komunikacijskih kanalov, doseţe določene ciljne 

segmente in jim odda enotno sporočilo, s katerim doseţe cilj – reakcijo segmenta.  

»IMK je koncept načrtovanja marketinškega komuniciranja, ki prepoznava dodatno vrednost 

širšega načrtovanja, na podlagi katerega ocenjujemo strateško vlogo različnih 

komunikacijskih disciplin: neposrednega trţenja, pospeševanja prodaje, odnosov z javnostmi 

ipd. Koncept zdruţuje naštete discipline na način, ki zagotavlja jasnost, konsistentnost in 

največji moţni komunikacijski učinek«. (Ţabkar in Zbačnik 2009, 81)  

Definicija po Clowu in Baacku (2004, 42) opredeljuje IMK kot proces upravljanja odnosov s 

potrošniki, ki dviguje vrednost trţne znamke. Gre za proces, ki vključuje različne funkcije z 

namenom ustvarjanja, negovanja odnosov s potrošniki in drugimi deleţniki. Odnos ustvarimo 

s pomočjo strateškega nadzorovanja in vplivanja na vsa sporočila, poslana tem skupinam, in z 

vzpodbujanjem dialoga. IMK ni zaključeno, dokler se ne ustvari močne, prepoznavne 
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blagovne znamke in podjetje ne zgradi vredno znamko, ki jo lahko prenaša na druge izdelke 

in storitve. 

Podnar in Kline (2003) sta povzela, da je IMK strateški poslovni proces, ki se uporablja za 

planiranje, razvijanje, izvrševanje in vrednotenje koordiniranih, merljivih, prepričevalnih 

komunikacijskih programov skozi čas s potrošnikom, obstoječimi in/ali potencialnimi 

strankami in drugimi pomembnimi ciljnimi, notranjimi in zunanjimi javnostmi. IMK obsega 

več dimenzij integracije: integracijo promocijskega in trţenjskega spleta, kreativno 

integracijo, intra in inter organizacijsko integracijo, informacijsko in podatkovno sistemsko 

integracijo, integracijo ciljnih javnosti in geografsko integracijo, pa tudi korporativno 

integracijo. 

2.1.1 Definicija IMK 

Definicija IMK, kot navaja tudi Terence A. Shimp (2010, 10), je teţko določljiva, saj so 

mnenja zagovornikov IMK različna, kot lahko sklepamo iz prejšnjih definicij. Pogledi 

strokovnjakov in stroke ne zagovarjajo samo enega pomena IMK. Vseeno so si v določenih 

delih enotni in spodnja definicija odraţa določena mnenja in poglede na temo. 

IMK je komunikacijski proces, ki zdruţuje planiranje, ustvarjalnost, integracijo in 

implementacijo različnih oblik marketinškega komuniciranja (oglaševanje, trţenje, sporočila 

za javnost, dogodki itd.), ki v določenem časovnem obdobju doseţe ciljnega prejemnika in 

določen namen. Končni cilj IMK je vplivati na vedenje potrošnika oz. ciljne javnosti. IMK 

šteje vse poti, ki tako ali drugače vodijo do ciljnega prejemnika in kjer imajo stik z blagovno 

znamko, kot potencialni kanal sporočanja ter uporablja vse komunikacijske metode, ki so za 

potrošnika pomembne oz. sluţijo namenu. IMK zahteva, da so vsa sporočila, poslana prek 

različnih medijev, tudi konsistentna. Proces IMK v nadaljevanju zahteva še, da izhajamo iz 

uporabnika, ko se odločamo, kakšno bo sporočilo in kateri medij bo najbolje sluţil namenu 

obveščanja, prepričevanja in bo izzval dejanje (Shimp 2010, 10). 

2.1.2 Pet ključnih značilnosti IMK 

Obstaja pet ključnih značilnosti IMK, ki so med seboj neločljivo povezane in nam omogočajo 

boljše razumevanje filozofije IMK (Shimp 2010, 10). Te značilnosti so: 

 pri vseh aktivnostih marketinškega komuniciranja izhajajte iz potrošnika, gledalca oz. 

uporabnika;  

 uporabite vsa marketinško komunikacijska orodja, ki sluţijo nalogi; 

 vsa sporočila morajo govoriti isti jezik; 

 gradite na odnosu, ne na kratki romanci; 

 vedno bodite ciljno usmerjeni.  
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2.1.3 Težave, s katerimi se srečujemo pri implementaciji IMK 

Brand managerji ali vodje marketinga za pomoč pri upravljanju različnih segmentov 

marketinških komunikacij ponavadi najamejo zunanje podizvajalce ali specializirana 

storitvena podjetja. To so oglaševalske agencije, medijske agencije, podjetja za odnose z 

javnostmi, agencije za trţenje, agencije za direktno oglaševanje ali organizacijo dogodkov.  

Pri tem se lahko pokaţe problem, ko zgoraj naštetih pet ključev IMK ne doseţe svojih 

idealov. Integracija zahteva tesno sodelovanje in koordinacijo vseh elementov, vključenih v 

marketinško komuniciranje. To pa je teţko, kadar posamezne podporne organizacije delujejo 

neodvisno ena od druge (Shimp 2010, 20). 

Ţabkarjeva in Zbašnikova (2009, 57) razlagata razloge, zakaj se določena podjetja odločijo za 

oglaševalske agencije: ker na ta način dobijo dostop do strokovnjakov, kreativnih ljudi, večjo 

širino poznavanja komunikacijskega problema, neobremenjen pogled agencije na podjetje in 

še druge prednosti - pa tudi slabosti. 

Različne strokovne organizacije so velikokrat neprimerno ali pretirano drage v primerjavi z 

učinkom, ki ga doseţejo, saj velikokrat izjemna kreativna ideja ne zaţivi tako, kot bi 

lahko - zaradi različnih preprek. Ena izmed teh so omejeni razpoloţljivi finančni viri, ki jih 

ima podjetje na voljo za marketinško komunikacijo določenega izdelka ali storitve. Sredstva 

za idejo so porabljena, ni pa zadovoljivih sredstev še za primeren nabor poti, da ideja zaţivi in 

sporočilo pride do uporabnikov. Druga teţava je ta, da ne sodelujejo strokovnjaki iz najetih 

podjetij in predstavniki marketinga v podjetju naročniku. Velikokrat se zaradi napačne končne 

ideje in predstavitve zgublja čas in je kasneje, ravno zaradi tega, velika ideja razvrednotena ali 

pa zaradi šibkih komunikacijskih kanalov ne doseţe pravega učinka. V podjetju Prva TV, ki 

izdaja televizijski program TV3, so se zato odločili, da pri uvajanju nove oddaje Riba na oko 

poskusijo z drugačnim pristopom. Vsi procesi - od sestavljanja tima, vodenja, koordinacije, 

planiranja in izvajanja - ostanejo znotraj podjetja. Marketinški oddelek se okrepi z zunanjimi 

strokovnimi izvajalci. Celoten projekt se od zasnove do izvedbe vodi skupaj in usklajeno. Ali 

je končni cilj doseţen pa bo pokazala gledanost oddaje. 

2.2 Odziv potrošnika na marketinško komuniciranje 

Cilj marketinškega komuniciranja je posredovanje določenega sporočila, istočasno pa ţelimo 

izzvati ustrezen odziv pri potrošniku oz. gledalcu. Rossiter in Bellman (2005, 31) opisujeta 

nekaj preprostih stopenj potrošnikovega odziva na marketinško komunikacijo. Proces se 

začne z izpostavitvijo izdelka, storitve oz. blagovne znamke. To je sicer korak, ki ga v prvi 

fazi opravi marketinški oddelek, ko z izpostavitvijo prek oglaševanja in različnih načinov 

promocije razširjamo sporočilo prek različnih komunikacijskih kanalov in medijev, kot so 

televizija, radio, tiskani in spletni mediji itd. Sporočilo ima sedaj moţnost, da prispe do 

potrošnika, ki tako dobi na razpolago različne informacije. Temu sledi faza, ko potrošnik 
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procesira dobljene informacije iz oglaševanja in promocije. Potrošnik ima dovolj informacij, s 

katerimi si lahko ustvari mnenje o izdelku. Učinek komuniciranja se odrazi v naslednji fazi, 

ko začne potrošnik razmišljati o morebitnem koraku k določenemu izdelku in se v njem 

prebudi potreba po le-tem. Zadnja faza v procesu je udejanjenje nakupa. Če pogledamo z 

vidika uvajanja nove televizijske oddaje, predstavlja proces naslednje: najprej s pomočjo 

oglaševanja, promocije in odnosov z javnostmi prek različnih kanalov oddamo sporočilo o 

prihajajoči novi oddaji in druge pomembne informacije, za katere menimo, da jih gledalci 

ţelijo imeti in so zanje pomembne. Sledi obdobje, ko potencialni gledalci oglase, članke ali 

druge promocijske aktivnosti zaznajo in o njih razmišljajo. Temu sledi sklep, da bi jih 

omenjena oddaja lahko zanimala in da si jo bodo ogledali. Zadnja faza je dejanje, ogled 

oddaje. Vse faze potrošnikovega odziva na komuniciranje so prikazane na zgornjem delu 

slike 1. Spodnji del slike 1 nam prikazuje, kateri del v procesu planiranja marketinškega 

komuniciranja sovpada z določenim obdobjem glede na odzive potrošnika. Faze planiranja 

marketinškega komuniciranja, kot si sledijo, so označene s številkami. Tako vidimo, da je 

vodenje kampanje, ki je v procesu planiranja na vrsti kot zadnja, dejansko prvi pomemben 

faktor; sledi medijska strategija, to je, faza, ko potrošnika doseţejo informacije prek različnim 

medijev, potem prideta na vrsto kreativna strategija ter strategija promocije. Na koncu so 

pozicioniranje BZ ter pomembni cilji, ki smo si jih zadali na začetku. 

 

Slika 1: Odziv potrošnika na MK ter faze v procesu planiranja MK 

Vir: Rossiter in Bellman 2005, 31. 

Komunikacijo in vzrok, zakaj je IMK danes tako pomembno, lahko razumemo takrat, ko 

razumemo, kako ljudje izbirajo med tistim, kar slišijo, vidijo in občutijo glede na svoje 

predhodne izkušnje. Proces izbiranja in shranjevanje podatkov v deleţnikovih moţganih 
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imenujemo zaznavanje. Prav zaradi tega, ker smo vsak dan izpostavljeni mnogim draţljajem 

informacij, ki jih dobivamo iz zunanjega okolja, smo prisiljeni izbirati in delati selekcijo med 

pridobljenim. Izberemo le tisto, kar zaznamo kot nekaj, kar nam je bodisi pomembno v danem 

trenutku, bodisi mislimo, da nam bo pomembno v bliţnji prihodnosti. Vse informacije, ki jih 

imamo za pomembne, shranimo v svojo podzavest in jih prikličemo na dan takrat, ko jih 

potrebujemo (Schultz, Tannenbaum in Lauterborn 1994, 24-25). 

2.3 Vloga blagovne znamke 

BZ je razpoznavno ime in ali znak (logo), ki je namenjen razlikovanju storitev, izdelkov ali 

skupine od konkurence (Aaker 1991, 7). BZ predstavlja eno izmed najteţje definiranih 

sredstev. Ogromno je podjetij, ki jim blagovna znamka (brand) predstavlja veliko 

konkurenčno prednost in pot do večjega dobička. Razvoj blagovnih znamk se je razbohotil: 

blagovne znamke so se namreč najprej uporabljale kot etikete, razpoznavni znak, ki je odraţal 

lastništvo, še navaja Fisk (2009, 148). Današnje BZ gledamo drugače, danes je pomembno, 

kaj BZ naredi za uporabnika, kaj mu nudi, kako jo ta dojema in kaj z njo doseţe. Močne BZ 

so uspešne na visoko konkurenčnih in finančnih trţiščih ter so največja vrednost podjetja.  

John Goodchild in Clive Callow (2001, 21) navajata, da so BZ pomembne zato, ker imajo 

sposobnost sporočanja. Menita, da nam lahko BZ sporočajo neko miselnost in jih zato 

označujeta kot vitalni del poslovanja, saj so sposobne vzpostaviti povezavo med organizacijo 

in uporabnikom, prav tako pa vzpostavljajo odnos med organizacijo kot delodajalcem in 

zaposlenimi. BZ je postala pomembno sredstvo prav zaradi svoje sposobnosti ustvarjanja 

odnosov. Če je ta odnos uspešen, lahko pridobimo pri potrošniku zaupanje in pripadnost, ki 

sta pomembna v trenutkih, ko se bo ta naslednjič odločal med BZ.  

Peter Fisk (2009, 147) pa še nadgrajuje trditve Goodchilda in Callowa s svojo opredelitvijo 

odlične blagovne znamke, ki jo označi kot znamko, ob kateri ţelite ţiveti svoje ţivljenje, ki ji 

zaupate in pri kateri vztrajate, medtem ko se vse okoli vas spreminja. Blagovna znamka je 

tista, ki odraţa osebo, kot ste sami ali kot si ţelite postati: je to, kar vam omogoča, da delate 

to, česar drugače ne bi mogli. Njegovo mnenje je, da gre pri blagovnih znamkah »za vas in ne 

zame«, »za ljudi in ne za izdelek« ter »za kupce in ne za podjetje«. 

Trenutek, ko se nova blagovna znamka pojavi na trgu, je najpomembnejši za njen obstoj. 

Proces se prične, ko se začnejo vsi udeleţenci srečevati z BZ in se je začnejo tudi zavedati. 

Pozicioniranje BZ je uporaben koncept, kot pravi Kapferer (1992, 40), saj nas opominja, da 

izdelek še nima vrednosti, dokler ni jasno zaznan in pozicioniran v porabnikovi zavesti. Stik z 

BZ prinese tudi določene izkušnje, ki, če so pozitivne, pomagajo BZ, da se pribliţa 

uporabniku in jo ta sprejme. Ko je ta proces zaključen in uporabnik BZ sprejme za »svojo«, se 

bo k BZ vračal. Seveda se moramo zavedati, da ne gre za enkraten proces, temveč za nenehni 

in tak, ki se lahko hitreje poruši kot vzpostavi. V obdobju zavedanja BZ, ko se deleţniki 
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spoznavajo z BZ, prihajajo v stik tudi z njenim imenom in razpoznavnim znakom ter celostno 

grafično podobo.  

Kot je povedal René Carayol v pogovoru z Nastjo Mulej za MM, marketing olajša prodajno 

delo. Marketing daje od sebe tisto, kar podjetje zagovarja, na učinkovit in prepoznaven način. 

Mnogi bi to imenovali blagovna znamka. Če obljublja njo, marketing deluje skozi izkušnjo 

odjemalcev in prodaja teče (Mulej 2010, 56). Seveda sta pri tem prav tako pomembni kultura 

in medsebojna komunikacija v podjetju in med posamičnimi oddelki. 

2.4 Kultura podjetja in medsebojni odnosi 

V vsakem podjetju ali panogi se razvijejo kulture. Kultura v podjetju predstavlja vizijo, 

ambicije, poti. »Kultura podjetja vključuje vse vidike odnosov v notranjem in zunanjem 

okolju podjetja in je odraz načina razmišljanja in vedenja vseh udeleţencev v podjetju, ki se 

kaţejo v obliki običajev, navad, vrednot in tradicije.« (Meško Štok 2009, 76) Pomemben 

segment, ki določene kulture tudi ustvarja, so medsebojni odnosi med podjetjem in 

odjemalcem, ki potekajo v določenem okolju in v nekem časovnem obdobju. Po navedbah 

Zlatke Meško Štok (2009, 73-74) se posamezna organizacijska kultura kaţe v karakteristikah, 

kot so: kolektivnost, emocionalna preţetost, zgodovinski temelji, izrazita simbolika, 

dinamičnost, fuzija ter organizacijska klima. 

Organizacijsko kulturo je kot dimenzijo marketinga najteţje opredeliti, opazovati in meriti. 

Meško Štokova (2009, 75) opredeljuje organizacijsko kulturo kot »sistem vrednot in 

prepričanj, ki je skupen vsem udeleţencem organizacije«. Z vidika marketinškega 

managementa se organizacijska kultura lahko opredeli kot organizacijski sistem poznavanja 

vzrokov dogodkov v določenem podjetju in zagotavlja norme za njihov razvoj. Marketinška 

kultura pa se kot komponenta organizacijske kulture nanaša na vzorec skupnih vrednot in 

prepričanj, ki pomagajo zaposlenim razumeti in začutiti funkcijo marketinga, tako da jim 

marketinška kultura posledično določa norme vedenja v podjetju. Nanaša se na pomembnost 

trţenja oz. marketinga v podjetju in na način izvedbe marketinških aktivnosti. Marketinška 

kultura je opredeljena kot večdimenzionalni koncept, ki obsega osredotočenost na kakovost 

storitve, medsebojne odnose, prodajo, organizacijo, notranjo komunikacijo v podjetju in 

inovativnost. Marketinška kultura pa kot taka lahko vključuje tri komponente: naravnanost na 

potrošnika, naravnanost na konkurente ter sodelovanje med oddelki in koordinacijo, ter dva 

strateška kriterija: dolgoročna naravnanost ter dobičkonosnost (Ţabkar in Zbačnik 2009, 19). 

Če povzamemo po Buncu (2007, 26), bodo v 21. stoletju najbolj uspešna tista podjetja, ki 

bodo svoje napore usmerjala v zadovoljevanje lastnih interesov in hkrati v zadovoljevanje 

individualnih in skupinskih motivov in potreb trga. 

Kultura znotraj podjetja vpliva tudi na medsebojne odnose. Dobri medsebojni odnosi so 

ključni za uspešno delovanje podjetja. Kot še navaja Meško Štokova (2009, 87) je 
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komuniciranje znotraj tima v organizaciji ključna, saj omogoča njegovo delovanje in razvoj. 

Medsebojno obveščanje in izmenjava mnenj sta pogoj za sodelovanje in odločanje. 

Kakovostno komuniciranje je dvosmeren ali celo več smeren proces saj na podlagi izkušenj 

članov tima pripomore k boljšemu in hitrejšemu iskanju rešitev, ki jih kot posamezniki morda 

ne bi našli. 
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3 PLANIRANJE MARKETINŠKEGA KOMUNIKACIRANJA IN PROCES 

ODLOČANJA  

Vsak cilj, ki ga ţelimo doseči, pa naj si bo to v zasebnem ali poslovnem ţivljenju, potrebuje 

pot. Izbiro med različnimi potmi, presojanje in odločanje pa imenujemo načrtovanje oz. 

planiranje. Prav tako je tudi z marketingom in marketinškim komuniciranjem. Po Hollensenu 

(2006, 4) lahko definiramo marketinško planiranje kot strukturiran proces analize trga, 

postavljanja in razvijanja ciljev, izvajanja marketinških aktivnosti ter pridobivanja povratnih 

informacij. Tak način omogoča podjetjem, da najdejo in ocenijo vse marketinške priloţnosti, 

ki lahko sluţijo kot vir ali pot do ciljev, ki jih ima organizacija. Prepoznavamo tudi morebitne 

teţave in ovire, ki bi lahko poti do ciljev onemogočile ali preprečile. Dejansko se marketinško 

okolje neprestano spreminja, odpirajo in zapirajo se vedno nove poti, zato moramo biti vedno 

na preţi in s pogledom naprej. Kot pravi Peter F. Drucker (2001, 76), so spremembe edina 

stalnica v današnjem času in edina prava strategija, če ţelimo ostati v igri, zato se jih ne 

smemo bati na nobenem področju. Planiranje marketinških komunikacij bi zato morali 

obravnavati kot neprestani proces razvijanja in iskanja novih poti za dosego ciljev. 

Kot vsa planiranja je tudi planiranje marketinško komunikacijskih aktivnosti vezano na 

prihodnost in prihodnje dogodke, zato je v tem delu zelo pomemben pristop, ki ga imamo do 

prihodnosti, saj ta obsega časovno komponento, ki jo moramo jasno opredeliti in temelji na 

razumevanju potreb organizacije in uporabnikov. Vsako planiranje prihajajočih aktivnosti 

temelji na sposobnosti predvidevanja, napovedovanja in prilagajanja, saj danes odločamo, kaj 

bomo počeli jutri. Danes odločamo o tem, kaj bo vplivalo na jutri in kakšne rezultate bo to 

prineslo. 

Mnogi menijo, da bi bilo potrebno plan marketinških aktivnosti pripraviti za daljše časovno 

obdobje in nekaj mesecev vnaprej, da pridobimo čas in moţnosti za dobro analizo trga. Da se 

lahko na podlagi dobljenih rezultatov pravilno prilagodimo, spremenimo zastavljene poti itd. 

Vendar je realnost velikokrat drugačna, kot v idealnih pogojih. Pogosto se zgodi, da so 

informacije dane veliko prepozno in se plani delajo kar preveč na hitro, kar lahko zelo 

konkretno in prepogosto negativno vpliva na izide. 

Ko govorimo o marketinškem planu na korporativni ravni, se opiramo na naslednje segmente 

(Hollensen 2006, 6-17): 

 opredelitev poslanstva, korporativnih nalog in ciljev; 

 ocena situacije v organizaciji in izven njega; 

 SWOT analiza; 

 segmentiranje, opredelitev ciljne skupine in pozicioniranje; 

 priprava strateškega marketinškega plana; 

 določitev taktike marketinškega plana; 

 določitev proračuna za marketing in 
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 izvedba in ocena uspešnosti. 

Planiranje je proces, s katerim določimo cilje, strategijo in taktiko. Kot vsi plani je tudi 

načrtovanje oglaševanja hierarhično. Cilji, ki so na vrhu, nam opredelijo, kam kot 

organizacija ţelimo iti, s strategijo izpostavimo, na kakšen način nameravamo priti do cilja, s 

taktiko pa določimo natančno pot, ki jo bomo ubrali (Pickton in Broderick 2001, 328). Z 

opredelitvijo poslanstva podjetje jasno sporoča vsem, kaj ţeli doseči in kako. Ko ocenjujemo 

poloţaj znotraj organizacije in izven nje, smo pozorni na vse dejavnike, ki nam lahko 

sporočajo, kje smo trenutno z organizacijo, ali smo atraktivni za trg in ali sploh smo v poziciji 

za tekmovanje na trgu ter kakšna je naša predstava o trgu in naših odjemalcih. Pri planiranju 

marketinga na korporativni ravni je priporočljivo opraviti tudi SWOT analizo, ki nam pokaţe 

skupek naših ključnih prednosti, slabosti, priloţnosti in groţenj na trgu. Na podlagi znanja iz 

predhodnih alinej lahko določimo ciljni trg, ciljno populacijo, kje na trgu smo ter kje ţelimo 

biti. Ko si izoblikujemo celotno sliko, lahko management ustvari marketinško strategijo in 

taktiko, ki bo organizacijo pripeljala k uporabnikom. Tja, kjer se bomo osredotočili na 

osnovni marketinški splet 4 P z dodanimi storitvenimi strategijami, ki bodo gradile močnejše 

odnose z uporabniki. Pomemben vidik je tudi določitev proračuna za marketing. Po 

določenem časovnem obdobju pa sta pomembni ocena stanja in pregled uspešnosti. 

V nadaljevanju se bomo osredotočili na IMK kot del marketinškega spleta. IMK zajema vse 

vidike komuniciranja z deleţniki in vključuje različna področja, kot so oglaševanje, 

promocija, odnosi z javnostmi, pospeševanje prodaje itd. Kot večina poslovnih planov se tudi 

plan IMK začne tako, da naredimo pregled vseh potrebnih aktivnosti. Pri integriranem 

planiranju je pomembno, da gledamo celostno na vsa orodja marketinškega spleta, 

komunikacijske kanale in prejemnike informacij (Pickton in Broderick 2001, 326). Kot smo 

ţe zapisali, potrebujemo za doseganje ciljev določene poti, kako se odločimo, katere poti 

izbrati, da nas bodo uspešno pripeljale na cilj, pa je odvisno od procesa odločanja. Po Shimpu 

(2010, 21) bomo predstavili proces odločanja o marketinškem komuniciranju, ki izhaja iz 

osnovnih, temeljnih odločitev glede na: ciljno skupino, pozicioniranje na trgu, postavljene 

cilje in razpoloţljiva finančna sredstva. Na podlagi tega se odločimo, katera področja MK 

bomo vključili v komunikacijo, kakšno bo sporočilo, ki ga ţelimo oddati, prek katerih 

medijev ga bomo razširili in kdaj bomo vse skupaj komunicirali. Celoten program MK vodi v 

krepitev vrednosti blagovne znamke in vpliva na vedenje uporabnika in odločitve, kar 

nazorno prikazuje proces odločanja o MK na sliki 2. Iz slike je še razvidno, da je moramo 

posebno pozornost nameniti tudi preverjanju rezultatov in evaluaciji. V tem poglavju se bomo 

osredotočili na prvi del faze odločanja. 
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Slika 2: Proces odločanja o MK 

Vir: Shimp 2010, 21. 

3.1 Opredelitev stanja 

Prva TV, ki je v lasti švedske korporacije MTG, izdaja v Sloveniji televizijski program TV3. 

Pod okrilje MTG je podjetje prešlo leta 2006, letos torej mineva pet let, odkar ima novega 

lastnika. Prva TV je del poslovne skupine Modern Times Group MTG AB, vodilne 

mednarodne skupine za radiodifuzijo na področju zabave z največjo geografsko pokritostjo v 

Evropi. MTG-jev Viasat je vodilni ponudnik »brezplačnih« (Free to Air) in plačljivih (Pay 

TV) televizijskih programov v skandinavskih in baltskih drţavah, upravlja pa tudi s TV 

postajami v Bolgariji, na Češkem in na Madţarskem, v Sloveniji, Rusiji, Ukrajini in Gani. 

Viasatovi »brezplačni« in plačljivi televizijski programi doseţejo do 125 milijonov gledalcev 

v 33 drţavah. MTG je tudi največji delničar najpomembnejše ruske neodvisne televizijske 

mreţe CTC Media (Nasdaq: CTCM) ter vodilni komercialni radijski ponudnik v nordijski 

regiji in na Baltiku (MTG 2011). 

Televizijski program TV3 je klasificiran kot »brezplačen« televizijski program ali 

»komercialna televizija«. V praksi delimo televizijski trg na dva segmenta: plačljive 

televizijske programe (Pay TV) in »brezplačne« televizijske programe (Free to Air). Na trgu 

plačljive televizije izdajatelji tekmujejo za čim večje število naročnikov, na trgu brezplačne 

televizije pa za čim večji deleţ oglaševalskih prihodkov. Evropska komisija ni nikoli 

definirala trga »brezplačne« televizije, ker je izhajala iz predpostavke, da neposredno 
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menjalno razmerje med izdajatelji »brezplačnih« televizijskih programov in njihovimi 

gledalci ne obstaja (Bašič Hrvatin in Kučić 2005, 229). 

Leta 2010 je TV3 med gledalci v skupini od 18 do 49 let dosegla 6,7 % povprečni deleţ, kar 

jo po gledanosti uvršča na peto mesto med televizijami v Sloveniji v segmentu A18-49. Slika 

3 prikazuje deleţe gledanosti med največjimi televizijskimi programi. Slika 4 pa prikazuje 

deleţ gledanosti TV3 po starostnih skupinah. Vidimo, da TV3 gleda mlajša populacija do 29 

let, v segmentu od 30-39 let gledanost pade in nato spet naraste pri populaciji nad 40 let. 

 

Slika 3: Delež gledanosti med televizijami leta 2010  

Vir: Prva TV 2011. 

 

Slika 4: Delež gledanosti TV3 po starostnih skupinah 

Vir: Prva TV 2011. 



 

19 

3.1.1 Slovenski televizijski trg 

APEK - Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (2011), na svoji 

spletni strani navaja, da je bilo konec leta 2009 v Sloveniji 76 imetnikov dovoljenja za 

izvajanje televizijske dejavnosti. Televizijski programi, za katere lahko rečemo, da v 

prizemeljski analogni radiodifuzni tehniki pokrijejo velik del slovenskega ozemlja, v 

kombinaciji s kabelskimi sistemi pa pokrivajo skoraj celotno slovensko nacionalno občinstvo, 

so samo štirje: prva dva nacionalna programa RTV Slovenija; SLO 1 in SLO 2 ter 

komercialna programa POP TV in Kanal A. Tesno jim sledi program TV3. S prehajanjem na 

digitalno prizemno radiodifuzijo se ta slika spreminja, saj se bodo mnogi programi z vstopom 

na multipleksa A in B razširili na celotno ozemlje Republike Slovenije. Konec leta 2009 je 

bilo veljavnih tudi ţe 85 odločb o dodelitvi radijskih frekvenc za posamezne oddajne lokacije 

za digitalno prizemno radiodifuzijo DVB-T, s katerimi je Agencija obema operaterjema 

multipleksov dodelila pravico oddajanja s teh lokacij. Javnemu zavodu RTV Slovenija je bilo 

izdanih 82 odločb, Norkringu AS pa tri odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za posamezne 

oddajne lokacije. Pravico digitalnega razširjanja ima poleg programov javnega zavoda RTV 

Slovenija sedaj skupno 11 zasebnih televizijskih programov – Kanal A, POP TV, TV3, TV 

Pika, i-TV, Šport TV dve (2), Pink SI in RTS+ če gledamo podatke za celotno ozemlje 

Republike Slovenije; Vaš kanal, RTS in TV Primorka pa imajo to pravico za posamezna 

geografska območja. Slovenija je v tem času ţe prešla na digitalno oddajanje. TV3 spada v 

multipleks B in pokriva ozemlje, kot prikazuje slika »Pokritost Slovenije s signalom TV3« v 

prilogi 1 (DVB-T 2011). 

3.1.2 Blagovna znamka TV3 in nov televizijski šov Riba na oko 

TV3 je Viasatova osnovna televizijska znamka (brand), ki jo lahko gledamo v Skandinaviji, 

baltskih drţavah, na Madţarskem in v Sloveniji. V osnovi je TV3 sinonim za zabavo, seveda 

pa se od drţave do drţave razlikuje. Splošno je TV3 bolj usmerjena k ţenski populaciji (MTG 

2011).  

Televizija TV3 je slovenskim gledalcem v preteklosti ponudila različne tuje resničnostne 

šove, kot so Ameriški top model, Avstralski top model, Jack iz divjine, Modni oblikovalci 

Heidi Klum ipd. S šovi lastne produkcije so se prvič preizkusili leta 2009, ko so, v 

koprodukciji s srbsko televizijo FOX, predstavili resničnostni šov Survivor in leta 2010 z 

lastno produkcijo resničnostnega šova Slovenski top model. Leta 2011 pa se je TV3 

predstavila z novim rasničnostnim šovom imenovanim Riba na oko. Glede na izkušnje in 

rezultate preteklih let se pri resničnostnih šovih kaţe dober trend rasti gledanosti, kar vpliva 

tudi na odločitev o nadaljevanju ponudbe lastne produkcije in zanimivih formatov šovov, ki 

gledalce ne samo zabavajo temveč jim nudijo tudi druge nepozabne izkušnje, kot v primeru 

oddaje Riba na oko, vpogled v stanovanja zvezdnikov ter koristne informacije glede kuhanja. 
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Koncept oddaje 

RNO je televizijski format, ki spada v skupino resničnostnih šovov ali resničnostne televizije. 

Resničnost v teh formatih predstavljajo dejanske scene, kraji in ljudje. V resničnostnem šovu 

ni pisanega dialoga, v središču pozornosti je vedenje »navadnih« ljudi v nekem realnem času 

(Bignell 2008, 190).  

Dvanajst tednov in pet dni v tednu lahko gledalci spremljajo pet znanih Slovencev. Vsak dan 

eden izmed njih gosti ostale štiri slavne osebe in jim skuha ter postreţe večerjo. Ob tem imajo 

gledalci moţnost spoznati zvezdnike v povsem novi luči, saj dobijo vpogled v njihovo 

dejansko ţivljenje, njihove domove in kuhinje ter tudi njihov značaj. Poseben lik v šovu je 

»kuhar« ali tako imenovani »gastro funk«, ki z budnim očesom in na humoren način postreţe 

s komentarjem kuharije posameznega zvezdnika. 

Izbira imena 

Tako kot vse marketinške aktivnosti je za BZ pomembna tudi izbira imena, saj ima ta velik 

vpliv na to, kako posameznik izdelek ali storitev sprejme. Izbira imena je pomembna tako za 

izdelovalca, torej produkcijsko ekipo in marketing na eni strani ter uporabnika, torej gledalca 

na drugi strani. Ime sporoča vsebino, sporoča filozofijo, ki lahko olajša zavedanje o BZ in 

dviguje njeno prepoznavnost in podobo (Bearden, Ingram in LaForge 2001, 191). Zato je še 

toliko bolj pomembna prava izbira imena, ki pri uporabniku sproţi pozitivne občutke. Z 

imenom vplivamo na čas, ki ga uporabnik potrebuje, da spozna določen izdelek in ga vzame 

za svojega, vplivamo na podobo, ki jo ima uporabnik o izdelku ter na vrednost BZ. Kritična 

prebojna točka do uporabnika je tudi njegovo zavedanje o določeni BZ v povezavi z imenom, 

saj prek imena lahko ustvarjamo navdušeno vznemirjenost, ţeljo ter občutek ekskluzivnosti.  

Z imenom nove oddaje, ki v dobesednem prevodu iz madţarščine pomeni »Riba na torti«, se 

nismo ţeleli oddaljiti od originala, vendar smo za slovenske gledalce ţeleli ustvariti nekaj, kar 

bi bilo prav tako zanimivo, podobno in bi zbujalo pozornost ter hkrati nekaj povedalo. Ime na 

nek način spominja na »jajce na oko«. Ker pa je koncept oddaje humoren in zabaven ter smo 

istočasno ţeleli ohraniti element ribe, je bilo sprejeto ime »Riba na oko«. Ime je »hecno«, 

spodbudi pozornost in si ga je v asociaciji na »jajce na oko« lahko zapomniti.  

Razpoznavni znak – logo 

Razpoznavni znak oddaje, prikazan na sliki 5, je sestavljen iz imena oddaje in razpoznavnega 

grafičnega elementa ribe, vse skupaj pa je postavljeno na kroţnik. Razpoznavni grafični 

element ribe se uporablja tudi v oddaji in na vseh elementih, ki komunicirajo oddajo. 
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Slika 5: Razpoznavni znak oddaje RNO 

Vir: Prva TV 2011. 

3.2 Proces segmentacije trga – segmentiranje, opredelitev ciljne skupine in 

pozicioniranje  

Segmentiranje v svojem bistvu pomeni laţjo in boljšo predstavitev izdelka tistim, ki jih 

izdelek zanima, in usmerjanje marketinške aktivnosti k potrošniku oz. uporabniku. 

Segmentacija je v resnici proces zdruţevanja: v skupine zdruţuje uporabnike, ki imajo skupne 

karakteristike. Vsak segment potrošnikov, gledalcev oz. uporabnikov ima svoje zahteve in 

ţelje, ki lahko temeljijo na ceni, fizičnih karakteristikah izdelka ali  nefizičnih lastnostih, ki se 

odraţajo v podobi in/ali vsebini. Mnoţico dobimo tako, da apeliramo na ţelje neke skupine 

(Hollensen 2006, 120). In, kot pravi Peter Fisk (2009, 25), potrebujejo v današnjem času 

marketinški strokovnjaki bolj poglobljeno logiko in veliko ustvarjalnosti, da uspejo v tem 

zapletenem okolju. Potrošniki, odjemalci, kupci, gledalci in še bi lahko naštevali, se med 

seboj vse bolj razlikujejo, so manj predvidljivi, saj se v različnih obdobjih obnašajo drugače 

in tako oblikujejo številne segmente. Včasih so imeli kupci v skupinah podobne lastnosti, te 

skupine so bile podobno velike. Za te segmente smo lahko enostavno predvideli, da se bodo 

ljudje s podobnimi socialno demografskimi vzorci tudi podobno obnašali in da bodo ţeleli 

podobne stvari. Danes ni več tako. 

Namen segmentacije je tudi odkrivanje konkretnih potreb določenih skupin ali segmentov 

potrošnikov na določenem območju. Zato, da lahko te potrebe potrošnikov zadovoljimo. Če 

opazujemo trg z vidika enega izdelka, ga lahko delimo na tri dele: na absolutne in na relativne 

nepotrošnike ter na dejanske potrošnike. Segmentiranje trga ima več prednosti tudi glede na 

odjemalce in konkurenco in je sestavljen iz treh prvin (Devetak 2000, 43): 

 segmentiranje, 

 izbira ciljne skupine in  

 pozicioniranje. 
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Veliko marketingarjev prepoznava omenjene tri faze segmentiranja, ki po tem modelu 

opisujejo začetek procesa z zdruţevanjem uporabnikov v skupine, da se poveča homogenost 

znotraj in heterogenost med segmenti. Managerji si ţelijo segmentirati trg zato, da ločijo 

skupine, v katere spadajo uporabniki, ki so si podobni in da razlikujejo eno skupino od druge. 

Majhna skupina znotraj segmentacijskega procesa je nišna skupina. Nato izberemo enega ali 

več segmentov in nišnih skupin kot ciljno skupino za marketinško strategijo. Za vsako ciljno 

skupino pa se moramo odločiti, kako se bomo pozicionirali: da se bomo ločili od konkurence 

in bomo tako ustvarili edinstveno mesto v potrošnikovi zavesti. Najpogosteje uporabljena 

segmentacija je socio-demografska segmentacija. Skupino delimo glede na geografsko 

strukturo, spol, starost in ţivljenjski cikel (Hollensen 2006, 122). 

Z vidika televizijskega programa TV3 in oddaje »Ribe na oko« se bomo opirali na vse tri 

komponente segmentiranja, da bomo povečali zavedanje o novem prihajajočem 

resničnostnem kuharskem šovu »Riba na oko« ter sekundarno povečali zavedanje o 

korporativni BZ TV3. Pogledali si bomo socio-demografsko segmentacijo, ki bo temeljila na 

podatkih raziskovalne hiše AGB Nielsen. Ti kaţejo določene karakteristike gledalcev TV3, ki 

nam jih grafično prikazujejo tudi sledeče tri slike: televizijski program TV3 ima v skupini od 

18-49 največji deleţ gledalcev v Ljubljani in na Primorskem, najmanj pa v okolici Ljubljane, 

kar lahko vidimo na sliki 6, ki prikazuje deleţe znotraj posamezne regije. Največji deleţ ima 

TV3 pri gledalcih, ki spadajo v srednji in višji plačni razred, kar prikazuje slika 7. Slika 8 nam 

kaţe razpon med moškimi in ţenskimi gledalci TV3, kjer opazimo, da je TV3 bolj ţenska 

televizija oz., da ima večji deleţ znotraj ţenskega občinstva. 

 

Slika 6: Delež gledanosti TV3 po regijah 

Vir: Prva TV 2011. 
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Slika 7: Delež gledalcev TV3 glede na ekonomski razred  

Vir: Prva TV 2011. 

 

Slika 8: Delež gledalcev TV3 po spolu 

Vir: Prva TV 2011. 

Po drugi strani je pomemben vidik segmentacije tudi osebnostna narava oz. osebnostni 

ţivljenjski stil uporabnika, ki pa je teţje merljiv. Ţivljenjski slog uporabnika določamo 

predvsem v povezavi z aktivnostmi kot so hobiji, prostočasne dejavnosti, šport, zabava, 

domača opravila, delo, nakupovalno obnašanje, počitnice in drugo. Interakcija z drugimi je še 

en vidik osebnostne segmentacije in je vezana na podobo o samem sebi, vlogo v druţbi, 

komunikacijo z drugimi itd. Posameznikovo mnenje o določenih zadevah kot so politika, 

socialna in moralna vprašanja, ekonomija, delo, znanost itd., je naslednji v skupini 

segmentiranja glede na osebnostne karakteristike oz. ţivljenjski slog posameznika (Hollensen 

2006, 128). 

Prav tako lahko uporabnike razdelimo glede na način nakupa oz. gledanja televizije 

(Hollensen 2006, 128-129):  
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 segmentacija glede na rabo: močni, lahki ali ne-uporabniki (heavy, light and non-user); 

 segmentacija glede na korist (benefit segmentation); 

 segmentacija glede na vedenje (behavioural segmentation). 

Za pridobivanje podatkov o ţivljenjskem stilu gledalcev in njihovih navadah potrebujemo 

drugačne raziskave. Teh podatkov ne moremo dobiti iz merjenj telemetrije, ki jih bomo 

opisali v kasnejšem delu diplomske naloge. Da pridemo do kvalitativnih podatkov so 

potrebne bolj poglobljene študije in osebnostni pristop do uporabnikov. Take raziskave 

izvajajo predvsem raziskovalne agencije, ki na različne načine in s pomočjo telefonskih 

razgovorov, anketnih vprašalnikov ali osebnim pogovorom zbirajo podatke za kasnejšo 

obdelavo. Sledenje blagovni znamki z raziskavami oz. »brand tracking« nam lahko poda 

veliko informacij pri procesu segmentiranja in osebnostnega spoznavanja naših ključnih 

odjemalcev. Pomaga tudi pri odgovorih, kje se lahko izboljšamo, kako gledalci zaznavajo BZ 

TV3 in pri drugih pomembnih informacijah, vezanih tudi na zavedanje o konkurenci. Ţal so 

vloţki v tovrstne raziskave visoki, zato si nekatera podjetja ne morejo privoščiti vseh 

raziskav, ki bi jih potrebovala.  

Tudi v našem primeru bomo operirali s podatki »brand trackinga« opravljenega v začetku leta 

2010, zato ni nujno, da odraţajo današnje dejansko stanje.  

Po brand tracking raziskavi, ki jo je podjetje Valicon izvedlo januarja 2010, se je pokazala 

sledeča sprememba v primerjavi z letom 2009. Zavedanje o programu TV3 se je znotraj 

skupine gledalcev A15-49 povečalo. Povečal se je tudi odstotek tistih, ki menijo, da TV3 

spada med »premium« kanale, kar pomeni, da se je povečalo tudi splošno zadovoljstvo 

gledalcev. Več ljudi se je definiralo za pogostega uporabnika »heavy user« TV3. Gledalci, 

TV3 dojemajo kot zabavno televizijo, ki ponuja dobre resničnostne šove in serije. TV3 je 

pridobila tudi v kategorijah gledalcev, ki so, glede na »ţivljenjski cikel«,  usmerjeni v sluţbo 

in kariero, ter mlade druţine (Prva TV 2010). 

Gledalci TV3 so mladi, trendovski, aktivni, usmerjeni predvsem v sluţbo, samski ali z 

manjšimi otroki. Nimajo veliko časa in so v neprestanem pogonu: to je skupina, ki jo 

oglaševalci najteţje ulovijo. Velik del gledalcev TV3 predstavlja tudi segment starejših nad 

50 let. Največ se jih odloča o tem, kaj bodo gledali po televiziji na podlagi TV-vodnikov ali 

naključno, ko preklapljajo med programi. Med tistimi, ki si ne predstavljajo ţivljenja brez 

TV3, so preteţno ţenske, stare od 15-29 let, z zaključeno srednjo ali višjo izobrazbo ali 

šolajoče. Slednje televizije ne spremljajo prav pogosto in se o tem, kaj bodo gledale, odločajo 

trenutno, na podlagi daljinca. 

S tem ko usmerimo marketinško komunikacijo na točno določeno ciljno skupino, doseţemo, 

da je sporočilo dostavljeno tistim, ki jim je dejansko namenjeno in se izognemo skupinam, ki 

ne spadajo v našo ciljno javnost. Izbor ciljne skupine je pomemben korak k bolj učinkovitemu 
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marketinškemu komuniciranju. Ciljno skupino določimo glede na demografijo, ţivljenjski 

slog, glede na vzorec dosedanje uporabe ali gledanosti in geografijo (Shimp 2010, 21).  

Primarna ciljna skupina za oddajo RNO so vsi v starostnem segmentu A18-49, ki so aktivni, 

hodijo v sluţbe in skrbijo za druţino in v prostem času »radi« kuhajo ter za sprostitev 

preberejo tudi »trače«. Več poudarka je na ţenski populaciji. Sekundarna ciljna skupina so 

starejši aktivni gledalci in upokojenci. Oddaja RNO jim predstavlja zabavo in sprostitev v 

osrednjem večernem času, saj zdruţuje kuhanje, druţenje, spoznavanje znanih Slovencev in 

smeh. 

3.3 Cilji kampanje  

V ciljih kampanje določimo, kaj ţelimo s kampanjo doseči in poskrbimo, da so vsi cilji 

usmerjeni v predhodno opredeljeno ciljno skupino gledalcev (Rossiter in Bellman 2005, 33). 

V primeru mlade televizije, ki pod okriljem novega lastnika deluje šele pet let, in ki je v 

medijskem prostoru obdana s hudo konkurenco, je doseganje zastavljenih ciljev še bolj 

pomembno, saj uspeh neposredno vpliva tudi na motivacijo zaposlenih. Cilji morajo biti jasni 

in nam morajo biti vodilo pri vseh elementih komuniciranja. Vsi naši napori in prizadevanja 

so usmerjeni k ciljem in naša naloga je, da ta prizadevanja spremljamo in preverjamo, da ne 

skrenemo s poti in da doseţemo cilj – določeno ţeleno dejanje pri uporabniku (Shimp 2010, 

18). 

Cilji kampanje Riba na oko so: 

 čim večje število gledalcev spodbuditi k ogledu prve oddaje. Trţne raziskave so 

napovedale 4 % rating,1 

 doseči, da se čim več uporabnikov vključi v skupino »Riba na oko« na druţabnem 

omreţju Facebook;  

 posredno povečati zavedanje o blagovni znamki TV3 pri gledalcih. 

3.4 Vodenje kampanje in finančna konstrukcija  

Marketinška vloga zahteva vedno več funkcionalnega in poslovnega znanja. Marketinški 

strokovnjaki morajo imeti vse več veščin povezovanja, prepoznavanja pravih »stvari«, ki jih 

potem uporabijo. Imeti morajo različna znanja o trţišču, odnosih s strankami, inoviranju, 

strateškem in komercialnem nivoju ter morajo biti poleg tega tudi ustvarjalni (Fisk 2009, 

406). Vsa ta znanja in veščine pripomorejo k boljšemu vodenju projektov in kampanj 

marketinškega komuniciranja. 

                                                 
1
 »Rating je deleţ skupine v populaciji, ki v določenem trenutku spremlja medij.« (Mediana 2011)  
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Vsak projekt, ki se ga lotimo, potrebuje ekipo strokovnjakov, ki bo skrbela za pridobivanje 

informacij in planiranje ter izvajanje načrtovanih procesov. Tim, ki nastane za izvedbo takega 

projekta, predstavlja jedro vsega, organizira delo, postavlja pravila, določa izhodišča in 

nadzoruje opravljeno delo. Pri kompleksni nalogi kot je izvedba promocije nove televizijske 

oddaje, se v tim zdruţi več predstavnikov različnih oddelkov in strok. Poleg njihovega znanja 

in izkušenj sta za uspešnost projekta pomembna dejavnika tudi čas ter finančna sredstva, ki so 

na voljo, kot navaja Majda Bastič (2003, 149). Projekt, pravi, se načrtuje zato, da bi rešili 

določen problem ali vprašanje in je sestavljen iz zaporedja kompleksnih, enkratnih in 

medsebojno povezanih dejavnosti, ki jih izvajamo zato, da bi dosegli cilj v določenem času z 

razpoloţljivimi viri. Najprej definiramo obseg projekta, določimo cilje ter kriterije za 

doseganje uspešnosti in predvidimo morebitne zaplete.  

3.4.1 Projektni tim Riba na oko 

Razvijanje strateških planov je nekaj, popolnoma drugo pa je njihovo udejanjanje. Po mnenju 

Beardena, Ingrama in LaForgeja (2001, 69) je pot k uspešnemu izvajanju začrtanih planov ta, 

da spodbujamo zaposlene znotraj organizacije, naj delajo povezano. Pomembni sta dve 

skupini, ki se ustvarita zaradi boljšega sodelovanja. Prva skupina je sestavljena iz sodelavcev 

iz različnih delovnih področij, druga pa je znotraj oddelka marketinga in povezuje vse 

funkcije v njem. Prav tako vsi zunanji izvajalci pripomorejo k doseganju ciljev, vendar pod 

določenimi pogoji. Ti pogoji so: dobra usklajenost, dober pretok informacij, jasno zastavljeni 

cilji in naloge ter točno določeni časovni okviri. S komuniciranjem sodelavci v timu spoznajo, 

zaznajo, analizirajo in rešujejo probleme, sprejemajo odločitve in usklajujejo delo 

posameznikov (Meško Štok 2009, 87). 

Sodelovanje in komuniciranje znotraj organizacije in med oddelki sta nujno potrebna za 

ohranitev zdrave organizacije, saj se lahko le s celostnim pogledom na nalogo na celosten 

način tudi lotimo dela, nanjo vplivamo ter se pravilno odzovemo, predvsem glede na potrebe 

trga in uporabnikov. Medosebni odnosi vplivajo tudi na sproščanje ustvarjalnosti pri 

zaposlenih ter na njihovo inovativnost, kar pripomore k ugledu in podobi organizacije (Meško 

Štok 2009, 89). 

Oddelek marketinga na Prvi TV skrbi za vse komunikacijske kanale in za širjenje informacij 

ciljnim skupinam. Pri uvajanju nove oddaje, v kateri sodeluje veliko različnih ljudi in prihaja 

do interakcije med njimi, potrebujemo veliko več predvsem aţurnih informacij. Zaradi 

boljšega pretoka vseh informacij in usklajenega dela so na projektu MK kampanje »Riba na 

oko« sodelovali poleg marketinškega oddelka še izvršni producent, kreativni producent 

oddaje in predstavnik oddelka prodaje ter zunanji sodelavci na projektu: grafični oblikovalec, 

kreativni direktor in tekstopisec, poleg njih tudi oblikovalci in programerji spletne strani ter 

predstavnik PR agencije. 
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3.4.2 Proračun  

Opredelitev proračuna za posamično marketinško komunikacijsko kampanjo je pomemben 

korak, saj nam razpoloţljiva sredstva na nek način krojijo poti in obseg komuniciranja. 

Odločanje o višini razpoloţljivih sredstev za marketinško komuniciranje pa je v veliki meri 

odvisno od subjektivnega pogleda odločevalca nanj. Vrednost komuniciranja je namreč teţko 

določljiva, ker nimamo vedno jasne povratne informacije, koliko smo s porabljenimi sredstvi 

za marketinško komuniciranje dejansko pridobili (Bearden, Ingram in LaForge 2001, 379). 

Finančni načrt za prihodnost bi moral biti postavljen tako, da odgovori na naslednje 

vprašanje: »Kolikšen je največji deleţ sredstev, ki ga moramo nameniti 

dejavnosti - marketingu, da ta doseţe optimalne rezultate?«. Pomembno je tudi, da ta deleţ 

ohranjamo tako v dobrih kot tudi v slabih časih – razen, kadar to ogrozi obstoj podjetja 

(Drucker 2001, 91). 

Proces določanja proračuna ima po Ţabkarjevi in Zbačnikovi (2009, 66) nekaj faz, ki se 

opirajo na cilje, ki smo jih določili za blagovno znamko, na analizo uspešnosti blagovne 

znamke in na proračune v dosedanjem obdobju. Tu nam pomaga še analiza trga, napoved 

trendov v prihodnje in analiza uspešnosti MK za predhodne izdatke. Ob upoštevanju ciljev, 

analiz in napovedi ter kontroli uresničljivosti glede na zastavljene komunikacijske cilje, 

določimo metodo za postavitev proračuna za kampanjo. Pri določanju proračuna za marketing 

podjetja navadno upoštevajo metode iz dveh osnovnih skupin, metode »od spodaj navzgor« in 

metode »od zgoraj navzdol«. 

Metoda »od zgoraj navzdol« pomeni, da v izhodišču obstaja proračun za marketinške 

aktivnosti, ki se kasneje razporeja na posamezne elemente marketinškega komuniciranja. Za 

to metodo ne obstaja prava teoretična podlaga, izhaja bolj iz ţelje po nadzoru proračuna. 

Metodo lahko delimo še na podravni. Prva, metoda na podlagi razpoložljivih sredstev 

pomeni, da marketing dobi sredstva, ki so ostala na voljo. Ta metoda je manj primerna, saj ne 

upošteva ciljev podjetja in njegove trţenjske usmerjenosti. Pri tej metodi se v času krize 

sredstva izjemno zmanjšajo. Naslednja podskupina je tako imenovana metoda prek palca oz. 

ocene managementa, ki pa povsem zanemarja namen marketinga. Metoda odstotka od 

prodaje je tretji način in tudi ena izmed najbolj razširjenih praks v podjetjih. Prednost te 

metode je, da je preprosta in spodbuja povezovanje stroškov za MK, prodajne cene in dobička 

na enoto. Slabost te metode pa je, da se MK obravnava kot strošek in ne kot naloţbo. 

Poznamo še metodo primerjave s konkurenti ter metodo donosa na investicije – ROI.  

Pri metodah »od spodaj navzgor« za določitev proračuna izhajamo iz ciljev in potrebnih 

nalog, da doseţemo ţelene cilje, ki jih v naprej definiramo. Oblikovanje proračuna je na tak 

način bolj interaktivno in vodi k bolj učinkovitim strategijam. Vključuje pa metode, kot so: 

metoda ciljev in nalog, kjer se na podlagi v naprej opredeljenih ciljev in nalog postavi 

proračun, seveda v nekih omejenih finančnih okvirih. Slabost takega odločanja je, da teţko 

določimo, katere aktivnosti bodo potrebne za uresničitev ciljev, ker se lahko te glede na 
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potrebe spremenijo. Metoda načrtovanja izplačil je primerna za nove izdelke oz. storitve, ki v 

začetnem obdobju potrebujejo večji vnos, zato določimo načrt izplačil za daljše obdobje, na 

podlagi katerega je mogoče določiti primerno vrednost investicije v MK. Obstaja pa še 

kvantitativni model: pri tej metodi gre za računalniško simuliranje modelov, kar pa je zapleten 

postopek in potrebuje podatke, ki so časovno omejeni.  

Kot kaţejo raziskave, je med vsemi navedenimi metodami v praksi najbolj razširjena metoda 

odstotka od prodaje in/ali metoda nalog in ciljev. Ponavadi pa odločevalci kombinirajo več 

metod hkrati (Ţabkar in Zbačnik 2009, 67-70).  

Metoda, ki smo jo uporabili na primeru določanja proračuna za marketinške aktivnosti za 

uvajanje nove oddaje, je temeljila na kombinaciji različnih zgoraj naštetih metod. Najprej se 

je določil okvirni proračun za projekt MK znotraj letnega proračuna za marketing, nato so se 

določile naloge in zastavili cilji. Idealno bi bilo, če bi lahko na podlagi boljših in aktualnih 

raziskav določili najboljše metode dela in naloge ter cilje in potem potrdili proračun, ki bi se 

glede na potrebe lahko spreminjal. To pomeni, da bi sproti spremljali rezultate in na podlagi 

dobljenih rezultatov ovrednotili narejeno ter po potrebi plan prilagodili in popravili. Predvsem 

je pomembno, da bi se določena vsota namenila tudi kvalitativnim in kvantitativnim 

raziskavam trga pred, med in po kampanji ter med predvajanjem oddaje. Vendar je to, zaradi 

omejitev finančnih sredstev in časa, ki je na razpolago, velikokrat nemogoče.  

Višina proračuna, namenjenega MK kampanji, je bila ocenjena na pribliţno četrtino letnega 

proračuna za marketinške aktivnosti. Marketinški proračun sestoji iz neto vrednosti za 

marketinške aktivnosti in sklenjenih pogodb z drugimi mediji o izmenjavi oglasnega prostora 

– t.i. barter pogodbe. Pogodbe o izmenjavi medijskega prostora se sklepajo na letni ravni s 

predvidevanji o porabi med letom. Tako imamo na razpolago določene medije, s katerimi 

imamo sklenjene barter pogodbe. Oglaševanje na TV spada v okvir lastne promocije na TV, 

ki ne sme preseči 20 % dnevnega predvajanega časa in tudi ni vključeno v preglednico 1, kjer 

je prikazan razrez proračuna za MK kampanjo RNO.  

Proračun za marketinško komunikacijo za Ribo na oko smo razdelili na enote po odstotkih 

vrednosti celotnega proračuna za kampanjo marketinškega komuniciranja. Delitev je 

prikazana v preglednici 1, kjer lahko vidimo, da je največji odstotek proračuna za MK 

kampanjo namenjen zakupu medijskega prostora, kar vključuje tako plačljive medije kot 

barterje in predstavlja kar 59,4 % celotne vrednosti kampanje. Drugi stroški so v primerjavi s 

tem bistveno manjši. 
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Preglednica 1: Delitev proračuna za MK za RNO 

Strošek Opomba Deleţ od celote 

Medijski zakup Barterji, tisk, splet 42,6 %
 

Medijski zakup Plačljivi mediji  16,8 % 

Kreativa in produkcija Ekipa, ideja, izvedba 16,9 % 

Promocija Izvedba 6,7 % 

Spletna stran produkcija (tudi FB in You Tube) 8,7 % 

Odnosi z javnostmi Ekipa, izvedba, gradivo 3,8 % 

Promocijski material Nabava majic 2,6 % 

Nepredvideni stroški  1,9 % 

Skupaj   100 % 

Opredelitev barter pogodbe oz. barter menjave je, da je to najenostavnejša in prva oblika 

vezanih poslov ter predstavlja neposredno menjavo blaga za blago. Pri barter poslu med 

dvema strankama poteka neposredna menjava blaga, brez posredovanja denarja in brez 

posredništva tretje stranke. Podpiše se pogodba, v kateri se določi količina in kakovost blaga. 

Nakup in nasprotni nakup se opravita istočasno. Ta oblika menjave ima določene 

pomanjkljivosti, kar zmanjšuje njeno uporabnost v praksi. Običajno se trguje z blagom, ki 

trţno ni zanimivo in se mu vrednosti ne da natančno določiti (Pičulin 2002, 41). 



 

30 

4 STRATEGIJA OGLAŠEVANJA IN ODNOSOV Z JAVNOSTMI 

Strategija MK predstavlja celoten komunikacijski splet in odgovarja na vprašanje, na kakšen 

način in prek katerih kanalov bomo dosegli zastavljene cilje. Kako bomo gledalce informirali, 

spodbudili k ogledu prve oddaje ter kakšne bodo aktivnosti po prvi oddaji? 

Marketinško komuniciranje je kot sestavni del marketinškega spleta pomembno področje, saj 

komunicira s potrošniki in ima vlogo obveščanja, prepričevanja in opominjanja (Bearden, 

Ingram in LaForge 2001, 369). Z MK kampanjo, prek oglaševanja in promocije ustvarjamo, 

utrjujemo ali povečujemo komunikacijske učinke BZ. Govorimo o BZ, čeprav bi lahko šlo za 

podznamko ali posamičen izdelek. Kot smo ţe zapisali, z oglaševanjem in promocijo 

spodbujamo komunikacijske učinke, ki na drugi ravni doseţejo uporabnikovo zavest, če pa 

ţelimo pri uporabniku doseči neko reakcijo na dobljene informacije, mora biti s sporočanjem 

spodbujeno naslednje (Rossiter in Bellman 2005, 26): 

 zavedanje potrebe po BZ (Category need); 

 zavedanje o znamki (Brand awareness); 

 izbira »moja priljubljena BZ« (Brand preference); 

 zanimanje in namen (Brand action intention); 

 omogočen mu mora biti dostop do BZ (Purchase facilitation). 

Rossiter in Bellman (2005, 26) navajata, da v kolikor na trg uvajamo BZ kot novost, moramo 

doseči, da se pri uporabniku sproţijo vsi navedeni segmenti in šele nato lahko pričakujemo 

reakcijo z njegove strani. V primeru, ko uvajamo novo televizijsko oddajo v okviru določene 

obstoječe BZ, pa da ni potrebno pri vseh uporabnikih doseči vseh pet kategorij.  

Komunikacijski splet pri uvajanju nove oddaje je vključeval oglaševanje, promocijo in odnose 

z javnostmi. Ves komunikacijski splet poteka prek določenega prenašalca oz. medija, ki 

sporočilo nosi. V zadnjem desetletju je prišlo na področju medijev do prave eksplozije. 

Povečalo se je število televizijskih kanalov, pojavljajo se novi tiskani in digitalni mediji. V 

vsakodnevno ţivljenje posameznika sta vstopila mobilni telefon in internet, brez katerih si 

vsakdanjika ne znamo več predstavljati. Tehnologije se razvijajo in postajajo vse bolj 

dostopne. Odpirajo se nove marketinške poti in oglaševalski mediji. Prihaja obdobje mobilne 

in spletne televizije. Vendar je prav zaradi tega teţko napovedovati prihodnost, saj prihaja do 

vedno večjega drobljenja medijev. Prav tako je teţko dokazati učinkovitost enega medija, saj 

postaja odnos med mediji vse bolj kompleksen (Young in Aitken 2008, 6). 

Nove tehnologije, predvsem internet, dajejo porabnikom večjo moč, saj jim omogočajo hiter 

dostop do informacij. Porabniki se laţje in hitreje poučijo o izdelkih, storitvah itd. V 

preteklosti je bilo oglaševanje za porabnike glavni vir informacij o izdelkih in storitvah. 

Danes sami odločajo o tem, kaj jim je všeč in kaj ne. Zato jih pokroviteljski ton oglasov, ki 

obljublja to in ono, moti. Vendar so uporabniki bolj lojalni. Nimajo časa, da bi vsako stvar 

preverili, zato se zanašajo na to, kar vedo. Medijski porabi je teţko slediti, saj je lahko 
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posameznik priklopljen na internet, medtem ko lista časopis ali gleda televizijo in posluša 

radio. Teţko je določiti, kateri medij je v določenem času ujel njegovo pozornost (Young in 

Aitken 2008, 7). Podnar in Golobova (2001) omenjata tudi moţnost, ki jo ima internet za 

širjenje govoric. Sporočilo lahko ţe v nekaj minutah prepotuje celotno internetno okolje. 

Internet ponuja številne osebne izkušnje. Kot navaja Spurgeonova (2008, 5), novi mediji 

omogočajo povratno informacijo in večjo interaktivnost ter so bolj usmerjeni v dvosmerno 

komunikacijo, kar je še posebej razvito pri druţabnem omreţju Facebook ali drugih podobnih. 

Tako kot se uporabniki spreminjajo, tako se tudi mediji spreminjajo glede na njihove potrebe. 

Oglaševalci se temu prilagajajo, da lahko sledijo trendom in populaciji, ki na nek način 

»migrira«.  

Poleg izbire pravega medija za sporočanje informacije je potrebno igrati na čustva, ne na 

razum, kot pravi Peter Field v pogovoru s Simono Kruhar za MM (2010, 6). Izkazalo se je, da 

akcije, ki spremenijo občutke ljudi do znamke, zagotavljajo boljše poslovne rezultate in 

gradijo močnejše blagovne znamke. Za čim večjo učinkovitost oglaševalskih akcij je treba 

uporabiti širok nabor novih in starih medijev. Več novih komunikacijskih kanalov 

uporabljamo, učinkovitejša bo akcija. Televizija ostaja zelo učinkovit medij. V kombinaciji z 

internetom prinaša največje merljive učinke. Za radio in časopis pa Field pravi, da ti mediji 

niso izumrli in niso za odpis; doseţejo svojo ciljno skupino, vendar na bolj lokalni ravni. 

Najmočnejša komunikacija je komunikacija od ust do ust, spodbujanje govoric, delanje 

»fame« okoli nečesa. Fama spreminja potrošnike v ambasadorje blagovne znamke, kar 

zagotavlja širši poslovni uspeh. Tudi v recesiji ostaja ustvarjanje fame strategija, ki prinaša 

največ dobička. Po njegovem mnenju učinkovita akcija spremeni vedenje potrošnika, hkrati 

pa meni, da so tiste, ki skušajo krepiti potrošnikovo obstoječe vedenje, najmanj učinkovite. 

Potrošnik ve, kaj lahko pričakuje od BZ in se sam odloča o njeni vrednosti, zato mu je 

potrebno vsakič ponuditi nekaj več tistega, kar zagovarja stališča, ki jih ţe ima do BZ. 

Marketinško komuniciranje za Ribo na oko je bilo sestavljeno iz komunikacijskega spleta: 

oglaševanja, promocije in odnosov z javnostmi. Osredotočeno na pravo izbiro medijev za 

komunikacijo in doseganje ciljev ter na nove medije. Poleg tega je bil trud usmerjen k 

uporabniku in k vzbujanju določenih čustev kot so veselje, vznemirjenje in pričakovanje. 

4.1 Oglaševanje in kreativne rešitve 

Iz managerskega vidika je oglaševanje strateški pripomoček, s katerim pridobivamo ali 

ohranjamo konkurenčno prednost na trgu (Peter in Donnelly 1995, 133). Cilji in naloge 

oglaševalske kampanje so zato pokazatelj, »kaj« mora kampanja doseči pri uporabniku. Z 

oglaševanjem informiramo, vplivamo, opominjamo, dodajamo vrednost BZ ter pripomoremo 

k drugim prizadevanjem organizacije. Oglaševanje je tudi prvo orodje IMK in je hkrati 

osnova za oglaševalski management. Oglaševanje je plačana oblika marketinškega 

komuniciranja. Oglaševanje je le del marketinško komunikacijskega spleta, ta pa je del 
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marketinga. Druge komponente marketinškega komuniciranja so tudi promocija, publiciteta, 

odnosi z javnostmi, osebna prodaja, pospeševanje prodaje, oprema prodajnega prostora, 

embalaţa ipd. Oglaševanje se pri predstavitvi izdelka v vseh medijih, razen na radiu, močno 

opira tako na vizualno komponento kot tudi na verbalno komponento. Če lahko verbalna 

komponenta pri uporabniku izzove priklic neke slike v misli, potem vizualna komponenta na 

oglasu to prav gotovo povzroči. Veliko raziskovalcev namreč meni, da ljudje reagirajo na 

simbolni sistem v oglaševanju, pa čeprav sporočila ne zaznajo na zavedni ravni (Ferguson 

1999, 146).  

Planiranje strategije oglaševanja in kreativne strategije se začne s pisanjem brifa. Brif je 

izjemno pomemben dokument, saj ţe vključuje izjavo o poziciji, ki jo ţelimo zavzeti, podatke 

o tem, kaj pričakujemo od ciljnih uporabnikov, njihove reakcije, aktivnosti ter 

komunikacijske cilje. Lahko ga razširimo tako, da določimo še trditev o prednostih za 

uporabnika in kaj uporabnik z izdelkom pridobi. 

4.1.1 Brif 

Kreativni brif, če povzamemo po Rossiterju in Bellmanu (2005, 126), je ključni del 

komunikacije med managementom in kreativno ekipo. To, kar kreativcem sporočamo v brifu, 

bo v veliki meri vplivalo na celotno kampanjo in kreativno strategijo ter bo izhodišče za 

oglase, ki jih bomo dobili. Brif vključuje opredeljeno ciljno skupino in medije za 

komunikacijo, cilje kampanje, kaj ţelimo sporočiti ciljni skupini ter ključne postavke, kaj 

prinaša izdelek uporabniku. V Sloveniji je Slovenska oglaševalska zbornica v sodelovanju s 

Slovenskim zdruţenjem oglaševalcev in Slovenskim zdruţenjem oglaševalskih agencij izdala 

priporočila za pripravo brifa. Brif so opredelili kot »temeljni dokument sodelovanja med 

oglaševalci in oglaševalskimi agencijami na področju snovanja, priprave in izvedbe akcij 

trţenjskega komuniciranja«. (SOZ 2011)  

Pripravljen brif naročnik pošlje oglaševalski agenciji, ki v določenem času pripravi predloge 

in zasnovo za kampanjo. Rossiter in Bellman (2005, 126) menita, da bi moral biti vsak 

manager pri organiziranju kampanje bolj vpleten v samo kreativno strategijo, ne glede na to, 

ali jo pripravlja zunanja agencija ali je pripravljena »in-house«, znotraj organizacije. 

Udejstvovanje managerja je sicer idealen scenarij, ki pa velikokrat v praksi ni uresničen, 

pogosto tudi zaradi pomanjkanja časa pri pripravi kampanje, saj se manager v tem času 

ukvarja tudi z drugimi aktivnostmi, povezanimi z BZ. 

Izhodišča za pripravo strategije in kreativne rešitve nove oddaje  

TV3 bo spomladi prvič predstavila nov slovenski resničnostni šov. Sicer gre za licenčno 

oddajo, vendar bo produkcija oddaje slovenska. Gre za najpomembnejši izdelek 

spomladanske sheme televizije. Šov se začne 14. marca ob 20. uri. Imenuje se Riba na oko in 
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je resničnostni kuharski šov s slavnimi osebami, ki kuhajo, večerjajo in se pri tem druţijo. 

TV3 se ţeli s tem šovom pozicionirati kot resna konkurentka za večerno sproščeno zabavo v 

osrednjem večernem terminu. Oddaja RNO mora postati sinonim za zabavo ob 20. uri, po 

informativnih oddajah in pred večernim filmom. Gledalci bodo imeli moţnost »vstopiti« v 

stanovanja znanih ter jih opazovati pri pripravljanju večerje, seveda v omejenem obsegu 

enourne oddaje. RNO je humorna oddaja lahkotnega tipa, kjer spremljamo zvezdnike v 

vsakodnevnem ţivljenju in pri najbolj osnovnem opravilu – kuhanju. Vsak teden bomo imeli 

moţnost opazovati pet znanih, ki se med seboj ne poznajo in ki najverjetneje nikoli ne bi 

skupaj sedli za mizo. Tako bomo lahko spremljali različne zvezdnike, znane in manj znane, ki 

polnijo opravljive revije ali se pojavljajo v drugih medijih. Profili bodo različni: pevci, igralci, 

poslovneţi, kulturni delavci, šamani, orientalske plesalke, vrhunski športniki, vinarji, 

duhovniki in drugi. Pomemben lik v oddaji predstavlja osrednja oseba, strokovnjak na 

področju - kuhar, ki na poseben, humoren, malce hudomušen način komentira kuharijo znanih 

oseb. Ciljna skupina so predvsem ţenske starosti od 18-49, sekundarno pa vsi drugi, ki imajo 

radi trače in kuhanje, so aktivni, hodijo v sluţbo ali šolo ter jim gledanje televizije v 

osrednjem večernem času predstavlja razvedrilo ter sprostitev. Mediji, ki jih bomo uporabili v 

medijskem spletu so: TV, tisk, billboardi, radio ter oglaševanje na ogledalih in ekranih v 

avtobusih. Hkrati bomo aktivni na spletu s spletnimi oglasi ter na druţabnih omreţjih 

Facebook ter YouTube. Riba na oko bo imela tudi svojo spletno stran, ki bo sluţila 

predstavitvi kandidatov, ogledu kratkih video posnetkov, zbiranju receptov in ogledu 

fotografij ter preteklih oddaj. 

4.1.2 Kreativna strategija 

Kreativno strategijo lahko delimo na štiri podenote. Najprej postavimo trditve o koristi: v 

našem primeru gre za trditev, da je Riba na oko najbolj resničnostni kuharski šov s slavnimi 

osebami pri nas. Riba na oko vas zabava na TV3. Riba na oko je »gastro funk«. Sledi 

kreativna ideja, ki bo osnovno vodilo pri sporočanju prek oglasov in rdeča nit celotne 

kampanje. Tretji element je postavitev samega oglasa, četrti element pa je taktika zbujanja 

pozornosti. 

Osnovno sporočilo 

Osrednji cilj kampanje je vzbuditi čim več pozornosti in zanimanja za novo oddajo. To bomo 

skušali doseči z osnovno vizualno idejo kampanje, ki ţe sama po sebi pri gledalcih odpira 

vprašanje, za kaj pravzaprav gre, in tako vzbuja pozornost. Glavno sporočilo gledalcem je, da 

na televizijo TV3 prihaja nov resničnostni kuharski šov, imenovan Riba na oko, ki se začne 

14. marca ob 20. uri in da lahko več informacij dobijo na spletni strani www.ribanaoko.si. 

http://www.ribanaoko.si/
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Kreativna ideja  

Na vseh materialih, od tiskanih oglasov in gigantov do televizijskih oglasov in identov 

(uvodna ali zaključna animacija oglasnega bloka) na televiziji, bodo nastopili junaki, ki pa 

bodo imeli obraze pokrite z maskami v obliki ribe. Junaki z maskami bodo s svojim 

obnašanjem spominjali na zvezdnike, saj bo vsak ponazarjal značilne dejavnosti iz sveta šov 

biznisa. Dodaten element na tiskanih in spletnih oglasih bo pojava »gastro funka«, kuharja. 

Tako bo nastala serija humornih TV spotov z nenadnim nepričakovanim obratom, v 

nadaljevanju prilagamo opis enega izmed spotov, tiskani revijalni oglas, spletni oglas, 

Facebook profil in Facebook aplikacijo, kreativo za ogledala v lokalih, kreativo za avtobusne 

displeje, radijski oglas in opis promocije v nakupovalnih centrih ter središčih mest. 

Opis TV oglasa  

Kitarist: posneto v studiu, nedefinirano ozadje. V oglasu nastopa kitarist z masko ribe na 

obrazu. Vidi se, kako strastno igra električno kitaro. Naenkrat gre kader na ekonom lonec, ki 

začne oddajati čudne zvoke. Naš junak skoči, ulovi predpasnik in steče iz kadra. V OFF-u: 

Riba na oko, od 14. marca na TV3. V grafiki se izpiše datum, spletni naslov in napis »najbolj 

resničnostni kuharski šov«. 

Opis BB in tiskanega oglasa 

Veliki obcestni plakati in oglasi v revijah so zasnovani na principu »filmskega plakata«, kjer 

je v ospredju glavna zvezda šova in drugi igralci, ki so v našem primeru zakriti. Razlog za 

zakrite obraze izhaja iz programske ideje, saj bo vsak teden pet novih gostov in tako z 

zakritimi obrazi ustvarjamo moment presenečenja (priloga 2). 

Opis radijskega oglasa 

Radijski oglas je zasnovan tako, da v obdobju od začetka oglaševanja do prve oddaje 

nagovarja gledalce k ogledu prve oddaje. Ponovno na zabaven, humoren način, kot da bi brali 

kuharski recept, vendar je namesto recepta podana informacija o prihajajočem šovu: 

(Napovedovalec – moški glas): Recept za Ribo na oko: vzemite pet zvezdnikov, ki se med 

seboj po možnosti sploh ne poznajo, in jih dobro premešajte. Vsak dan, od ponedeljka do 

petka, enega namočite in pripravite, da za ostale skuha večerjo. Pripravo, kuhanje in 

serviranje spremljajte z budnim očesom in vsako nerodnost začinite s hudomušnim 

komentarjem Gastro funk Danila. Servirajte še toplo v osrednjem večernem terminu in 

okrasite z obilico zabave! (Napovedovalka – ženski glas): Riba na oko vas pričakuje od 14. 

marca dalje ob 20. uri, na TV3 in na spletu ribanaoko.si! 



 

35 

Po prvi oddaji se radijski spot zamenja s tedenskimi radijski napovednik: »Ta teden 

kuhajo ...« 

(Napovedovalec – moški glas; pripovedno, prijazno): Ta teden v Ribi na oko mešajo, sekljajo, 

kuhajo in cvrejo: /aktualnih pet imen zvezdnikov / Riba na oko, vsak večer od ponedeljka do 

petka, ob 20. uri, na TV3 in na spletu ribanaoko.si! 

Opis oglaševanja na ogledalih 

Na zabaven način smo ţeleli predstaviti šov tudi v gostinskih lokalih tako, da smo na ogledalo 

nalepili nalepko, ki obiskovalce nagovarjajo k ogledu oddaje. Ker se vsak rad pogleda v 

ogledalo, je nalepka na ogledalih v višini obraza, kar prikazujeta fotografiji v prilogi 3. 

Opis ribarnice 

V treh ribarnicah na Ljubljanski trţnici opremimo prodajalce s predpasniki z motivom Riba 

na oko ter med izdelke dodamo označevalne tablice s podatki o oddaji. Slikovno gradivo v 

prilogi 4. Ribarnice so bile poleg tega opremljene tudi z informativnimi letaki za več 

informacij. 

4.1.3 Promocija 

Promocijo, čeprav bi jo lahko opisali kot samostojno enoto v komunikacijskem spletu, 

opisujemo kar v tem delu naloge, saj se na nek način opira na oglaševanje. V literaturi je 

definicija promocije ali pospeševanja prodaje sledeča: promocija ali pospeševanje prodaje je 

vsakršna spodbuda s strani ponudnika, pa najsi bo to cenovna ali kakšna druga ugodnost, ki jo 

uporabnik trenutno zazna (Shimp 2010, 446). Pospeševanje prodaje ali promocija vključuje 

aktivnosti, izdelke ali drugo gradivo, ki kratkoročno spodbuja potrošnike k nakupu. Strategija 

promocije za Ribo na oko je bila: v obdobju pred prvo oddajo RNO ter kmalu po prvem tednu 

oddaje se na petih lokacijah po Sloveniji (Maribor, Koper, Kranj, Celje, Ljubljana ter center 

mesta Ljubljana) zvrstijo mini dogodki. Lokacije, kot so na primer največji in najbolj obiskani 

nakupovalni centri, so bile izbrane zaradi frekvence obiskovalcev. Cilj promocije je, da na 

humoren in zabaven način obiskovalcem predstavimo novo oddajo ter jih spodbudimo k 

sodelovanju. S svojimi predlogi o tem, kdo od znanih Slovencev naj nastopa v oddaji, so 

lahko sodelovali in se potegovali v ţrebu za praktične nagrade. Mini dogodke sta povezovala 

dva »ribona«, stand-up komika, ki sta, oblečena kot v oglasih ter z maskami rib na glavi, 

ogovarjala in zabavala mimoidoče. Poleg njiju smo obiskovalcem ponujali še brezplačne 

palačinke na posebnem razstavnem mestu, ki je bilo grafično opremljeno s podobo nove 

oddaje. Promocija se je izkazala za zelo učinkovito in tudi odziv mimoidočih je bil pozitiven, 

predvsem je bil priklic likov iz oglasov presenetljivo dober. 
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4.1.4 Spletna stran in družabna omrežja Riba na oko 

Spletna stran Riba na oko je nastala zato, da zdruţujemo informacije o zvezdnikih, 

informacije o oddaji, fotografije in video materiale. Spletna stran je namenjena oddajanju 

novic, vezanih na oddajo, ter obveščanju gledalcev, saj se lahko prek spletne strani naročijo 

tudi na novice. Poleg tega spletna stran omogoča interakcijo z gledalci, saj imajo moţnost 

prek spletne strani oddati predlog, koga bi ţeleli gledati v oddajah. Na spletni strani so 

objavljeni tudi vsi recepti iz oddaj. Poleg tega se lahko prek strani poveţejo z druţabnim 

omreţjem Facebook ter skupino Riba na oko in se vključijo vanjo.  

Druţabna omreţja so ţe nekaj časa izjemno popularna. Poznavalci pravijo, da internet v 

proces komunikacije prinaša edinstveno raven medosebne interaktivnosti (Podnar in Golob 

2001). Facebook predstavlja okolje, kjer smo lahko z uporabnikom v bolj neposredni 

komunikaciji. Člani v skupini se lahko na draţljaje odzovejo takoj. Na druţabnem omreţju 

Facebook smo ustvarili skupino, v okolju, ki je namenjeno širjenju informacij in komunikaciji 

z gledalci. Za pospeševanje širjenja informacij in zabavo smo ustvarili še spletno aplikacijo 

»Poribaj se!«, ki uporabnikom omogoči, da svojo profilno fotografijo opremijo z eno izmed 

ribjih mask iz oglasov.  

Prav tako kot Facebook je tudi portal YouTube izjemno priljubljen in obiskan, ker več 

milijardam ljudi omogoča odkrivanje, gledanje in skupno rabo izvirnih videoposnetkov. 

YouTube je skupnost, v kateri se lahko obiskovalci povezujejo, obveščajo ter deluje kot 

distribucijsko okolje za ustvarjalce izvirnih vsebin. Na YouTube smo ustvarili kanal, na 

katerem objavljamo različne video posnetke in zanimive izseke iz oddaj. Okolje omogoča 

interakcijo z gledalci, saj spodbuja komentiranje in odgovarjanje oz. komentiranje danih 

komentarjev. 

4.1.5 Medijska strategija 

Po kreativni strategiji pride na vrsto medijska strategija, ki se razvije na podlagi treh osnovnih 

vprašanj (Sissors in Baron 2002, 159): 

 komu je namenjeno oglaševanje, kdo je v ciljni skupini? TV3: »Primarna ciljna skupina 

zajema moške in ţenske v starostnem razredu 18-49 let, sekundarna ciljna skupina so vsi 

drugi.« 

 kje (geografsko) naj se oglaševanje izvaja? TV3: »Območje cele Slovenije.« 

 kdaj naj oglašujemo? TV3: »Oddaja se začne na ponedeljek, 14. marca, ob 20. uri. Na 

sporedu bo dvanajst tednov, vsak dan, od ponedeljka do petka, ob 20. uri. Pomembno je 

obdobje pred prvo oddajo, z oglaševanjem pričnemo dva do tri tedne pred prvo oddajo.« 

Odgovori na zgornja vprašanja so nam prvo vodilo pri ustvarjanju medijskega plana, saj 

izključujejo medije, ki niso primerni za določeno ciljno skupino. Ciljna skupina za medije je 
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tista skupina, na katero bo imelo oglaševanje vpliv. Cilj je prepoznati to skupino in s tem tiste, 

ki bodo najverjetneje oddajo gledali. Na vprašanje, kje oglaševati, je najlaţje odgovoriti, da 

tam, kjer se BZ pojavlja, kjer gledalci vidijo program TV3. Takoj se pojavi dilema, ali 

oglaševati tam, kjer je pojavnost določenega izdelka ali BZ močna ali tam, kjer ni. Vsak ima 

svoje mnenje in strategijo. Na vprašanje, kdaj oglaševati, pa je odgovor, da je primeren čas 

obdobje dveh do treh tednov pred prvo oddajo, saj na tak način zbudimo zanimanje in širjenje 

govoric o novi, prihajajoči oddaji. Po prvi oddaji pa sluţi oglaševanje le kot opominjanje na 

oddajo.  

Večinoma se oglaševanje izvaja prek mnoţičnih medijev kot so televizija, časopisi ali revije 

ter radio. Naši potrošniki pa ne čakajo na te medije, da pridejo k njim, temveč imajo tudi 

druge interese kot so sluţba, druţina, prostočasne aktivnosti itd. Naša ciljna javnost postane 

pozorna na določene draţljaje takrat, ko se v njih zbudi potreba. Ko se odločajo za gledanje 

določene oddaje ali programa, se odločajo zato, ker imajo občutek, da bodo njihove potrebe z 

gledanjem določenega programa zadovoljene. In takrat, med gledanjem priljubljene oddaje, so 

bolj pozorni na celotno dogajanje in so bolj dovzetni tudi za oglase (Sissors in Baron 2002, 

39).  

Vsak medij ima svoje prednosti in tudi svoje slabosti. V nadaljevanju opisujemo, zakaj izbrati 

določen medij oz. zakaj smo ga pri komuniciranju šova Riba na oko uporabili.  

Televizijski oglasi 

Televizijski oglasi so medij zase, komunicirajo z javnostmi, vendar imajo večjo sporočilno 

vrednost. Slika, sporočilo in zvok v globljem pomenu odraţajo in interpretirajo druţbo in 

hkrati vplivajo na druţbo in njen razvoj. Oglasi niso statična entiteta ampak skupek različnih 

vrednosti sporočila. Oglaševalska vloga, druţben jezik, ţanr, ki ga gledalec izkusi, tehnika za 

prepričevanje: vse to ima veliko vlogo v naših ţivljenjih (Dickason 2000, 2).  

V našem primeru je TV3 medij, ki sluţi pošiljanju sporočila gledalcem. Prav zaradi tega, ker 

je deleţ gledalcev, ki jih prek televizijskega kanala doseţemo v kratkem času niţji, se 

moramo opirati še na druge medije. V nasprotnem primeru bi lahko zadostovalo tudi zgolj 

oglaševanje na televiziji in nekaj PR člankov.  

»Out of home« oglaševanje 

Izbrali smo billboarde, ki imajo visok doseg pri »mobilni« populaciji. Zavedati pa se moramo, 

da imajo ti mediji večjo vrednost pri grajenju zavedanja in BZ kot pa pri prebiranju sporočila. 

Zato za billboarde velja pravilo – čim manj teksta in informacij. V našem primeru je 

oglaševanje na billboardih, poleg televizije, nosilno pri krepitvi zavedanja in širjenja sporočila 

v kratkem času.  
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Tiskani časopisni oglasi in oglasi v revijah 

Dnevni časopis se dojema kot vsak dan sveţ medij, s sveţimi in aktualnimi informacijami. Ta 

medij uporabljamo predvsem takrat, ko ţelimo nekaj sporočiti takoj ali kmalu. Na primer 

objava oglasa na dan prvega predvajanja oddaje. Revije in priloge v časopisih pa so uspešne 

pri doseganju točno določene ciljne skupine: nekatere so tematske nekatere pa so ustvarjene 

prav za določene ciljne skupine (kuharske revije, revije za najstnike, avtomobilistične revije 

itd.). Dnevni časopisi so obogateni tudi s tedenskimi prilogami, TV vodniki, ki so še posebej 

primerni za objavo oglasnega sporočila o televizijski oddaji. Z vsemi tiskanimi mediji imamo 

sklenjene barter pogodbe, kar pomeni, da se oglaševanje kompenzira. Omejitev pri tovrstnem 

načinu izmenjave oglasnega prostora je ta, da pogosto ne dopušča pretirane kreativnosti pri 

izrabi prostora in zato ostajamo v okvirih klasičnega oglaševanja oz. klasičnih oglasov. 

Radijski oglasi  

Radio kot medij lahko dobro doseţe določeno ciljno populacijo, saj glede na vsebino in 

glasbo, ki jo predvaja, privlači določene segmente poslušalcev. Kadar je potrebno veliko 

število ponovitev oglasa, je radio primeren medij. Ker so stroški relativno nizki, se lahko 

planira medijski plan z višjo frekvenco
2
 (Sissors in Baron 2002). Radio kot medij je odličen 

za mobilno populacijo, ki se prevaţa z avtomobili. Pokrijemo lahko celotno Slovenijo. Tudi z 

radijsko mreţo smo sklenili barter pogodbo o izmenjavi oglasnega prostora, ki nam je 

omogočila višjo frekvenco predvajanih sporočil v obdobju pred prvo oddajo ter v obdobju po 

prvi oddaji, kjer smo lahko poslušalcem vsak teden poslali drugačno sporočilo. Radio je 

prilagodljiv in hiter medij. 

Spletno oglaševanje 

V primerjavi z radiem in televizijo so lahko spletni oglasi bolj aktivni. S klikom na oglas dobi 

uporabnik še več informacij, saj ga klik popelje na ţeleno spletno stran. Spletna stran je opora 

televizijskemu programu in uporabniku takoj ponudi vse potrebne informacije.  

Mobilni mediji  

Poleg radia je tudi oglaševanje na zaslonih v avtobusih mestnega prometa Ljubljana 

namenjeno predvsem aktivni mobilni populaciji, ki uporablja javni prevoz za premik od točke 

A (dom) do točke B (sluţba, šola, rekreacija). Vendar smo omejeni zgolj na določeno lokacijo 

in zato samo na omejeno populacijo. 

                                                 
2
 Frekvenca nam pove, kolikokrat v določenem časovnem obdobju ima posameznik priloţnost videti 

ali slišati oglasno sporočilo ali oglaševalsko akcijo v enem ali več medijih. 
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Novi mediji dajejo medijskim planerjem še več moţnosti, kako priti do ciljne populacije, ki je 

vse bolj selektivna. Uporaba novih medijev je včasih lahko celo bolj učinkovita, odvisno od 

ciljne skupine (Sissors in Baron 2002, 248). Za medijski splet, ki ga navajamo, ocenjujemo, 

da doseţemo skoraj 50 % ciljne populacije. To je sicer ocena glede na izkušnje medijskih 

strokovnjakov in ni podprta z raziskavami ali izračuni. 

Torej je medijska strategija pri uvajanju nove oddaje na televizijskem programu TV3 

naslednja: mnoţične medije oglaševanja uporabljamo za krepitev zavedanja celotne slovenske 

populacije. Oglašujemo tam, kjer je brand TV3 ţe sedaj močan in poskušamo doseči 

povečanje gledanost tudi v drugih regijah, kjer je gledanost slabša. Vedno pa upoštevamo 

celotno Slovenijo. Čeprav mnogi pravijo, da je obdobje mnoţičnih medijev mimo, 

predvidevamo, da ti vseeno ne bodo povsem izrinjeni, saj se je treba za učinkovito 

oglaševanje na nacionalni ravni opreti prav nanje, ostalo oglaševanje pa obravnavati kot 

podporno – torej nišno. »Mnoţični mediji, kot so televizija, revije, časopisi in radio, so 

posebej primerni, kadar ţelimo širši mnoţici ali celotni populaciji sporočiti novico oz. ji 

prenesti sporočilo«. (Sissors in Baron 2002, 7) 

Oglaševalska kampanja je zasnovana preteţno na klasičnih mnoţičnih medijih. Največji del 

kampanje je seveda na televiziji kot lastnem kanalu, z večjimi moţnostmi oglaševanja, ostalo 

pa je usmerjeno na tiskane oglase v revijah in časopisih ter spletno in radijsko oglaševanje. Za 

večanje prepoznavnosti in širjenje sporočila na celotnem območju Slovenije se opiramo še na 

tako imenovane »Out of home« medije, kot so billboardi, saj nam omogočijo večjo 

penetracijo v krajšem času. Med »mobilnimi« mediji uporabljamo še zaslone v avtobusih 

javnega prometa Ljubljana. S promocijo pa poskrbimo, da je kampanja razširjena tudi po 

Sloveniji in tako bliţja gledalcem.  

Ciljna skupina je celotna populacija od 18 do 49, z večjim poudarkom na ţenskah. To so 

gospodinje oz. tiste, ki skrbijo za gospodinjstva, oboţujejo trače in opravljive revije, jih 

zanima ţivljenje naših zvezdnikov, in ker gre za kuharski šov, imajo posebej rade kuharske 

oddaje in jim je kuhanje v uţitek, ter rade spremljajo resničnostne šove. Skupina je aktivna in 

delavna, imajo tudi mlajše otroke. Sekundarno pa nagovarjamo ostalo populacijo.  

Nabor uporabljenih medijev za komunikacijo je izpisan v preglednici 2, ki prikazuje tudi 

doseg posameznega medija v skupini od 18-49. V primeru teţje določljivega dosega je 

zapisano število uporabljenih lokacij. 
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Preglednica 2: Medijski splet za kampanjo RNO 

Medij Čas oglaševanja Št. oglasov/ št. oglasnih mest/ doseg % 

TV3 26. 2. do 13. 3. 2011 35,4 % 

TV3 14. 3. do 3. 6. 2011 72,5 % 

Billboardi 3. 3. do 16. 3. 2011 250 lokacij/ 49,9 %
* 

Revije in časopisi 1. 3. do 18. 3. 2011 42 oglasov/ 24 medijih/ 72,1 % 

Oglaševanje na avtobusnih 

zaslonih 

2. 3. do 21. 3. 2011 128.879/ 444 zaslonov/ 124 avtobusov 

Radijsko oglaševanje 7. 3. do 3. 6. 2011 22,46 % 

Spletno oglaševanje 2. 3. do 18. 3. 2011 58,49 % 

Ogledala 1.3. do 14.3. 2011 300 oglasnih mest/ 150 lokacij 

SKUPAJ ocena o dosegu   Okoli 50 % 

Časovni potek MK aktivnosti za šov Riba na oko je predstavljen na sliki 9, ki prikazuje 

aktivnosti od začetka kampanje do prve oddaje, ko so sluţile kot opomnik za oddajo. Tako 

vidimo, da smo v medijskem spletu do prve oddaje uporabili TV3, billboarde, tisk, radio in 

spletne oglase. Kot posebno oglaševanje ali oglaševanje »pod črto« smo uporabili še: ogledala 

v restavracijah in lokalih ter lokalno tudi ekrane v avtobusih, aktivnosti v ribarnicah ter 

promocijo po Sloveniji. PR aktivnosti, aktivnosti na FB in YouTube se izvajajo od začetka 

kampanje in se nadaljujejo do zaključka vseh oddaj. Prav tako je evidentno, da se oglaševanje 

na TV in radiu kot tudi na spletu ne konča s prvim predvajanjem oddaje, temveč se nadaljuje 

vse do zadnje oddaje, ki je bila na sporedu junija in dlje.  

 

Slika 9: Časovnica MK za prvo oddajo RNO 

Vir: Prva TV 2011. 
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4.2 Strategija odnosov z javnostmi 

Tom Duncan (2005, 541) navaja, da se odnosi z javnostmi (PR) v različnih organizacijah 

vodijo ločeno od marketinga, čeprav se njihova področja dela velikokrat pokrivajo. Medtem 

ko imata marketing in prodaja za cilj prodajo določenega izdelka oz. storitve neke 

organizacije, skuša PR »prodati« organizacijo kot tako, še navaja. PR strategija je lahko 

usmerjena na korporativno raven ali na raven posameznega izdelka oz. storitve. Ponavadi ima 

PR nalogo, da upravlja s korporativnim brandom, medtem ko je marketing odgovoren za 

upravljanje s posameznim brandom storitve ali izdelka. Razlikovanje med področjema je 

velikokrat zabrisano, kar oteţi točno definiranje nalog enih in drugih in samo po sebi vodi v 

to, da morata delati usklajeno in zdruţeno.  

Naloge PR-ja so, da (Duncan 2005, 542): 

 sluţi kot osrednji vir informacij o organizaciji in kot uradni kanal za komunikacijo med 

organizacijo in javnostmi; 

 s pomočjo primernih medijev poskrbi, da javnost izve za pomembne odločitve, stališča 

ali novosti; 

 skrbi za koordinacijo aktivnosti, ki so povezane s ciljno javnostjo ali drugimi interesnimi 

skupinami; 

 zbira in analizira informacije o ciljni skupini ali o interesnih skupinah; 

 planira in administrira zgoraj naštete dejavnosti in  

 usklajuje aktivnosti na področju odnosov z javnostmi glede na aktivnosti marketinškega 

komuniciranja.  

Televizijski PR se zelo prepleta z drugimi MK aktivnostmi. Meja med PR in marketingom je 

močno zabrisana, prej bi rekli, da je televizijski PR integralni del marketinga in 

marketinškega komuniciranja. S stališča TV3 bi rekli, da sta PR in marketing integrirana 

celota, saj so njune aktivnosti vseskozi povezane in prepletene. Zaradi same narave televizije 

obe strani iščeta načine, kako najbolje obveščati gledalce in druge interesne skupine o 

prihajajočih vsebinah, zato je nujno, da je njuna komunikacija pretočna in usklajena. Skupaj 

izvajata aktivnosti, ki vodijo k istemu cilju, usklajeno in povezano. Seveda skrbi PR na 

televiziji tudi za komunikacijo na korporativni ravni, vendar je ta bistveno manjšega obsega 

kot je tista na vsebinski ravni. PR prodaja medijem zgodbe, članke, slavne televizijske 

osebnosti ali pa skupaj z marketingom in mediji ustvarja nove zvezdnike.  

Prav tako kot pri marketingu in marketinškem komuniciranju potrebuje tudi PR za dobro 

publiciteto plan ali strategijo dela. Najprej opredeli stanje in pridobi vse informacije, nato 

postavi cilje, na osnovi katerih se določi strategijo in taktiko, na koncu pa se pripravi pregled 

narejenega in izdela oceno.  

Cilje, ki si jih pri tem zastavi, so naslednji: 
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 ustvariti in povečati zavedanje o blagovni znamki; 

 povečati znanje o določeni vsebini; 

 poskusiti spremeniti naravnanost, vrednotenje določene blagovne znamke; 

 poskusiti vplivati na mnenjske voditelje; 

 sproţiti govorice in 

 ustvariti občutek vpletenosti. 

Vloga PR-a je komunikacija na relaciji organizacije z interesnimi skupinami. Njegova vloga 

je povezovalna, sega od managementa k drugim ciljnim skupinam, kot so zaposleni, 

dobavitelji, delničarji, strokovna javnost, uporabniki in druge skupine, ki tako ali drugače 

prihajajo v stik z organizacijo in so zanjo pomembne. Znotraj PR-a, ki je del strategije 

marketinškega komuniciranja, kot pravi Shimp (2010, 537) govorimo tudi o marketing PR-u 

ali na kratko MPR. Tu je vsa komunikacija usmerjena k določenim skupinam z ţeljo povečati 

zavedanje in širjenje informacij o določeni vsebini. MPR igra izjemno vlogo tako pri 

komunikaciji B2C kot pri komunikaciji B2B in je vključen v sam proces integriranega 

marketinškega komuniciranja, njegova vloga pa je povečanje izpostavljenosti produkta ali 

storitve.  

Vsa marketinška orodja dobijo večjo veljavo, kadar za njimi stoji še obrazloţitev, pa najsibo 

to članek v časopisu, advertorial,
3
 novica na spletu in podobno. Ta orodja v javnost pošiljajo 

sporočila vezana na izdelek, v našem primeru oddajo ter sporočila, ki imajo še dodatne 

informacije in podpirajo oglase, ki vseh informacij ne morejo posredovati (Shimp 2010, 538).  

S stališča IMK so za PR ključnega pomena neplačani prispevki, članki in druga publiciteta, ki 

ciljne javnosti obveščajo o blagovni znamki. Kot zanimivost, ki jo omenja tudi Duncan (2002, 

543), lahko navedemo, da prav področje brand publicitete PR agencijam prinese do 70 % 

prihodkov. Ni presenetljivo, da so v ZDA velika oglaševalska podjetja prevzela PR agencije, 

ker so se zavedala pomena PR-a v marketinško komunikacijskem miksu. 

Odnosi z javnostmi imajo prav tako kot vse druge marketinške aktivnosti, pomembno vlogo 

pri promoviranju nove oddaje. Naloge PR-a (prav tako kot marketinga) segajo v obdobje pred 

prvo oddajo, pomembna pa je tudi komunikacija med oddajo in celo po tem, ko se oddaja 

zaključi. 

Z vidika uvajanja nove oddaje »Riba na oko« je vloga MPR tesno sodelovati z novinarji in 

predvsem z medijsko hišo, s katero doseţemo dogovor o medijskem sodelovanju. V edicijah 

medijske hiše tako v člankih, vezanih na oddajo, nagovarjamo svojo ciljno skupino. 

Vzporedno s predvajanjem oddaj pa v eni izmed njihovih revij objavljamo tudi izboljšane 

recepte slavnih iz šova RNO. 

                                                 
3 Advertorial je posebna oblika uvodnika oz. zgodbe, ki jo ob uvajanju novih izdelkov proizvajalci 

objavijo v časopisih ali revijah. 
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Članki, vezani na oddajo, vsebujejo zanimivosti, anekdote, pripetljaje ter poskušajo pribliţati 

zvezdnike gledalcem, ki jih imajo tako moţnost spoznati na drugačen način. Ljudje imajo radi 

zgodbe iz ţivljenja slavnih oseb, njihove zanimive pripetljaje, obrekovanja pa tudi 

podrobnosti iz njihovega vsakdana. Kot navaja Birdova (2003, 21), ne glede na vse, ljudje še 

vedno reagirajo na in imajo radi škandale, radi imajo podrobnosti iz ţivljenja slavnih, zgodbe 

o ljudeh - vse to prodaja.  

Vloga MPR-ja je tudi spodbujati in vzdrţevati komunikacijo z gledalci prek druţabnega 

omreţja Facebook in YouTube. Na teh omreţjih se podjetje/organizacija odziva na vprašanja 

in komentarje, ter spodbuja gledalce h komentiranju. Ta del MPR-a se močno prepleta z 

drugimi MK aktivnostmi, tako s pomočjo aplikacije Poribaj se! kot tudi s promocijami po 

Sloveniji ali pa z nagradno igro.  

MPR je imel nalogo, da občinstvu razkrije, kaj se skriva za imenom Riba na oko, da jim pove 

več o oddaji in jim predstavi koncept oddaje. Strategija je vsebovala poskuse z zanimivimi 

zgodbami s snemanj in iz zakulisja oddaje ter tako poskusila pričarati pozitivno pričakovanje 

nove oddaje.  

Druga naloga MPR-a je izpostaviti lik kuharja, ki ima osrednjo povezovalno vlogo v oddaji in 

se predstavlja tudi v oglasih in na plakatih. To izvedemo najuspešneje tako, da se zgodba s 

kuharjem pojavlja v istih revijah ali časopisih, kjer so objavljeni oglasi. Tako dobi gospod iz 

oglasov ime in se razkrije njegova identiteta. Predstavi njega samega, njegove lastnosti ter kaj 

počne v ţivljenju. Kuhar, v oddaji poimenovan tudi »gastro funk«, je oseba in je istočasno 

pravzaprav koncept. Koncept zabave, humorja, strokovnosti, hudomušnosti. Je človek, ki ima 

poseben stil, oboţuje klobuke in je hedonist.  

S številnimi članki, rubrikami na to temo, ter objavami na forumih pa se veča zavedanje o 

sami oddaji. S pomočjo aplikacije na druţabnem omreţju Facebook naj bi tudi pridobivali 

nove gledalce, ki bi si s humorno aplikacijo spremenili svojo profilno sliko in se pridruţili 

skupini »Riba na oko« na omreţju Facebook.  
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5 ANALIZA MARKETINŠKE KAMPANJE ZA ODDAJO RIBA NA OKO 

Boštjan Tadel je po intervjuju z direktorico marketinga v Ljubljanskih mlekarnah, Tino 

Kumelj, za MM, na vprašanje, zakaj je v Sloveniji trţenje oz. marketing še tako neotipljivo 

področje, medtem ko strokovnjaki, kot so Kotler in drugi »accountability« vsaj implicirajo, 

zapisal njen odgovor: »Vedno lahko merimo nekakšen odziv – potrošnik se s psihološko 

reakcijo in nato vedenjem odzove na naš draţljaj. Seveda pa nikoli ne vemo, ali je to vedenje 

posledica zgolj našega dela ali še vrste drugih dejavnikov, ki jih niti ne poznamo v celoti, niti 

nanje nimamo nobenega vpliva. Trţenje oz. marketing nikoli ne bo precizna matematična 

znanost, ker imamo vmes človeka, ta pa na draţljaje reagira na samosvoj način in nad tem 

nimamo absolutne kontrole. Zato nikoli ne bomo mogli natančno izmeriti, koliko so 

posamezne marketinške aktivnosti vplivale na potrošnikovo nakupovalno odločitev. Lahko pa 

naredimo oceno. To poskušajo ekonometrični modeli, vendar gre za zelo drago metodologijo, 

saj moraš spremljati vrsto dejavnikov, ki vplivajo na nakupno odločitev, in to v daljšem 

časovnem obdobju, kar pa pomeni visoke investicije v trţne raziskave. To si lahko privoščijo 

samo največje multinacionalke. Gre za zelo zahtevne napovedne modele, prilagojene 

konkretni ciljni skupini. Na vprašanje, kakšna je sploh vloga raziskav, Kumeljeva odgovarja: 

»Raziskave nam omogočajo razumeti vedenje potrošnikov, njihovo nakupno odločanje, kar 

nam pomaga pri pripravi učinkovitejših marketinških aktivnosti in oceniti verjetnost za uspeh. 

Z raziskavami poskušamo ujeti trende v vedenju potrošnikov in se nanje odzvati z našimi 

izdelki, blagovnimi znamkami.«  

V času, ko je bila televizija nov medij, je predstavljalo gledanje televizije dogodek in 

doţivetje. Danes pa je gledalcem televizija kot medij domača, znana, dosegljiva štiriindvajset 

ur na dan in jim daje na razpolago številne televizijske programe, med katerimi lahko izbirajo. 

Prav povečanje števila programov je oteţilo zanesljivost podatkov o gledanosti. Zavedati se 

moramo dejstva, da nam numerični podatki meritev ne dajo odgovora na vprašanje, zakaj in 

kako ljudje gledajo televizijo. Vendar pa nam numerični podatki, pridobljeni iz meritev 

gledanosti, sluţijo z ekonomskega in organizacijskega vidika televizije. Metode za merjenje 

gledanosti predstavljajo določene okvire za orientacijo, saj z njihovo pomočjo dobimo le 

določene statistične podatke, ki temeljijo na nekem vzorcu. Dobljeni rezultati so le posplošena 

razlaga o tem, kaj je gledalcu zanimivo. Izdajatelji televizijskih programov si še bolj 

prizadevajo doseči določeno število gledalcev, kadar je njihov vir prihodkov oglaševanje 

(Bignell 2008, 268-269). 

V Sloveniji izvaja merjenja gledanosti podjetje AGB Nielsen, medijske raziskave, d. o. o., ki je 

del mednarodne korporacije Nielsen Audience Measurement, vodilnega svetovnega podjetja 

za raziskovanje televizijskih občinstev, specializiranega za sistem telemetrije. Panel 

telemetrije sestavlja 450 gospodinjstev, reprezentativni vzorec za celotno slovensko 

populacijo. Njihova naloga je posredovanje podatkov in uveljavitev enotne valute, ki jo 

televizijske postaje, mediaplanerji in oglaševalci uporabljajo pri načrtovanju oglaševanja. To 
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potem temelji na zanesljivih, neodvisnih in transparentnih podatkih o gledanosti televizije 

(AGB Nielsen 2011) in ne več na popolnem ugibanju. 

Sistem telemetrije deluje na osnovi avtomatiziranega zbiranja podatkov o gledanju televizije, 

omogoča kvantificiranje gledanja televizijskega programa in prekinitev za oglase. 

Televizijske postaje uporabljajo podatke telemetrije pri razvoju programskih strategij. 

Oglaševalci in njihove agencije pa podatke telemetrije potrebujejo, da lahko ocenijo in 

maksimirajo učinkovitost vlaganja v televizijsko oglaševanje. Na osnovi vzorca iz bazične 

raziskave je v panel vključenih 450 gospodinjstev iz celotne Slovenije, ki so jih posebej 

usposobili za sodelovanje v raziskavi - projektu telemetrije. Panel reprezentativno predstavlja 

strukturo slovenske populacije glede na najbolj pomembne demografske, geografske in 

tevegrafske značilnosti populacije (AGB Nielsen 2011).  

»Ratingi« oz. odstotek skupine v populaciji, ki v določenem trenutku spremlja medij 

(Mediana 2011), so nekakšna enotna valuta. Na trgih, ki uporabljajo podatke o gledanosti 

televizije, se cena vsakega oglasa oblikuje glede na višino »ratinga« v določenem časovnem 

pasu, v katerem naj bi bil oglas predvajan. »Ratingi« tako postanejo enota, na osnovi katere se 

trg pogovarja in pogaja glede zakupov oglasnega prostora na televizijah (AGB Nielsen 2011).  

Televizijski ratingi predstavljajo odstotek potencialnega televizijskega občinstva v določenem 

časovnem obdobju. Nanašajo se lahko na obdobje ene minute, četrt ure, posameznega 

oglasnega sporočila ali celotnega programa. Za program, daljši od ene minute, predstavlja 

rating povprečje gledanosti vseh minut v tem časovnem obdobju. Televizijski oglasni ratingi 

predstavljajo oceno občinstva za posamezno oglasno sporočilo, ki se izraţa kot odstotek 

celotnega ciljnega trga. Ti ratingi se uporabljajo za nakup in prodajo televizijskega 

oglaševanja. Radijske ratinge označujemo podobno: kot odstotek skupine v populaciji, ki jo 

merimo. Ratingi radijskih oglasnih sporočil ponavadi temeljijo na četrt - ali polurnih 

intervalih (Sissors in Baron 2002, 77-81). 

Na kratko predstavimo še druge kazalnike, ki so pomembni za naše preučevanje (Media 

Services AGB 2004): 

 AMR – Average Minute Rating opredeli povprečno število posameznikov, ki so gledali 

določeno oddajo ali časovni pas.  

 TVR – TV Rating označuje povprečno število posameznikov, ki so gledali televizijo v 

določenem časovnem intervalu. 

 SHR – Share ali deleţ je razmerje med številom posameznikov, ki so gledali določeno 

oddajo oziroma časovni pas in številom posameznikov, ki so gledali televizijo v tem 

istem časovnem pasu. 

 RCH – Reach ali doseg pomeni število različnih posameznikov, ki so gledali določeno 

oddajo ali časovni pas vsaj eno minuto.  
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5.1 Rezultati meritev gledanosti za prvo oddajo RNO 

Prva oddaja je potekala v ponedeljek, 14. marca. Pričela se je ob 20. uri in se zaključila malo 

pred deveto zvečer. Oddaja je dosegla povprečen minutni rating AMR
4
 2,38 %. To je bilo pod 

pričakovanji, saj smo napovedovali rating 4,00 %. Za marketing je pa pomembno tudi 

pregledati oddajo po minutah. Na primeru prve RNO je iz rezultatov jasno razvidno, da se je v 

prvih minutah oddaje gledanost močno povzpela in nekje na polovici oddaje dosegla tudi 

rating 3,5 %. Pomemben pokazatelj, da so gledalci prišli pogledat prvo oddajo, je tudi vzpon 

grafa takoj po 20. uri, kar lahko lepo vidimo na sliki 10, ki prikazuje rating prek cele prve 

oddaje. 

 

Slika 10: AMR za prvo oddajo RNO 

Vir: Prva TV 2011. 

Na sliki 11 lahko vidimo razliko med ratingom in dosegom (reach ali RCH) znotraj populacije 

A18-49. Glede na to, da je RCH kumulativa vseh gledalcev, ki so vsaj minuto gledali 

program. Če bi vsi, ki so program začeli gledati, videli celoten program do konca, bi imeli 

hipotetično tudi višji RTG, saj smo v prvi oddaji dosegli 8,71 % RCH. Iz tega lahko 

sklepamo, da je bila MK kampanja uspešna in je ljudi pripravila k ogledu prve oddaje. 

Razlogi, zakaj oddaje niso gledali dalj časa pa so verjetno različni: kot smo zapisali, vpliva na 

to veliko dejavnikov. 

                                                 
4 AMR je povprečen minutni rating.  
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Slika 11: Primerjava AMR in RCH za RNO 

Vir: Prva TV 2011. 

Podatki merjenj nam lahko posredujejo tudi informacije, kje so razlike v segmentu gledalcev, 

ki so spremljali šov Riba na oko v primerjavi z gledalci TV3. To lahko jasno vidimo na sliki 

12, ki nam kaţe, da je RNO gledalo še več ţensk, kot jih spremlja TV3 in da smo z RNO 

pridobili gledalce v starostni skupini od 25-34 let ter največ v starostnih skupinah nad 50 let. 

Poleg tega je RNO pridobila še gledalce v niţjem, srednjem in višjem plačnem razredu. 

 

Slika 12: Primerjava gledalcev TV3 in RNO 

Vir: Prva TV 2011. 
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5.2 Anketa o spremljanju televizije in oddaje Riba na oko 

Anketo smo izvedli s pomočjo orodja za spletne ankete EnKlikAnkete (1KA), ki so ga razvili 

na oddelku druţboslovne informatike na FDV. Vzorec je vključeval 200 anketiranih. Anketa 

(priloga 3) je bila sestavljena iz 22 vprašanj. Vprašanja so bila zaprtega tipa z moţnim enim 

ali več odgovori. Določena od teh vprašanj so pogojevala nadaljnje izpolnjevanje ankete. Na 

primer: če so sodelujoči pri delu vprašalnika, ko jih sprašujemo po medijih, ki jih redno 

spremljajo, označili vse, razen televizije, se je za njih reševanje ankete zaključilo, saj niso 

naša ciljna skupina. V nadaljevanju bomo opisno predstavili rezultate ankete. V prilogi 6 pa 

so tudi grafično prikazani dobljeni rezultati posameznega segmenta iz vprašalnika.  

Anketirance smo najprej spraševali po spolu (priloga 6, graf 1), regiji (priloga 6, graf 2), 

starosti (priloga 6, graf 3) in končani izobrazbi (priloga 6, graf 4). Med anketiranci je bilo 

69 % ţensk in 31 % moških.  

Po regijah so prevladovali predstavniki iz Ljubljane z 32,5 %, sledili so predstavniki 

Primorske s 25,5 % in Ljubljana okolica z 21,5 %. Ostale regije so bile slabše zastopane 

(priloga 6, graf 5). 

Starostna skupina anketiranih, ki sovpada s ciljno skupino TV3 v starosti od 18 do 49 let, je 

predstavljala 89,5 % anketiranih, manjši odstotek, 9,5 % je predstavljala skupina anketiranih 

nad 50 let, 1 % pa skupina starih do 18 let (priloga 6, graf 6).  

Po izobrazbeni strukturi je 34 % vprašanih s končano srednjo šolo, 65,5% z visoko šolo ali 

več, zanemarljivih 0,5 % predstavlja skupina s končano osnovno šolo, brez formalne 

izobrazbe pa ni bilo nikogar (priloga 6, graf 7). 

Pri anketirancih nas je zanimalo, katere medije redno spremljajo: kot smo pričakovali, sta bila 

visoka odstotka pri televiziji (79,5 %) ter spletu (77%), kar prikazuje graf 8 v prilogi 6. Sledili 

so radio (55,5 %), tisk (44,5 %) in drugi mediji (2,5 %). 

Vsi, ki televizije niso izbrali kot medij, ki ga spremljajo, so na tej točki zaključili anketo, saj 

menimo, da niso naša ciljna skupina. Takih je bilo 20,5% anketiranih. Druge smo vprašali, 

kdaj običajno gledajo televizijo. Najpogostejši odgovor je bil zvečer, pri kar 63,5 % 

vprašanih. Manjši odstotek, 17,6 %, gleda televizijo še med vikendom, in to po 17. uri 

(9,4 %). Veliko manj jih spremlja televizijo v drugih časovnih terminih, kar prikazuje graf 7 v 

prilogi 6. 

Zdaj preučujemo manjši odstotek anketiranih, ki odgovarjajo na vprašanja, saj smo omejili 

vzorec le na tiste, ki spremljajo televizijo. Hoteli pa smo izvedeti še, ali spremljajo program 

TV3 (priloga 6, graf 8). V skupini je kar 69,8 % takih, ki TV3 spremljajo občasno, 2 do 3-krat 

na teden. Vsakodnevnih gledalcev TV3 je 18,9 %. Tistih pa, ki TV3 ne spremljajo, je 11,3 %. 

In prav od te skupine smo ţeleli izvedeti, zakaj programa ne spremljajo. Ponudili smo jim 
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nekaj moţnih odgovorov (priloga 6, graf 9). Izkazalo se je, da 16,7 % programa TV3 nima, 

5,6 % si je program pogledalo, a jim ni všeč, 55 % na TV3 nikoli ne najde kaj primernega 

zase, 11,1 % je bolj všeč program drugih televizij. Med drugimi odgovori, ki so predstavljali 

tudi 11,1 %, pa so še dodali, da TV3 ne spremljajo, ker imajo še vedno občutek, da je 

»verski
5
« program. 

Tiste, ki spremljajo TV3, smo vprašali, ali so vedeli, da je TV3 blagovna znamka Viasat 

Broadcasting in del velike švedske korporacije MTG – Modern Times Group. Kot smo 

pričakovali, je bil deleţ tistih, ki tega niso vedeli, večji (54 %) kot tistih, ki so vedeli (46 %).  

Spet so nas zanimale gledalske navade in vprašali smo, s kom največkrat spremljajo televizijo 

(priloga 6, graf 10) ter kdo največkrat odloča o tem, kaj bodo po televiziji gledali (priloga 6, 

graf 11). V obeh primerih je bil visok odstotek tistih, ki TV spremljajo sami (46,1 %) in sami 

odločajo o tem, kaj bodo gledali (73,8 %). Z druţino pa spremlja televizijo 56 % vprašanih. 

Skupino, ki predstavlja gledalce TV3, smo vprašali, koliko časa povprečno spremljajo TV3. 

Na grafu 12 v prilogi 6 so prikazani deleţi, ki povedo, da 68,3 % anketirancev spremlja TV3 

v povprečju do ene uro na dan, 24,5 % jo gleda od 2 do 3 ure na dan, več kot tri ure dnevno pa 

spremlja TV3 le 7,2 % vprašanih. 

Na TV3 so najbolj popularni filmi, saj jih spremlja kar 70,7 % vprašanih. Sledijo serije z 32,1 

% in humoristične nanizanke s 27,1 %. Kuharske oddaje gleda 21,4 %, resničnostne šove pa 

24,3 % vprašanih (priloga 6, graf 13).  

Gledalci TV3 za vsebine, ki bodo na programu, največkrat izvejo na televiziji (53,9 %), v TV-

vodnikih (26,2 %), na spletu (22,7 %), sledijo oglasi (12,1 %) in drugo, prikazano na grafu 14 

v prilogi 6.  

Zanimalo nas je, kaj si gledalci mislijo o TV3. TV3 najpogosteje vidijo kot mladostno, sveţo, 

ţensko, aktualno in urbano televizijo. Vse njihove izbire pa so predstavljene v grafu 15 v 

prilogi 6. 

Prišli smo do sklopa, ko nas je zanimalo, ali so spremljali oddajo RNO. Opozoriti moramo na 

dejstvo, da smo anketo izvedli več kot pet mesecev od prve oddaje in še več časa je preteklo 

od oglaševanja v medijih. Na grafu 16 v prilogi 6 je razvidno, da je med gledalci TV3 23,4 % 

takih, ki so bili seznanjeni z oddajo, vendar je niso spremljali, medtem ko je oddajo 

spremljalo 73,8 % vprašanih, 2,8 % pa ne pozna oddaje in je tudi niso spremljali. 

Med vsemi, ki so oddajo spremljali, jih je 4,9 % gledalo oddajo vsak dan, 37,9 % jih je oddajo 

gledalo takrat, ko so utegnili, vendar po večini da. Takih, ki so oddajo gledali le takrat, ko so 

                                                 
5
 Do leta 2004 je bila lastnik licence za oddajanje RK cerkev.  
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bili zanimivi gosti, je bilo 26,2 %. Redko je oddajo spremljalo ostalih 31,1 % (priloga 6, graf 

17). 

K gledanju oddaje RNO jih je spodbudilo, kot prikazuje graf 18 v prilogi 6, oglaševanje na 

TV3 (46,2 %) ter dejstvo, da so slučajno preklopili na oddajo (30,8 %). Pripovedovanja 

znancev so spodbudila 18,3 % vprašanih. Zaradi oglasov se je odločilo za ogled 16,3 % 

vprašanih, zaradi drugih medijev pa manjše število vprašanih.  

Oglaševanja v medijih se spomni 68,9 % vprašanih (priloga 6, graf 19). 66,2 % tistih, ki se 

oglasov spomnijo, trdi, da so jim bili oglasi všeč. 14,1 % vprašanim oglasi niso bili všeč, 19,7 

% vprašanih pa ni imelo mnenja (priloga 6, graf 20).  

Z naslednjima dvema vprašanjema smo ţeleli izvedeti, kakšen vpliv je imela oddaja na 

gledalce in njihovo spremljanje programa TV3. Deleţ tistih, ki so po oddajah RNO 

nadaljevali s spremljanjem TV3, je 12,5 %. 55,8 % vprašanih je z gledanjem nadaljevalo 

včasih, 21,2 % pa po oddajah ni nadaljevalo s spremljanjem ostalega programa TV3. Deleţ 

tistih, ki TV3 spremljajo pogosteje zaradi RNO je 19,2 %, takih, ki ne vedo ali zdaj 

spremljajo TV3 pogosteje je pa 22,1 %. 58,7 % vprašanih je prepričanih, da se zaradi RNO 

njihove gledalske navade niso spremenile. grafična prikaza predstavljena v prilogi 6 na grafih 

21 in 22. 

5.3 Interpretacija dobljenih rezultatov 

Namen ankete je bil ugotoviti, kaj menijo gledalci TV3 o blagovni znamki TV3, koliko jih je 

spremljajo oddajo Riba na oko, kako pogosto in zakaj so se odločili gledati oddajo in ali 

zaradi oddaje sedaj spremljajo pogosteje tudi ostali program TV3. Pri reševanju anketnega 

vprašalnika je sodelovalo skupaj 200 anketirancev. Od tega je bilo 31 % moških in 69 % 

ţensk. To je primerljivo z dejanskim odstotkom gledalcev TV3 in oddaje Riba na oko. 

Regijsko sta bili v anketi bolj zastopani Primorska in Ljubljana, kjer ima TV3 tudi po 

podatkih AGB Nealsen veliko gledalcev. Dokaj močno zastopanost v anketi je pokazala tudi 

okolica Ljubljane, ki pa po podatkih AGB, za TV3 ni tako močna. Velika večina anketiranih 

je sovpadala s ciljno starostno skupino TV3 od 18 do 49 let, s končano srednješolsko ali 

visokošolsko izobrazbo. 

Ugotovili smo, da med anketiranimi spremlja televizijo slabih 80 %. Od teh, ki jo gledajo, pa 

kar 11,3 % ne spremlja TV3. Razlogi, ki so jih navedli, so predvsem vsebinske narave, saj 

anketiranci navajajo, da jim program ni všeč. Iz zbranih podatkov lahko razberemo, da je 

velik odstotek takih, ki TV3 spremljajo občasno, kar najverjetneje ustreza načinu ţivljenja, ki 

ga imajo naši gledalci. So aktivni, mobilni, imajo veliko obveznosti, osredotočeni so na 

sluţbo, druţino in prostočasne aktivnosti. Malo časa jim ostane za spremljanje televizije, kar 

nam potrjuje tudi odgovor na vprašanje, kdaj največ spremljajo TV3. Vprašani televizijo 
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največkrat gledajo zvečer. Po tem lahko sklepamo, da zaradi obveznosti, sluţbe, druţine ... ne 

utegnejo prej. Med vikendom se tedenski vrveţ malo umiri in tako lahko spremljajo televizijo 

še med vikendom. TV3 v povprečju gledajo do eno uro na dan. Televizijo v večini gledajo 

sami ali z druţinskimi člani; na vprašanje, kdo odloča o tem, kaj se bo gledalo, pa 

odgovarjajo, da največkrat kar sami ali njihov partner, redkeje otroci ali drugi. Lahko 

sklepamo, da so gledalci bodisi sami bodisi z majhnimi otroki ali pa imajo več televizorjev. 

Splošno se anketirani dobro zavedajo blagovne znamke TV3 in tudi poznajo njen izvor, kar je 

po eni strani presenetljivo, po drugi strani pa je to najverjetneje odraz izbranega segmenta 

populacije, ki je bolj izobraţena in tudi bolj razgledana.  

TV3 je v zavedanju anketiranih dobra predvsem zaradi filmov, serij, humorističnih oddaj, 

kuharskih oddaj in resničnostnih šovov. TV3 dojemajo kot mladostno, sveţo, aktualno in 

trendovsko O TV3 največ izvejo kar na televiziji sami, sklepamo lahko, da med naključnim 

iskanjem po programih; ter v TV-vodnikih in na spletu. Glede na velik odstotek takih, ki o 

vsebinah izvejo tudi od znancev, lahko sklepamo, da je izjemno pomembna komunikacija, ki 

se širi od gledalca do gledalca.  

Anketirani gledalci, ki spremljajo TV3, so bili po večini seznanjeni z oddajo RNO, velik 

odstotek si jih je oddajo tudi ogledalo. Jasno pa je, da so oddajo gledali, kadar so imeli čas in 

takrat, ko so se jim gostje zdeli zanimivi. Slednje priča o subjektivnem mnenju posameznika, 

na katero ţal ne moremo vplivati. Največ anketirancev je o oddaji izvedelo med gledanjem 

TV3 ali pa so na oddajo slučajno naleteli. Več jih je izvedelo in se za gledanje odločilo na 

podlagi pripovedovanj znancev in zaradi oglasov v revijah, sledili so drugi mediji. Se pravi, 

da se je širok nabor komunikacije izkazal za manj učinkovitega kot televizija in mnenja 

prijateljev, vendar menimo, da je ta odstotek visok tudi zaradi časovne oddaljenosti ankete od 

oglaševanja v medijih. Večini tistih, ki so si oglase priklicali v spomin, so bili všeč, ker so bili 

zanimivi.  

Zaradi oddaje so ljudje včasih »ostajali« na programu TV3 in si pogledali še kaj drugega, 

hkrati pa je oddaja RNO tudi vplivala na večanje zavedanja o BZ TV3 in na pogostejšo izbiro 

TV3 programa ne glede na oddajo.  

Glede na dobljene rezultate lahko sklepamo, da je oddaja gledalce zanimala, da so si jo tudi 

ogledali, vendar pa je niso utegnili gledati vsak dan oz. so se odločili za gledanje tudi na 

podlagi tega, kdo je v oddaji sodeloval. 

Hipotezo, ki smo jo postavili na začetku, lahko potrdimo, saj smo ugotovili, da marketinško 

komuniciranje o določeni vsebini, kot v primeru TV3 in oddaje Riba na oko, vpliva tudi na 

korporativno in organizacijsko identiteto ter ugled organizacije. 



 

52 

6 UGOTOVITVE IN PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE 

Postavljanje jasnih ciljev in poslanstva podjetja je ključno za ohranjanje poloţaja na trgu. Cilji 

in poslanstvo morajo biti dobro vidni in predstavljeni vsem zaposlenim, da se znotraj 

organizacije ohranja dobro vzdušje in pozitivna naravnanost. Iz opravljenih raziskav je jasno 

vidno, da je TV3 med gledalci dobro spejeta, saj jo opisujejo kot mladostno in sveţo. Teţava 

v današnjem času je ta, da so gledalci pred televizijo, če sploh so, samo v večernih urah, pa še 

to le za kratek čas. Sporočila, ki jih dobivajo, morajo biti zato jasna in kratka, da se lahko v 

kratkem času odločijo ali jih oddaja zanima ali ne. Kot smo opazili, je TV3 znana predvsem 

po resničnostnih šovih ter po filmih in serijah. Veliko gledalcev se za gledanje televizije 

odloča, če je vsebina dobra. Torej svetujemo TV3, da ohranja in izboljšuje kakovost 

programa, saj bo tako dobila tudi vsebine, potrebne za tiste, ki televizijo sicer gledajo, vendar 

na TV3 nikoli ne najdejo kaj primernega zase. Z izvirno in konsistentno komunikacijo naj 

ciljnim skupinam sporočajo novosti; morda z večjim vloţkom v oglaševanje in predvsem v 

daljše trajanje oglaševanja. TV3 se mora zaradi velike in močne konkurence na trgu 

neprestano dokazovati, predvsem pa mora biti prisotna. Potrebno je več komunikacije s 

ciljnimi skupinami, pri tem pa je pomembno bolje izkoristiti splet, saj je obiskanost spleta, 

med izbranimi mediji takoj za televizijo. Splet nam ponuja številne moţnosti za ohranjanje 

stika z gledalci in za pridobivanje novih. Predvsem pa je potrebno izkoristiti potencial 

gledalcev, saj spadajo v skupino z višjo izobrazbo ter posledično najverjetneje tudi višjimi 

prihodki. Glede regijske pokritosti bi lahko svetovali, naj še naprej dela na regijski penetraciji 

predvsem s promocijo, da se pribliţa gledalcem. 
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7 SKLEP 

Čas je, da marketing prevzame osrednjo vlogo znotraj podjetja, meni Peter Fisk (2009). IMK 

je koncept in je pravilo. Vsi oddelki znotraj organizacije so del marketinga in marketing je v 

vseh oddelkih. Ločeno delovanje oddelkov ne prinese uspehov, uspehe prinese usklajeno 

delovanje z istimi cilji in zavedanje istih vrednot. Ne glede na to, kaj je tvoja osnovna 

dejavnost, se moraš zavedati tega, da si del neke organizacije, ki deluje v določenem okolju in 

je v interakciji z njim. Vsak stik, ki ga ima zunanji člen z organizacijo, pomeni, da komunicira 

z blagovno znamko. Vsi smo del blagovne znamke in blagovna znamka je del nas. O podjetju 

in izdelkih ne govorijo samo marketinške kampanje in odnosi z javnostmi, ampak vsi, ki so 

tako ali drugače povezani z organizacijo. Širjenje dobre besede navzven pomeni večanje 

prepoznavnosti blagovne znamke. Zadovoljni in srečni zaposleni širijo pozitivno mnenje, ki 

neposredno vpliva na zavedanje drugih. Vsi smo del neke velike organizacije, ki se imenuje 

marketing.  

Kot pravi Gabrijel Devetak (2008, 13), sta ustvarjalnost in marketing dve področji, kjer je 

sodelovanje nujno. Zato govorimo o timskem delu. Nič nam ne pomaga, če imamo še tako 

dober izdelek, če ga ne znamo promovirati: trg je namreč tisti, ki odoloči, ali je določen 

izdelek ali storitev primerna, da ga sprejme ali pa ga enostavno zavrţe. Izhajati moramo iz 

plačilno sposobnega povpraševanja, na osnovi katerega oblikujemo, razvijamo, proizvajamo 

in prodajamo tiste izdelke, za katere smo ugotovili, da obstaja zanimanje in povpraševanje.  

Novosti se redkokdaj izkaţejo za prave ţe takoj, ko jih uvajamo. Vedno se namreč pojavijo 

teţave, ki jih nihče ni predvidel. Po drugi strani pa se večkrat zgodi, da se teţave, ki so se na 

začetku zdele nepremagljive, kasneje izkaţejo za nepomembne ali celo neobstoječe. Peter F. 

Drucker (2001, 88) še opozarja, da je skoraj naravna zakonitost, da resnične novosti - ne glede 

na to, ali so to izdelki, storitve ali pa tehnologije - skorajda nikoli ne najdejo tistega trga, za 

katerega so bile ustvarjene. Zelo pogosto se namreč zgodi, da se njihova uporaba razširi tam, 

kjer nismo pričakovali. Tega pa trţna raziskava ali preučevanje potrošniških navad nikakor ne 

moreta ugotoviti. V našem primeru se je izkazalo, da smo pridobili več gledalcev iz skupine 

nad 50 let, ki so spremljali oddajo Riba na oko. Mislim, da bi se kategorizacija skupin in tega, 

kdo je v kateri skupini, morala spremeniti prav zaradi starajočega se prebivalstva in dejstva, 

da je veliko ljudi pri petdesetih in čez še zelo vitalnih in aktivnih, predvsem so zaposleni in 

veliko je druţin z mlajšimi otroki.  

Zaključila bom tako, kot bi dejal Harry Beckwith (2003): »Sloves prinaša uspeh. Razširite 

glas o sebi, kolikor daleč je le mogoče«. 
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Priloga 1 

 

POKRITOST SLOVENIJE S SIGNALOM TV3 

 

Vir: DVB-T 2011. 





Priloga 2 

 

BILLBOARD RNO 

 





Priloga 3 

 

OGLEDALO RNO 

 





Priloga 4 

 

SLIKOVNO GRADIVO IZ RIBARNIC 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

Dragi prijatelji, znanci, gledalci, ljubitelji televizije. 

Televizijski program TV3 kot blagovna znamka Viasat Broadcastinga bo letos praznoval 5 let 

od prihoda v Slovenijo in je del velike švedske korporacije MTG - Modern Times Group. 

TV3 skrbi za vašo zabavo in razvedrilo v prostem času. Televizija je »ţiv« medij, ki  se 

neprestano spreminja in prav tako se spreminjajo okusi gledalcev. Z vključitvijo v raziskavo 

in izpolnitvijo vprašalnika mi boste pomagali do odgovorov, ki mi bodo sluţili za oporo pri 

diplomski nalogi, ki ga pripravljam na Fakulteti za management v Kopru. Vprašalnik je 

anonimen. Izpolnjevanje vprašalnika vam bo vzelo le nekaj minut. 

Hvala za pomoč, Mojca Tuljak  

1. Označite spol:  moški  ţenski  

2. Označite regijo:  

 Pomurje / V. Štajerska  

 Štajerska  

 Savinjska  

 Ljubljana  

 Okolica Ljubljane  

 Gorenjska  

 Dolenjska  

 Primorska  

3. Označite starostno skupino: do 18 let 18 do 49 let  nad 50 let  

4. Zaključeno imate:   

osnovno šolo      srednjo šolo      visoko šolo ali več    sem brez formalne izobrazbe 

5. Mediji, ki jih redno spremljate, so:  

 televizija  

 radio  

 časopisje  

 splet  

 drugo:  
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6. Televizijo največkrat gledate: 

 zjutraj, pred sluţbo /šolo  

 dopoldan  

 popoldan  

 po 17. uri  

 zvečer  

 na dopustu  

 med vikendom  

 drugo: 

7. Ali spremljate program TV3?    redno, vsak dan      občasno, 2-3 x na teden      nikoli  

8. Na predhodno vprašanje ste odgovorili NIKOLI, zakaj?  

 programa TV3 nimam  

 sem si pogledal/a, pa mi ni všeč  

 nikoli ne najdem kaj primernega zase  

 mi je bolj všeč program drugih televizij  

 drugo:  

9. Ali ste vedeli, da je televizijski program TV3 blagovna znamka Viasat Broadcasting in del 

velike švedske korporacije MTG -Modern Times Group?  

  da  

  ne  

10. Program TV3 ponavadi gledate: 

 sam/a  

 s prijatelji  

 z druţino  

 drugo:  

11. Kdo največkrat odloča o tem, kaj boste gledali po televiziji?  

 sam/a  

 otroci  

 ţena, partnerica  

 moţ, partner  

 prijatelji  

 drugo:  
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12. Koliko časa na dan v povprečju gledate TV3?    do 1h       2-3h       več kot 3h  

13. Kaj najraje gledate na TV3?  

 filme  

 humoristične nanizanke  

 resničnostne šove  

 nadaljevanke  

 serije  

 kvize   

 glasbene oddaje  

 kuharske oddaje   

 drugo:  

14. Kje največkrat izveste o vsebinah na TV3?  

 na TV3  

 v TV-vodnikih  

 povedo mi prijatelji, znanci  

 na spletu  

 revijah ali časopisih  

 teletekstu  

 oglasih  

 radiu  

 drugo:  

15. Kako bi opisali TV3? TV3 je ...  

 mladostna  

 sveţa 

 aktualna 

 informativna 

 dolgočasna 

 urbana 

 retro 

 trendi 

 športna 

 humorna 

 ţenska 

 moška 

 drugo: 
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16. Ali poznate oddajo Riba na oko in ste jo gledali?  

 da  

 ne  

 sem ţe slišal/a zanjo, vendar je nisem gledal/a  

17. Kako pogosto ste spremljali oddajo?  

 vsak dan  

 ko sem utegnil/a, vendar po večini da  

 le takrat, ko so mi bili gosti zanimivi  

 zelo redko  

18. Kaj vas je spodbudilo k gledanju oddaje Riba na oko?  

 oglasi v revijah 

 oglas na TV3 

 oglas v kinu 

 letak, ki sem ga dobil/a 

 informacije na spletni strani 

 pripovedovanja znancev 

 bral/a sem v revijah 

 radijski oglas 

 promotorji po Sloveniji 

 slučajno sem preklopila/a na TV3 

 TV3 redno spremljam 

 drugo: 

19. Ali ste zasledili in ali se spomnite tiskanih oglasov, velikih obcestnih plakatov, radijskega 

ali televizijskega oglasa za oddajo Riba na oko? 

  da   ne  

20. Ali so vam bili všeč?   

 da, bili so zanimivi  

 ne, niso mi bili všeč  

 nisem imel/a mnenja  

21. Ali ste zvečer po oddaji Riba na oko spremljali naprej program TV3?  

  da  ne    včasih  ne vem 

22. Ali zaradi oddaje Riba na oko sedaj večkrat gledate TV3?  

  da  ne  ne vem 
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GRAFIČNI PRIKAZI REZULTATOV ANKETE 

Graf 1: Struktura anketiranih po spolu 

 

Graf 2: Regijska razdeljenost anketiranih 
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Graf 3: Starostna struktura anketiranih 

 

Graf 4: Izobrazbena struktura anketiranih 
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Graf 5: Prikaz spremljanja medijev 

 

Graf 6: Prikaz gledanja televizije 
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Graf 7: Deleţ gledalcev TV3 

 

Graf 8: Prikaz razlogov, zakaj ne spremljajo TV3 
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Graf 9: S kom najpogosteje gledajo TV 

 

Graf 10: Kdo odloča o tem, kaj se gleda po TV 
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Graf 11: Čas gledanja TV3 

 

Graf 12: Najbolj gledano na TV3 

 

 



Priloga 6 

 

Graf 13: Pregled virov informacij o vsebinah na TV3 

 

Graf 14: TV3 je … 
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Graf 15: Deleţ gledanosti oddaje RNO 

 

Graf 16: Pogostost gledanja oddaje RNO 
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Graf 17: Razlogi za splremljanje RNO 

 

Graf 18: Priklic oglaševanja RNO 
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Graf 19: Všečnost oglaševanja RNO 

 

Graf 20: Vpliv oddaje RNO na nadaljevanje gledanja TV3 
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Graf 21: Vpliv oddaje RNO na gledanje TV3 

 


