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POVZETEK 

Namen dela je proučiti trg blagovnih znamk kave v Sloveniji in ugotoviti pomembnost 
ter jakost dejavnikov, ki vplivajo na poznavanje blagovne znamke kave. Z empirično 
raziskavo smo preverili raziskovane koncepte – že znane iz relevantne literature ter 
svoje. Prispevek dela k znanosti temelji na tem, da podobna raziskava, ki bi se 
osredotočala na povezavo zavedanja, ugleda in tržnih pozicij znamk kave na 
slovenskem trgu, pri nas v javno dostopni obliki ne obstaja, in na zasnovi modela 
medsebojne povezanosti blagovne znamke, ugleda, priklica/prepoznavanja in pogostosti 
nakupa, ki bo v pomoč skrbnikom blagovnih znamk, strokovni javnosti in gospodarskim 
družbam z obravnavanega področja. 

Ključne besede: marketinški resursi, znamka, image znamk, zavedanje znamk, tržna 
uspešnost. 

 

SUMMARY 

The purpose of this work is to examine the coffee brands market in Slovenia. With the 
empirical study, we checked minted concepts - already occurring in relevant literature 
and our own as well. The contribution to the work of science is based on the fact that  
similar study, focusing on the relationship of awareness and reputation of brands on 
Slovenian coffee market in the publicly accessible form does not exist. Finally, our aim 
was to design a model of interconnection brand, reputation, recall/recognition and 
frequency of purchase, which will help brand managers, public experts and companies 
related with researched subjects. 

Key words: marketing resources, brand, brand image, brand awareness, market success. 
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1 UVOD 

V prvem poglavju bomo najprej predstavili izbor problema in izhodišča 
problematike pomena poznavanja blagovne znamke ter s tem povezane uspešnosti 
posameznega podjetja v Sloveniji. Nato sledita zasnovani namen in cilji, da bi kasneje 
lahko definirali postavljene predpostavke. Nazadnje predstavljamo izbrane metode in 
tehnike empiričnega dela,  obdelavo le teh ter predpostavke in omejitve raziskave kot 
tudi predviden prispevek k znanosti. 

1.1 Opredelitev problema in teoretična izhodišča 

Slovenija vse izraziteje vstopa v skupino držav z razvitim tržnim gospodarstvom. 
Ena izmed temeljnih značilnosti trgov v razvitih državah je, da narašča stopnja 
intenzivnosti konkuriranja. Stopnja intenzivnosti konkuriranja na prodajnih trgih je 
pozitivno povezana z dvema dimenzijama (Snoj in Gabrijan 2008, 110):  

a) s povečevanjem števila konkurentov in naraščanjem tržnih deležev nekaterih 
konkurentov ter  

b) s povečevanjem podobnosti konkuriranja, ki jo lahko opredeljujemo z 
naslednjimi dejavniki:  

- s povečevanjem podobnosti potreb konkurentov,  
- s povečevanjem podobnosti izdelkov, s katerimi konkurenti zadovoljujejo 

svoje potrebe,  
- s povečevanjem podobnosti potreb odjemalcev in  
- s povečevanjem podobnosti izdelkov, s katerimi konkurenti zadovoljujejo  

potrebe ciljnih skupin.  

Za določeno organizacijo so konkurenti na prodajnem področju tiste organizacije, 
ki skušajo prodati katerekoli izdelke istim ciljnim skupinam na prodajnem področju 
(odjemalcem). Gibanja na trgu kave v Sloveniji kažejo vse značilnosti naraščanja 
intenzivnosti konkuriranja, kar pa seveda zaostruje pogoje za preživetje in razvoj 
podjetij-ponudnikov kave.  

Za podjetja na tem trgu nikakor ni nujno, da se sprijaznijo z determinizmom okolja, 
temveč bi morala iskati svoje možnosti tam, kjer imajo strateško izbiro (Hrebiniak in 
Joyce 1985, 336-349). Strateško izbiro pa imajo podjetja na tovrstnih trgih zlasti na 
področju managementa izdelkov in znamk, kar je izjemnega pomena glede na dejstvo, 
da istim ciljnim skupinam zadovoljuje zelo podobne potrebe vedno več ponudnikov. 
Poleg tega, da se zaostruje konkuriranje med obstoječimi konkurenti, vstopajo na 
obstoječi trg tudi »novinci« (podjetja, ki so pričela s proizvodnjo kave), tržno močni 
dobavitelji (grosisti, ki pričnejo s proizvodnjo in prodajo kave na drobno), tržno močni 
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odjemalci (detajlistične trgovske znamke kave) ter ponudniki substitutov (čaji in ostali 
primerljivi napitki) (Porter 1980, 102).  

Osnovni razlog za vstopanje novih »igralcev« na obstoječi trg kave v Sloveniji so 
najverjetneje obstoječi in predvideni dobri finančni rezultati obstoječih konkurentov. 
»Novinci« so podjetja, ki se doslej s proizvodnjo in prodajo kave niso ukvarjala. Tržno 
močni dobavitelji so običajno grosisti, ki pričnejo s proizvodnjo in prodajo kave na 
drobno ter torej uporabijo kot smer razvoja vertikalno diverzifikacijo na naslednjo 
stopnjo. Tržno močni odjemalci so običajno detajlisti, ki pričnejo s proizvodnjo in 
prodajo kave, uvajajo detajlistične trgovske znamke kave ter torej uporabijo kot smer 
razvoja vertikalno diverzifikacijo na predhodno stopnjo. Na konkurenčni položaj na trgu 
kave pa nedvomno vplivajo tudi ponudniki substitutov, ki zadovoljujejo zelo podobne 
potrebe in hotenja istih ciljnih skupin z drugačnimi izdelki (čaji in ostalimi 
primerljivimi napitki). Na trgu pa obstaja tudi možnost težav s podjetji, ki bi nas hotela 
uničiti ali nagajati. 

V prikazanih tržnih pogojih pridobiva na pomenu sistematično izboljševanje 
poznavanja znamk izdelkov. Poznavanje znamk je sestavljeno iz (Keller 1998, 46-49):  

a) zavedanja znamke in  
b) imagea znamke.  

Kakovosten management znamk in imageov izdelkov omogoča pozitivno 
profiliranje podjetja in znamk njegovih izdelkov, kar je ena izmed osnov preživetja in 
razvoja v pogojih zaostrenega konkuriranja. Zavedanje znamke in image znamke ter 
podjetja pomagajo odjemalcem pri orientaciji na trgih, kjer se pojavlja mnogo 
konkurentov, ki ponujajo podobne izdelke za zadovoljevanje podobnih potreb ciljnih 
skupin.  

Image (ugled) znamk izdelkov in podjetja1 sodita med najpomembnejše 
marketinške resurse, ki so pozitivno povezani s tržno in finančno uspešnostjo podjetja 
(Gabrijan, Milfelner in Snoj 2005, 13-14 ; Snoj, Milfelner in Gabrijan 2007, 151-164). 
Značilno za resurse ugleda je med drugim tudi to, da zahtevajo dolgotrajno sistematično 
izgrajevanje, da se nahajajo »v glavah članov različnih segmentov okolja«, da so lahko 
zaradi nepravilnega obnašanja organizacije izničeni praktično preko noči ter da običajno 
niso prikazani v računovodskih izkazih (Gabrijan, Milfelner in Snoj 2005, 13-14). 
Izrazito pozitiven ugled pomaga podjetju, ki ima vodilni tržni položaj, da ta položaj 
obdrži oziroma ga še utrjuje (Shamsie 2003, 200).  

Z naraščanjem intenzivnosti konkurence se povečuje pomen neotipljivih resursov, 
saj imajo prav neotipljivi resursi že omenjene značilnosti in izpolnjujejo zahteve, ki 
omogočajo udejanjanje obstojnih konkurenčnih prednosti. Vsekakor je za trg kave v 

                                                 
1 V nadaljevanju uporabljamo za image (imidž, ugled) znamk izdelkov in podjetja tudi izraz »resursi 
ugleda«. 
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Sloveniji značilno, da ponudniki kave vlagajo sorazmerno mnogo finančnih in ostalih 
resursov v zavedanje znamk kave in v gradnjo imagea znamk. 

Podjetje, ki se sistematično loteva strateških problemov, bo v okviru procesa 
strateškega marketinga razvijalo tudi proces managementa znamke in imagea, v okviru 
katerega bo pozicioniralo tudi znamke svojih izdelkov (Snoj in Gabrijan 2008, 72). Prva 
stopnja strateškega pozicioniranja je analiza in diagnoza obstoječih pozicij (imageov) 
znamk lastnih izdelkov, znamk konkurenčnih izdelkov, generičnih (istovrstnih) 
izdelkov in »idealne« pozicije (imageov) tovrstnih izdelkov. Tej stopnji sledi ugotovitev 
možnih pozicij izdelka glede na lastnosti in delovanje njegovih sestavin, glede na 
pozicije konkurenčnih izdelkov, glede na pozicije generičnih izdelkov in glede na 
»idealno« pozicijo teh izdelkov, predvidevanje stroškov za vsako izmed alternativnih 
pozicij ter predvidevanje možnosti vzdržanja na vsaki izmed alternativnih pozicij 
možnih pozicij. Tretja in zadnja stopnja vsebuje izbiro najprimernejše pozicije (koncept 
načrtovanega oziroma ciljnega imagea) ter implementacijo potrebnih aktivnosti. 

Podjetje ima na razpolago različne dimenzije oziroma načine pozicioniranja, na 
osnovi katerih lahko povečuje zaznano vrednost izdelka pri ciljnih skupinah (Hooley in 
drugi 1998, 105), zato bi se naj pozicioniranja lotevalo kot enega izmed procesov  v 
okviru strateškega marketinga, ki se odvija znotraj procesa splošnega strateškega 
managementa. 

V raziskavi iz leta 2001, ki je obravnavala različne dimenzije tržnega poslovanja 
podjetij v Sloveniji in je zajela vsa podjetja v Sloveniji z več kot 20 zaposlenimi, je bilo 
med drugim ugotovljeno, da je na njihovih najpomembnejših trgih oziroma panogah več 
kot polovica proučevanih podjetij soočena z (Snoj in Gabrijan 2008, 74):  

- vse zahtevnejšimi odjemalci, s hitro spreminjajočimi se potrebami, željami in 
pričakovanji, 

- intenzivnim in globalnim konkuriranjem dobro utrjenih konkurentov, 
- hitrejšim vstopanjem novih izdelkov na trg. 

V pričujočem delu kot problem obravnavamo pomen resursov ugleda in njihov 
domnevni vpliv na tržno uspešnost ter na osnovi primarne raziskave trga ugotavljamo 
kakšne so posledice ne-vlaganja v resurse ugleda proučevane organizacije. 

1.2 Namen, cilji in hipoteze 

Osnovni namen magistrskega dela je izdelati diagnozo in analizo resursov ugleda 
na trgu kave v Sloveniji, proučiti njihovo povezanost s tržno uspešnostjo ter skladno s 
tem izdelati predloge za konkretno podjetje in znamko - Franck. 

Navedeni namen bomo poskušali doseči z udejanjanjem naslednjih raziskovalnih 
ciljev: 

- Opredelitev splošnega pomena resursov ugleda v relevantni literaturi. 
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- Opredelitev povezanosti resursov ugleda s tržno uspešnostjo podjetij na trgu 
kave v Sloveniji. 

- Opredelitev povezanosti resursov ugleda s tržno uspešnostjo v konkretnem 
podjetju. 

- Izdelava predlogov za izboljšanje managementa resursov ugleda v konkretnem 
podjetju. 

Vodilo za doseganje raziskovalnih ciljev bodo naslednja raziskovalna vprašanja: 

- Kakšne so jakosti in tipi povezanosti resursov ugleda s tržno uspešnostjo 
podjetij na trgu kave v Sloveniji? 

- Kakšna je povezanost resursov ugleda s tržno uspešnostjo v konkretnem 
podjetju? 

- Kakšna je povezanost priklica znamke z imageom znamke na trgu kave? 
- Kakšna je povezanost prepoznavanja znamke kave z imageom znamke na trgu 

kave? 
- Ali je povezanost med priklicem in imageom pri uporabnikih močnejša kot pri 

neuporabnikih kave? 
- Ali je povezanost med prepoznavanjem in imageom pri uporabnikih močnejša 

kot pri neuporabnikih kave? 
- Kakšna je povezanost zvestobe kupcev s prepoznavanjem blagovne znamke 

kave? 
- Kateri dejavniki so za potrošnike odločilni pri nakupu določene znamke kave? 

Opredeljeni namen in cilje bomo poskušali doseči s preverjanjem temeljne hipoteze 
in izvedenih tez, ki jih bomo preverjali na vzorcu ciljne skupine za kavo Franck. 

Temeljna hipoteza, ki jo postavljamo na osnovi opredeljenega namena in ciljev, je: 

- Ht: Zavedanje znamke kave je pozitivno povezano z imageom znamke na trgu 
kave. 

Za preverjanje osnovne hipoteze postavljamo naslednje teze:  

- T1: Priklic znamke je pozitivno povezan z imageom znamke na trgu kave. 
- T2: Prepoznavanje znamke kave je pozitivno povezano z imageom znamke na 

trgu kave. 
- T3: Povezava med priklicem in imageom znamke je pri uporabnikih močnejša 

kot pri neuporabnikih kave. 
- T4: Povezava med prepoznavanjem in imageom je pri uporabnikih močnejša 

kot pri neuporabnikih kave. 
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1.3 Raziskovalne metode 

Pričujoči raziskovalni projekt ima značilnosti statične poslovne raziskave, saj 
zajema stanje na trgu kave v Sloveniji v določenem trenutku in se nanaša na izbrane 
blagovne znamke kave. Teoretični del magistrske naloge temelji na uporabi metode 
kompilacije in deskripcije. Ta del projekta zajema pregled in kritično primerjavo 
relevantnih teoretičnih konceptov avtorjev s področja teorije, ki temelji na virih 
organizacije (angl. resource based theory), teorije managementa ugleda in imagea 
znamk in podjetja ter tržne uspešnosti. S pomočjo metode komparacije primerjamo 
teoretična dejstva, ki jih navajajo različni avtorji. 

V empiričnem delu magistrske naloge smo preverjali teoretične koncepte in 
povezave, ki smo jih opredelili v okviru postavljenih trditev. Empirični del raziskovanja 
pa temelji na zbiranju in obdelavi primarnih in sekundarnih podatkov.  

Za merjenje konstruktov smo uporabili že obstoječe validirane lestvice (npr. 
lestvice za merjenje ugleda) in lestvice, ki smo jih sestavili na osnovi relevantne 
literature (Brunner 2001, 40-115). Za zagotavljanje kakovosti merjenja smo izvedli 
preliminarno enostopenjsko testiranje merskega instrumenta in sicer s pomočjo 
kvantitativne raziskovalne metode (testiranje veljavnosti, zanesljivosti na manjšem 
testnem preliminarnem vzorcu). 

Na podlagi preliminarnih testov je bila pripravljena končna verzija merskega 
instrumenta (vprašalnika) za pridobivanje podatkov s čistim osebnim spraševanjem. 
Osebno spraševanje je bilo izvedeno na neverjetnostnem kvotnem vzorcu 211 
anketirancev v Sloveniji. Anketiranci so bili izbrani na osnovi spola in starosti v dveh 
največjih slovenskih mestih (Maribor in Ljubljana). Struktura posameznih kvot je bila 
določena na osnovi podatkov Zavoda za statistiko. Zbiranje podatkov na terenu je 
potekalo od 20. 1. 2009 do 20. 2. 2009. 

 Zbrane primarne podatke smo obdelali s pomočjo statističnega paketa SPSS. 
Uporabili smo bipolarno skalo merjenja stališč (semantični diferencial in Likertovo 
lestvico), nominalne lestvice in ostale nestrukturirane lestvice.  

Hipoteze smo preverjali s pomočjo metode korelacije in multivariatne regresijske 
analize.  

1.4 Predpostavke in omejitve 

V magistrski nalogi so upoštevane nekatere predpostavke, ki jih nismo preverjali. 
Predpostavljamo, da so odgovori, ki smo jih pridobili v času opravljanja raziskave, 
realen odsev stanja na trgu kave v Sloveniji. Ena izmed temeljnih predpostavk je, da se 
razmere na proučevanem trgu v času izdelave magistrske naloge niso značilno 
spremenile, kar pomeni, da smo s tega vidika dobili relevantne rezultate. 
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Med omejitve projekta štejemo dejstvo, da smo proučevali najpogosteje zastopane 
in ne vseh znamk kave, ki konkurirajo na trgu v Sloveniji. Vzorec respondentov je zajel 
le anketirance - naključno mimoidoče v dveh največjih slovenskih mestih, ne pa tudi 
trgovinskih organizacij kot npr. samopostrežne prodajalne, nakupovalni centri ipd., 
gostinskih lokalov in ostalih prodajnih mest kave. Raziskava je omejena na relativno 
nizek in nereprezentativen kvotni (neverjetnostni) vzorec (N=211), kar je vezano na 
samostojno izvedbo raziskave avtorja in s tem povezanih omejitev s časovnimi in 
finančnimi viri. 

1.5 Predviden prispevek k znanosti 

V magistrski nalogi smo z znanstvenim pristopom in empirično raziskavo, ki je 
temeljila na vzorcu 211 udeležencev, preverili raziskovane koncepte (tako tiste, ki se v 
relevantni literaturi že pojavljajo, kot tudi svoje lastne). Originalen prispevek k znanosti 
je prvič v tem, da podobna raziskava, ki bi se osredotočala na povezavo zavedanja, 
imagea in tržnih pozicij znamk kave na Slovenskem trgu, pri nas v javno dostopni obliki 
ne obstaja (tovrstne raziskave zaprtega tipa so izvedle le agencije po naročilu in za  
posamezna podjetja). Naloga nadalje prinaša nove ideje, pomembne za prihodnji razvoj 
stroke na svojem področju, ko npr. ugotavlja (prvič v Sloveniji), da so nekatere 
blagovne znamke kavnih napitke pri ljudeh percepirane kot mleta kava, čeprav to niso. 
Ta ugotovitev odpira možnosti za nove raziskave in razumevanje zavedanja in imagea 
blagovne znamke nasploh. Naloga prinaša tudi ekonomske učinke v gospodarskih 
družbah, konkretno v podjetju Franck, saj se v raziskavi podrobneje ukvarjamo z 
njihovo blagovno znamko mlete kave. Nenazadnje pa smo v nalogi izdelali in potrdili 
model medsebojne povezanosti blagovne znamke, ugleda, priklica/prepoznavanja in 
pogostosti nakupa. 



 

 7

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 Intenzivnost konkuriranja 

Preživetje in razvoj sta, ne glede na njeno tržno moč in razpoložljivost virov, 
nedvomno osnovna cilja vsake organizacije2 (Snoj in Gabrijan 2004, 1). V okviru 
teoretičnih in empiričnih raziskovanj raziskovalci in praktiki že dolgo iščejo odgovore 
na naslednji vprašanji (Srivastava, Fahey in Christensen 2001, 777; Gabrijan 2002, 1): 

a) Kateri pojavi tipično ločujejo uspešne od neuspešnih organizacij? 
b) Kaj omogoča obstojno preživetje in razvoj organizacij v različnih tipih okolja, v 

katerih delujejo? 

Tako v prispevkih s področja marketinga, kot tistih s področja na resursih 
temelječega pogleda (angl. RBV – resource based view) zasledimo številne, pogosto 
neusklajene, opredelitve konkurenčnih prednosti. Tako marketing kot tudi RBV dajeta 
poudarek tistim resursom, ki ustvarjajo in ohranjajo  vrednost za »zainteresirane 
segmente javnosti«/deležnike, angl. Stakeholders/ (še zlasti za odjemalce, op. p.) 
(Srivastava, Fahey in Christensen 2001, 777). 

Koristi razvijanja in izkoriščanja marketinških resursov3 zajemajo pomembno 
področje v marketinški literaturi, pri čemer je potrebno poudariti, da naraščajoče 
teoretično in konceptualno delo na področju marketinških resursov še vedno ni dovolj 
podprto z empiričnimi raziskavami (Hooley in drugi 2005, 18). 

V Sloveniji med ponudniki kave še ni bila izvedena obširnejša raziskava, s pomočjo 
katere bi lahko ugotavljali povezave med resursi, ki ustvarjajo komparativne in 
konkurenčne prednosti in tržnimi ter finančnimi kazalniki delovanja organizacij. 

Eden od razlogov, ki zaposlene v marketinških oddelkih podjetij sili v raznovrstne 
finančne »spodbude« ali popuste za povečevanje prodaje je tako nedvomno zelo 
zaostreno konkuriranje na trgu - tako faktorji povraševanja kot ponudbe so prispevali k 
povečani intenzivnosti konkuriranja. Na strani povpraševanja se že srečujemo z upadom 
povpraševanja po mnogih izdelkih, ki so dosegli zrelo fazo, kot tudi fazo odmiranja v 
življenjskem ciklusu izdelka oziroma storitve. Rezultat tega se kaže v možnosti 
povečevanja tržnega deleža le na račun zmanjševanja tržnega deleža konkurenci.  

Na strani ponudbe pa imamo opravka z opaznim porastom števila konkurentov, ker:  

a) podjetja njihove obstoječe blagovne znamke uporabijo za nove izdelke v drugih 
kategorijah (oziroma blagovnih skupinah), 

                                                 
2 V besedilu uporabljamo termin »organizacija« in z njim zajemamo podjetja, klube, zavode, društva, 
gospodinjstva in posameznike. V primerih navajanj uporabljamo izraze, ki jih uporabljajo avtorji. 
3 Termin »marketinški resursi« je v tem besedilu uporabljen za resurse izrazito marketinškega značaja: 
znamke, tržna naravnanost, utečeni odnosi z odjemalci, itd. 
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b) deregulacija, prosta trgovina, brezcarinsko poslovanje znotraj EU je znatno 
ogrozilo do sedaj  tradicionalno definiran prodajni teritorij, 

c) kljub temu, da so se z globalizacijo povečale možnosti za prodor na tuje trge in 
s tem okrepitev strateške pozicije, se hkrati srečujemo s povečanjem 
konkurentov na obstoječih trgih, 

d) naraščanje generičnih in izdelkov lastnih trgovskih blagovnih znamk 
zmanjšujejo prodajo proizvajalčevim blagovnim znamkam. Trend naraščanja 
lastnih blagovnih znamk trgovcev je neustavljiv po vsem svetu.  

Trgovski sistemi so pridobili moč in vpliv. Njihovo glavno marketinško orožje so 
cene, pozicioniranje lastnih blagovnih znamk v ospredje ter hkrati s tem pritisk na  
proizvajalce lastnih blagovnih znamk v večja vlaganja v promocijske in oglaševalske 
aktivnosti, da si s tem ohranjajo pozicije na policah. 

Istočasno z naraščanjem intenzivnosti konkuriranja, stroški povezani z lansiranjem 
novega izdelka na trg strmo naraščajo, kar otežkoča primerjavo glede na izkušnje v 
preteklih letih. 

2.2 Teorija temelječa na resursih 

Penrose (1959) je oblikovala osnovo na resursih temelječe teorije4 na področju 
poslovne strategije. Avtorica se, zaradi njegove dvoumnosti, namerno ogiba rabi 
termina 'proizvodni dejavnik', saj obravnava podjetje kot 'skupek produktivnih resursov' 
in hkrati poudarja, da 'resursi sami po sebi nikoli niso inputi v proizvodni proces, 
temveč le storitve, ki jih resursi dajejo' (Hunt 2000, 7). Žal je bilo njeno delo dolgo časa 
zanemarjeno in so ga avtorji ponovno 'odkrili' šele v osemdesetih letih (Wernerfelt 
1984, 171-180). 

Menimo, da tudi termin 'proizvodni viri' ne ustreza, saj z njim avtorji pokrivajo tudi 
vire (resurse), kot na primer ugled in image znamk, odnose z odjemalci, tržno 
naravnanost ipd., ki so izrazito marketinškega in nikakor proizvodnega značaja. 

Resursi sami po sebi so le redko produktivni, temveč jih mora organizacija 
kombinirati v specifičen asortiment resursov, ki vsebuje visok potencial za razvoj 
kompetenc ter s tem privede do konkurenčne prednosti (Jüttner in Wehrli 1994, 43).  

Podjetja kombinirajo heterogene, nepopolno mobilne dejavnike, ki jih imenujemo 
'resursi' (Hunt 2001, 527). Ti heterogeni, nepopolno mobilni resursi, kombinirani s 
heterogenim povpraševanjem, privedejo do značilne raznovrstnosti podjetij glede na 
njihovo velikost, področja delovanja in ravni dobičkonosnosti znotraj iste panoge. 

Na resursih temelječ pogled (RBV) poudarja stališče, da organizacije pridobivajo in 
ohranjajo svoje konkurenčne prednosti z razvijanjem vrednih resursov in sposobnosti, 

                                                 
4 Nekateri avtorji uporabljajo termin »na resursih temelječ pogled« (angl. resource-based view - RBV) 
(Povzeto po Gabrijan in drugi 2005, 3). 
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katerih ponudba je neelastična (Wernerfelt 1984, 171-180; Barney 1986, 791-800; 
Barney 1991, 175-190; Peteraf 1993, 179-191; Ray, Barney in Muhanna, 2004, 23-37). 
Pri tem je potrebno omeniti, da marketinški raziskovalci šele v zadnjih dveh desetletjih 
teorijo RBV uporabljajo kot eno od osnov za razvoj marketinške teorije in prakse. 

V svojem delu 'General Theory of Competition' je Hunt (2000, 135) s pomočjo 
sinteze različnih teorij (neoklasične teorije, RBV, evolucijske teorije firme, avstrijske 
šole ekonomike, itd), razvil teorijo na resursih temelječih prednosti (angl. resource 
advantage theory – R-A theory). R-A teorija predpostavlja, da so mnogi resursi podjetij 
znotraj določene panoge značilno heterogeni in relativno nemobilni ter da: 

a) konkurenca vzpodbuja neravnovesje, 
b) sta tako inovativnost, kakor tudi organizacijsko učenje endogena dejavnika, 
c) podjetja in odjemalci razpolagajo z nepopolnimi informacijami, 
d) podjetništvo, institucije in javna politika vplivajo na ekonomske rezultate.  

Konkurenco lahko definiramo kot nenehen boj med organizacijami za 
komparativne prednosti pri resursih, ki bodo z vidika posameznih tržnih segmentov 
rezultirale v tržnih položajih konkurenčnih prednosti, izražale pa se bodo tudi v obliki 
superiornih finančnih kazalnikov delovanja (Hunt 2000, 135; Hunt 2001, 531). 

Podjetje želi ustvariti takšen položaj, v katerem njegovi resursi neposredno ali 
posredno otežujejo konkurentom, da jih dohitijo (Wernerfelt 1984, 173). 

Konkuriranje otežuje nastajanje status quo položaja in vodi k inoviranju in učenju 
(Hunt 2000, 135). Naraščanje stopnje intenzivnosti konkuriranja je posledica (Snoj in 
Gabrijan 2004, 98-102): 

a) naraščanja stopnje neposrednosti konkuriranja (povečevanje stopnje podobnosti 
izdelkov in povečevanje stopnje podobnosti potreb ciljnih skupin, ki jih 
konkurenti zadovoljujejo) in 

b) naraščanja števila in tržne moči konkurentov. 

V pogojih naraščajoče stopnje intenzivnosti konkuriranja si lahko organizacija 
(pro)aktivno povečuje možnosti za preživetje in razvoj z inovacijskimi procesi, procesi 
učenja in povečevanjem stopnje tržne naravnanosti. 

Organizacija ustvarja komparativno prednost v primerjavi z drugimi organizacijami 
tako, da kar najbolje izrablja svoje heterogene resurse (Hunt in Morgan 1995, 5). 
Resurse lahko definiramo kot katerokoli značilnost, bodisi otipljivo ali neotipljivo, 
fizično ali človeško, inetelektualno ali povezovalno, ki jo lahko organizacija razvije in ji 
omogoča uspešno in/ali učinkovito oblikovanje take tržne ponudbe, ki ima vrednost5  za 

                                                 
5 Hunt v različnih svojih prispevkih uporablja izraz vrednost, ki se nanaša na vsoto vseh koristi, ki jih 
bodo odjemalci zaznavali, če bodo sprejeli določeno tržno ponudbo (izdelek, op. p.) nekega podjetja. 
Menimo, da je v tem pomenu primernejši izraz uporabna vrednost (Snoj in Gabrijan 2004). 
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posamezen ali več tržnih segmentov. 
V kolikor izdelke pojmujemo kot skupke lastnosti, je jasno, da različni tržni 

segmenti (odjemalcev, op. p.) zahtevajo različne tržne ponudbe (izdelke kot skupke 
lastnosti, op. p.) znotraj iste panoge (Hunt 2001, 527). Segmente sestavljajo tisti 
odjemalci, ki so  v odnosu do izdelkov različnih ponudnikov relativno homogeni glede 
potreb, hotenj ter drugih kriterijev (Snoj in Gabrijan 2004, 62). Tržni segmenti so 
dejansko kombinacija (Gabrijan in Snoj 1986, 52, Snoj in Gabrijan 2004, 71): 

a) obstoječih in potencialnih odjemalcev, 
b) potreb in hotenj teh odjemalcev ter 
c) izdelkov, ki te potrebe in hotenja teh odjemalcev že ali lahko zadovoljujejo. 

Heterogenost povpraševanja (zlasti na razvitih trgih, op. p.) je za podjetja glavni 
strateški in informacijski problem, sočasno pa tudi njihova glavna priložnost (Hunt 
2000, 54). Podjetja morajo med drugim iskati odgovore na vprašanja: kakšni naj bosta 
širina in globina asortimenta, katere lastnosti naj imajo ti izdelki, katere cenovno-
kakovostne ravni naj bodo izdelki, za katere segmente odjemalcev (ciljne skupine) 
razvijati  izdelke? Te probleme lahko različna podjetja različno rešujejo (med ostalim z 
uporabo njihovih različnih resursov) (Hunt 2000, 54). 

Podjetja lahko razpolagajo z resursi, s katerimi dosegajo (Hunt 2000, 138): 

a) komparativno prednost, 
b) enakost ali 
c) komparativno pomanjklivost. 

Komparativne prednosti (enakosti ali pomanjklivosti) pri resursih podjetij se kažejo 
v njihovih tržnih položajih konkurenčne prednosti, enakosti ali pomanjkljivosti. 
Konkurenčno prednost sestavlja vse, kar z vidika odjemalca pozitivno razlikuje 
(diferencira) podjetje ali njene izdelke od konkurentov. 

Hunt in Morgan (1996, 109) sta z upoštevanjem relativnih stroškov resursov in 
relativne z resursi ustvarjene uporabne vrednosti oblikovala matriko konkurenčnih 
položajev (slika 2.1). 
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Slika 2.1 Matrika konkurenčnih položajev 

 
Spomnimo naj na že zapisano, da se tržni položaji, ki so v Sliki 1 prikazani v 

celicah od 1 do 9, nanašajo na posamezne tržne segmente, saj teorija na resursih 
temelječih prednostih izrazito poudarja pomen (Hunt 2001, 527): 

a) tržnih segmentov, 
b) heterogenost resursov podjetja, 
c) primerjalno prednost / pomanjkljivost pri resursih in 
d) tržne položaje konkurenčnih prednosti / pomanjkljivosti.  

2.3 Marketinški resursi 

Ko naletimo na sam pojem resursi pogosto pomislimo na otipljive stvari, kot so 
surovine, materiali, nepremičnine, posest in podobno, ki so v bilancah podjetja jasno 
opredeljene in ovrednotene. Na marketinškem področju se srečujemo s pojmom 
marketinški resursi, ki imajo velik pomen za zdravje podjetja na dolgi rok, a vendarle so 
kot postavka v bilancah prej izjema kot pravilo. Knjigovodsko se tako opredeljuje le 
resurse z natančno določljivo vrednostjo, ki predstavljajo direkten ali indirekten vpliv 
na profitabilnost, sedaj ali v prihodnje. Pri nas je praksa vrednotenja marketinških 
resursov še v povojih, prvim znanilcem smo priča v letu 2008 pri prodaji nekaterih 
uveljavljenih blagovnih znamk Droge Kolinska. 

2.3.1 Opredelitev marketinških resursov 

Avtorji (Hall 1992, 135-144; Srivastava, Shervani in Fahey 1998, 2-18; Fahy in 
Smithee 1999, 1-29; Harris 2001, 17-43; Hooley in drugi 2005, 18-27) uvrščajo med 
resurse, ki so pomembni za ustvarjanje konkurenčne prednosti tudi takšne, ki so izrazito 

Relativna (uporabna) vrednost 
ustvarjena z resursi 

 
       manjša                enaka            večja 

1 
nedoločljiv 

položaj 

2 
konkurenčna 

prednost 

3 
konkurenčna 

prednost 

4 
konkurenčna 

prednost 
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položaj 
enakosti 

6 
konkurenčna 

prednost 

7 
konkurenčna 

pomanjkljivost 

8 
konkurenčna 

pomanjkljivost 
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nedoločljiv 

položaj 

Vir: Hunt in Morgan 1996, 109. 
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marketinškega značaja:  

- znamke,  
- tržna naravnanost,  
- utečeni odnosi z odjemalci, itd. 

Podobno opredelitev najdemo tudi pri DeChernatonyju (1992, 292), ki kot 
marketinške resurse smatra sledeče: 

- Tržna »franšiza« - »Ali obstaja del trga, ki ga lahko smatramo za svojega?« - 
Pri tem je zvestoba kupcev in distributerjev glavni dejavnik 

- Distribucijska mreža - »Ali imamo vzpostavljene distribucijske kanale, ki nam 
omogočajo stroškovno učinkovito distribucijo izdelkov?«  

- Tržni delež - Velika ekonomija obsega in posledično nizki stroški na enoto 
izdelka omogočajo boljši položaj na trgu 

- Odnosi z dobavitelji – Dostopnost do surovin, drugi cenovno ugodni 
proizvodni dejavniki itd., pomenijo prednost in so bistvenega pomena. Tesno 
sodelovanje z dobavitelji lahko obrodi nove (inovativne) izdelke 

- Odnosi s kupci – »Stik s potrošnikom« je postal moto stoletja, ogromno 
podjetij izkorišča prednosti močnih vezi s svojimi kupci in vrednoti to kot 
naložbo 

- Strokovna podkovanost – »Ali ima podjetje dragocene sposobnosti, procese ali 
znanja, ki lahko zagotavljajo osnovo za raziskavo in razvoj izdelkov in 
tržišča?« 

Hofer in Schendel (1987), Wernerfelt (1984, 171-180), Day in Wensley (1988, 1-
20), Barney (1991, 175-190), Day (1994, 37-52), Hunt in Morgan (1996, 107-114), 
Srivastava, Shervani in Fahey (1998, 2-18), Hooley in drugi (1998, 97-115) so 
poskušali izdelati klasifikacije resursov organizacije in znotraj tega tudi marketinških 
resursov, vendar nobena od predlaganih klasifikacij doslej ni splošno sprejeta. 

2.3.2 Klasificiranje marketinških resursov 

Po Hooleyu s soavtorji (Hooley in drugi 1998, 97-115;  Hooley in drugi 2001, 17-
43; Hooley in drugi 2005, 18-27), smo povzeli klasifikacijo, po kateri deli resurse na: 

a) premoženje: 
- otipljivo (zemlja, zgradbe, stroji, ljudje, itd.) in  
- neotipljivo (procesi in sistemi, znanje ljudi, ugled in image organizacije in 
znamk, itd.). 

b) sposobnosti:  
- individualne (skrb za odjemalce, individualno učenje, veščine koordiniranja, 
itd.), 
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- skupinske (naravnanost na odjemalce, skupinsko učenje, veščine 
skupinskega dela, itd.) in  
- korporativne (tržna naravnanost, organizacijsko učenje, portfolio 
management, inoviranje, procesi načrtovanja itd.). 

Vsaka organizacija ima specifičen skupek otipljivega in neotipljivega premoženja 
(resurse), ki lahko predstavlja primerjalne prednosti/enakosti/pomanjkljivosti glede na 
konkurente. Organizacija lahko resurse, s katerimi razpolaga, uporabi in kombinira tako, 
da bo udejanjala tržne položaje konkurenčnih prednosti/enakosti/pomanjkljivosti. V tem 
procesu pa pridejo do izraza njene specifične strateške ter taktično-operativne 
sposobnosti, ki so pravtako poseben skupek resursov. 

Sposobnosti organizacije so lepilo, ki povezuje premoženje organizacije in 
omogočajo njegovo superiorno uporabo (Day 1994, 38). Sposobnosti so kompleksni 
spleti spretnosti in akumuliranega znanja, ki so uporabljeni v organizacijskih procesih 
ter omogočajo organizaciji koordiniranje aktivnosti in uporabo premoženja. 

Fahy in Smithee (1999, 4) poudarjata, da popolnoma enak resurs, ki je uporabljen z 
drugačnimi nameni ali na drugačen način ali v kombinaciji z drugimi resursi, nudi 
različne storitve ali splete storitev (in tudi različne rezultate delovanja, op. p.). Avtorji 
trdijo, da so najverjetne zlasti neotipljivi resursi (npr. ugled in sposobnosti) tisti, ki 
omogočajo ustvarjanje in obdržanje konkurenčne prednosti (Amit in Schoemaker 1993, 
33-46; Stalk, Evans in Schulman 1992, 57-69). 

2.3.3 Pomen izbranih marketinških resursov za tržno in finančno uspešnost 

 Na potrošnikih temelječa vrednost blagovne znamke je pojem, do katerega 
pridemo, ko se odziv potrošnika razlikuje glede na to ali določeno blagovno znamko 
pozna ali ne. Dejanska razlika odziva variira od stopnje zavedanja blagovne znamke in 
kako močna stališča in asociacije do blagovne znamke potrošniki izkazujejo, prav tako 
pa v veliki meri na to vpliva marketinška aktivnost povezana z blagovno znamko v 
danem trenutku. Močna blagovna znamka lahko pričakuje veliko prednosti.  

Dejavnike, ki pripomorejo k večji tržni in finančni uspešnosti močne blagovne 
znamke lahko opredelimo na sledeč način (Keller 1998, 53): 

a) Dejavniki povezani z rastjo (sposobnost blagovne znamke da pritegne nove 
kupce, uspešno konkurira na trgu, generira nove skupine izdelkov in se uspešno 
širi na tuje trge). 

b) Dejavniki povezani z dobičkonosnostjo (zvestoba kupcev blagovni znamki, 
visoko cenovno pozicioniranje, manjša cenovna elastičnost, nižji količnik 
oglaševanja/prodaje, večje marže). 
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Tabela 2.1 Prednosti močne blagovne znamke  

Prednosti močne blagovne znamke 
Večja zvestoba kupcev 
Manjša ranljivost na marketinške aktivnosti konkurence 
Manjša ranljivost na krize v marketingu 
Večje marže 
Bolj neelastični odziv kupcev na povečanje cen 
Bolj elastični odziv kupcev na nižanje cen 
Večja kooperativnost in podpora trgovcev  
Večja učinkovitost marketinških aktivnosti 
Možnosti licenciranja, franšize 
Možnosti širitve asortimenta z isto blagovno znamko 

Vir: Keller 1998, 53. 

Znamkam se zmeraj bolj potrjuje finančna vrednost, saj je z njihovo pomočjo 
možno generirati prihodnje denarne tokove. Povečan denarni tok (cash flow), poleg 
ostalih dejavnikov, bazira na zvestobi kupcev, visokih maržah, možnosti licenciranja in 
povečani marketinški efektivnosti močnih znamk (Vithala, Agarwal in Dalhoff 2004, 
126-141). 

V večini marketinških situacij je bilo prepoznano, da so zvesti kupci pomembnejši 
od občasnih ali naključnih. Hooley, Greenley, Cadogan in Fahy (2005, 18-27) v članku 
»The performance impact of marketing resources« ugotavljajo, da dobro razvite 
sposobnosti za privabljanje potrošnikov, kot je npr. identifikacija kupčevih zahtev in 
pričakovanj, ustvarjanje, ohranjanje in krepitev odnosov s kupci, hkrati s sposobnostjo 
lansiranja novih produktov in zagotavljanja dobre podpore kupcem, vodijo k višji 
stopnji zadovoljstva kupcev in posledično višji stopnji zvestobe.  

Za manj izkušene kupce je značilno, da manj tvegajo in se raje zatekajo k nakupu 
znanih blagovnih znamk, katerim so tudi zvesti (Hooley in drugi 2005, 18-27). 

Na drugi strani pa je potrebno poudariti tudi drugi pomemben dejavnik in sicer 
zadovoljni ter motivirani zaposleni v organizaciji, ki nedvomno bolj prispevajo k 
zadovoljstvu kupcev kot nemotivirani in nezadovoljni. Še posebej je to pomembno na 
trgu, kjer osebje odigra ključno vlogo pri prodaji produktov, največkrat uslug oziroma 
storitev. Tisti bolj zadovoljni dosegajo opazno boljše rezultate od manj zadovoljnih in v 
večji meri prispevajo k zadovoljstvu kupcev kar posledično spet prispeva k večji 
zvestobi takih kupcev (Hooley in drugi 2005, 18-27). 

Hooley in drugi (2005, 18-27) so raziskovali povezavo med marketinškimi resursi 
in uspešnostjo podjetja. Na osnovi preverjanja hipotez so bili rezultati raziskave 
naslednji: 
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a) Tržna naravnanost podjetja je močno in pozitivno povezana s kvalitetnim 
upravljanjem človeških virov (HRM – human resource management), 
finančnim managementom in operativnim managementom.  

b) Tržna naravnanost podjetja je pozitivno povezana z razvojem odnosov s kupci. 
Presenetljivo pa je signifikantna negativna povezava z ugledom podjetja. Ena 
možna razlaga avtorjev je, da uveljavljena podjetja postanejo s časom apatična 
do svojega tržišča. Kot primer navajajo angleško trgovsko verigo 
Marks&Spencer, ki je blestela v 70-ih in 80-ih letih prejšnjega stoletja, v 90-ih 
pa je zgubila stik s kupci in nazadovala, preden se je ponovno uspešno 
fokusirala na trg je preteklo več let. Možno je, da pretekli uspeh vodi v 
določeno mero arogance podjetja do svojih kupcev oziroma trga.  

c) Usmerjenost h kupcem in resursi ugleda so kazalniki uspešnosti tržnega 
nastopanja (med njimi obstaja signifikantna pozitivna povezava). To potrjuje, 
da sta znamka in ugled podjetja ključna pri povečevanju tržnega deleža in 
obsega prodaje.  

Low in Mohr (2000, 389-414) sta v svoji raziskavi proučevala oglaševanje in 
prodajne promocije kjer ugotavljata, da se je v segmentu proizvodnih podjetij izdelkov 
namenjenih gospodinjstvom, nevarno povečalo tveganje prevelikih finančnih vložkov v 
prodajne promocije. Podobno v članku navajata tudi na osnovi  podatkov AC Nielsen, 
ki kaže, da je 58% vseh marketinških sredstev namenjeno prodajnim promocijam, kar 
gre predvsem na račun zmanjševanja sredstev za oglaševanje. Sredstva, namenjena 
oglaševanju in promocijam, so pomemben dejavnik. Izsledki raziskave kažejo, da sta 
raznovrstnost izdelkov in tržnih faktorjev (kot npr. tržni delež, stopnja rasti, relativna 
cena izdelka) v signifikantnem odnosu do stopnje trošenja sredstev za oglaševanje in/ 
ali promocije. Na osnovi podatkov v letu 1998 izvedene raziskave v Ameriki je deset 
največjih proizvajalcev pakiranih izdelkov zmanjšalo celoten proračun za oglaševanje;  

- P&G (-3,4%),  
- Phillip Morris (-4,1%),  
- Mars Inc. (-11%),  
- Kellogs (-19,7%),  
- Colgate-Palmolive (-4,7% ). 

Omenjena podjetja ugotovaljajo, da sta prodaja in dobiček bolj odvisna od načina, 
kako je proračun za marketing razdeljen, kot pa sama višina proračuna. Pojasnjujeta 
tudi, da oglaševanje povečuje celotno prodajo in maržo, prodajne promocije pa ob 
povečani prodaji znižujejo maržo na enoto izdelka, tako da sta ta dva orodja substituta. 

V zgodnji fazi življenjskega cikla izdelka (prvo in drugo leto), se oglaševanje 
uporablja za informiranje potrošnikov o izdelku (lastnosti in prednosti), hkrati pa za 
krepitev strateške pozicije blagovne znamke in stopnje zavedanja znamke. 
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V nadaljevanju življenjskega cikla pa se trend razultatov oglaševanja obrne v 
negativno smer, kar kaže na smiseln prehod od oglaševanja k pospeševanju prodaje. V 
fazi zrelosti se tako kot sredstvo povečevanja prodaje najpogosteje uporabljajo prodajne 
promocije, ki pa prinesejo tudi povečevanje tržnega deleža ob že omenjeni manjši 
dobičkonosnosti.  

2.4 Konkurenčne prednosti 

Konkurenčna prednost je bistvo strateškega managementa in strateškega 
marketinga vsake organizacije. 

Posledica tržnega položaja konkurenčne prednosti (enakosti, pomanjkljivosti) so 
superiorni (enaki, inferiorni) tržni in finančni rezultati delovanja organizacije. 

2.4.1 Opredelitev konkurenčnih prednosti 

Večina avtorjev razlaga izvor konkurenčne prednosti organizacij z njenimi 
notranjimi elementi, pri katerih je možno razlikovati (Jüttner in Wehrli 1994, 43; 
Gabrijan 2002, 173-182): 

a) nespecifične, izolirane komponente (resursi, spretnosti in premoženje nižjih 
ravni), 

b) specifične, integrirane, idiosinkratične6 komponente (strateško premoženje, 
sposobnosti, kompetence, temeljne kompetence). 

Konkurenčna prednost je pojem, ki temelji na (značilnih) kompetencah organizacije 
(Gabrijan 1997, 21-28; Gabrijan 2002,173-182; Snoj in Gabrijan 2004, 95): 

a) pri katerih je boljša od konkurentov po mnenju ciljne skupine in  
b) ki so za to ciljno skupino pomembne. 

Značilne kompetence sestojijo iz sposobnosti unikatnega integriranja resursov 
(otipljivega in neotipljivega premoženja ter sposobnosti) organizacije. Iz opredelitve 
konkurenčne prednosti je očitno, da ni dovolj, če organizacija razpolaga z resursi, pri 
katerih je boljša od konkurentov, temveč mora biti takšna po mnenju ciljne skupine, 
sočasno pa morajo to biti kompetence, ki imajo pomen za ciljno skupino. 

Skupina raziskovalcev Inštituta za marketing Ekonomsko-poslovne fakultete iz 
Maribora je v letu 2001 v okviru večjega mednarodnega raziskovalnega projekta izvedla 
reprezentančno raziskavo, ki je vključila vsa podjetja z več kot dvajset zaposlenimi v 
Sloveniji. Rezultati so pokazali, da so marketinški resursi, ki so jih direktorji podjetij in 
direktorji marketinga največkrat navajali kot prednosti svojih podjetij glede na 
konkurente naslednji (Snoj in Gabrijan 2008, 105):  

                                                 
6 Duhovna ali telesna posebnost posameznika (v našem primeru organizacije, op. p.) (Verbinc 1982) 
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- znamka podjetja ali izdelka ter ugled, 
- kredibilnost pri odjemalcih, pridobljena zaradi dobrega tržnega položaja, 
- nadpovprečna raven storitev za odjemalce, 
- izgrajeni odnosi s ključnimi odjemalci, 
- dobri odnosi z dobavitelji, 
- dobro razumevanje želja in zahtev odjemalcev, 
- dobro ustvarjanje odnosov s ključnimi odjemalci oziroma skupinami 

odjemalcev in 
- dobro ohranjanje in razvijanje odnosov s ključnimi odjemalci. 

Tržno naravnanost je mogoče pojmovati kot neotipljiv resurs organizacije, v 
kolikor zagotavlja informacije, ki omogočajo organizaciji proizvajanje izdelkov (blaga, 
storitev, idej …), ki so 'ukrojeni' po meri specifičnih okusov in preferenc nekega 
segmenta odjemalcev (Hunt in Morgan 1995, 1-15; Hooley in drugi 2005, 18-27; Hunt 
in Morgan 1996, 107-114; Srivastava, Shervani in Fahey 1998, 2-18) ter z 
upoštevanjem vseh razpoložljivih resursov organizacije omogoča kreiranje primerjalnih 
prednosti ter udejanjanje konkurenčnih prednosti. 

Vendarle pa je treba dodati, da je tržna naravnanost kot resurs organizacije lahko 
primerjalna prednost le tedaj, ko je redko prisotna med konkurenti. Če vsi konkurenti 
osvojijo tržno naravnanost in jo tudi enako dobro uporabljajo, potem več ne predstavlja 
primerjalne prednosti organizacije. V takšnem primeru  postane tržna naravnanost nujen 
predpogoj za nastopanje na trgu (Hunt in Morgan 1995, 11). Ko je tržna naravnanost 
redek organizacijski resurs, lahko postane tudi konkurenčna prednost (Hunt in Morgan 
1995, 12).  

V literaturi se na osnovi empiričnih in konceptualnih raziskav in razprav vse bolj 
uveljavlja konsenz, da je tržno naravnanost smotrno uporabljati in uporabljati s 
sočasnim upoštevanjem dveh temeljnih vidikov (Day 1994, 37-52; Deshpande in Farley 
2004, 3-22; Kohli in Jaworski 1990, 1-18; Slater in Narver 1995, 63-67; Tuominen in 
Moeller 1996, 1161-1181) (slika 2.3):  

a) tržna naravnanost kot poslovna filozofija (kultura, miselnost) in  
b) tržna naravnanost kot obnašanje. 
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Slika 2.2 Tržna naravnanost organizacije 

 
Vir: Snoj in Gabrijan 2004, 11. 

Starosta managementa Peter Drucker je že pred leti zatrjeval, da ima podjetje le dve 
funkciji, ki ustvarjata vrednost: marketing in inoviranje. Tudi drugi avtorji v zadnjem 
času prisojajo inoviranje med najpomembnejše funkcije managementa (Han, Kim in 
Srvastava 1998, 30-45; Lukas in Ferrell 2000, 239-247). Marketing in inoviranje 
pojmujemo, bolj kot kdajkoli prej, kot spodbudo ekonomski rasti in kot glavni sestavini 
konkurenčne prednosti (Lukas in Ferrell 2000, 239). 

Z naraščanjem intenzivnosti konkurence se povečuje pomen neotipljivih resursov, 
saj imajo prav neotipljivi resursi že omenjene značilnosti in izpolnjujejo zahteve, ki 
omogočajo udejanjanje obstojnih konkurenčnih prednosti. Člani nadzornih svetov in 
uprav organizacij so šele v zadnjem času pričeli govoriti o znamkah kot premoženju in 
vrednosti znamk, kot eni izmed glavnih sestavin tržne vrednosti organizacij (Knox 
2004, 105).  

2.4.2 Obstojne konkurenčne prednosti 

Vsi resursi niso nujno enako pomembni pri ustvarjanju konkurenčne prednosti 
(Hooley in drugi 2005, 19). Resursi, ki imajo potencial za ustvarjanje obstojnih 
konkurenčnih prednosti, morajo imeti naslednje štiri značilnosti (Barney 1991, 175-190; 
Srivastava, Shervani in Fahey 1998, 2-18; Hooley in drugi 2005, 18-27): 

a) uporabno, (op. p.) vrednost za organizacijo (omogočajo ji odkrivanje 
priložnosti in/ali nevtraliziranje nevarnosti v okolju), 

b) redkost (le redki obstoječi in potencialnimi konkurenti jih posedujejo), 
c) odpornost na posnemanje (obstoječi in potencialni konkurenti jih težko 

imitirajo), 
d) unikatnost (zanje ne obstajajo primerni substituti). 

Obstojnost konkurenčne prednosti je tako mogoče dosegati z razvijanjem 
mehanizmov, ki ščitijo prednost organizacije pred posnemanjem s strani konkurentov. 
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2.4.3 Dejavniki udejanjanja obstojnih konkurenčnih prednosti 

Mehanizmi, ki omogočajo obstojnost konkurenčne prednosti so (Lippman in Rumelt 
1982, 418-530;  Hooley in drugi 2005, 18-27): 

a) nejasnosti, ki izhajajo iz vzročnih povezav (težava v odkrivanju načina, na 
katerega je bila ustvarjena konkurenčna prednost), 

b) kompleksnost (izvira iz vzajemnega delovanja resursov), 
c) tiho znanje (neotipljivo znanje in veščine, ki izhajajo iz učenja in postopkov 

delovanja), 
d) nujnost zaporedja postopkov (angl. path dependency) (za ustvarjanje prednosti 

mora organizacija skozi določene časovne in vsebinske stopnje), 
e) ekonomika (razmerje med stroški in koristmi posnemanja) in 
f) pravne ovire (kot so na primer zakoni in patenti). 

Obstojna konkurenčna prednost je osnova za doseganje superiornih kazalnikov 
delovanja (marketinških, finančnih in drugih) organizacije in predstavlja ključni 
mehanizem, s pomočjo katerega organizacija uravnava svoje preživetje in razvoj. 

Obstojna konkurenčna prednost se na prodajnih trgih med drugim odraža v 
(Milfelner, Snoj in Gabrijan 2005, 76-88): 

a) zvestobi odjemalcev,  
b) obsegu (vrednostne) prodaje in tržnem deležu, 
c) superiornih dolgoročnih finančnih kazalnikih delovanja. 

2.5 Znamka izdelka 

Malo je strateških sredstev, s katerimi si lahko podjetje zagotovi dolgoročno 
konkurenčno prednost. Poleg raziskav in razvoja, usmerjenosti h kupcem, kulture, 
učinkovitosti (zniževanja stroškov), predanosti zaposlenih in sposobnosti hitrega 
prilagajanja ter odzivanja so strateška sredstva zagotovo tudi blagovne znamke 
(Kapferer 2004, 1).  

Pomen znamk narašča z naraščanjem razvitosti trgov, ki prehajajo iz trgov relativno 
homogenih izdelkov v trge vse bolj heterogenih izdelkov, ki so med seboj čedalje bolj 
diferencirani in prilagojeni potrebam posameznih segmentov uporabnikov. 

Blagovna znamka je srce marketinške in poslovne strategije in ustvarja finančno 
premoženje z dodajanjem vrednosti izdelku (Doyle 1998, 165). 

2.5.1 Opredelitev znamke izdelka 

American Marketing Association opredeljuje (blagovno) znamko7 kot ime, izraz, 
simbol, obliko ali kombinacijo naštetih, namenjeno prepoznavanju izdelka ali storitve 

                                                 
7 Pogosto se kot ekvivalentni izraz znamki uporablja tujka »Brand« 
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enega ali skupine proizvajalcev in razlikovanju izdelkov ali storitev od konkurenčnih 
(Kotler 1996,  444).  

To je klasična opredelitev znamke, ki zveni za današnje čase zelo zastarelo in togo. 
Drugi avtorji uporabljajo različne, tudi zelo slikovite opredelitve znamk. Znamko 
sestavljajo vidne in nevidne sestavine. Vidno dimenzijo lahko predstavljajo značilnosti 
izdelka, embalaža, logotip, barve, kakor tudi različen tip črk in oblik. Nevidna 
dimenzija temelji na psiholoških zaznavah in vključuje čustva, vrednote, stališča in 
osebnost, ki jih porabniki pripisujejo določenemu izdelku (DeChernatony 2002, 20). 

Blagovna znamka je ime, izraz, simbol, oblika ali kombinacija naštetih, namenjena 
prepoznavanju izdelka ali storitve enega ali skupine prodajalcev in razlikovanja 
izdelkov ali storitev od konkurenčnih, čemur pravimo elementi znamke (Keller in 
Campbell 2003, 3). 

Izdelek je nekaj, kar je izdelano v tovarni, znamka je nekaj, kar kupec kupi. Izdelek 
se lahko kopira, znamka je enkratna. Izdelek hitro zastari, uspešna znamka je lahko 
večna. 

Znamke so jedro marketinga in poslovnih strategij. So zastavonoše marketinga in 
predstavljajo določen teritorij, nad katerim plapola znamka in obvešča, kaj stoji na tem 
teritoriju (Upshaw 1995, 7). Izdelki so to, kar podjetje izdela; kar kupec kupi, je 
(blagovna) znamka (Kapferer 1992,  9). 

Imena izdelkov so lahko različna; blagovne znamke lahko izhajajo iz imen ljudi 
(npr. Porsche po Ferdinandu Porscheju, Ferrari po Enzu Ferrariju in podobno), iz imen 
krajev ali pokrajin (British Airways) in iz mnogih drugih objektov (Apple, Shell itd.). 
Nekatere znamke poudarjajo in sugerirajo atribute ali koristi izdelkov. 

Tako kot imena znamk, tudi drugi elementi blagovne znamke kot npr. logotipi, 
simboli izvirajo iz ljudi, krajev, stvari, abstraktnih predstav in še marsičesa. Snovalci 
blagovnih znamk imajo tako na voljo obilo možnosti pri izbiri elementov znamke za 
prepoznavnost njihovih znamk in produktov. 

Ob vsem navedenem pridemo do različnih spoznanj, kaj blagovna znamka8 je in 
kakšno vlogo lahko ima, tako iz perspektive kupca kot proizvajalca. 

                                                 
8 Pri nas tako akademski strokovnjaki kot tisti v praksi ter tudi novinarji večinoma uporabljajo izraz 
»blagovna znamka«. Iz vsebine pa lahko razberemo, da ga uporabljajo za vse pojavne oblike izdelkov in 
ne le za blago (proizvod, fizični izdelek). V pričujočem delu se osredotočamo predvsem na fizični 
izdelek/proizvod. V drugih konkretnih primerih pa je možna uporaba izrazov: trgovska znamka, 
storitvena znamka, znamka osebnosti ... Ker pa so marketinško razumljeni izdelki v sodobnih družbah 
običajno kombinacije različnih pojavnih oblik, zagovarjamo uporabo izrazov: znamka in znamka izdelka 
(Snoj in Gabrijan 2009, 144-145). Podobno razmišljanje zasledimo tudi v naši zakonodaji, saj se kot 
»znamka« sme registrirati kakršenkoli znak ali kakršnakoli kombinacija znakov, ki omogočajo 
razlikovanje blaga ali storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja in jih je mogoče 
grafično prikazati, kot so zlasti besede, vključno z osebnimi imeni, črke, številke, figurativni elementi, 
tridimenzionalne podobe, vključno z obliko blaga ali njihove embalaže, in kombinacije barv kot tudi 
kakršnakoli kombinacija takih znakov (Zakon o industrijski lastnini. Uradni list RS, št. 102/2004). 
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Tabela 2.2 Vloge blagovne znamke 

KUPCI IN UPORABNIKI PROIZVAJALCI 

Identifikacija izvora proizvoda 
Pripisovanje odgovornosti proizvajalcu 
Zmanjšanje rizika 
Poenostavljeno iskanje 
Obljuba, obveza s proizvajalcem 
Simbolno sredstvo 
Znak kvalitete 

 Poenostavitev upravljanja in analiziranja 
 Zaščita inovativnih lastnosti 
 Sporočilo kvalitete potrošniku 
 Povezava produkta in asociacij potrošnika 
 Sredstvo konkurenčne prednosti 
 Sredstvo za dosego finančnih koristi 

Vir: povzeto po Keller 1998, 2-11. 

Na osnovi preteklih izkušenj z izdelkom in marketinških aktivnosti proizvajalca se 
kupci seznanijo z blagovnimi znamkami. Ugotovijo katera znamka zadovoljuje njihova 
potrebe in katera ne. Posledično blagovna znamka ustvari bližnjico oziroma olajša 
nakupno odločitev. Če kupec prepozna blagovno znamko in ima o njej določeno mero 
znanja, potem od njega nakupna odločitev poteka brez pomislekov ali obdelave 
informacij. Tako iz ekonomske perspektive blagovna znamka omogoča kupcu, da zniža 
t.i. strošek iskanja, tako interno (v smislu, kako močno morajo misliti) kot eksterno (v 
smislu, koliko morajo gledati naokrog, da bi izdelek določene blagovne znamke našli).  

Med kupcem in blagovno znamko se lahko splete odnos, vez, na osnovi katere 
ponujajo svojo zvestobo in zaupanje ob predpostavljanju, da jim bo blagovna znamka 
zagotavljala konsistenčne lastnosti, primerno ceno, promocijo in široko dostopnost prek 
številnih distribucijskih kanalov. Dokler so izpolnjena našteta pričakovanja, obstaja 
velika verjetnost, da bo  kupec ponavljal svoje nakupe. 

Te prednosti niso nujno funkcionalne narave. Znamke imajo pri nakupnih 
odločitvah tudi simbolični pomen, omogočajo kupcem, da projicirajo svoj imidž, ali da 
želijo biti obravnavani skozi prizmo imidža izbrane blagovne znamke. Nekatere znamke 
asociirajo biti izbrane od določene skupine kupcev in zato naglašujejo drugačne 
vrednote ali poteze. Kupci se velikokrat identificirajo skozi izbor določene blagovne 
znamke, da s tem sporočijo okolici kdo in kaj so, ali želijo biti (Keller 1998, 51-52). 

Blagovne znamke igrajo pomembno vlogo sporočanja določene lastnosti izdelka 
kupcem. Raziskovalci so razvrstili izdelke in njihove atribute ter lastnosti, ki jih 
označujejo v tri glavne kategorije (Keller 1998, 2-9): 

a) všečnost – vizualni atributi izdelka (velikost, barve, stil, teža …), 
b) doživetje – atributi, ki zahtevajo preizkus in izkušnjo (rokovanje, servis, 

vzdržljivost, varnost …), 
c) zaupanje – neotipljivi atributi, storitve (npr. življenjska zavarovanja). 
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Znamke lahko pripomorejo k zmanjšanju tveganja pri nakupni odločitvi. Pri tem 
obstaja več oblik tveganj, ki jih kupci lahko zaznajo (Keller 1998, 2-9): 

a) Funkcijsko tveganje: izdelek ne nudi želenih lastnosti. 
b) Fizično tveganje: izdelek predstavlja nevarnost za zdravje (možnost poškodb 

uporabnika ali bližnjih oseb). 
c) Finančno tveganje: produkt ni vreden plačane cene. 
d) Socialno tveganje: izdelek povzroča nelagodje, zadrego pri drugih osebah. 
e) Psihološko tveganje: izdelek vpliva na mentalno zdravje uporabnika. 
f) Časovno tveganje: z iskanjem drugega ustreznega izdelka, napaka ali 

nefunkcioniranje prvotnega izdelka povzroči dodatne, nepričakovane stroške.  

Kljub temu, da obstajajo različni pogledi in odnos kupcev do omenjenih tveganj, je 
smiselno iskati vzrok, zakaj kupci preferirajo nakup izdelkov poznane blagovne 
znamke, pri pozitivnih izkušnjah v preteklosti. Tudi zato so blagovne znamke lahko 
pomembno orodje pri upravljanju nakupnega tveganja (Keller 1998, 10-11). 

Enak izdelek je lahko na osnovi blagovne znamke, asociacij in izkušnjah povezanih 
z njo, pri kupcu zaznan in ovrednoten drugače, kot bi bil brez nje. Znamke kupcem 
prispevajo edinstvena, osebna izkustva, ki vplivajo na njihove vsakdanje aktivnosti in 
na določen način popestrijo njihovo življenje (Keller 1998, 10-11). 

Znamke imajo prav tako velik pomen za podjetja (proizvajalce). V osnovi služijo za 
namen poenostavljene identifikacije bodisi v smislu podjetja samega ali preko izdelkov. 
Znamka lastniku prav tako nudi pravno zaščito za določene, edinstvene lastnosti 
izdelkov, intelektualnih resursov in podobno. Znamka je lahko varovana kot »zaščitena 
blagovna znamka«, kot patent, kot edinstven proizvodni proces in  podobno. 

Ti in podobni dejavniki omogočajo podjetju brezskrbno investiranje v razvoj 
blagovne znamke in žanje sadove teh naložb.  

Te investicije v znamko lahko rezultirajo v izdelku z edinstvenimi asociacijami in 
pomeni, ki jih razlikujejo od drugih izdelkov. Znamka nudi možnost sporočanja 
določene stopnje kvalitete izdelka, tako da se lahko zadovoljen kupec brez težav odloči 
za ponovni nakup. Takšna zvestoba omogoča predvidljivost in varnost, s tem postavlja 
oviro drugim znamkam in izdelkom na obstoječem trgu ali pri vstopu na trg. Kljub 
temu, da je proizvodne procese in izgled izdelkov možno izboljšati, trajni vtisi in 
izkušnje potrošnikov ter marketinške aktivnosti skozi leta v znatni meri otežujejo 
reproduciranje in posnemanje s strani konkurenčnih podjetij ter izdelkov. S tem 
ponovno potrjujemo pomen znamk na trgu z značilnostmi intenzivnega konkuriranja. 

2.5.2 Klasificiranje in arhitektura znamk izdelkov 

Matrika znamka/izdelek pripomore k osvetlitvi obsega izdelkov in znamk v 
prodajnem programu podjetja ali korporacije. Predpostavlja za vsak izdelek svojo 
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znamko. V veliko primerih podjetje vzpostavi medsebojne povezave med izdelki in 
znamkami z namenom, kupcem prikazati povezavo med izdelkom in znamko. Tipičen 
rezultat tega je, da znamke izdelkov niso omejene na eno samo ime, ampak so pogosto 
sestavljena iz kombinacije več elementov znamke. 

Slika 2.3 Matrika znamka/izdelek 

     Izdelki 
         
   
  
Znamke  
 
 

 

Vir: Keller 1998, 409. 

Vrstice v matriki prikazujejo povezavo znamka-izdelek. Na ta način zajemajo 
strategijo podjetja v smislu števila in narave izdelkov, ki se prodajajo pod blagovno 
znamko podjetja. Drugače rečeno, opredeljuje serijo (linijo) izdelkov, ki se prodajajo z 
enako blagovno znamko.  

Stolpci v matriki pa prikazujejo odnos izdelek-znamka in zajemajo strategijo 
portfelja izdelka v smislu števila in narave znamk v posamezni kategoriji. Portfelj 
znamk je skupek vseh znamk in serij znamk v določeni kategoriji, ki jih podjetje ponuja 
kupcem. Torej, portfelj znamk bi bil en določen stolpec v matriki. Različne znamke so 
ustvarjene in promovirane da učinkujejo v različnih segmentih trga. Znamke lahko 
prevzemajo specializirane vloge v portfelju – kot podporne za varovanje bolj 
dragocenih znamk, ali kot vstopne na najnižjem nivoju za približevanje širšemu 
segmentu kupcev in nenazadnje prestižne znamke, ki povečujejo vrednost celotne linije 
znamk ali pa nastopajo kot molzne krave, da izkoristijo ves potencialni dobiček na 
račun znamke (Keller 1998, 399-409 ).  

Hierarhija znamk opredeljuje in razvršča znamke na osnovi števila in narave 
splošnih in izbranih komponent znamk proizvajalčevih posamičnih ali skupin izdelkov. 
Z opredeljevanjem potencialnih odnosov med znamkami posameznih izdelkov podjetja 
klasifikacija omogoča koristno ponazoritev strategije znamk. Enostavna predstavitev 
komponent znamk in klasifikacijo znamk od vrha proti dnu je lahko sledeča (Keller 
1998, 411): 

a) korporativna znamka ali znamka podjetja, 
b) družinska znamka, 
c) individualna znamka in 

 1 2 … n 
A     

B     

…     

m     
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d) modifikator (predmet ali model). 

Najvišji nivo klasifikacije znamk dejansko zmeraj vključuje eno znamko – 
korporativno znamko ali znamko podjetja. Iz pravnih razlogov, je znamka korporacije 
ali podjetja skoraj zmeraj prisotna nekje na izdelku ali embalaži, čeprav je pogosto ime 
podjetja zgolj dopolnilno korporacijski znamki. Primer korporacije, ki uporablja le 
korporativno znamko je General Electric, Gorenje, Hewlett Packard. 

Naslednji nivo je družinska znamka, ki je definirana kot znamka, ki se uporablja v 
več kot eni skupini produktov, hkrati pa ni nujno ime podjetja ali korporacije. Značilno 
je, da podjetja podpirajo le manjšino družinskih znamk. Če je korporativna znamka  
uporabljena v skupini produktov, potem je tehnično že družinska znamka, tako pride do 
združitve dveh nivojev znamk za to skupino produktov. Primer je družba Kraft, ki trži 
izdelke z blagovno znamko Milka (čokolade, topli napitki) in Jacobs (mleta kava, 
instant napitki). 

Po drugi strani, definiramo individualno znamko kot tisto, ki je omejena na eno 
samo skupino izdelkov, čeprav jo je možno uporabiti za več različnih izdelkov znotraj 
skupine. Na primer skupina slanih prigrizkov; Kellys ponuja slani čips, Chio tortilla 
chips, Franck čips s papriko in podobno. 

Modifikator definira natančno določen tip, okus ali verzijo izdelka. Tako imamo na 
voljo prej omenjene izdelke tudi s posebnimi oznakami 'manj slani' (čips), 'extra sir', 
'rebrasti' čips in podobno. Podobno je pri mlečnih izdelkih, ki so označeni z 'manj 
maščobe', 'light', 's kalcijem' in podobno. 

Ime znamke izdelka ni strogo omejeno na eno ime (elementa), ampak pogosto 
sestoji iz kombinacije različnih elementov znamke. Kot primer lahko navedemo 
računalnik 'IBM ThinkPad 760', kar predstavlja kombinacijo imen znamk iz treh 
različnih elementov; 'IBM', 'ThinkPad' in '760'. Nekateri elementi znamke so lahko 
skupni različnim izdelkom, drugi elementi pa so omejeni samo na določene izdelke. 

 V našem primeru je IBM uporabljeno kot korporativno ime mnogih izdelkov, 
ThinkPad opredeljuje določeno serijo računalnika in 760 identificira določen model iz 
serije Think Pad.  

Klasifikacija razkriva natančno določen sistem oziroma elemente znamke s 
prikazom števila in narave splošnih in preciznih elementov znamke v celotnem obsegu 
proizvodnega programa podjetja. 

Ob implementaciji hierarhije znamk je potrebno zasnovati ustrezno hierarhijo 
znamk v smislu števila in narave elementov ter zasnovati optimalni podporni 
marketinški načrt, ki bo ustvaril želeni nivo zavedanja znamke in predvidene vrste 
asociacij skladno s posameznim nivojem. 

Hierarhija znamk bazira na spoznanju, da je izdelku možno dodeliti znamko na 
različne načine, odvisno od tega koliko novih in obstoječih elementov znamke izdelek 
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vsebuje in kako bi ga bilo smiselno opremiti z znamko glede na obstoječe znamke 
izdelkov. Nekateri elementi znamke so namenjeni za več kot eno znamko, klasifikacija 
je lahko sestavljena na način, da nakazuje povezanost z ostalimi izdelki zaradi njihovih 
skupnih elementov znamke. Nekateri izdelki iste vrste si elemente znamke delijo (npr. 
Ford), medtem ko so drugi elementi znamke namenjeni izključno določenim izdelkom 
(Explorer) - (avtomobil Ford Exporer, op. p.) (Keller 1998, 409-410). 

Slika 2.4 Primer klasifikacije znamk General Motorsa 

 
Vir: Keller 1998, 411. 

Za vsako podjetje je ključnega pomena poslovodenje portfelja njegovih blagovnih 
znamk. Z arhitekturo blagovnih znamk razumemo trajen proces kolektivnega 
upravljanja dveh ali več blagovnih znamk podjetja ali organizacije, katerega cilj je v 
tem, da posamezne blagovne znamke v portfelju postavi v takšen odnos, da bo ta gradil 
pri porabnikih ne le individualne vrednosti blagovnih znamk ampak tudi celotno 
vrednost podjetja. 

Vsako podjetje mora dobro razmisliti in ugotoviti, kakšna arhitektura znamk je na 
določeni stopnji razvoja zanj najustreznejša. Po Aakerju (2004, 48-51) ločimo med 
dvema skrajnima arhitekturama - blagovno znamko hiše in hišo blagovnih znamk. 
Opredelitev blagovne znamke hiše ustreza Olinsovi (1998, 5-6) opredelitvi monolitne 
arhitekture blagovnih znamk, hiša blagovnih znamk pa ustreza arhitekturi individualnih 
blagovnih znamk.  

Med obema skrajnostma Olins opredeli še podporno arhitekturo blagovnih znamk. 
Tako pri blagovni znamki hiše kot pri monolitni arhitekturi se ena, običajno 
korporacijska blagovna znamka (na primer Virgin), uporablja za celotni portfelj 
izdelkov (Virgin Airlines, Virgin Express, Virgin Radio, Virgin Cola). Vsi izdelki 
izražajo konsistentno kulturo in obljubljajo enake vrednote. Ugled se tako lahko prenaša 
z enega izdelka na drugega in zaradi gospodarnosti obsega ponuja bistven prihranek pri 
marketinškem komuniciranju in stroških lansiranja novih izdelkov ali storitev. Prednosti 
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te arhitekture so v jasnosti sporočila, sinergijah in vzvodu premoženja. Uporaba te 
arhitekture onemogoča jasno ciljno razlikovanje posameznih blagovnih znamk, kar 
omejuje njeno uporabo v močno diverzificiranih podjetjih. 

Negativni dogodki pri eni od blagovnih znamk lahko zamajejo temelje blagovne 
znamke hiše. 

Med obema skrajnostma - uporabo korporacijske blagovne znamke in uporabo 
neodvisnih samostojnih blagovnih znamk - lahko podjetje uporablja tudi blagovne 
znamke, ki se različno močno zatekajo k podpori podjetja (podporna arhitektura). 
Podjetje tako razdeli celoten program v skupine izdelkov ali storitev, ki so prepoznane 
kot njegov sestavni del. Vsaka od njih nato dejansko ponuja drugačne koristi za različne 
deležnike. Ta vrsta arhitekture je precej pogosta pri podjetjih, ki se razvijajo z nakupi ali 
s prevzemi. Omogoča veliko fleksibilnost pri razvoju različnih tipov ponudbe za kupce. 
Obstaja pa nevarnost prevelikega širjenja kredibilnosti imena podjetja. Stopnja podpore 
je pri različnih podjetjih različna in niha glede na način uporabe imena, barve ali 
simbola. Različne možnosti podpornih kombinacij so prikazane na spodnji sliki. 

Slika 2.5 Arhitektura blagovnih znamk 

 
Vir: Lenart 2006, 6. 

Pri hiši blagovnih znamk oziroma pri individualni arhitekturi blagovnih znamk 
podjetje (na primer Procter & Gamble) uporablja niz blagovnih znamk, ki na videz 
nimajo nič skupnega oziroma niso povezane (blagovne znamke šamponov podjetja 
Procter & Gamble so: Pantene, Head & Shoulders, Herbal Essences, Pert, Physique, V 
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Sassoon). Temeljni argument, na katerem je sistem zgrajen, je uporaba učinkovite 
segmentacije in ciljanja ter s tem povečanja izplena na trgu. Z uporabo te arhitekture se 
zmanjša tveganje prenosa negativnega odnosa do ene blagovne znamke na preostale 
blagovne znamke v portfelju, obenem pa ta način zahteva velika vlaganja v trženjsko 
komuniciranje. Dodatni razlogi za uveljavitev te arhitekture so izogibanje asociacijam, 
ki so preveč povezane s posamezno ponudbo, komuniciranje prodora nove tehnologije, 
povezava imena nove ponudbe s ključno prednostjo te ponudbe in minimiziranje 
konfliktov prodajnih poti. 

V praksi prevladujejo prenesene arhitekture, pri katerih gre za različne kombinacije 
korporacijske in individualnih blagovnih znamk. Obenem pa med podjetji, katerih 
vrednost blagovne znamke je po meritvi Interbranda v letu 2005 najbolj narasla, 
prevladujejo blagovne znamke s preprosto identiteto, ki je enotna za vse izdelke ali 
storitve, vse trge in v vsakem kontaktu s porabnikom. Težnja po večji transparentnosti 
in boljšem informiranju javnosti pa tudi večji pogajalski moči v medorganizacijskem 
poslovanju s trgovskimi verigami, je pripeljala do večje uveljavitve korporacijskih 
blagovnih znamk (Lenart 2006, 35 ).  

2.5.3 Strategije znamk izdelkov 

Vloga in pomen vodilnih znamk na tržišču je v zadnjem času skokovito narasla in 
je postala pomembna v očeh vodilnih uslužbencev, saj so njeno moč prepoznali 
predvsem v znamkah kot so Coca-Cola, Intel, Nike, Nestle in podobne. Te znamke so v 
zgodovini ocenjene kot največ vredne, kar dokazujejo z uspešnim konkuriranjem in 
rastjo na globalnem trgu. 

Po Aakerju (1991, 27-34) imajo podjetja velikokrat več znamk, ki morajo biti 
upravljane kot znotraj podjetja povezan sistem. Strateški management znamk 
opredeljuje različne vloge, ki jih imajo znamke v portfelju in med seboj. Cilj tega je 
doseči sinergijske učinke skupine znamk in izogniti se nekonsistentnosti identitete 
znamk. Glavno vodilo je povezati management znamk namesto upravljanja posameznih 
znamk. 

Več dejavnikov je pomembnih pri upravljanju znamk v portfelju. Proaktivno 
delovanje je nujno za okrepitev znamk, velikokrat so za oživljanje znamke potrebne 
premišljene akcije (Keller 1998, 428).  

Pri upravljanju portfelja so pomembne predvsem tiste odločitve, ki rezultirajo v 
večjem obsegu prodaje na tržišču s pomočjo novih produktov. Kadar znamke nimajo 
več pozitivnega prispevka v portfelju jih je potrebno ukiniti. Taka odločitev je pogosto 
težka, še posebej zaradi preteklih vlaganj in upravljanja znamke (Crawens, Piercy in 
Prentice 2000, 369-388). 
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Kot smo že v prejšnjih poglavjih navedli, imajo podjetja navadno opravka s tremi 
glavnimi tipi strategij upravljanja znamk. Te strategije se razlikujejo po osnovni 
strukturi in njihovemu vplivu na stroške in prihodke podjetja.  

V glavnem se večina podjetij v začetku odloči za en produkt in eno znamko, šele s 
časom razširi svoj asortiman in število blagovnih znamk. V takih primerih je prva 
blagovna znamka izdelka enaka korporativni znamki. Ko se dodajajo novi produkti, se 
širi stopnja identificiranja podjetja prek strategije korporativne blagovne znake. Če 
začetna blagovna znamka ni enaka korporacijski in če se podjetje odloči za uporabo 
drugačne znamke za vsak nov  produkt (ki ni enaka korporacijski) se taka strategija 
imenuje hiša oziroma strategija blagovnih znamk.  

V primeru, da podjetje pridobi drugo podjetje, ali del drugega podjetja, produkti 
pripojenega podjetja pa imajo lastno že obstoječo znamko, se taka strategija opredeljuje 
kot mešana strategija blagovnih znamk. Mešana strategija nastane tudi, ko podjetje 
uporablja korporativne znamke le za nekatere izdelke, individualne pa za druge.  

Kakorkoli, kadar se podjetje odloči za uvedbo novega izdelka, mora jasno 
opredeliti na kakšen način bo oblikovala in izbrala svojo strategijo znamk, da bi s tem 
maksimirala vrednost neotipljivih resursov. 

Tabela 2.3 Primeri strategij znamk 

Korporativna strategija Mešana strategija Strategija znamk 

Podjetje z znamko Podjetje Znamke Podjetje Znamke 
 
Nike 

 
Gillette 

Gillette, 
Oral-B, Duracell 
… 

 
P&G 

Pampers, 
Ariel, Bounty 
… 

 
Dell 

 
Franck 

Jubilarna, 
Bianka, Divka 
… 

 
Droga 

Barcaffe, 
1001 cvet, 
Cockta … 

Vir: Vithala, Agarwal in Dalhoff 2004, 128. 

Za korporativno strategijo se kot glavna prednost šteje ekonomija obsega v 
marketingu in efektivnost v povečevanju vrednosti znamke, kar pripomore k nižjim 
stroškom na enoto izdelka pri marketinških stroških. Kljub temu, da takšna strategija 
lahko pripomore k uspešnem razširjanju asortimana je v tem istočasno tudi past, saj v 
kolikor izdelki ne asociirajo dovolj s korporativno znamko le ta začne izgubljati svojo 
identiteto. Skupni marketinški budžet portfelja izdelkov je pri korporativni strategiji 
nižji, zaradi prelivanja na raznovrstne izdelke z enako znamko in zaradi česa potrošniki 
prenašajo zvestobo med različnimi izdelki ene znamke. 
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Nasprotje predstavlja strategija znamk ali hiša znamk, ki nudi številne možnosti 
individualnega pristopa z upravljanjem posamične znamke. Vsaka znamka ustvarja in si 
gradi svojo vrednost. Z uporabo več blagovnih znamk namesto ene korporativne 
znamke si podjetje lahko zagotovi več mest na policah trgovcev, kar pomeni manj 
prostora za konkurenco. Takšna strategija zahteva večja finančna vlaganja v fazi 
uvajanja blagovnih znamk in lansiranja novih produktov. 

Mešana strategija omogoča izkoriščanje prednosti obeh prej omenjenih strategij in 
možnost za ustvarjanje ločenih asociacij med kategorijami in znamkami izdelkov. Tako 
mešana kot strategija znamk lahko pomaga zmanjšati nevarnost kanibalizacije, če 
podjetje na enem trgu nastopa z več kot eno znamko. Večje število znamk omogoča 
podjetju, da se lažje posveča različnim segmentom trga in lahko bolj ciljno usmeri svoje 
delovanje na potrebe določenega segmenta. Več znamk pomeni prednost, ko podjetje 
cilja na različne segmente (Vithala, Agarwal in Dalhoff 2004, 126-141). 

Strategija znamk ima vpliv na izbiro marketinškega komuniciranja in razporejanja 
budgeta za oglaševanje in promocijske aktivnosti. Razlika je, ali oglašujemo posamezno 
blagovno znamko, ali korporativno znamko. Korporativne znamke (VW, IBM, Nestle, 
Franck …) lahko z oglaševanjem prinesejo več uspeha kot posamične znamke izdelkov 
(Golf, Nescaffe, Jubilarna …). Oglaševanje 'družinske' ali korporativne znamke (ki 
identificira ime skupine izdelkov, lahko v različnih kategorijah) ponavadi zahteva manj 
sredstev kot posamična blagovna znamka izdelka, ki zahteva več oglaševanja zaradi 
utrjevanja njegovega lastnega sporočila, imagea in identitete (Low in Mohr 2000, 392). 

Višje cenovno pozicioniranim izdelkom se primarno namenja največ 
oglaševalskega denarja v marketinškem budgetu, saj kadar ima izdelek višjo ceno, je 
ponavadi tudi bolj dobičkonosen. Temu sledi, da ga je treba v primerjavi s konkurenco 
bolj izpostaviti in s tem upravičiti njegovo višjo cenovno pozicijo. Na drugi strani, so 
izdelki z nižjo ceno deležni večje podpore s promocijskimi aktivnostmi (pospeševanje 
prodaje – deljenje vzorcev, degustacije, dodatne izpostavitve na prodajnih mestih,…). 
Prepogoste prodajno promocijske aktivnosti pa lahko prinesejo tudi neželene učinke, 
predvsem razvrednotenje superiorne pozicije izdelka ali znamke na osnovi zniževanja 
njegove relativne cene (v primerjavi s ceno konkurence), vendar pripomorejo k 
povečevanju obsega prodaje in s tem večanju tržnega deleža.  Kupci bi morali biti 
kontinuirano opomnjeni na visoko pozicionirane izdelke, kvaliteto, image ali prestiž, 
kar pa je primarna naloga za oglaševanje. Torej, izdelki z visokim tržnim deležem bodo 
bore malo pridobili s prodajno promocijskimi aktivnostmi. Za market liderje je 
oglaševanje, z namenom krepitve obstoječe dominantne pozicije, prepoznavnosti, 
imagea ter dobičkonosnosti, mnogo boljša izbira.  

Drugi razlog, zakaj je za znamke z velikim tržnim deležem oglaševanje boljša 
izbira od promocijskih aktivnosti je, da v obstoječem obsegu prodaje le ta predstavlja 
fiksni strošek razpršen med število prodanih izdelkov, medtem ko so promocijske 
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aktivnosti tipični variabilni strošek. Slaba stran oglaševanja pa je, da se rezultat trenutne 
oglaševalske kampanje ne pokaže takoj, medtem ko se rezultati promocijskih aktivnosti 
vidijo takoj. Opozoriti velja na še eno zanimivost, namreč, prepogoste promocijske 
aktivnosti vodijo k zmanjšanju lojalnosti do znamke in povečajo cenovno občutljivost 
(Low in Mohr 2000, 393-395). 

2.6 Zavedanje znamk izdelkov 

Zavedanje blagovne znamke je sposobnost potencialnega kupca, da prepozna 
blagovno znamko in jo poveže z določenim izdelkom. Ali drugače; »Kako dobro 
elementi znamke služijo funkciji prepoznavanja izdelka?«. Poznamo tri nivoje 
zavedanja blagovne znamke kot sledi: 

Slika 2.6 Nivoji zavedanja znamke 

 
Vir: Aaker 1991, 62. 

Za najnižji nivo, prepoznavanje blagovne znamke, lahko rečemo, da kupec med 
množico blagovnih znamk navede tiste, za katere je že slišal. 

Drugi nivo zavedanja imenujemo priklic blagovne znamke, kar pomeni, da kupec 
sam navede blagovne znamke, ki jih povezuje z določeno skupino izdelkov. 

Najvišji nivo zavedanja je dosežen takrat, kadar jo kupec spontano navede kot prvo. 
V zavesti kupca je ta blagovna znamka močno zasidrana, ima primarno pozicijo v 
primerjavi z drugimi blagovnimi znamkami, ki se jih kupec zaveda oziroma jih pozna. 
Doseči to, je cilj in želja večine podjetij. 

Iz strateškega vidika je zmeraj dobro imeti visoke stopnje prepoznavanja znamke 
med različnimi razmerami na trgu. V tem pogledu se bomo osredotočili na dva glavna 
vidika zavedanja blagovne znamke; prepoznavanje znamke in priklic.  

Priklic in prepoznavanje znamke variira glede na stopnjo vpletenosti kupca v 
nakupnem odločanju in ali je znamka prisotna ali ne. Na primer, če je odločitev za 
nakup izdelka sprejeta v trgovini, bo prepoznavanje blagovne znamke bolj pomembno, 
ker bo fizično prisotna. Zunaj trgovine ali v podobni situaciji kjer znamka ni fizično 
prisotna, pa bo verjetno bolj pomembno, da bo kupec sposoben priklica znamke iz 
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spomina. Večinoma je z informacijami v spominu splošno gledano enostavneje 
prepoznati znamko kot pa jo priklicati (Keller 1998, 48-50, 87). 

Zavedanje znamke lahko opredelimo kot način delovanja; 'v globino' in 'v širino'. 
Za globino zavedanja znamke je značilno, da nam znamka ali element znamke pride na 
misel brez napora. Na primer, znamka z velikim priklicem ima višji nivo zavedanja kot 
tista, ki je samo prepoznavna. Z širino pa lahko opredelimo spekter nakupov in uporabe 
situacij, kjer elementi znamke ali znamka pridejo na misel. Širina zavedanja znamke je 
odvisna od upravljanja znamke in poznavanja izdelkov v spominu. Prav tako je 
pomembno, da znamke niso le 'na vrhu spomina' in imajo velik 'delež' v spominu, 
ampak tudi, da so takšne ob pravem času na pravem mestu (Keller 1998, 87). 

2.6.1 Pomen zavedanja znamk izdelkov 

Zavedanje znamke igra pomembno vlogo pri nakupni odločitvi kupca iz treh 
razlogov. 

Prva prednost ustvarjanja visoke stopnje zavedanja znamke je, da se kupec znamke 
zaveda in se na znamko spomni pri vsakem nakupu  kjer je to mogoče, ali kadarkoli ko 
uporablja izdelek, katerega znamka bi utegnila zadovoljiti njihovo potrebo. Natančneje, 
večanje zavedanja znamke povečuje značilnost da bo znamka del kupčevega 
»priročnega asortimana znamk«, za katere obstaja velika verjetnost da jih bo upošteval 
in kupil. Več raziskav je pokazalo, da se kupci le redko odločajo samo za eno, točno 
določeno znamko, ampak imajo »v glavi« nekaj znamk, katere redno kupujejo. Da se 
kupci odločajo le za določene znamke pomeni, da druge znamke pri njih dosegajo 
manjšo stopnjo priklica in zavedanja. Psihologi so raziskali, da lahko priklic določenih 
informacij zmanjša ali onemogoči priklic drugih. V marketinškem kontekstu bi to lahko 
prikazali na primeru, da ko se kupec odloči da pojde na hiter obrok v McDonalds, 
obstaja zelo velika verjetnost, da ob tem ne bo pomislil iti na kosilo v drugo podobno 
restavracijo s hitro hrano kot na primer kantino z bureki, kebabi, na pizzo in podobno. 

Druga prednost ustvarjanja visoke stopnje zavedanja znamke je, da lahko zavedanje 
znamke vpliva na izbiro med več preferiranimi znamkami. Na primer, potrošnik se je 
navadil kupovati le eno, njemu poznano znamko. Potemtakem je v odločitvah z nizko 
vpletenostjo dovolj minimalno zavedanje znamke za nakupno odločitev, brez izdelanega 
stališča. To dokazuje, da se lahko kupci odločajo za nakup na osnovi zavedanja znamke,  
kadar je njihova stopnja vpletenosti nizka. Stopnja nizke vpletenosti se kaže, kadar 
kupci nimajo motivacije za nakup (se ne zmenijo preveč za izdelek ali storitev) ali 
sposobnost nakupa (kadar ne vejo nič drugega o znamkah v kategoriji). 

Za razliko od marketinških strokovnjakov, ki jim je pomembna znamka in izdelek, 
večini kupcev izbira znamk ne pomeni odločitve 'življenje ali smrt'. Zanimiv primer te 
teze je nakup goriva za avtomobil, po raziskavah je 40 % kupcev verjelo, da je kakovost 
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vseh znamk enaka ali niso vedeli katera je boljša. Pomanjkanje zaznavanja razlik med 
znamkami v kategoriji vodi do nemotiviranih kupcev v procesu nakupnega odločanja.  

V smislu sposobnosti nakupa, kupci v določenih kategorijah izdelkov nimajo dovolj 
znanja ali izkušenj da bi bili sposobni oceniti kakovost, čeprav si izdelek ali storitev to 
morda zasluži. Očiten primer tega so izdelki z visoko stopnjo tehnološke zapletenosti. 
Na drugi strani pa lahko vzamemo za primer študenta, ki se je odselil iz domačega 
gnezda in ki doslej ni rabil kuhati in prati sam, kako se znajde v trgovini med polnimi 
policami. V takih primerih bo kupec izbral, kar se da najenostavnejšo možnost za izbiro 
izdelka ali znamke, najverjetneje tisto, s katero se je že srečal doma, pri starših.  

Tretja pot, da zavedanje znamke izdelka vpliva na nakupno odločitev kupca, bi bila 
na osnovi asociacij znamke, ki pripomorejo k ugledu znamke. Potrebni pogoj za 
ustvarjanje ugleda znamke je, da mora biti le ta zapisana v spominu in da je z njo moč 
enostavno povezati več (pozitivnih) informacij v smislu asociacij znamke. Prvi korak 
pri gradnji vrednosti znamke je le to shraniti v spomin kupcev, z izbiro elementov 
znamke lahko to naredimo enostavneje ali težje (Keller 1998, 92). 

Kako ustvarimo zavedanje znamke? Splošno velja, da večje kot je izkustvo kupca z 
gledanjem, slišanjem, z razmišljanjem o znamki, večja verjetnost je, da znamka postane 
močno vtisnjena v spomin. Zatorej, vse kar povzroči stik ali izkušnjo z blagovno 
znamko, logotipom, embalažo ali sloganom, lahko potencialno poveča védenje in 
zavedanje znamke – preko oglaševanja ali promocije, sponzoriranja, odnosov z 
javnostmi in drugih načinov marketinškega komuniciranja (Keller 1998, 92). 

2.6.2 Priklic znamk izdelkov 

Priklic je proces, v katerem dostopamo do tega, kar imamo shranjenega v spominu. 
Lahko shranimo informacije in se spominjamo zadev kot na primer, katere blagovne 
znamke ali storitve smo uporabljali v preteklosti, določene lastnosti teh izdelkov in 
storitev, kdaj, kje, kako in zakaj smo jih kupili in kdaj, kje, kako in zakaj smo jih 
uporabili, ali so nam bile všeč (čustva). Prav tako imamo lahko shranjene v spominu 
stare izdelke, ki jih ne uporabljamo več (na primer priljubljen avto, ki smo ga prodali). 
Še več, informacije, ki jih imamo shranjene in jih lahko prikličemo iz spomina smo 
pridobili (naučili) iz različnih virov: različnih masovnih medijev, slišali od nekoga ali iz 
osebnih izkušenj. Kaj pa imamo v našem spominu pa je odvisno tudi od naše 
motivacije, od naših sposobnosti in priložnosti, da to informacijo procesiramo. 
Informacije, ki jih porabniki prikličejo iz dolgotrajnega spomina, vplivajo na njihove 
odločitve (Šmid 2004, 29). 

Priklic merimo na tak način, da kupce sprašujemo, če se spominjajo, ali poznajo 
določen izdelek, storitev oziroma blagovno znamko.  Pri tem ločimo prvo priklicano 
znamko, spontani priklic, kjer porabnikom ne sugeriramo odgovora ter nespontani 
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priklic, kjer porabnikom pomagamo do odgovora. Seveda pa s pomočjo različnih 
vprašanj preverimo, če lahko porabnik dokaže, da si je oglas zapomnil. 

Veljavnost raziskav priklica pa določamo s pomočjo korelacij med prodajnimi 
številkami in rezultati raziskav priklica, ki so navadno nizke, zato raziskave priklica 
med tržniki nimajo posebno visoke veljavnosti. A kljub temu se jih na veliko uporablja, 
kar pa večina razlaga z dejstvom, da se raziskave priklica uporabljajo za opravičevanje 
visokih finančnih vložkov v tržno komuniciranje. Poleg nizke veljavnosti pa 
strokovnjaki navajajo še naslednje slabosti teh testov: napake raziskovanja s strani 
izpraševalcev, vpliv stopnje vpletenosti kupca pri izdelku ali storitvi in pozivov, ki 
povečajo zaznan priklic (Ocvirk 2007, 29). 

2.6.3 Prepoznavanje znamk izdelkov 

Blagovna znamka predstavlja pomemben del premoženja podjetja, zato jo je 
potrebno upravljati tako, da se njena vrednost ne zmanjša, ampak vsaj ohrani, če že ne 
poveča. Treba je ohraniti in s časom izboljšati prepoznavnost blagovne znamke, njeno 
zaznano kakovost in uporabnost, pozitivne asociacije v zvezi z njo in podobno. Za vse 
to pa so za podjetje potrebne stalne naložbe v raziskave in razvoj, učinkovito 
oglaševanje, prodajne storitve kupcem in veliko drugega (Kotler 1996, 446). 

Ogrodje za ustvarjanja visoke vrednosti blagovne znamke na trgu je poznavanje 
blagovne znamke. Poznavanje blagovnih znamk nam lahko razkrije, kakšne so trenutne 
potrebe na trgu (Keller 1998, 46). 

Slika 2.7 Model poznavanja blagovne znamke 

 
Vir: Keller 1998, 94. 
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Blagovne znamke, ki se jih potrošnik zaveda (spontani priklic ali prepoznavanje) v 
svojem spominu delimo še na (Gfk 2008): 

- cenjene oziroma na upoštevane blagovne znamke, 
- nevtralne blagovne znamke in  
- zavrnjene blagovne znamke 

Poznavanje blagovnih znamk delimo tudi na (Paluc 2004, 14): 

- aktivno poznavanje in  
- pasivno poznavanje. 

O aktivnem poznavanju blagovnih znamk govorimo tedaj, ko je vprašani v 
raziskavi o poznavanju blagovnih znamk sam aktiven pri naštevanju le teh. Brez pomoči 
raziskovalca vprašani sam aktivno sodeluje pri poznavanju blagovnih znamk.  

O pasivni poznanosti govorimo tedaj, ko je vprašani o poznanosti blagovnih znamk 
neaktiven pri naštevanju le teh. Blagovne znamke zna našteti in lahko izbira samo med 
naštetimi blagovnimi znamkami (Paluc 2004, 15). 

Način, na katerega kupci zaznavajo blagovne znamke, je ključnega pomena za 
dolgoročni odnos kupca s podjetjem. Zatorej, ustvarjanje močne blagovne znamke z 
visoko stopnjo prepoznavnosti bi morala biti najvišja prioriteta za mnoga podjetja v 
današnjem času (Low in Lamb 2000, 350). 

2.7 Image znamk 

Image blagovne znamke je eden najpomembnejših konceptov marketinga, 
opredeljen kot zaznava asociacij v zvezi z določeno znamko v spominu kupca (Keller 
1998, 92).  

Image je celostna podoba, ki si jo v sebi neka oseba (dajalec imagea) ustvari o 
nekem objektu (nosilec imagea), s katerim se sooči na kakršenkoli način. Dajalci 
imagea so lahko: odjemalci, dobavitelji, lastni zaposleni, predstavniki drugih segmentov 
okolja, nosilci imagea pa so lahko katerekoli pojavne oblike izdelkov: osebnosti, 
podjetja, zavodi, klubi,... blago, storitve, prodajalne, kraji, države,... Image vsebuje 
prepričanja, vrednote, stališča, stereotipe in vtise, ki jih ima nekdo o nekem objektu. 
Koncept (pojem, vsebino) imagea moramo razlikovati od stališč, stereotipov, mnenj, 
good/badwilla, saj je image mnogo bolj kompleksen, niansiran, nezaveden in čustveno 
obarvan. Organizacija se mora zavedati, da komunicira z mnogimi segmenti javnosti, ki 
si o pojavnih oblikah izdelkov oblikujejo svojstvene imagee. Vsak od segmentov 
javnosti gleda na nosilca imagea (pojavno obliko izdelka) iz svojega zornega kota in si s 
tem oblikuje o njem svoj specifičen image, ki vpliva na njegov odnos do njega. Image 
ni statična postavka, temveč ima svoj razvoj in prehaja razvojne stopnje (npr. od 
dinamične stopnje nastajanja do relativno 'stereotipne' stabilnosti). Image ima sicer 
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značilnosti trajnosti in stabilnosti, vendar je možno nanj vplivati. Vsekakor je mnogo 
bolje, da ima organizacija že pri vstopu v novo okolje (npr. trg) izdelan koncept ciljnega 
(načrtovanega) imagea katerega koli strateško pomembnega izdelka. V tem primeru 
bodo vse aktivnosti in učinki, s katerimi organizacija oblikuje image pri zanjo 
pomembnih segmentih, ciljno naravnane in bodo prispevale k nastajanju: 

- ugodnega,  
- jasnega in  
- primernega imagea. 

Sčasoma pa postaja image vse bolj toga postavka v glavah javnosti, dobi torej 
značaj stereotipa, ki ga je silno težko (drago) spremeniti na bolje. Na razvitih trgih se 
ljudje srečujejo z nosilci imagea, ki so si podobni po sestavinah, lastnostih, imenih, 
drugih komunikacijskih konstantah ... Pomen imagea pri orientaciji odjemalcev na trgu 
narašča z večanjem števila neposrednih konkurentov in še zlasti z večanjem števila 
istovrstnih izdelkov ter z zmanjševanjem objektivnih razlik med njimi. Z imagei, ki si 
jih ljudje ustvarjajo v svojih mislih, postajajo različne pojavne oblike izdelkov (podjetja, 
blago, znamke, osebnosti,…) boljše ali slabše ter različno pozicionirani. Nikakor ni 
zadosti, če organizacija (nosilec imagea) posveti pozornost le svoji vizualni podobi, 
temveč mora usklajevati vse aktivnosti in sredstva (oblikovalci imagea), s katerimi se 
predstavlja okolju (dajalcem imagea). Image kateregakoli izdelka je projekcija njegove 
identitete v misli ciljnih skupin (Snoj in Gabrijan 2008, 73-74). 

V imageu tiči psihološka vrednost izdelkov, storitev, idej, njihovo pozicioniranje. 
Od tega je odvisna tudi pravica do visoke ali nizke cene izdelkov, storitev ali idej. Le 
image, ki ustreza realni identiteti organziacije, bo omogočil pravično menjavo med 
organizacijo in kupci. Pri predobrem ali preslabem imageu bosta na škodi kupec ali 
organizacija: v obeh primerih bo menjava potekala kratek čas (Repovš 1995, 19). 

2.7.1 Opredelitev imagea znamk 

Image znamke lahko definiramo kot predstavo kupca o znamki na osnovi njegovih 
asociacij povezanih s to znamko. Pozitivni image znamke je ustvarjen z marketinško 
strategijo, ki vsebuje močne in unikatne asociacije do znamke v spominu kupca (Keller 
1998, 51). 
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Tabela 2.4 Opredelitve imidža 

Opredelitve imidža 
- je subjektivno znanje.  
- je vsota funkcionalnih kakovosti in psiholoških značilnosti v glavi porabnika. 
- je profil nekega objekta, ki predstavlja vsoto vtisov in pričakovanj, zbranih v 

spominu posameznika.  
- je skupek pomenov, po katerem je objekt (oseba, blagovna znamka ali korporacija) 

poznan in s katerimi ljudje opisujejo, se spominjajo ali so v odnosu s tem objektom. 
Je posledica interakcij osebnih prepričanj, idej, občutkov in vtisov o objektu.  

- je vsota izkušenj, ki jih ima nekdo z neko ustanovo.  
- se nanaša na holistično in živo predstavo, ki jo ima določena skupina o korporaciji. 

Delno je ta predstava posledica procesiranja informacij članov te skupine in delno 
posledica skupnega komuniciranja podobe samega podjetja (oziroma ustvarjene in 
projicirane slike podjetja o samem sebi).  

Vir: povzeto po van Rielu, 1995, 78. 

Po Repovšu (1995, 18) je imidž vtis, ki si ga na osnovi prejetih signalov oblikuje 
njegov prejemnik. Imidž organizacije nastaja z informacijskimi impulzi, ki prihajajo iz 
neposrednega stika posameznika z elementi identitete organizacije, ali prek informacij, 
ki so posredovane po formalnih in neformalnih informacijskih kanalih. 

Van Riel (1995, 28) pravi, da kljub popularnosti izraza imidž in njegovi pogosti 
uporabi v strokovni literaturi pomen tega termina ni dovolj natančno opredeljen. Poleg 
tega veliko ljudi zamenjuje koncept imidža s konceptom identitete. Van Riel povzema 
razliko med imidžem in identiteto, ko pravi, da lahko imidž podjetja opišemo kot sliko, 
ki si jo ljudje ustvarijo o podjetju, identiteta pa je način predstavitve podjetja ali 
izdelkov ciljnim javnostim. 

Posredno na imidž podjetja ali izdelkov v očeh porabnika vplivajo: imidž države, iz 
katere podjetje (izdelki) prihaja; imidž podjetja in izdelkov v očeh konkurence; splošna 
publiciteta podjetja v medijih in imidž drugih posrednikov storitev ali izdelkov podjetja 
(Dowling 1994, 57-59). 

2.7.2 Strategije imagea znamk 

Sporočanje, komuniciranje oziroma lansiranje imagea znamk na ciljni segment že 
dolgo velja za pomembno marketinško aktivnost. Dobro lansiran image bo prispeval k 
boljši poziciji blagovne znamke na trgu in jo ščitil pred konkurenco (Park, Jaworski in 
MacInnis in 1986, 135).  

V procesu strateškega pozicioniranja je nujno sprejeti odločitve tudi o tem v 
kakšnem medsebojnem odnosu oziroma medsebojni odvisnosti so/bodo posamezni 
nosilci imagea organizacije. Gre za strateške odločitve o  ne/povezanosti oziroma 
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ne/odvisnosti imagea celotne organizacije z imagei njenih organizacijskih delov (npr. 
imagei podjetij-hčer, imagei strateških poslovnih enot).  

Glede povezanosti med imageom organizacije in njenimi sestavinami obstajajo  v 
osnovi naslednje možnosti, ki lahko že obstajajo ali pa jih šele načrtujemo (slika 2.12): 

a) identičnost; 
b) integracija; 

- pozitivna integracija, 
- negativna integracija. 

c) izolacija.  

O identičnosti imageov govorimo tedaj, ko je pozicija, ki jo v psihi javnosti zaseda 
organizacija, skoraj popolnoma enaka s pozicijo, ki jo zavzema neka njena enota. To 
pomeni, da se koncepta imagea skoraj v celoti prekrivata. Integracija imageov je 
prisotna tedaj, ko nimamo opravka s prekrivanjem oziroma identičnostjo, vendar pa 
obstoji oziroma bi naj obstajala tesna povezanost med konceptom imagea (pozicijo) 
celotne organizacije in konceptom imagea (pozicijo) njene enote. Integracija ima dve 
pojavni obliki (Gabrijan 1996, 169-181): 

- Pozitivna integracija je prisotna tedaj, ko obstaja med imageom organizacije 
in imageom neke njene relativno samostojno enote tesna povezanost brez 
nasprotij in se torej osnovne značilnosti organizacije in te enote po mnenju 
javnosti ujemajo. 

- Z negativno integracijo se srečujemo tedaj, ko skušajo strategi organizacije 
povezati koncept imagea neke enote s konceptom imagea celotne organizacije 
kljub temu, da obstaja po mnenju javnosti izrazit razkorak  med njunimi 
značilnostmi. Poskusi udejanjanja takšne povezave so žal pogosti ter izredno 
dragi in običajno neuspešni. O izolaciji pozicij (konceptov imagea) govorimo, 
kadar ne obstaja nikakršna povezanost med pozicijo, ki jo zaseda celotna 
organizacija in pozicijo, ki jo že zaseda ali bi jo naj v bodoče zavzela njena 
enota. 
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Slika 2.8 Strategije povezanosti med imageom organizacije in njenih delov 

 
Vir: Gabrijan 1996, 179. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 Predstavitev proučevane organizacije 

Podjetje Franck d.d. je bilo ustanovljeno leta 1892 v Zagrebu, kot del nemškega 
multinacionalnega podjetja 'Heinrich Franck Söhne'. Ime Franck se je ohranilo tekom 
vseh let poslovanja vse do danes. Osnovna dejavnost do 2. svetovne vojne je bila 
proizvodnja kavovin (kavni nadomestek iz pražene cikorije), nato pa se je težišče 
poslovanja preneslo na proizvodnjo kave, čajev, snack proizvodov, začimb, praškastih 
proizvodov, proizvodov za pecivo in ostalih dodatkov jedem. V 117 letih poslovanja je 
Franck ohranil svoje ime in mesto v prehrambeni industriji v regiji.  

Lastni podpis priimka se je uporabil kot zaščitni znak podjetja Franck, ki ima veliko 
mednarodno poslovno tradicijo. 

Leta 1868 so Franckovi v Ludwigsburgu inštalirali parni stroj, ki je bil izvor 
tovarniške energije. Sinovi Johanna H. so težili k razvoju in uporabi moderne 
tehnologije. Težili so k pokritju širšega območja in tako leta 1892 izgradili tovarno tudi 
v Zagrebu. Zagreb je bil takrat za Franckove pomemben faktor razvoja. Tri leta kasneje 
se je pričela proizvodnja tudi v Ameriki. Zaščitni znak Franckovih je bilo ime Franck. 
Do leta 1957 je Franck proizvajal samo kavovino. Kupna moč srednjega razreda se je 
povečevala in tako je Franck pričel s proizvodnjo prave kave. Danes pomeni ime Franck 
vrhunsko praženo kavo v zrnju in široko ponudbo vrhunskih mletih kav za 
gospodinjstva ter paleto drugih prehrambenih izdelkov.  

Slika 3.1 Logotip Franck 

 
Vir: Franck 2008. 

Nekaj osnovnih podatkov družbe Franck, d. d., Zagreb in hčerinske družbe Franck, 
d. o. o, Celje: 

- Franck, d. d, Vodovodna 1, Zagreb in Franck, d. o. o., Resljeva 18, Celje 
- Število zaposlenih: Franck, d. d., Zagreb – 500 in Franck, d. o. o., Celje – 23 
- Leto ustanovitve: Franck, d. d., Zagreb – 1892 in Franck, d. o. o., Celje – 1998 

Glavni proizvodni program: 
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a) Franck, d. d., Zagreb:  
- kava (v zrnju, mleta in instant kavni napitki), 
- kavovine,  
- čaji, 
- snack (čips, arašidi, oreščki), 
- suho sadje,  
- začimbe,  
- dodatki za peko, 
- drugo. 

b) Franck, d. o. o., Celje: 
- mleta kava, 
- praškasti izdelki,  
- začimbe, 
- čaji, 
- izdelki za peko.  

Glavni proizvodni enoti sta matična v Zagrebu in hčerinska v Celju, poleg teh pa še 
manjša obrata na Hrvaškem v Hercegovcu (proizvodnja čipsa) in Grudah (proizvodnja 
kave). Funkcijo distribucije opravljajo družbe v Zagrebu, Celju in Sarajevu (BiH), na 
izvoznih trgih pa zunanja distribucijska podjetja oziroma zastopniki (Češka, Slovaška, 
Madžarska, Romunija, Albanija, Avstrija in Nemčija). V manjši meri se izdelki Francka 
izvažajo tudi v Ameriko, Kanado in Avstralijo (diaspora): 

- Vrednote Francka: Tradicija, kakovost in negovanje odnosov s kupci. 
- Poslanstvo Francka: Z izdelki Franck stremeti k izboljšanju kakovosti 

življenja. 
- Vizija Francka: Ohraniti primat na domicilnem trgu (Hrvaška), povečevati 

prodajo, tržne deleže in prepoznavnost po celotni regiji Balkana in Evrope. 

Tabela 3.1 Pregled prodaje (količinsko, v kg) 

  
2007 Plan 2008 Realizacija 

2008
Indeks na 

2007 
Indeks na 

plan
Trgovsko blago 404.876 453.628 442.073 109 97
- SLO trg 365.340 353.628 359.751 98 102
- EU trg 39.536 100.000 82.322 208 82
Lastna proizvodnja 381.037 385.714 394.548 103 102
- SLO trg 218.143 233.407 201.294 92 86
- HR trg 147.783 135.227 177.245 120 131
- BIH trg 10.450 12.080 10.708 102 88
- EU trg 4.661 5.000 5.301 114 106
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Slika 3.2 Pregled prodaje v odstotkih 
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 Vir: Franck 2008. 

Slika 3.3 Struktura prodaje po skupinah izdelkov 

Struktura vrednostne realizacije po skupinah

Proizvodi za pecivo 
17%

Snack 2% Čaji 4%

Sladkor 4%

Kakav in čokolada 
1%

Začimbe 4%

Praškasti proizvodi 
9% Kavovine 27%

Kava 32%

 
Vir: Franck 2008. 
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3.2 Arhitektura znamk izdelkov proučevane organizacije 

Iz tabele 3.2 je razvidna arhitektura znamk izdelkov družbe Franck, ki se dograjuje 
in dopolnjuje že skozi desetletja. Vseskozi pa imajo vsi izdelki skupno značilnost, to je 
korporativna blagovna znamka – Franck. Ker se v pričujočem delu osredotočamo na 
segment mlete kave, ne bom zaobjel drugih skupin izdelkov in blagovnih znamk 
organizacije. Franck je hrvaška blagovna znamka z dolgoletno tradicijo, ki je v zreli fazi 
življenjskega cikla. Je krovna blagovna znamka, pod okvir katere sodijo kave, kavovine, 
čaji, snack program in praškasti izdelki. Njena najbolj poznana skupina izdelkov so 
kave. 

Za segment mlete kave sem se odločil tudi na podlagi dejstva da segment mlete 
kave v kolaču prodaje Franck, d. o. o., Celje predstavlja 37 odstotkov in s tem največji 
delež celotne realizacije in ker menim, da je po tem segmentu izdelkov družba najbolj 
poznana. Z vidika profitabilnosti je kava takoj za kavnimi nadomestki (kavovinami).  

Na drugi strani pa je potrebno povedati tudi to, da je povpraševanje na trgu v 
segmentu mletih kav v upadanju, saj zaradi spremenjenih življenjskih navad in 
preferenc potrošnikov z vsakim dnem večjo vlogo dobivajo raznovrstni instant napitki, s 
katerimi pa je Franck na slovenskem tržišču trenutno precej slabo zastopan in 
prepoznaven. 

Tabela 3.2 Arhitektura znamk kave družbe Franck 

Mleta kava Mleta kava 
vakuum 

Kava espresso v 
zrnu 

Instant 

- Jubilarna 100 g 
- Jubilarna 200 g  
- Bonus 100 g 
- Bonus 200 g 

- Jubilarna 250 g 
- Jubilarna za 

filanje aparatov 
250 g 

- Jubilarna brez 
kofeina 250 g 

- Jubilarna Espresso 
250 g 

- Bonus kava 250 g  

- Espresso Classic 
1 kg 

- Espresso Bonus 1 
kg 

- Espresso 
Superiore 1 kg 

- Espresso Classic 
3 kg 

- Extra Espresso 
140 g 

- Extra Espresso b. 
k. 140 g 

- Instant kava 100 g 
- Instant kava 200 g 
- Instant kava b. k. 

100 g 
- Instant kava b. k. 

200 g 
- Cappuccino 

classic 125 g 
- Cappuccino čok. 

125 g 
- Cappuccino 

vanilija 125 g 
- Cappuccino irish 

150 g 
- Instant 3v1 
- Instant 2v1 
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Slika 3.4 Mleta kava Franck Jubilarna (100g in 250g vakuum) 

    
Vir: Franck 2008. 

3.3 Konkurenčne znamke kave na trgu Slovenije 

Celoten slovenski trg kave se deli v trg klasične kave (mlete kave in kave v zrnu), 
ki predstavlja vrednostno okoli 80 odstotkov celotnega trga, ki stagnira in v trg instant 
kave, ki predstavlja vrednostno okoli 20 odstotkov celotnega trga kave in raste. Na trgu 
klasične kave v Sloveniji je prisotnih veliko število blagovnih znamk. Najpomembnejše 
so Barcaffe, Santana, Jacobs, Loka in Franck ter trgovske blagovne znamke. Na trgu 
instant kave so močne in pomembne blagovne znamke  Nescaffe, Jacobs in Barcaffe. 

Tabela 3.3 Pregled položaja kav v Sloveniji v letu 2007 

Proizvajalec Splošni tržni 
delež (%) Značilnosti konkurentov 

 Barcaffe 58  market lider, visoke cene in kakovost, odlična distribucija in pozicioniranje
 TUŠ (LBZ) 5,3  dobra distribucija in pozicioniranje, nižja kvaliteta, zelo nizka cena 
 Santana 4,8  dobra distribucija in pozicioniranje, nižja kvaliteta in nizka cena 
 Loka kava 4,8  dobra distribucija in pozicioniranje, nižja kvaliteta, srednji cenovni razred 
 Jacobs 4,1  dobra distribucija in pozicioniranje, dobra kvaliteta, srednji cenovni razred 
 Tropic 3  nizka cena, nizka kvaliteta, lokalna distribucija z dobrim pozicioniranjem 
 Franck 2,4  visoka kvaliteta, višji srednji cenovni razred, slabo pozicioniranje 
 Doncaffe 1  povprečna kvaliteta, višja cena, srednje dobro pozicioniranje 

Vir: Franck 2008. 

Najpomembnejša blagovna znamka glede na splošni tržni delež na trgu klasične 
mlete kave v Sloveniji je Barcaffe. Njene prednosti so predvsem v več kot tridesetletni 
tradiciji trženja blagovne znamke, prepoznavni kakovosti, okusu in aromi, dobri 
distribuciji, prepoznavni zgodovini oglaševanja in zaupanju kupcev, kar se izkazuje tudi 
v ohranjenih tržnih deležih blagovne znamke. Njene slabosti pa so manj prepoznavno 
pokrivanje segmenta instant kave, kar pa se v zadnjem letu spreminja. Na trgu kavnih 
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nadomestkov, ki zajema substitute pravemu kavnemi napitku in se nanaša na izdelke iz 
ječmena, cikorije in ostalih sestavin je že več let najpomembnejši in najmočnejši 
ponudnik Franck. 

Trg prodaje kave delimo na gospodinjstva in gostinske lokale, pri čemer v Sloveniji 
prevladuje prodaja gospodinjstvom. Kupci so blagovni znamki Franck zvesti predvsem 
na Hrvaškem, kjer ima največji splošni tržni delež, na ostalih trgih je njen splošni tržni 
delež manjši. V Sloveniji so kupci kave Franck v največji meri gospodinjstva, nato pa 
gostinski lokali.  

Slovenski trg kave je relativno majhen (tako po številu porabnikov kot po 
povprečni porabi kave na porabnika), saj znaša ocenjena letna poraba na prebivalca 
približno 3 kg, kar pomeni potencial okoli 6.000 ton pražene kave letno (okoli 7.200 ton 
surove kave) (Franck 2008). 

Z razpadom skupne države Jugoslavije leta 1991 so slovenske pražarne v trenutku 
izgubile veliko tržišče in s tem precejšen delež prihodkov, pri tem pa so se soočile tudi s 
problemom nezasedenosti proizvodnih kapacitet. Pet slovenskih pražarn, ki so pred 
letom 1991 na tedanjem jugoslovanskem tržišču prodajale skoraj trikrat večje količine 
kave kot na slovenskem tržišču, je z osredotočanjem na slovensko tržišče ustvarilo 
razmere velikega konkurenčnega boja. S sprostitvijo uvoza kave so v panogo kave 
vstopile številne manjše pražarne in uvozna podjetja, ki so vplivala na stopnjevanje 
konkurenčnega boja in na destabilizacijo razmer na tržišču. Sčasoma so se razmere na 
slovenskem tržišču stabilizirale, pri čemer je tržišče še vedno v pretežni meri 
obvladovalo le nekaj podjetij (Turjan 2006, 3-5). Kakšno je bilo stanje leta 2001, lahko 
razberemo iz spodnje slike: 

Slika 3.5 Pregled položaja trga kav v Sloveniji leta 2001 
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Iz primerjave položaja kav v letu 2001 in 2007 vidimo, da je vodilni znamki 
Barcaffe tržni delež nekoliko upadel, še vedno pa je prevladujoč. Podoben - padajoči 
trend je opaziti pri znamkah Tropic, Loka, Santana in Franck. Jacobsa v letu 2001 še ni 
bilo na trgu, je pa v relativno kratkem času z močno oglaševalsko kampanjo v nekaj 
letih dosegel relativno visok tržni delež. Posebej je potrebno poudariti v zadnjih letih 
naraščujoč tržni delež trgovskih blagovnih znamk, ki v tujini niso novost, hkrati pa je 
potrebno povedati tudi to, da je v veliki meri k temu pripomogla koncentracija trgovskih 
verig, saj 80% trga pokrivajo le 3 trgovci, kar ima zaradi upravljanja s policami in 
razvejano mrežo poslovalnic pozitiven vpliv na prodajo izdelkov lastne trgovske 
blagovne znamke. Prav tako je bistvena prednost trgovskih blagovnih znamk v nizki 
ceni. Ob navedenih dejstvih je jasno, da bo na trgu še prihajalo do sprememb, tako 
zaradi prihoda novih trgovskih verig, kar s sabo prinese svojstven nabor dobaviteljev, 
kot tudi novih ponudnikov oziroma znamk proizvajalcev in trgovcev. 

V vsakem primeru pa je iz podatkov razvidno, da trg še zmeraj obvladujejo 
blagovne znamke proizvajalcev. 

3.4 Empirična raziskava poznavanja znamk kave na trgu Slovenije 

3.4.1 Opredelitev problema 

Slovenija izraziteje vstopa v skupino držav z razvitim tržnim gospodarstvom in 
gibanja na trgu kave v Sloveniji kažejo vse značilnosti naraščanja intenzivnosti 
konkuriranja, kar zaostruje pogoje za preživetje in razvoj ponudnikov kave. Da bi ta 
podjetja uspela, morajo iskati možnosti tam, kjer imajo strateško izbiro (Hrebiniak in 
Joyce 1985): na področju managementa izdelkov in znamk. Pomembno pa je tudi 
sistematično izboljševanje poznavanja znamk izdelkov, ki je sestavljeno in zavedanja in 
imagea znamka (Keller 1998). Zavedanje le-teh pomaga odjemalcem pri orientaciji na 
trgih, kjer se pojavlja mnogo konkurentov, ki ponujajo podobne izdelke za 
zadovoljevanje podobnih potreb in ciljev. Prva stopnja strateškega pozicioniranja je 
analiza in diagnoza obstoječih pozicij (imageov) znamk lastnih, konkurenčnih in 
generičnih izdelkov in njihove »idealne« pozicije (imegea) (Snoj in Gabrijan 2008). To 
je problem, ki smo se ga lotili v empiričnem delu raziskave. Naša osrednja znamka je 
Franck kava, analizirali pa smo še njeno obstoječo konkurenco – več kot dvajset 
blagovnih znamk kav v slovenskem prostoru.  

3.4.2 Cilji raziskave 

Namen raziskave je izdelati diagnozo in analizo resursov ugleda na trgu kave v 
Sloveniji, proučiti njihovo povezanost s tržno uspešnostjo ter skladno s tem izdelati 
predloge za konkretno podjetje in znamko – Franck. 

Empirični del raziskave ima naslednje cilje: 
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- Ugotoviti stopnjo povezanosti resursov ugleda in tržne uspešnosti podjetij na 
trgu kave v Sloveniji. 

- Ugotoviti stopnjo povezanosti resursov ugleda s tržno uspešnostjo za Franck 
kavo. 

- Izdelava predlogov za izboljšanje upravljanja resursov ugleda v podjetju 
Franck. 

- Vodilo za doseganje raziskovalnih ciljev bodo naslednje raziskovalna 
vprašanja: 

- Kakšne so jakosti in tipi povezanosti resursov ugleda s tržno uspešnostjo 
podjetij na trgu kave v Sloveniji? 

- Kakšna je povezanost resursov ugleda s tržno uspešnostjo v konkretnem 
podjetju? 

- Kakšna je povezanost priklica znamke z imageom znamke na trgu kave? 
- Kakšna je povezanost prepoznavanja znamke kave z imageom znamke na trgu 

kave? 
- Ali je povezanost med priklicem in imageom pri uporabnikih močnejša kot pri 

neuporabnikih kave? 
- Ali je povezanost med prepoznavanjem in imageom pri uporabnikih močnejša 

kot pri neuporabnikih kave? 
- Kakšna je povezanost zvestobe kupcev s prepoznavanjem blagovne znamke 

kave? 
- Kateri dejavniki so za potrošnike odločilni pri nakupu določene znamke kave? 

3.4.3 Hipoteze 

Temeljna hipoteza, ki jo postavljamo na osnovi opredeljenega namena in ciljev, je: 

- Ht: Zavedanje znamke kave je pozitivno povezano z imageom znamke na trgu 
kave. 

Za preverjanje osnovne hipoteze postavljamo naslednje teze:  

- T1: Priklic znamke je pozitivno povezan z imageom znamke na trgu kave. 
- T2: Prepoznavanje znamke kave je pozitivno povezano z imageom znamke na 

trgu kave. 
- T3: Povezava med priklicem in imageom znamke je pri uporabnikih močnejša 

kot pri neuporabnikih kave. 
- T4: Povezava med prepoznavanjem in imageom je pri uporabnikih močnejša 

kot pri neuporabnikih kave. 

3.4.4 Omejitve 

Zavedamo se, da ima izvedena empirična študija tudi nekatere pomanjkljivosti:  
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a) Ko smo anketne podatke že zbrali, smo ugotovili, da bi bilo nekatera vprašanja 
smiselno prestrukturirati. Ugotavljamo, da bi bilo anketna vprašanja, ki merijo 
socialno-ekonomske komponente (npr. izobrazba, zaposlitev) smiselno 
poenotiti s kategorijami, ki jih uporablja SURS. V tem primeru, bi podatke 
lahko primerjali. Prav tako bi bilo boljše, če bi določene podatke zbirali 
nekategorizirano (npr. starost v letih in ne starostnih skupinah, pogostost pitja 
kave v dnevih, izobrazba ipd.), saj bi lahko zbrali bolj natančne rezultate in 
naredili dodatne analize. Kategorije smo v vprašalnik uvedli zaradi 
predvidenega večjega in hitrejšega odziva udeležencev (lažje in hitreje je 
izbrati med ponujenimi odgovori, kot oblikovati svojega). 

b) Poleg tega po opravljeni statistični analizi ugotavljamo, da bi bilo v študijo 
smiselno vključiti podatke, ki se navezujejo na marketing blagovnih znamk 
kav (kjer bi  merili poznavanje in odziv na oglasna sporočila izbranih znamk 
kave) in to primerjati s prepoznavanjem, priklicem in drugimi značilnostmi, ki 
smo jih analizirali. 

c) Študija je omejena na relativno nizek in nereprezentativen vzorec (kar je 
vezano na časovne in finančne omejitve naše magistrske raziskave). 
Predlagamo, da bi študijo v sklopu širšega raziskovalnega projekta izvedli tudi 
na večjem vzorcu ljudi, ki bi bil bolj reprezentativen za slovensko populacijo – 
podatkov tako ne bi zbirali le v dveh največjih mestih, temveč razpršeno po 
celi Sloveniji. S tem bi bili zaključki raziskave tudi bolj relevantni in 
posplošljivi. 

d) Vprašalnik se nanaša na blagovne znamke mletih kav (in ne na instant napitke 
in druge podobne kavne pripravke, ki se pojavljajo na trgu). Razlika med 
klasično mleto kavo in kavnimi (instant) napitki je v surovinski sestavi in 
načinom priprave. Pri mleti kavi gre za pražena in zmleta kavna zrna, medtem 
ko pri instant napitkih povečini zmes tvorijo kava, mleko v prahu in sladkor. 
Izjema v vprašalniku je blagovna znamka Nescafe. Po izvedeni preliminarni 
raziskavi na testnem vzorcu smo namreč ugotovili, da večina udeležencev 
Nescafe napačno prikliče in prepozna kot mleto kavo, čeprav gre za instant 
napitek. Znamko smo zato vključili tudi v končni vprašalnik, saj so rezultati 
zaradi visokega odstotka priklica in prepoznave te znamke, ki jo udeleženci 
večinoma opredeljujejo kot mleto kavo, relevantni za našo študijo. 
Opozarjamo tudi, da je v tem kontekstu potrebno razumeti tudi rezultate pri 
nekaterih drugih znamkah (npr. Barcaffe in Jacobs), saj se pod temi imeni 
tržijo in prodajajo tako mlete kave kot drugi kavni pripravki. Tudi naša izbrana 
proučevana blagovna znamka Franck pod tem imenom poleg mlete kave trži še 
druge izdelke, kar zagotovo vpliva na priklic in prepoznavo blagovne znamke. 
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Zaradi specifičnosti oglaševalskih aktivnosti in splošne percepcije ljudi o mleti 
kavi in kavnih napitkih je zato jasno ločnico med le-temi nemogoče začrtati. 

3.4.5 Potek raziskave 

Vzorec 

Podatke na terenu smo med 20. 1. in 20. 2. 2009 zbirali osebno na javnih površinah 
v mestih Maribor in Ljubljana ter njuni okolici. Zbiranje podatkov je potekalo v centru 
mest, ob večjih nakupovalnih središčih in poštah ter šolah in fakultetah; v manjši meri 
tudi na domu in v službi. Udeležence smo seznanili z raziskovalnim projektom in jih 
povabili k sodelovanju. Sodelujoči so se vabilu odzvali prostovoljno in posamezno 
anketo rešili v približno 15 minutah. 

V študiji je sodelovalo 211 udeležencev (51,7 % žensk, 48,3 % moških), ki so bili 
povabljeni v študijo po sistemu slučajnosti (naključno), raziskava je omejena na 
relativno nizek in nereprezentativen kvotni (neverjetnostni) vzorec. Starostna struktura 
se je gibala med 10 in 75 let in je bila relativno enakomerno razporejena po starostnih 
skupinah. Najšibkejše zastopani starostni skupini (dobrih 14 % v skupini) sta bili 50-59 
in 60-75 let.  

Takšna starostna razporeditev je najverjetneje posledica vzorčenja. Za mlade je 
verjetno zadrževanje na javnih mestih bolj priljubljeno kot za starejše prebivalstvo. 
Kljub temu je starostna struktura udeležencev naše raziskave podobna slovenskemu 
povprečju (Statistični urad RS 2007). Tudi struktura udeležencev glede na spol je 
skladna s kvotami slovenskega povprečja – žensk je približno 3 % več kot moških. 

Podatkov o izobrazbi in zaposlitvenem statusu ne moremo primerjati s podatki 
Statističnega urada, saj so tam kategorije prebivalstva zastavljene drugačne. Ne glede na 
to pa lahko ugotovimo, da ima največ udeležencev dokončano štiriletno srednjo      
(41,8 %), kar je primerljivo s podatki Statističnega urada (30,6 %).  

Glede na zaposlitveni status v našem vzorcu prevladujejo zaposlenih v podjetjih 
(37,1 %), sledijo pa dijaki, upokojenci, zaposleni v javnem sektorju in študentje. 
Udeležencev iz ostalih kategorij (samozaposlen, kmet, gospodinja, nezaposlen) je manj 
kot 10 %. 

Ostale podrobnosti o udeležencih so prikazane v tabeli 3.4. 
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Tabela 3.4 Deskriptivni podatki o udeležencih 

Spol Veljavni9 delež (%) 
Odstotek v populaciji po 
podatkih Statističnega 
urada RS (%) 

Moški 48,3 48.6 
Ženski 51,7 51.4 
Starostne skupine   
10 – 19 let 18,0 15.4 
20 – 29 let 18,5 17.5 
30 – 39 let 17,5 18.0 
40 – 49 let 17,1 18.7 
50 – 59 let 14,2 13.9 
60 – 75 let 14,7 16.5 
Status zaposlitve   
Zaposlen v podjetju 37,1 
Zaposlen v javnem sektorju 13,3 
Samozaposlen (v d.o.o., s.p.) 6,7 
Študent/ka 10,5 
Dijak/inja 15,2 
Kmet 0,5 
Gospodinja 0 
Upokojenec 13,8 
Nezaposlen 2,9 
Drugo 0 

Primerjava zaradi različnih 
kategorij ni mogoča 

Izobrazba   
Nedokončana osnovna šola 1,0 
Osnovna šola 18,8 
Poklicna šola 11,5 
Štiriletna srednja šola 41,8 
Višja šola 11,5 
Visoka šola 13,5 
Magisterij, specializacija 1,9 
Doktorat 0 

Primerjava zaradi različnih 
kategorij ni mogoča 

Metode raziskovanja 

Empirični del raziskovalnega projekta ima značilnosti statične poslovne raziskave: 
zajema stanje na trgu kave v Sloveniji v določenem trenutku, in se nanaša na izbrane 
blagovne znamke kave. 

Za potrebe raziskave smo razvili vprašalnik (glej prilogo 1). Za merjenje 

                                                 
9 Veljavni odstotek pomeni izračunan delež udeležencev glede na vse odgovore na iskano vprašanje. Iz 
analize smo izpustili manjkajoče podatke. 
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konstruktov smo uporabili že obstoječe validirane lestvice (npr. lestvice za merjenje 
ugleda, imagea in VALS (2008) lestvice in lestvice, ki smo jih sestavili na osnovi 
relevantne literature (Brunner, 2001, 40-115). Uporabili smo bipolarno skalo merjenja 
stališč (semantični diferencial in Likertovo lestvico), nominalne lestvice in ostale 
nestrukturirane lestvice. 

Za zagotavljanje kakovosti merjenja smo izvedli preliminarno enostopenjsko 
testiranje merskega instrumenta in sicer s pomočjo kvantitativne raziskovalne metode 
(testiranje veljavnosti, zanesljivosti na manjšem testnem preliminarnem vzorcu). Na 
podlagi preliminarnih testov je bila pripravljena končna verzija merskega instrumenta 
(vprašalnika) za pridobivanje podatkov.  

Raziskovalno vprašanje in izbrane konstrukte smo operacionalizirali v posameznih 
vprašanjih in postavkah vprašalnika, ki je zajemal 14 vprašanj. Vprašanja smo razdelili 
v sklope. 

V prvem sklopu merimo: 

- spontani priklic blagovne znamke kave (Vpr. 2: Katera znamka vam prva pride 
na misel, ko pomislite na mleto kavo?), 

- priklic blagovne znamke kave (Vpr. 3: Katerih drugih znamk mlete kave se še 
spomnite?), 

- prepoznavanje blagovnih znamk kave (Vpr. 4: Ljudje se navadno ne spomnimo 
vsega takoj. Sedaj vam bom prebral nekaj znamk mlete kave, vi pa mi prosim 
povejte, katere od njih poznate, pa čeprav samo po imenu), 

Drugi sklop zajema: 

- ugotavljanje percepcije ugleda med udeleženci (Vpr. 5: Kaj razumete pod 
pojmom ugledna blagovna znamka kave? Označite v kolikšni meri se navedeni 
pojmi oziroma trditve po vašem mnenju navezujejo na ugled blagovne znamke. 
[Okus; kvaliteta; da je znamka s tradicijo; da ima dolgotrajen poživljajoč 
učinek; da je dobre arome; da je kava zelo dobro poznana; cena; da mi 
priporoči prijatelj; da je oglaševana; pretekle izkušnje; poreklo izdelka]), 

- merjenje ugleda različnih blagovnih znamk kave (Vpr. 6: Kako ugledne se vam 
zdijo spodaj navedene blagovne znamke?). 

Tretji sklop zajema: 

- dejavnike, ki vplivajo na nakup kave (Vpr. 7: Kako pomembni so naslednji 
dejavniki za vas osebno, ko se odločate za nakup mlete kave za domačo 
uporabo? [okus; kvaliteta; da je znamka s tradicijo; da ima dolgotrajen 
poživljajoč učinek; da je dobre arome; da je kava zelo dobro poznana; cena; 
da mi jo priporoči prijatelj; da je oglaševana; pretekle izkušnje; poreklo 
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izdelka; da ima skuhana primerno peno; da je zelo dobro zmleta; da je močno 
pražena.]), 

- pogostost nakupovanja različnih blagovnih znamk kave in lojalnost kupcev 
(Vpr. 8: Kako pogosto kupujete mleto kavo iste znamke? [nikoli ne kupim kavo 
iste znamke; redko (1x mesečno) kupim kavo iste znamke; občasno (2x 
mesečno); pogosto (1x tedensko); vedno kupim kavo iste znamke; ne kupujem te 
znamke]). 

- zadovoljstvo z blagovnimi znamkami kave (Vpr. 9: Kako ste zadovoljni z 
izbrano znamko mlete kave?).  

Četrti sklop zajema: 

- življenjski slog posameznikov (Vpr. 10: V kolikšni meri se strinjate z 
navedenimi trditvami, ki so posredno ali neposredno povezane s pitjem mlete 
kave? [Živim zdravo življenje; Ko izbiram, kupujem kavo za doma, se odločam 
le za 'najboljše' (okus, aroma …); Rad kupujem kavo, ki jo dobro poznam; Rad 
preizkušam nove stvari; Kulinarični užitki so zame zelo pomembni; Vedno 
izbiram med najcenejšimi izdelki kave; Ob pitju 'moje' kave se dobro počutim; 
Kavo rad pijem v družbi (s prijatelji, sodelavci, najdražjimi); Težko pričnem 
dan brez skodelice kave. ]), 

- navade pitja kave (Vpr 1: Kako pogosto pijete kavo? [Večkrat dnevno; Enkrat 
dnevno; Nekajkrat na teden; Enkrat tedensko; 1-3 krat na mesec; Sploh ne 
pijem kave)] 

Peti sklop sestavljajo socialno-ekonomske lastnosti udeležencev. Merili smo spol 
(Vpr. 11) starost (Vpr. 12), status zaposlitve (Vpr. 13) in dokončano izobrazbo 
udeležencev (Vpr. 14). 

Metode obdelave podatkov 

Za odgovarjanje na raziskovalno vprašanje smo v študiji uporabili kvantitativno 
metodo raziskovanja. Zbrane primarne podatke smo statistično obdelali s programskim 
paketom SPSS (Statistical Package for the Social Sciences ver. 17). Podrobnejša analiza 
postavk vprašalnika je opisana v poglavju Rezultati in interpretacija. Hipoteze smo 
preverjali s pomočjo različnih statističnih postopkov, ki so opisani v nadaljevanju.  

Na začetku smo preverili normalnost porazdelitve podatkov. Slučajna 
spremenljivka je porazdeljena v normalni porazdelitvi, če je zvezna številska 
spremenljivka, zanjo obstajata vrednosti aritmetične sredine in SD in je njena funkcija 
gostote relativne frekvence naslednja (Pfajfar in Arh 1998): 
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Površina pod krivuljo je v celoti definirana z razdaljo (intervalom) med vrednostjo 

aritmetične sredine in danim vektorjem vrednosti standardnega odklona. Da smo 
preverili, ali so naši podatki normalno porazdeljeni, smo uporabili Kolmogorov-
Smirnov Test (neparametričen test, ki primerja podatke s teoretičnimi predpostavkami 
normalne porazdelitve). Ugotovili smo, da se večina podatkov razporeja normalno (po 
Gaussovi distribuciji), zato smo v študiji uporabili parametrične teste in korelacije. 

Za iskanje povezav med različnimi koncepti smo uporabili Personov koeficient 
korelacije, ki ga lahko izpeljemo na podatkih, ki ne odstopajo pretirano od intervalne 
lestvice. Značilnost tega postopka je, da pokaže velikost linearne povezanosti 
spremenljivk X in Y, torej razmerje med pojasnjenim in celotnim standardnim 
odklonom za odvisno spremenljivko. Njegova vrednost sega od -1 do 1, skladno s 
pozitivnostjo oz. negativnostjo korelacije med spremenljivkama. Če je vrednost enaka 
0, pojasnjevana in odvisna spremenljivka nimata so-vpliva. Personov koeficient je 
definiran kot vsota produktov standardnih odklonov obeh vrednosti v razmerju s 
stopnjami svobode oziroma kot razmerje med kovarianco in produktom obeh 
standardnih odklonov (Sočan 2004, Leskošek 2006, Pfajfar in Arh 1998). 

Za preverjanje napovednih vrednosti priklica Franck kave smo uporabili metodo 
odds ratio, ki je vrsta logistične regresijske analize. Osnovni model multiple regresijske 
analize je sicer: 
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Z multiplo regresijo napovedujemo vrednost kriterija (odvisne spremenljivke) na 

osnovi dveh ali več prediktorjev (neodvisnih spremenljivk). Za razliko od linearne 
regresije logistična ne zahteva linearnosti povezanosti s kriterijem, homoscidastičnosti 
in normalne porazdelitve napake. Ker je priklic definiran z dvema kategorijama 
(prikliče ali ne-prikliče), je zato ta metoda primernejša. Z logistično regresijo namreč 
napovedujemo dihotomno odvisno spremenljivko na osnovi ene ali več intervalnih 
neodvisnih spremenljivk (Sočan 2004). 

Za grupiranje blagovnih znamk v skupine glede na zaznan ugled in drugih 
karakteristik različnih blagovnih znamk kave smo uporabili grozdno (klastrsko) analizo 
(metodo razvrščanja v skupine). Ta združi enote, ki so si glede na izbrane karakteristike 
podobne, in jih razvrsti v skupine.  
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Skozi celotno raziskavo smo podatke tudi opisno (deskriptivno) analizirali. Za 
intervalne spremenljivke to pomeni, da smo izračunali povprečno oceno (M), standardni 
odklon (SD), mediano (Me) in modus (Mo). Da bi bolje razumeli te statistike, jih bomo 
na kratko opisali (Pfajfar in Arh 1998): 

- Mediana ali središčnica je kvantil, ki ustreza kvantilnemu randu P = 0,50 in je 
definirana z lego vrednosti. To pomeni, da je mediana vrednost, ki vse enote 
populacije razdeli na dva enaka dela po številu enot, od tega jih ima polovica 
manjšo ali mediani enako vrednost spremenljivke, polovica pa večjo. 

- Modus ali gostiščica je najpogostejša vrednost spremenljivke. Uporaba te 
centralne tendence je smiselna pri obsežnih podatkih, kjer imamo zagotovo več 
enot enake vrednosti. Pri asimetričnih porazdelitvah modus boljše odraža 
gostitev vrednosti spremenljivke kot mediana. Njegova slaba stran je, da se 
lahko zgodijo primeri, ko imamo več modusov (v naši raziskavi smo v takšnih 
primerih prikazali najnižji modus). 

- Aritmetična sredina ali povprečje (povprečna vrednost) je najbolj pogosto 
uporabljena srednja vrednost. Izračunavamo jo lahko le za številske 
spremenljivke. Primerna je predvsem za homogene populacije, kjer moremo 
predpostavljati, da je variiranje posameznih vrednosti okoli te srednje vrednosti 
rezultat posamičnih vplivov.  

- Standardni odklon je mera variabilnosti, gre za kvadratno sredino. Izračunamo 
ga kot koren iz povprečja kvadratov odklonov posamezne vrednosti 
spremenljivke od njenega povprečja. SD posredno odraža primernost 
aritmetične sredine kot reprezentanta vrednosti spremenljivke. Nizka vrednost 
SD v primerjavi z M odraža bolj homogeno populacijo in obratno. Prej opisana 
normalna distribucija je definirana z M in SD. 

Pri podatkih na ordinalnem in nominalnem nivoju smo uporabili samo relevantne 
mere srednje vrednosti, npr. modus.  

V nekaterih primerih smo primerjali povprečja dveh različnih skupin, za kar smo 
uporabili t-test za neodvisne vzorce. Pri tej inferenčni statistiki uporabljamo neodvisno 
spremenljivko kot tisto, na podlagi katere se podatke grupira, odvisno spremenljivko pa 
se primerja in ima vlogo t.i. testne variable (Argyrous 2005).  

3.4.6 Rezultati in interpretacija (ugotovitve) 

Poglavje smo zaradi večje preglednosti razdelili v pet podpoglavij.  

a) V podpoglavju Zavedanje (priklic in prepoznavanje) znamk kave na trgu 
Slovenije se ukvarjamo samo z zavedanjem proučevanih 24 znamk kave v 
Sloveniji. 
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b) V podpoglavju Image znamk kave na trgu Slovenije smo se podobno posvetili 
resursom ugleda slovenskih kav. 

c) Tretje podpoglavje (Opredelitev tržnih pozicij znamk kave na trgu Slovenije) 
obravnava tržne deleže v povezavi s pogostostjo nakupa, zadovoljstvom, in 
drugimi koncepti, vezanimi na življenjski stil kupcev. 

d) Naslednje podpoglavje (Primerjava konceptov) povezuje proučevane koncepte 
v zaključeno celoto, obravnava temeljno hipotezo in teze naloge, ter z 
modelom prikaže povezave proučevanih konceptov. 

e) Zadnje poglavje (Prednosti in slabosti znamke kave proučevane organizacije) 
se posveča specifičnim ugotovitvam raziskave, vezane na kavo Franck. 

f) Preden predstavimo rezultate vezane na zavedanje blagovne znamke, 
predstavljamo  za našo raziskavo relevantno strukturo udeležencev glede na 
njihovo pogostost pitja kave. V spodnji sliki in tabeli so prikazani podatki, 
zbrani z vprašanjem 1 (Kako pogosto pijete kavo?). 

Slika 3.6 Frekvenčna porazdelitev udeležencev glede na pogostost pitja kave 
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Tabela 3.5 Deskriptivni podatki o pogostosti pitja kave med udeleženci 

Postavke N10 Odstotek 
(%) 

Veljavni 
odstotek11 (%) 

1 Večkrat dnevno 95 45,0 45,0 
2 Enkrat dnevno 61 28,9 28,9 
3 Nekajkrat na teden 12 5,7 5,7 
4 Enkrat tedensko 5 2,4 2,4 
5 1-3 krat na mesec 9 4,3 4,3 
6 Sploh ne pijem kave 29 13,7 13,7 
Manjkajoči podatki 0 0  
Skupaj 211 100,0 100,0 
 
Rezultati kažejo na velik delež rednih pivcev kave (več kot 70 % jih kavo pije vsaj 

enkrat dnevno) in na majhen (13,7 %) delež tistih, ki kave sploh ne pijejo. 
Zanimivo je ugotoviti, kakšne so lastnosti udeležencev, ki bolj pogosto pijejo kavo 

v primerjavi z drugimi skupinami pivcev. Zato smo preverili socialno-ekonomske 
karakteristike in jih zbrali v spodnji tabeli.  

                                                 
10 Numerus. 
11 Veljavni odstotek se nanaša na delež glede na vse podane odgovore, z izpuščenimi manjkajočimi 
podatki. 
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Tabela 3.6 Socialno-ekonomske značilnosti glede na pogostost pitja kave 

 Pogosti pivci Občasni pivci Nepivci 

Spol  N12 Veljaven 
odst.13 (%) N14 Veljaven 

odst. (%) N15 Veljaven 
odst. (%)

Moški 78 53,6 5 35,7 14 48,3 
Ženske 90 46,4 9 64,3 15 51,7 
Starostne skupine       
10-19 let 19 11,3 4 28,6 15 51,7 
20-29 let 33 19,6 2 14,3 4 13,8 
30-39 let 31 18,5 3 21,4 3 10,3 
40-49 let 31 18,5 3 21,4 2 6,9 
50-59 let 27 16,1 1 7,1 2 6,9 
60-75 let 27 16,1 1 7,1 3 10,3 
Status zaposlitve        
Zaposlen v podjetju 72 43,1 3 21,4 3 10,3 
Zaposlen v javnem 
sektorju 24 14,4 0 0 4 13,8 

Samozaposlen (v d. 
o. o., s. p.) 8 4,8 2 14,3 4 13,8 

Študent/ka 18 10,8 3 21,4 1 3,4 
Dijak/inja 15 9,0 3 21,4 14 48,3 
Kmet 1 0,6 0 0 0 0 
Gospodinja 0 0 0 0 0 0 
Upokojenec 25 15,0 2 14,3 2 6,9 
Nezaposlen 4 2,4 1 7,1 1 3,4 
Drugo 0 0 0 0 0 0 
Izobrazba        
Nedokončana 
osnovna šola 0 0 0 0 0 0 

Osnovna šola 1 0,6 1 7,7 0 0 
Poklicna šola 24 14,4 2 15,4 13 46,4 
Štiriletna srednja 
šola 22 13,2 0 0 2 7,1 

Višja šola 71 42,5 7 53,8 9 32,1 
Visoka šola 23 13,8 0 0 1 3,6 
Magisterij, 
specializacija 23 13,8 2 15,4 3 10,7 

Doktorat 3 1,8 1 7,7 0 0 

                                                 
12 Numerus. 
13 Veljavni odstotek se nanaša na delež glede na vse podane odgovore, z izpuščenimi manjkajočimi 
podatki. 
14 Numerus. 
15 Numerus. 
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Ugotavljamo, da je med pogostimi pivci kave več moških kot žensk, hkrati pa rahlo  
prevladujejo mladi med 20. in 29. letom, zaposleni v podjetjih, javnem sektorju,  
upokojenci, in tisti s končano višjo šolo. Zelo malo je pivcev kave v starostni skupini 
med 10 in 19 let. Nasprotno pa se v starostni skupini med 20 in 29 let potrošnja kave 
občutno poveča in se v višjih starostnih skupinah ustali.  

Skupina občasnih pivcev kave je zelo majhna, čemur lahko verjetno pripišemo 
nekoliko večje razlike glede na spol udeležencev. Med občasnimi pivci prevladujejo 
predvsem mladi. Med temi je tudi največ tistih, ki kave sploh ne pijejo.  

Na osnovi navedenega ugotavljamo, da ljudje večinoma pričnejo s pitjem kave po 
dvajsetem letu (več kot polovica nepivcev je namreč v prvi starostni kategorijo do 20 
let); vendar glede na zbrane podatke ne moremo natančneje določiti starostne meje, saj 
le-ti niso segmentirani po letih, temveč po starostnih skupinah. 

Zavedanje blagovne znamke: priklic, prepoznavanje 

V tem poglavju bomo predstavili rezultate analiz podatkov tistih delov anketnega 
vprašalnika, s katerimi smo merili priklic in prepoznavo blagovne znamke. 
Osredotočamo se zgolj na ti dve komponenti, primerjave z drugimi koncepti bomo 
obdelali v naslednjih poglavjih. 

Kot ugotavlja Keller (1998), je prvi pogoj za ustvariti ugled znamke, da mora le-ta 
biti zapisana v spominu in da je z njo moč enostavno povezati več (pozitivnih) 
informacij v smislu asociacij znamke. Priklic in prepoznavanje blagovne znamke sta 
pomembni komponenti, s katerimi lahko proučimo zapis blagovne znamke v spominu 
posameznika. 

V literaturi se pojavlja več različnih pojmovanj in klasifikacij znotraj zavedanja 
blagovne znamke (nekaj smo jih predstavili v teoretičnem delu naloge). V empiričnem 
delu uporabljamo naslednji model: 

Zavedanje blagovne znamke: 

a) Spontani (prvi) priklic blagovne znamke: udeleženec spontano (brez pomoči 
spraševalca) izpostavi prvo blagovno znamko, ki se je spomni. 

b) Priklic blagovne znamke: udeleženec brez pomoči spraševalca navede še druge 
blagovne znamke, ki se jih spomni. 

c) Prepoznavanje blagovne znamke: spraševalec udeležencu iz seznama prebere 
imena konkretnih blagovnih znamk, udeleženec pa pove, katere prepozna (se jih 
spomni). 

Najprej nas je zanimalo, kakšna sta spontani priklic in priklic blagovnih znamk 
kave v Sloveniji. Analizirali smo frekvence in odstotke priklica, ki smo jih zbrali z 
vprašanjem 2 (Katera znamka vam prva pride na misel, ko pomislite na mleto kavo? To 
pomeni, da ni potrebno, da ste jo kdaj že dejansko pili ali kupili. (Primer: »Če pomislim 
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na avto, se najprej spomnim na BMW«)) in vprašanjem 3 (In katerih drugih znamk 
mlete kave se še spomnite? To pomeni, da ni potrebno, da ste jo dejansko že kdaj pili ali 
kupili.). Upoštevali smo, da blagovne znamke, ki jo je posameznik spontano priklical 
(Vpr. 2), ni ponovno priklical (Vpr. 3). Rezultati so predstavljeni v sledeči sliki. 

Slika 3.7 Priklic blagovnih znamk kave v Sloveniji 

 
Večina ljudi (160 oz. 78 % udeležencev) najhitreje spontano prikliče (ta znamka 

jim prva pride na misel) blagovno znamko Barcaffe; ostale vrste kave pa imajo veliko 
nižje frekvence spontanega priklica (Nescafe na drugem mestu s 'komaj' 6,3 %). Kava 
Franck je po odstotkih spontanega priklica na tretjem mestu (4,9 %), sledita Illy (2,9 %) 
in Jacobs (2,4 %).  

Pri merjenju priklica (teh znamk se poleg spontano priklicane še spomnijo) je 
največji priklic dosegla Jacobs kava (40,3 %), sledijo Nescafe (29,4 %), Franck       
(22,3 %), Santana (19,4 %) ter Barcaffe (16,6 %). 

Iz grafa je razvidno, da je Barcaffe edina blagovna znamka, pri kateri je jakost 
spontanega priklica občutno večja od samega priklica. Razlog za to je verjetno v tem, da 
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jo večina ljudi prikliče kot prvo. Z drugimi besedami, ko ljudje pomislijo na mleto kavo, 
je prva asociacija Barcaffe.   

V kasnejših analizah smo podatke drugega (spontani priklic) in tretjega (priklic) 
vprašanja združili, saj so tako podatki bolj relevantni za primerjavo z drugimi 
proučevanimi koncepti. Predvidevamo, da kdor blagovno znamko kavo spontano 
prikliče, jo lahko hkrati tudi prikliče (čeprav tega v vprašalniku nismo posebej označili, 
t.j, ko je nekdo blagovno znamko spontano priklical, le-te pri priklicu nismo več 
označili).  

Nadalje nas je zanimalo prepoznavanje blagovne znamke. Udeležencem smo 
našteli imena večine blagovnih znamk kave, ki so prisotne na Slovenskem trgu, in jih 
vprašali, katere poznajo (Vprašanje št. 4: »Ljudje se navadno ne spomnimo vsega takoj. 
Sedaj vam bom prebral/-a nekaj znamk mlete kave, vi pa mi prosim povejte, katere od 
njih poznate, pa čeprav samo po imenu. To pomeni, da ni potrebno, da ste jo že kdaj 
dejansko pili ali kupili.«). Odstotki prepoznavanja so predstavljeni v spodnji sliki.  

Slika 3.8 Odstotek udeležencev, ki so prepoznali določeno blagovno znamko kave  

 
Znamke Barcaffe, Nescafe in Jacobs so visokoprepoznavne – vse tri je namreč 

prepoznalo več kot 90 % udeležencev (Barcaffe recimo 208 udeleležencev oz. 98,6 %). 
Visoko prepoznavnost imajo tudi kave Franck (78,2 %), Santana (74,4 %), Loka kava 
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(63,5 %) in Tuš Zlata kava (60,7 %), saj jih prepozna več kot polovica udeležencev. 
Kavi Tuš in Minas sta na meji 50-odstotnega praga prepoznavnosti. Ostale blagovne 
znamke kav so v Sloveniji manj prepoznane. 

Koncept poznavanja blagovne znamke predvideva tako priklic (v našem primeru 
spontani priklic in priklic) kot prepoznavanje le-te, zato je za celostno razumevanje 
poznavanja blagovnih znamk kav v Sloveniji ključno, da oba koncepta med seboj 
primerjamo. Povprečen udeleženec je v anketnem vprašalniku priklical skoraj 3 vrste 
kave (M=2,7) prepoznal pa je dobrih sedem kav (M=7,13). Primerjava po posameznih 
blagovnih znamkah je prikazana v spodnji sliki. Blagovne znamke so razporejene 
padajoče glede na skupno vrednost priklica in prepoznavanja. V kategoriji priklic so 
združeni podatki spontanega priklica in priklica. 

Slika 3.9 Primerjava odstotkov prepoznavanja in priklica blagovnih znamk kav 
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Ugotavljamo, da je korelacija med stopnjo priklica in prepoznavanja visoka in 
statistično pomembna (rpriklic, prepoznavanje=0,817, p<0,01). Povezanost priklica in 
prepoznavanja je pričakovana, saj sta oba povezana z razpoznavnostjo blagovne 
znamke. Seveda velja, da tiste blagovne znamke, ki jih udeleženec sam prikliče, hkrati 
tudi prepozna, vendar potrošniki navadno prepoznajo več blagovnih znamk, kot jih 
lahko prikličejo, zato korelacija ni popolna (r<1). 

Ugotavljamo tudi, da je razlika med prepoznavanjem in priklicem pri blagovni 
znamki Barcaffe, ki je v Sloveniji najbolje priklicana in prepoznana blagovna znamka 
kave, minimalna (le dobro 5-odstotno višja prepoznavanje od priklica). Predvidevamo, 
da je znamka globoko zasidrana v spominu uporabnikov. Pri ostalih znamkah pa je 
stopnja prepoznavanja občutno višja od stopnje priklica. Ljudje te kave poznajo (in jih 
zato prepoznajo, če slišijo ime), samostojno pa jih težje prikličejo, kar govori o tem, da 
ostale blagovne znamke v primerjavi z Barcaffejem še niso dosegle globokega sidranja 
v spominu potrošnikov.  

Image znamk kave na trgu Slovenije 

Image ali ugled je celostna podoba, ki si jo oseba (dajalec imagea) ustvari o nekem 
objektu (nosilec imagea), s katerim se sooči na kakršenkoli način (Snoj in Gabrijan, 
2008). Image sodi med najpomembnejše marketinške resurse, ki so pozitivno povezani s 
tržno in finančno uspešnostjo podjetja (Gabrijan, Milfelner in Snoj 2005; Snoj, 
Milfelner in Gabrijan 2007). Podobno kot pri definiciji zavedanja blagovnih znamk, tudi 
za image v strokovni literaturi najdemo mnogo definicij (različne koncepte smo 
predstavili v teoretičnem delu naloge). V nalogi uporabljamo za image (ugled) znamk 
izdelkov in podjetja tudi izraz 'resursi ugleda'.  

Zanima nas, kako udeleženci naše raziskave pojmujejo ugled blagovne znamke 
kave. Vprašali smo jih (Vpr. št. 5): Kaj razumete pod pojmom ugledna blagovna 
znamka? Označite v kolikšni meri se navedeni pojmi oz. trditve po vašem mnenju 
navezujejo na ugled blagovne znamke. [okus; kvaliteta; da je znamka s tradicijo; da 
ima dolgotrajen poživljajoč učinek; da je dobre arome; da je kava zelo poznana; cena; 
da mi priporoči prijatelj; da je oglaševana; pretekle izkušnje; poreklo izdelka.]Pri tem 
pomeni: 1 – sploh se ne navezuje na ugled blagovne znamke, 7 – popolnoma se 
navezuje na ugled blagovne znamke. Deskriptivne rezultate prikazujemo v sledeči tabeli 
in sliki.  
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Tabela 3.7 Deskriptivne statistike za spremenljivke v zvezi z ugledom blagovne 

znamke 

Postavka N16 Manjkajoči 
podatki M17 Me18 Mo19 SD20 

Okus 211 0 5,96 6 7 1,29 
Kvaliteta 211 0 5,83 6 7 1,47 
Da je znamka s tradicijo 210 1 5,11 5 7 1,77 
Da ima dolgotrajen 
poživljajoč učinek 

210 1 4,2 5 5 2,01 

Da je dobre arome 211 0 5,94 6 7 1,36 
Da je kava zelo dobro 
poznana 

210 1 5,06 5,5 7 1,94 

Cena 210 1 4,5 5 6 2,01 
Da mi priporoči prijatelj 208 3 3,92 4 5 1,94 
Da je oglaševana 211 0 4,15 4 5 2,02 
Pretekle izkušnje 210 1 5 6 7 2,12 
Poreklo izdelka 211 0 4,46 5 5 2,03 

 
Modus (najpogostejša ocena) je pri šestih postavkah najvišji (7). To pomeni, da so 

okus, kvaliteta, znamka s tradicijo, dobra aroma, dobro poznana kava in pretekle 
izkušnje s kavo za udeležence še posebej pomembne postavke, ki določajo ugled 
blagovnih znamk kave. 

Prikazali smo še grafični prikaz aritmetičnih sredin merjenih postavk: 

                                                 
16 Numerus. 
17 Aritmetična sredina. 
18 Mediana. 
19 Modus. 
20 Standardna deviacija. 
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Slika 3.10 Aritmetične sredine spremenljivk, ki se navezujejo na ugled blagovne 

znamke 

 

Rezultati kažejo, da so vse značilnosti ugleda povprečno ocenjene višje od srednje 
vrednosti. To pomeni, da vse značilnosti pomembno prispevajo h graditvi ugleda 
blagovne znamke. 

Kljub temu, so nekatere značilnosti bolj izpostavljene. Najvišjo povprečno oceno so 
dobili: okus, aroma, kvaliteta in izkušnje s kavo. Vse se nanašajo na individualno 
izkušnjo udeležencev z blagovno znamko. Zanimivo je, da so za udeležence kot 
značilnosti ugleda najpomembnejše karakteristike, ki se povezujejo z uživanjem 
(potrošnjo) kave. Značilnosti ugledne kave se torej glede na zaznave potrošnikov v večji 
meri nanašajo na njen kulinaričen pomen (okus, aroma, kakovost), in ne – kot bi morda 
pričakovali – na oglaševanje, poreklo ipd. Najmanj pomembne značilnosti ugleda so po 
mnenju udeležencev oglaševanje znamke ter priporočila prijateljev. To pomeni, da je 
predvsem individualna izkušnja s kavo pomemben indikator njenega ugleda.  

Ko smo izluščili značilnosti, ki ugled definirajo, nas je zanimalo tudi, kakšen ugled 
imajo različne blagovne znamke kave v slovenskem prostoru, kar smo merili z 
vprašanjem 6. Udeleženci so na lestvici od 1 do 7 (7 – zelo ugledna blagovna znamka, 1 
– sploh ni ugledna, 0 – ne poznam) ocenjevali, kako ugledna se jim zdi vsaka od 
navedenih blagovnih znamk kave. Rezultate prikazujemo v spodnji tabeli in grafu. 
Prikazani so rezultati za blagovne znamke kav, ki so jih udeleženci poznali, in so zato 
lahko ocenili njihov ugled. Primerjalno prikazujemo tudi rezultate ocenjenega ugleda 
pri vseh udeležencih, to je skupni zbir vseh ocen, tudi odgovorov tistih, ki posamezne 
znamke niso ocenili. 
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Tabela 3.8 Deskriptivni podatki za zaznan ugled blagovnih znamk kave 

Poznavalci blagovne znamke Vsi udeleženci Postavka 
M21 SD22 Mo23  M24 SD25 Mo26  

1 Barcaffe 6,25 1,084 7 6,22 1,164 7 
2 Nescafe 5,74 1,183 6 5,30 1,901 7 
3 Jacobs 5,52 1,146 5 5,13 1,803 6 
4 Illy 5,48 1,720 7 2,67 2,994 5 
5 Lavazza 5,01 1,564 5 1,78 2,578 0 
6 Santana 4,31 1,356 4 3,27 2,195 0 
7 Franck 4,89 1,513 5 3,66 2,497 0 
8 Loka kava 3,90 1,451 4 2,30 2,223 0 
9 Cremcaffe 4,16 1,588 4 1,86 2,328 0 
10 Mercator 3,49 1,667 4 1,52 2,052 0 
11 Zamorček 3,81 1,843 3 1,73 2,271 0 
12 Tropic 3,34 1,405 4 1,01 1,722 0 
13 Delikatesa 3,56 1,618 3 0,57 1,460 0 
14 Doncafe 4,16 1,686 3 1,09 2,022 0 
15 Gloria 2,83 1,642 1 0,16 0,758 0 
16 Grandos 3,32 1,524 3 0,35 1,125 0 
17 Minas 4,23 1,565 5 1,94 2,362 0 
18 Portocaffe 3,26 1,522 4 0,29 1,037 0 
19 Tropica (Spar) 3,45 1,653 4 0,77 1,632 0 
20 Buoncaffe 3,00 1,588 3 0,34 1,090 0 
21 Samba 2,54 1,664 1 0,16 0,730 0 
22 Tuš Zlata Kava 3,71 1,558 4 2,11 2,183 0 
23 Segafredo 4,11 1,580 5 1,09 1,990 0 
24 Takuba (Spar) 2,85 1,676 1 0,18 0,794 0 

Opomba: poznavalci blagovne znamke so tisti udeleženci, ki so ugled ocenili, ker 
blagovno znamko kave poznajo. V kategoriji vseh udeležencev so poleg poznavalcev 
kave vključeni tudi tisti udeleženci, ki kave ne poznajo (odgovor 0 – blagovne znamke ne 
poznam). 

Zanimivo je, da ugleda 19 blagovnih znamk kave večina udeležencev ni mogla 
oceniti, kajti modus, torej najpogosteje izbrana ocena, je bil pri le-teh 0. Podatek govori 
o tem, da večine blagovnih znamk uporabniki ne poznajo dovolj dobro, da bi ocenjevali 
njihov ugled.  

                                                 
21 Povprečna ocena. 
22 Standardna deviacija. 
23 Modus. 
24 Povprečna ocena. 
25 Standardna deviacija. 
26 Modus. 
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Če torej primerjamo povprečne ocene ugleda tistih udeležencev, ki so kavo poznali, 
s povprečnimi ocenami vseh udeležencev, zaradi visokega odstotka odgovorov 0 
dobimo velike razlike, ki so prikazane v naslednji sliki. 

Slika 3.11 Povprečna ocena zaznanega ugleda različnih blagovnih znamk kave v 

Sloveniji  

Opomba: Udeleženci so ugled ocenjevali s pomočjo lestvice, pri čemer 7 pomeni zelo 
ugledna blagovna znamka, 1 pomeni sploh ni ugledna, 0 pomeni ne poznam bz. 
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Rezultati vseh udeležencev kažejo, da je najbolj ugledna blagovna znamka kave v 
slovenskem prostoru Barcaffe (M=6,22), sledita Nescafe (M=5,30) in Jacobs (M=5,13). 
Kava Franck (M=3,66) je ocenjena kot ugledna blagovna znamka, vendar ne dosega 
najvišjih vrednosti.  

Pri analizi odgovorov tistih, ki posamezno znamko poznajo, in lahko zato o njej 
podajo kompetentno mnenje glede ugleda (primerjava v zgornji tabeli in grafu), 
ugotavljamo, da se povprečne ocene ugleda velikega števila blagovnih znamk kave 
spremenijo, in sicer zvišajo glede na ocene vseh udeležencev. Kljub temu najvišje ocene 
še vedno dosegajo Barcaffe (6,25), Nescafe (5,74) in Jacobs (5,52). Pri ostalih znamkah 
se ocene ugleda še bolj občutno zvišajo, pri Illyju recimo iz 2,67 na 5,48. Kava Franck 
doseže ob merjenju odgovorov tistih, ki kavo poznajo, povprečno oceno zaznanega 
ugleda 4,89.  

Primerjavo imagea blagovnih znamk z drugimi raziskovanimi koncepti smo 
obdelali v posebnem poglavju. 

Tržne pozicije različnih blagovnih znamk kave 

Strokovna literatura navaja tržne deleže za nekatere izbrane blagovne znamke 
(Barcaffe, Tropic, Santana, Loka, Franck, Cremcaffe) (Turjan, 2006), podrobnosti o 
ostalih tržnih deležih pa so povečini raziskane le v interno naročenih raziskovalnih 
gradivih posameznih podjetij in so kot take tajne oz. nimamo dovoljenja za njihovo 
objavo. Iz tega razloga žal ne moremo narediti celostne raziskave s področja tržnih 
deležev vseh 24 blagovnih znamk kave, ki jih proučujemo v magistrskem delu. Uspeli 
smo pridobiti interne podatke podjetja Franck, ki tržne deleže za nekatere znamke 
razporeja kot je prikazano v spodnji tabeli. Zaradi pomanjkanja podatkov je naša analiza 
zato omejena le na osem blagovnih znamk. Poleg tržnih deležev v pričujočem poglavju 
analiziramo še vzroke za nakup kave, pogostost nakupa posameznih kav, dodali pa smo 
še primerjavo s trenutnimi tržnimi cenami kave v trgovinah.  

Zanimala nas je povezava med izmerjenim ugledom znamke, priklicem, 
prepoznavo in njenim tržnim deležem na slovenskem trgu.  
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Tabela 3.9 Statistike tržnega deleža, cene, ugleda, priklica in prepoznavanja 

Znamka Splošni tržni 
delež (%) 

Cena27 (€) Ugled 
(M28) 

Priklic 
(%) 

Prepoznavanje 
(%) 

Barcaffe  58 0,79 6,25 93,3 98,6 
Tuš (BZ) 5,3 0,42 3,71 15,8 60,7 
Santana 4,8 0,75 4,31 20,1 74,4 
Loka 4,8 0,74 3,90 16,7 63,5 
Jacobs 4,1 0,81 5,52 43,1 91,9 
Tropic 3 0,56 3,34 2,4 34,6 
Franck 2,4 0,73 4,89 27,3 78,2 
Doncaffe 1 0,72 4,16 4,3 29,9 
 
Zavedanje blagovne znamke Barcaffe je skladno s prevladujočim tržnim deležem 

na slovenskem trgu kav, namreč, to je blagovna znamka, ki je  najbolje priklicana (93,3 
%) in prepoznana (98,6%). Visoki odstotki priklica in prepoznavanja Barcafeja kaže na 
močno zakodirano informacijo v mislih (podzavesti) potrošnika, kar je možno doseči z 
učinkovitim marketinškim spletom. Na osnovi raziskav drugih avtorjev (Keller 1998, 
53) lahko predpostavimo, da ob tem dosegajo relativno visoke marže, kar posledično 
omogoča vlaganje v blagovno znamko in potrošnike. V marketinškem smislu to med 
drugim kaže na to, da bi bilo tako močno blagovno znamko na kratki rok zelo težko 
oslabiti ali jo uničiti, konkurenti pa bi za dosego takega položaja morali vložiti velika 
sredstva v razvoj blagovne znamke, najti potrošnikom ustreznejšo formulo za okus ali 
morda celo spremeniti navade potrošnikov.  

Barcaffe ima pri nas največji splošni tržni delež (skoraj 60 %), in je zaznana tudi 
kot najbolj ugledna znamka kave (podobno so ugotavljali v raziskavi Valicona (PGM, 
2. poll 2008, n=2000), namreč, da je Barcaffe v Sloveniji najmočnejša znamka v 
absolutni konkurenci (ne samo med kavami) že od leta 2005). Po drugi strani pa splošni 
tržni delež nekaterih drugih blagovnih znamk in percepcija njegovega ugleda ne 
sovpadata popolnoma. Med blagovnimi znamkami kave, ki imajo visok ugled, poleg 
Barcaffeja izstopa še Jacobs. Za blagovno znamko Nescafe žal nimamo dostopnih 
podatkov o njenem tržnem deležu, ker ne sodi v kategorijo mlete kave. Jacobs ima 
visoko zaznan ugled navkljub občutno nižjemu tržnemu deležu, vendar pa ima na 
podlagi internega gradiva podjetja Franck zelo dobro kvaliteto, distribucijo in 
pozicioniranje, kar verjetno pripomore k zaznavam potrošnikov. Na osnovi Franckove 
interne analize konkurence in lastnega spremljanja slovenskega tržišča kav menimo, da 
je Jacobs prepoznavnost in dober ugled dosegel z močnimi oglaševalskimi kampanjami 

                                                 
27 Cene z dne 25. 3. 2009. Omejili smo se na največje trgovske centre v Mariboru (Mercator, Interspar, 
Tuš). Izračunali smo povprečno oceno za tiste, ki so dosegljive v 100-gramskem pakiranju (najpogostejše 
pakiranje). 
28 Povprečna ocena. 
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v preteklih letih. V njih so vključili (ugledne) znane Slovence (npr. igralko Mileno 
Zupančič), o čemer pričajo tudi rezultati raziskave GfK Gral Iteo (Gfk 2009) o vplivu 
znanih osebnostih v oglaševanju, ki kažejo na to, da si ljudje oglase (in posledično 
izdelke ter blagovne znamke) kjer nastopajo znane osebnosti bolj zapomnijo, bolj 
zaupajo, ter imajo večji vpliv na nakupne odločitve oglaševanega izdelka. 

Poleg tega pa obstajajo tudi blagovne znamke z relativno visokim tržnim deležem 
(če se osredotočimo na skupino kav brez vodilnega Barcaffeja) in relativno nizko 
zaznanim ugledom. Takšen primer so Loka kava, Tuš Zlata kava in Tropic. Predvsem 
slednji dve sta v primerjavi z ostalimi vrstami kave cenovno zelo ugodni, kar bi lahko 
bil razlog za njun visok splošni tržni delež v svoji skupini.   

Nadalje smo preučili dejavnike, ki vplivajo na nakup kave v Sloveniji. Udeležence 
smo povprašali o tem, kako pomembni so nekateri dejavniki zanje, ko se odločajo za 
nakup mlete kave. Analizirali smo vprašanje 7 (Kako pomembni so naslednji dejavniki 
za vas osebno, ko se odločate za nakup mlete kave za domačo uporabo? 1 – pomeni, 
sploh mi ni pomembno ter 7 – pomeni, zelo mi je pomembno pri nakupu mlete kave, 0 –
pomeni, ne vem.). Rezultati analize so prikazani v spodnji tabeli in sliki. 

Tabela 3.10 Deskriptivni podatki – dejavniki, pomembni za nakup kave 

Postavka N29 Manjkajoči
podatki M30 Me31 Mo32 SD33 

Okus. 207 4 6,32 7 7 1,42 
Kvaliteta. 206 5 6,21 7 7 1,38 
Da je znamka s tradicijo. 207 4 4,43 5 5 1,97 
Da ima dolgotrajen poživljajoč 
učinek. 205 6 4,67 5 6 1,91 
Da je dobre arome. 207 4 6,08 7 7 1,41 
Da je kava zelo dobro poznana. 205 6 3,96 4 5 2,05 
Cena. 207 4 3,94 4 1 2,10 
Da mi jo priporoči prijatelj. 206 5 3,73 4 1 1,94 
Da je oglaševana. 207 4 3,32 3 1 1,92 
Pretekle izkušnje. 207 4 5,39 6 7 1,91 
Poreklo izdelka. 206 5 4,1 4 5 2,12 
Da ima skuhana primerno peno. 207 4 4,69 5 7 2,20 
Da je zelo drobno zmleta. 207 4 5,27 6 7 2,15 
Da je močno pražena. 207 4 3,39 4 4 2,00 

                                                 
29 Numerus. 
30 Povprečna ocena. 
31 Mediana. 
32 Modus. 
33 Standardna deviacija. 
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Slika 3.12  Aritmetične sredine dejavnikov, ki odločajo o nakupu kave za domačo 

uporabo 

 

Najbolj pomembna kategorija za nakup je okus izbrane blagovne znamke kave, 
sledijo kvaliteta, aroma in pretekle izkušnje s kavo. Ugotavljamo, da so za potrošnike 
najmanj pomembni dejavniki oglaševanost, močna praženost in priporočila prijateljev. 

Opazimo lahko, da je pri postavkah cena, poznanost, poreklo, pena in zmletost 
standardna deviacija podatkov, torej razpon odgovarjanja, večji od 2, kar je relativno 
visoko za 7-stopenjsko lestvico. Rezultat govori o razdeljenosti mnenj udeležencev. Pri 
ceni je seveda pričakovano, da obstajajo posamezniki, ki so pri nakupu bolj pozorni na 
ceno kot drugi. Pena in zmletost sta subjektivni kategoriji zaznave in verjetno sta za 
nekatere posameznike bolj, za druge pa manj pomembni, zato je razpon podatkov prav 
tako velik. Tudi poznanost in poreklo sta glede na naše rezultat kategoriji, kjer ni 
velikega konsenza med ljudmi o njuni pomembnosti pri odločanju za nakup kave. 

Nadalje smo preučili pogostost nakupa posamezne blagovne znamke kave v 
Sloveniji – Vpr. 8 (Kako pogosto kupujete mleto kavo iste znamke?). Odgovori na to 
vprašanje so bili kategorizirani glede na pogostost nakupa od 1 do 5. (1 - NIKOLI ne 
kupim kavo iste znamke = od 0 – 10 % nakupov kave kupim isto BZ kave, 2 – REDKO 
kupim kavo iste znamke = od 10 – 30 % nakupov kave kupim isto BZ kave, 3 - 
OBČASNO = od 30 – 60 % nakupov kave kupim isto BZ kave, 4 – POGOSTO = od 60 – 
90 % nakupov kave kupim isto BZ kave, 5 – VEDNO kupim kavo iste znamke = od 90 – 
100 % nakupov kave kupim isto BZ kave, X – Ne kupujem te znamke). V rezultatih smo 
upoštevali intervalno lestvico od nikoli do vedno, saj smo tako lahko izračunali tudi 
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povprečne ocene tega vprašanja. V interpretacijo rezultatov pa smo vključili poln 
pomen odgovorov. Rezultati so prikazani v spodnjih tabelah.  

Tabela 3.11 Deskriptivne statistike o pogostosti nakupovanja kave za vse 

udeležence 

 Postavka N34 Manjkajoči 
podatki M35 Me36 Mo37 SD38 

1 Barcaffe 197 14 3,57 4 5 1,78 
2 Nescafe 197 14 0,76 0 0 1,49 
3 Jacobs 197 14 0,52 0 0 1,20 
4 Illy 197 14 0,12 0 0 0,58 
5 Lavazza 197 14 0,07 0 0 0,45 
6 Santana 197 14 0,15 0 0 0,66 
7 Franck 197 14 0,42 0 0 1,13 
8 Loka kava 197 14 0,14 0 0 0,68 
9 Cremcaffe 197 14 0,07 0 0 0,39 
10 Mercator 197 14 0,12 0 0 0,66 
11 Zamorček 197 14 0,1 0 0 0,54 
12 Tropic 197 14 0,05 0 0 0,34 
13 Delikatesa 197 14 0,01 0 0 0,07 
14 Doncafe 197 14 0,07 0 0 0,40 
15 Gloria 197 14 0,01 0 0 0,07 
16 Grandos 197 14 0,02 0 0 0,17 
17 Minas 197 14 0,16 0 0 0,69 
18 Portocaffe 197 14 0,04 0 0 0,33 
19 Tropica (Spar) 197 14 0,04 0 0 0,33 
20 Buoncaffe 197 14 0,01 0 0 0,07 
21 Samba 197 14 0,01 0 0 0,07 
22 Tuš Zlata Kava 197 14 0,37 0 0 1,09 
23 Segafredo 197 14 0,01 0 0 0,10 
24 Takuba (Spar) 197 14 0,01 0 0 0,07 

 
Izračunane deskriptivne statistike pokažejo, da velike večine blagovnih znamk 

udeleženci sploh ne kupujejo. Pri večini vrst kave je bil namreč modus (najpogosteje 
izbrana vrednost) 0 (oz. X). Povprečja nakupov so bila zaradi tega zelo nizka, zato smo 
v nadaljnji analizi izločili odgovore 0, torej tiste, kjer blagovne znamke kave oseba ne 

                                                 
34 Numerus. 
35 Povprečna ocena. 
36 Mediana. 
37 Modus. 
38 Standardna deviacija. 
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kupuje. S tem smo se osredotočili na relevantne kupce blagovnih znamk posamezne 
kave. 

Tabela 3.12  Deskriptivne statistike o pogostosti nakupovanja kave (poznavalci   

blagovnih znamk) 

 Postavka N39 Manjkajoči 
podatki M40 Me41 Mo42 SD43 

1 Barcaffe 168 43 4,18 5,00 5 1,059 
2 Nescafe 47 164 3,19 3,00 2 1,227 
3 Jacobs 36 175 2,83 2,00 2 1,159 
4 Illy 9 202 2,56 2,00 2 1,130 
5 Lavazza 6 205 2,17 1,50 1 1,602 
6 Santana 11 200 2,64 2,00 2 1,120 
7 Franck 28 183 2,93 2,00 2 1,303 
8 Loka kava 10 201 2,70 2,00 2 1,494 
9 Cremcaffe 7 204 1,86 2,00 1 1,069 
10 Mercator 8 203 3,00 2,50 2 1,512 
11 Zamorček 8 203 2,50 2,00 2 1,195 
12 Tropic 4 207 2,25 2,50 3 0,957 
13 Delikatesa 1 210 1,00 1,00 1  
14 Doncafe 7 204 2,00 2,00 2 0,816 
15 Gloria 1 210 1,00 1,00 1  
16 Grandos 3 208 1,33 1,00 1 0,577 
17 Minas 11 200 2,82 3,00 3 1,079 
18 Portocaffe 3 208 2,33 2,00 1 1,528 
19 Tropica (Spar) 3 208 2,33 2,00 1 1,528 
20 Buoncaffe 1 210 1,00 1,00 1  
21 Samba 1 210 1,00 1,00 1  
22 Tuš Zlata Kava 23 188 3,17 3,00 3 1,114 
23 Segafredo 2 209 1,00 1,00 1 0,000 
24 Takuba (Spar) 1 210 1,00 1,00 1  

 
Ugotavljamo, da kupci kave Barcaffe le-to kupujejo najbolj pogosto (približno od 

60 do 90 % nakupov kave kupijo isto znamko). Povprečno oceno nad 3, ki predstavlja 
kategorijo občasno (30 do 60 % nakupov) imajo kave Tuš Zlata kava, Nescafe in 
Mercator. Ostale kave njihovi kupci kupujejo redkeje ali nikoli. Podatki kažejo, da 

                                                 
39 Numerus. 
40 Povprečna ocena. 
41 Mediana. 
42 Modus. 
43 Standardna deviacija. 
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slovenski trg kav obvladuje zelo majhno število blagovnih znamk, ostale pa potrošniki 
kupujejo zelo redko, oziroma obstaja za njih malo kupcev.  

V analizo smo primerjalno vključili tudi cene posameznih kav (z dne 25. 3. 2009). 
Omejili smo se na največje trgovske centre v Mariboru (Mercator, Interspar, Tuš). 
Izračunali smo povprečno oceno za tiste, ki so dosegljive v 100-gramskem pakiranju 
(najpogostejše pakiranje), in jih primerjali s pogostostjo nakupa.  

Slika 3.13 Primerjava pogostosti nakupa in povprečnih cen kave  
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Opomba: pogostost nakupa je bila ocenjena na lestvici od 1-5, vendar smo v prikaz 
vključili tudi število 0, kajti kave ocenjene s to vrednostjo udeleženci sploh ne kupujejo.  

Na sliki lahko vidimo primerjavo nakupovanja kave pri ljudeh, ki blagovno znamko 
kupujejo in pri vseh udeležencih – primerjava obeh pokaže velike razlike, zaradi česar 
smo za interpretacijo uporabili le podatke kupcev posameznih blagovnih znamk, saj so 
ti za našo raziskavo relevantni. 

Iz slike lahko razberemo, da pogostost nakupa kav različno variira glede na cene. 
Nakup je visok pri Barcaffeju, ki je sicer relativno draga kava, visok pa je tudi pri 
cenejših kavah, npr. Mercator ali Tuš Zlata Kava. Nekatere blagovne znamke imajo 
sicer relativno nizko ceno, a kljub temu glede na naše rezultate ne dosegajo visoke 
prodaje (Takuba, Delikatesa). 

Nadalje nas je zanimala stopnja zadovoljstva z določeno blagovno znamko. 
Udeležence smo prosili, da ocenijo zadovoljstvo z naštetimi vrstami kave; s 
šeststopenjsko lestvico (1- sploh nisem zadovoljen, 5 – popolnoma zadovoljen, 0 – ne 
morem oceniti) so ocenjevali le kave, ki jih poznajo (Vpr. 9: Kako ste zadovoljni z 
izbrano znamko kave?). Deskriptivne statistike so zbrane v spodnji tabeli. 
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Tabela 3.13 Deskriptivni podatki zadovoljstva z blagovnimi znamkami kave 

Blagovna znamka N44 Manjkajoči 
podatki M45 Me46 Mo47 SD48 

1 Barcaffe 165 46 4,65 5 5 0,56 
2 Nescafe 54 157 4,33 4,5 5 0,80 
3 Jacobs 35 176 4,17 4 4 0,66 
4 Illy 12 199 4,25 4,5 5 0,97 
5 Lavazza 6 205 3,67 4 5 1,51 
6 Santana 17 194 3,88 4 4 0,93 
7 Franck 31 180 4,13 4 5 0,81 
8 Loka kava 9 202 3,78 4 3 0,83 
9 Cremcaffe 7 204 4,14 4 5 0,90 
10 Mercator 9 202 3,56 4 2 1,33 
11 Zamorček 8 203 3,50 4 4 1,31 
12 Tropic 4 207 2,75 3 3 1,26 
13 Delikatesa 0 211     
14 Doncafe 7 204 4,14 4 4 2,54 
15 Gloria 0 211     
16 Grandos 2 209 3,00 3 2 1,41 
17 Minas 9 202 3,56 4 4 0,88 
18 Portocaffe 3 208 4,67 5 5 0,58 
19 Tropica (Spar) 2 209 3,50 3,5 3 0,71 
20 Buoncaffe 0 211     
21 Samba 0 211     
22 Tuš Zlata Kava 21 190 3,67 4 4 0,91 
23 Segafredo 1 210 3,00 3 3  
24 Takuba (Spar) 0 211     
 
Manjkajoči podatki v tabeli nakazujejo, da velik delež udeležencev težko ocenjuje 

paleto 24 različnih vrst kav. Očitno je, da potrošnik nima izkušnje s celotno ponudbo 
artiklov, ki so na trgu. Najmanj težav z ocenjevanjem so imeli ljudje z Barcaffe kavo.  

S kavo Barcaffe so udeleženci zelo zadovoljni (povprečna ocena 4,6 od 5). Višjo 
oceno je sicer dosegla kava Portocaffe (4,67), vendar je reprezentativnost odgovorov 
vprašljiva, saj so to znamko ocenjevali le trije ljudje. Visoko so udeleženci zadovoljni 
še s kavami Nescafe (4,33), Illy (4,25), Jacobs (4,17), Cremcaffe (4,14), Doncafe (4,14) 
in Franck (4,13). Najslabše je bila ocenjena kava Tropic (2,75).  

                                                 
44 Numerus. 
45 Povprečna ocena. 
46 Mediana. 
47 Modus. 
48 Standardna deviacija. 
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Pomembno je, da smo ugotovili visoko, pozitivno in  statistično pomembno 
povezanost zadovoljstva z blagovno znamko kave in njenega kupovanja. Namreč, 
izračunana korelacija je znašala rnakup, zadovoljstvo = 0,554; p<0,05. V našem primeru sta se 
koncepta izkazala za medsebojno povezana, torej lahko z večanjem zadovoljstva s kavo 
povečamo tudi njen nakup. Za večanje zadovoljstva pa je nujno, da poznamo življenjske 
navade povezane s pitjem kave. 

Udeleženci so na 7-stopenjski lestvici odgovarjali na vprašanja o svojih navadah, 
življenjskem slogu oz. stvareh, ki so posredno ali neposredno povezane s pitjem mlete 
kave (Vprašanje št. 10: V kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami, ki so 
posredno ali neposredno povezane s pitjem mlete kave: 1 – sploh se ne strinjam, 7 - 
popolnoma se strinjam, 0 - ne pijem kave.). Na nekatera od vprašanj so odgovorili samo 
tisti udeleženci, ki so pivci kave. Rezultate smo zbrali v spodnji tabeli. 

Tabela 3.14 Deskriptivne statistike – življenjski stil  

Postavka N49 Manjkajoči 
podatki M50 Me51 Mo52 SD

53 
1 Živim zdravo življenje. 206 5 4,72 5 5 1,44 

2 

Ko izbiram, kupujem kavo za 
doma, se odločam le za 
»najboljše« (okus, aroma..). 196 15 6,01 6 7 1,27 

3 
Rad kupujem kavo, ki jo 
dobro poznam. 201 10 6,21 7 7 1,20 

4 Rad preizkušam nove stvari. 202 9 4,50 5 7 1,85 

5 
Kulinarični užitki so zame 
zelo pomembni. 204 7 5,25 6 7 1,66 

6 
Vedno izbiram med 
najcenejšimi izdelki kave. 202 9 2,41 2 1 1,75 

7 
Ob pitju »moje« kave se 
dobro počutim. 186 25 6,16 7 7 1,24 

8 

Kavo rad pijem v družbi (s 
prijatelji, sodelavci, 
najdražjimi). 186 25 6,10 7 7 1,35 

9 
Težko pričnem dan brez 
skodelice kave. 185 26 4,78 6 7 2,39 
 
Rezultati kažejo, da udeleženci radi kupujejo kavo, ki jo dobro poznajo (M=6,21), 

in da se pri izboru ter nakupu kave za doma odločajo le za najboljše (M=6,01). 

                                                 
49 Numerus. 
50 Povprečna ocena. 
51 Mediana. 
52 Modus. 
53 Standardna deviacija. 
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Udeleženci tudi pravijo, da se ob pitju »svoje« kave dobro počutijo (M=6,16), ter da 
kavo radi pijejo v družbi (M=6,10). Najnižja povprečna ocena (M=2,41) je izmerjena pri 
trditvi 'Vedno izbiram med najcenejšimi izdelki kave'.  

Pri analizi poznavanja blagovnih znamk kave smo ugotovili, da večina udeležencev 
pozna le majhen spekter kav. Iz analiz njihovega življenjskega sloga je razvidno, zakaj 
je temu tako: radi kupujejo kavo, ki jo dobro poznajo. Iz tega lahko sklepamo, da 
povprečni kupec kave spozna določeno blagovno znamko, ki jo nato redno kupuje. Ker 
drugih znamk ne poznajo, jih tudi ne kupujejo in obratno, kar sklene krog. Hkrati 
menimo, da je velika ponudba blagovnih znamk kave verjetno nasičila majhen 
slovenski trg. Zaradi prenasičenosti se potrošniki težko znajdejo med izdelki in raje 
vztrajajo pri preizkušenih vrstah kave.   

Za konec nas zanima še, kdo je zadovoljni uporabnik kave. Izbrali smo vse 
udeležence, ki so vsaj z eno blagovno znamko zelo zadovoljni (Vprašanje št. 9: Kako 
ste zadovoljni z izbrano znamko mlete kave?) in jih primerjali s socio-demografskimi 
podatki in podatki o življenjskem stilu. 

Ugotavljamo, da tipičen zadovoljni uporabniki kave: 

- rad kupujejo kavo, ki jo dobro pozna; 
- ob pitju »svoje« kave se dobro počuti;  
- kavo pije vsaj enkrat dnevno; 
- je ženskega spola;  
- je zaposlen v podjetju; 
- ima višješolsko izobrazbo. 

Primerjava konceptov  

V prejšnjih poglavjih smo se ukvarjali z imageom in zavedanjem (priklic, 
prepoznavanje) blagovnih znamk kav v Sloveniji, s tržnimi deleži ter z dejavniki, ki 
vplivajo na nakup posamezne znamke. Zdaj želimo te koncepte povezati z nekaterimi 
drugimi komponentami, ki smo jih merili z vprašalnikom. Zanima nas namreč, če in v 
kolikšni meri sta image in zavedanje povezana s tržnim deležem, pogostostjo nakupa, 
cenami na trgu, poreklom kave ipd. 

Zanimala nas je primerjava priklica in prepoznavanja blagovnih znamk z ugledom 
(Vprašanje št. 6: Kako ugledne se vam zdijo navedene blagovne znamke kave? Pri tem 
pomeni: 7 – zelo ugledna blagovna znamka, 1 – sploh ni ugledna, 0 – ne poznam) in 
pogostostjo nakupa (Vprašanje št. 8: Kako pogosto kupujete mleto kavo iste znamke?) 
blagovne znamke. Rezultati so prikazani v spodnji sliki.  
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Slika 3.14 Primerjava odstotkov priklica, prepoznavanja in povprečnih vrednosti 

ugleda in pogostosti nakupa blagovne znamke54 
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Tako priklic kot prepoznavanje se pozitivno, visoko in statistično pomembno 

(rpriklic, ugled=0,815, p<0,01; rugled, prepoznavanje=0,839, p<0,01) povezujeta z zaznanim 
ugledom kave. Korelacija med priklicem in ugledom  je sicer nekoliko nižja od 
korelacije prepoznavanja in ugleda. V obeh primerih pa rezultat kaže na to, da ugled 
blagovne znamke pomembno vpliva na priklic in prepoznavanje kave v slovenskem 
prostoru oziroma obratno.  

Opozarjamo, da korelacijsko raziskovanje ni vzročno-posledično. V našem primeru 
lahko rečemo, da ljudje prej prikličejo in prepoznajo tiste blagovne znamke kave, ki so 
jih označili za bolj ugledne. Oziroma obratno, udeleženci blagovne znamke, ki jih 
prikličejo/prepoznajo, tudi bolje ocenijo glede ugleda. Zveza med ugledom in 
priklicem/prepoznavanjem je torej dvosmerna, saj gre za medsebojni vpliv vseh 
komponent.  

Kljub visoki povezanosti konceptov pa obstajajo na tržišču kav v slovenskem 
prostoru tudi izjeme. Zanimivo je, da imata velik ugled kavi Illy in Lavazza, vendar je 
njuna prepoznavanje veliko slabša od pričakovane na podlagi rezultata zaznanega 
ugleda. Višje prepoznavanje imajo nekatere druge kave (npr. Franck, Santana, Loka 

                                                 
54 Leva stran grafa predstavlja odstotke priklica/prepoznave, desna stran pa oceno ugleda (na lestvici od 1 
do 7) in oceno pogostosti nakupa (tudi od 1 do 7). Podatki so razporejeni padajoče glede na oceno ugleda 
blagovne znamke. 
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kava, Zamorček, Tuš Zlata Kava), čeprav njihov zaznan ugled nižji od tistega pri kavah 
Illy in Lavazza. Visok ugled blagovne znamke torej ne vodi nujno v njen 
priklic/prepoznavanje, čeprav bi glede na trend to pričakovali. 

Zanimala nas je tudi povezava med stopnjo ugleda, priklica in prepoznavanja ter 
pogostostjo nakupa blagovne znamke. Ugotavljamo, da so korelacije visoke in 
statistično pomembne (rugled, nakup=0,701 (p<0,01);  rprepoznavanje, nakup=0,851 (p<0,01);  
rpriklic, nakup=0,743 (p<0,01)).  

Če povzamemo, splošen ugotovljen trend je, da so priklic, prepoznavanje, ugled in 
nakup medsebojno povezani koncepti, ki so dvosmerno odvisni eden od drugega. Z 
našimi ugotovitvami smo torej potrdili naslednji tezi: 

- T1: Priklic znamke je pozitivno povezan z imageom znamke na trgu kave. Teza 
je potrjena. 

- T2: Prepoznavanje znamke kave je pozitivno povezano z imageom znamke na 
trgu kave. Teza je potrjena. 

Nadalje smo predvidevali, da se zavedanje blagovne znamke (priklic, 
prepoznavanje) občutno razlikuje pri uporabnikih in neuporabnikih (oz. pivcih in 
nepivcih) kave. Uporabniki so namreč v pogostem vizualnem in fizičnem stiku s kavami 
(nakup, priprava, uživanje kave). Zanimalo nas je, ali je povezanost med 
prepoznavanjem/priklicem pri pivcih močnejša kot pri nepivcih in zmernih pivcih kave. 
Uporabili smo vprašanje 1 (Kako pogosto pijete kavo?) in  udeležence glede na uporabo 
kave razdelili v tri skupine. V prvi so pivci kave (tisti, ki kavo pijejo večkrat dnevno, 
enkrat dnevno ali nekajkrat na teden). Drugo skupino sestavljajo zmerni pivci kave  (isti, 
ki jo pijejo enkrat na teden ali 1 do 3-krat na mesec). V tretji skupino so nepivci (tisti, ki 
kave sploh ne pijejo). Za socialno-ekonomske značilnosti glede na pogostost pitja kave 
glej Tabelo 3. Rezultate analize zavedanja blagovne znamke pri uporabnikih in 
neuporabnikih kave pa predstavljamo v naslednji sliki.  

Slika 3.15 Priklic, prepoznavanje in zaznava ugleda pri povprečnem (ne)pivcu kave 
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Povprečen pivec kave prikliče skoraj štiri blagovne znamke kave, prepozna pa jih 
skoraj enajst. Pri zmernih pivcih se trend obrne, saj prikličejo nekaj več znamk (3,4) kot 
pa jih prepoznajo (2,7). Zanimivo je, da nepivci prepoznajo več blagovnih znamk (7,9) 
kot zmerni pivci, med tem ko jih prikličejo približno enako število (2,8).  

Ugotavljamo, da pogostost pitja kave nima pomembnega vpliva na priklic blagovne 
znamke. Pri prepoznavanju se opažajo razlike v skupini zmernih pivcev, vendar zaradi 
nereprezentativnosti vzorca (zmernih pivcev je v našem vzorcu le 14) takega trenda ne 
moremo potrditi. 

Pri analizi korelacij med številom priklicev, prepoznavanj in zaznave ugleda 
ugotavljamo, da je povezava med njimi višja pri pivcih (rpriklic, prepoznavanje=0,734 
(p<0,01); rpriklic, ugled=0,735 (p<0,01); rugled, prepoznavanje=0,730 (p<0,01)) in zmernih pivcih 
(rpriklic, prepoznavanje=0,788 (p<0,01); rpriklic, ugled=0,730 (p<0,01); rugled, prepoznavanje=0,757 
(p<0,01)) kot pri nepivcih (rpriklic, prepoznavanje=0,806 (p<0,01); rpriklic, ugled=0,525 (p<0,01); 
rugled, prepoznavanje=0,525 (p<0,01)). Jasno pa je, da redni pivci kave prikličejo in 
prepoznajo največ blagovnih znamk kave. Dvosmerna povezava med priklicem, 
prepoznavanjem in ugledom je torej statistično pomembna tudi za vse te tri skupine.  

Ugotavljamo torej, da so povezave med priklicem, prepoznavanjem in imageom pri 
tistih, ki kave ne pijejo, bolj šibke kot pri pivcih kave. Z ugotovitvami smo torej potrdili 
naslednji tezi: 

- T3: Povezava med priklicem in imageom znamke je pri uporabnikih močnejša 
kot pri neuporabnikih kave. Teza je potrjena. 

 
- T4: Povezava med prepoznavanjem in imageom znamke je pri uporabnikih 

močnejša kot pri neuporabnikih kave. Teza je potrjena. 

Zanimala nas je tudi morebitna povezava priklica, prepoznavanja, ugleda in 
pogostosti nakupa pri domačih (Barcaffe, Santana, Loka kava, Mercator, Zamorček, 
Tropic, Delikatesa, Tropica, Tuš Zlata kava, Takuba) in tujih znamkah. Rezultate 
predstavljamo v naslednji sliki. 
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Slika 3.16 Priklic, prepoznavanje, ugled in pogostost nakupa pri domačih/tujih 
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Primerjava tujih in slovenskih blagovnih znamk kave pokaže nekatere razlike: višja 
je prepoznavanje, priklic in pogostost nakupov slovenskih vrst kave (verjetno zaradi 
visokega prepoznavanja Barcaffeja), v ugledu pa nekoliko prednjačijo kave tujega 
porekla.  

Navkljub temu pa t-test (Priklic: t=0,337, Sig=0,740; prepoznavanje: t=0,612, 
Sig=0,547; ugled: t=-0,706, Sig=0,488; kupovanje: t=1,317, Sig=0,201) ne pokaže 
statistično pomembnih razlik med tujimi in slovenskimi blagovnimi znamkami. To se 
sklada s prejšnjimi ugotovitvami, kjer so potrošniki povedali, da poreklo ni dejavnik, ki 
bi pomembno vplival na odločitev o  nakupu kave. 

Poglavje zaključujemo z naslednjo grafično predstavitvijo modela55 povezanosti, ki 
smo jo razvili na osnovi rezultatov analize. Ugotovili smo, da je blagovna znamka z 
visokim ugledom dobro priklicana/prepoznana, potrošniki pa se pogosteje odločajo tudi 
za njen nakup.  

Slika 3.17 Model dvosmerne povezanosti priklica, prepoznavanja, ugleda in 

pogostosti nakupa blagovne znamke 

 
 
 
 
 

                                                 
55 V model bi lahko povezali tudi komponento zadovoljstva z blagovno znamko, saj se le-ta visoko in 
statistično pomembno povezuje z ugledom blagovne znamke. Vendarle pa so povezave nekoliko nižje kot 
med koncepti ugleda, prepoznave, priklica in pogostosti nakupa. 
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S tem smo potrdili tudi temeljno hipotezo naloge: 

- Ht: Zavedanje znamke kave je pozitivno povezano z imageom znamke na trgu 
kave. Hipoteza je potrjena. 

Za konec predstavljamo še grupiranje blagovnih znamke kave v Sloveniji na 
podlagi priklica, prepoznave, nakupovanja, zadovoljstva in ugleda. Uporabili smo 
klastrsko analizo (razvrščanje v skupine), rezultat pa predstavljamo v sledečem 
dendrogramu.  

Slika 3.18  Drevo razvrščanja oziroma dendrogram za združevanje v skupine na 

podlagi priklica, prepoznavanja, pogostosti nakupa, zadovoljstva in 

ugleda 
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Ugotavljamo, da se na slovenskem prostoru blagovnih znamk kave, glede na 
merjene značilnosti, pojavljajo tri skupine kav: 

a) Barcaffe (številka 1) je pozicionirana precej drugače kot ostale kave, kar se je 
tudi pokazalo skozi celotno študijo: ima največji zaznan priklic, najboljše 
prepoznavanje, ugled in stopnjo pogostosti nakupovanja. Barcaffe se v tem 
smislu občutno razlikuje od ostalih kav in zato tvori svojo samostojno skupino. 
Lahko bi dejali, da je Barcaffe idealno pozicioniran v slovenski prostor. 

b) V drugo skupino sodijo kave z zaporednimi številkami 2, 3, 6 in 7 (Franck 
kava, Santana, Jacobs in Nescafe). To so kave, ki so se uvrstile za blagovno 
znamko Barcafe na merjenih konstruktih, vendar navkljub temu dosegajo 
dobro prepoznavanje, ugled, nakup itd. v slovenskem prostoru. V to skupino 
torej sodijo uspešne blagovne znamke, vendar še ne presegajo meje, ki bi jim 
omogočila »prestop« v prvo skupino k Barcaffeju.  

c) Preostali skupek blagovnih znamk kave je redkeje priklican, manj prepoznan, 
kupen in ugleden. Menimo, da te kave zaenkrat še ne predstavljajo resne 
konkurence drugi in prvi skupini kav v Sloveniji. 

Prednosti in slabosti znamk kave proučevane organizacije  

Po tem, ko smo osvetlili nekatere značilnosti s področja resursov ugleda in 
zavedanja blagovnih znamk kave v Sloveniji, se želimo natančneje posvetiti blagovni 
znamki Franck. 

Franck kava je po ugledu med proučevanimi blagovnimi znamkami na 6. mestu56 
(povprečna ocena 3,66 na sedemstopenjski lestvici), kar se sklada tudi s tržnim deležem, 
ki ga ta znamka zaseda (2,4 % delež). Kljub temu Franck kava po opravljeni metodi 
razvrščanja v skupine (dendrogram spodaj), sodi v višji ugledni razred kav.  

Takšno pozicioniranje kave glede na zaznan ugled je pomembna informacija za bolj 
ciljan marketing Franck kave. Kava namreč v očeh potrošnikov spada v višji ugledni 
razred kav na slovenskem tržišču – svojo pozicijo na trgu mora v prihodnosti zato 
utrditi med bolj prefinjenimi vrstami kave.  

                                                 
56 Če izvzamemo kategorijo Drugo, v kateri ni enotnega pojmovanja znamk. 
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Slika 3.19  Dendrogram hierarhične klastrske analize na podlagi ugleda blagovnih 

znamk kav  

 
 
Analiza kaže, da lahko glede na zaznan ugled, kave razdelimo v dve skupini. V prvi 

so predvsem tiste, ki jih udeleženci sploh niso mogli oceniti oziroma so imele slabša 
povprečja. V drugi skupini so blagovne znamke kav, ki imajo višja povprečja (Barcaffe, 
Jacobs, Nescafe in Santana), in kamor sodi tudi kava Franck. 

Nadalje ugotavljamo, da je Franck kava po odstotkih spontanega priklica na tretjem 
mestu, v kategoriji priklica pa zaseda četrto mesto med proučevanimi znamkami kave v 
Sloveniji. Enako velja za prepoznavanje blagovne znamke, kjer z 78,2-odstotnim 
prepoznavnim deležem zaseda četrto mesto med blagovnimi znamkami kave na 
slovenskem trgu. Ugotavljamo, da ljudje Franck kavo poznajo, vendar je za priklic 
potreben dodaten stimulus, kar govori o tem, da blagovna znamke v primerjavi z 
vodilnim Barcaffejem še ni dosegla globokega sidranja v spominu potrošnikov. 

Franck kava ima (glede na absolutno konkurenco) relativno visok zaznan ugled, 
hkrati ima tudi relativno visoko prepoznavanje in priklic. Model dvosmerne povezave 
med ugledom, priklicem, prepoznavanjem pogostostjo nakupa, ki smo ga razvili na 
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podlagi analize kav, velja tudi za našo izbrano blagovno znamko Franck, vendar z nekaj 
izjemami.  

Rezultati kažejo, da je povezava med priklicem in prepoznavanjem tudi za Franck 
kavo pozitivna in statistično pomembna (r=0,321, p=0,00), vendar ni tako močna kot pri 
vseh blagovnih znamkah kave skupaj. Koncept ugleda blagovne znamke Franck se 
statistično pomembno povezuje s priklicem (r=0,246, p=0,002), s prepoznavanjem pa 
povezava ni statistično pomembna (0,102, p=0,202) – razlog je verjetno v premajhnem 
vzorcu. Rezultat bi lahko nakazoval tudi, da je koncept priklica bolj relevanten indikator 
poznavanja blagovnih znamk kot prepoznavanje. Sicer pa so tudi nakup, ugled in 
zadovoljstvo s Franck kavo med seboj visoko in statistično pomembno povezani – kar 
torej tudi za Franck kavo potrjuje naš model medsebojne povezanosti ugleda, zavedanja 
in pogostosti nakupa blagovne znamke. 

Kateri faktorji (ne) napovedujejo prepoznavanje Franck kave? V analizo smo 
vključili podatke o spolu, starosti, zaposlitvi, izobrazbi, pogostosti nakupa kave, njenega 
zaznanega ugleda in zadovoljstva uporabnikov z znamko. Uporabili smo analizo odds 
ratio (varianto logistične regresijske analize za dihotomne podatke) s katero smo 
pojasnili 90,7 % variance.  

Tabela 3.15 Izračun logistične regresijske analize 

95,0% interval 
za EXP(B) Vključene 

variable B S.E. Stopnje 
svobode Sig.57 Exp(B) 

Spodnji  Zgornji  
spol -0,690 0,486 1 0,155 0,501 0,194 1,299 
starost 0,407 0,145 1 0,005 1,503 1,130 1,998 
zaposlitev 0-,009 0,112 1 0,937 0,991 0,795 1,236 
izobrazba 0,436 0,214 1 0,042 1,546 1,016 2,353 
pogostost nakupa 6,139 2283,200 1 0,998 463,416 0,000  
ugled 0,580 0,112 1 0,000 1,786 1,434 2,224 
zadovoljstvo 5,032 1516,662 1 0,997 153,205 0,000  
konstanta -2,157 1,370 1 0,115 0,116   
 

Rezultati kažejo, da so na prepoznavanje blagovne znamke Franck statistično 
pomembno vplivale variable starost58, izobrazba59 in ugled60 kave. Pogostost 
kupovanja61 in zadovoljstvo62 s Franck kavo sta visoko povezana, vendar napovedna 

                                                 
57 Pomembnost. 
58 Exp(B)=1,503, p<0,05. 
59 Exp(B)=1,546, p<0,05. 
60 Exp(B)=1,786, p<0,05. 
61 Exp(B)=463,416, rezultat ni statistično pomemben. 
62 Exp(B)=153,205, rezultat ni statistično pomemben. 
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vrednost ni statistično pomembna. Ugotavljamo, da se z večanjem starosti, stopnje 
izobrazbe in zaznanim višjim ugledom, veča verjetnost, da bodo udeleženci kavo 
Franck prepoznali. Raziskava torej kaže, da bi veljalo trženje in pozicioniranje Franck 
kave usmeriti tudi na manj izobraženo in mlajšo populacijo, ki lahko v prihodnosti 
odigra pomembno vlogo pri višanju tržnega deleža blagovne znamke Franck v 
Sloveniji.  

Preverili smo tudi stopnjo lojalnosti kupcev kave. Za lojalne kupce smo privzeli 
tiste, ki vedno ali pogosto (1-x tedensko) kupujejo Franck kavo. V spodnji tabeli so 
prikazane statistike za vprašanje št. 8 (Kako pogosto kupujete mleto kavo iste znamke?) 
za kavo Franck.  

Tabela 3.16 Deskriptivni podatki o pogostosti nakupa kave med udeleženci, ki 

pijejo Franck 

Postavke  N63 Odstotek 
(%) 

Veljaven64 
odstotek (%) 

1 Nikoli oz. od 0 – 10 % 1 0,5 3,6 
2 Redko oz. 10 – 30% 15 7,1 53,6 
3 Občasno oz. 30 – 60% 3 1,4 10,7 
4 Pogosto oz.60 – 90% 3 1,4 10,7 
5 Vedno oz. 90 – 100% 6 2,8 21,4 

Ne kupujem 169 80,1  Manjkajoči 
Ni podatka 14 6,6  

Skupaj  211 100  
 
Lojalnih kupcev je bilo v našem vzorcu 9 (torej 4,26 %). Kar 169 udeležencev je za 

kavo Franck reklo, da je ne kupujejo, 14 podatkov pa je manjkajočih. Zanimalo nas je, 
kakšne so socialno-ekonomske značilnosti kupcev, ki so lojalnih kavi Franck. 

                                                 
63 Numerus. 
64 Veljaven odstotek se nanaša na delež glede na vse podane odgovore, z izpuščenimi manjkajočimi 
podatki. 
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Tabela 3.17 Socialno-ekonomske značilnosti lojalnih kupcev kave Franck 

Spol N65 Veljaven 
odstotek (%) 

Moški 4 44,4 
Ženske 5 55,6 
Starostne skupine   
10 - 19 let 0 0 
20 - 29 let 0 0 
30 - 39 let 3 33,3 
40 - 49 let 3 33,3 
50 - 59 let 1 11,1 
60 - 75 let 2 22,2 
Status zaposlitve    
Zaposlen v podjetju 6 66,7 
Zaposlen v javnem sektorju 0 0 
Samozaposlen (v d.o.o., s.p.) 0 0 
Študent/ka 0 0 
Dijak/inja 0 0 
Kmet 0 0 
Gospodinja 0 0 
Upokojenec 2 22,2 
Nezaposlen 1 11,1 
Drugo 0 0 
Izobrazba    
Nedokončana osnovna šola 0 0 
Osnovna šola 1 11,1 
Poklicna šola 0 0 
Štiriletna srednja šola 2 22,2 
Višja šola 5 55,6 
Visoka šola 0 0 
Magisterij, specializacija 1 11,1 
Doktorat 0 0 
 
Več lojalnih kupcev Franck kave je med ženskami, čeprav je razmerje spolov 

precej izenačeno. Zanimivo je, so vsi kupci Franck kave starejši od 30 let, kar kaže na 
slabo kupovanje kave med mlajšimi. Večina lojalnih kupcev je zaposlenih v podjetjih in 
imajo dokončano višjo šolo.  

Nadalje predstavljamo življenjski slog lojalnih kupcev kave Franck. 

                                                 
65 Numerus. 
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Tabela 3.18  Povprečne ocene postavk glede življenjskega sloga lojalnih kupcev 

Franck kave 

Postavka N66 Manjkajoči 
podatki M67 Me68 Mo69 SD70 

1 Živim zdravo življenje. 9 0 4,56 5 5 0,73 
2 Ko izbiram, kupujem kavo za 

doma, se odločam le za 
»najboljše« (okus, aroma..). 

9 0 6,44 7 7 0,73 

3 Rad kupujem kavo, ki jo dobro 
poznam. 9 0 6,56 7 7 1,01 

4 Rad preizkušam nove stvari. 9 0 4,89 4 4 1,69 
5 Kulinarični užitki so zame zelo 

pomembni. 9 0 5,00 4 4 1,73 

6 Vedno izbiram med najcenejšimi 
izdelki kave. 9 0 2,89 2 1 2,15 

7 Ob pitju »moje« kave se dobro 
počutim. 9 0 6,00 7 7 1,73 

8 Kavo rad pijem v družbi (s 
prijatelji, sodelavci, najdražjimi). 9 0 5,00 6 6 1,80 

9 Težko pričnem dan brez 
skodelice kave. 9 0 4,67 7 7 2,83 

 
Za lojalne kupce kave Franck je značilno, da radi kupujejo kavo, ki jo dobro 

poznajo in da je zanje pomembno, da kupujejo le najboljšo kavo (glede okusa in 
arome). Lojalni kupci kave Franck pravijo, da ne kupujejo najcenejše kave. Ko smo 
analizirali podatke o dejanskem pogostem nakupu pa smo ugotovili, da lojalni kupci 
kave Franck kupujejo pogosto še Tuš Zlato Kavo, ki je v našem asortmanu druga 
najcenejša kava, ostale vrste kave pa manj pogosto.  

Na podlagi zgornjih rezultatov lahko vidimo, da Franck kavi lojalni kupci nekoliko 
izstopajo od splošnih deskriptivnih statistik celotnega vzorca. To pomeni, da 
predstavljajo podskupino potrošnikov, ki bi jo bilo dobro boljše identificirati (v bodoče 
s širše zastavljenimi vprašanji in bolj reprezentativnim vzorcem). Takšna raziskava bi 
lahko dala bolj natančne podatke in sugestije za nove oglaševalske pristope. Kot osnovo 
bi veljalo upoštevati ugotovitve naše raziskave, ki jih dopolnjujemo še s SWOT analizo 
blagovne znamke Franck. 

                                                 
66 Numerus. 
67 Povprečna ocena. 
68 Mediana. 
69 Modus. 
70 Standardna deviacija. 
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Tabela 3.19 Analiza SWOT za blagovno znamko Franck 

PREDNOSTI SLABOSTI 
Tradicija, dobro ime 
Kakovost 
Krovna blagovna znamka za široko paleto 
proizvodov 
Market leader na področju kavovin  
Pozicionirani v vseh velikih trgovskih 
sistemih (Mercator, Engrotuš, Interspar) 

Premalo marketinških aktivnosti 
Negativni odnos do hrvaških proizvodov 
Počasen razvoj BZ 
Nejasna vizija  
Slab priklic BZ 
 

PRILOŽNOSTI NEVARNOSTI 
Izkoristiti ugled in zaznano kakovost za boljši 
priklic BZ 
Zaradi majhnega tržnega deleža velik 
potencial za rast 
 

Močna konkurenca (Barcaffe, Jacobs) 
Povezovanje trgovskih in proizvodnih 
sistemov (lastne blagovne znamke) 
Neugodne spremembe v političnem okolju 
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4 SKLEP 

Osnovna cilja vsake organizacije sta preživetje in razvoj, ključno vprašanje pa je, 
kaj ločuje uspešne od neuspešnih organizacij, kje in kako se ustvarja konkurenčna 
prednost? V magistrski nalogi ugotavljamo, da so poleg raziskav in razvoja, sposobnosti 
hitrega prilagajanja, »otipljivih resursov« (kot so surovine, materiali, nepremičnine), … 
vse bolj pomembni tudi marketinški resursi, pri katerih še posebej izpostavljamo 
blagovne znamke. Pomen znamk narašča z naraščanjem razvitosti trgov, ki prehajajo iz 
trgov relativno homogenih izdelkov v trge vse bolj heterogenih izdelkov, ki so med 
seboj čedalje bolj diferencirani in prilagojeni potrebam posameznih segmentov 
uporabnikov. Med tem ko so izdelki izdelani v tovarni, so znamke jedro marketinga in 
poslovnih strategij: znamka je namreč nekaj, kar kupec kupi.  

V magistrski nalogi smo zato analizirali poznavanje blagovnih znamk na trgu kav v 
Sloveniji. Osredotočili smo se na zavedanje blagovnih znamk (priklic in prepoznavanje) 
in image blagovnih znamk. Opredelili smo tudi tržne pozicije znamk kave na 
slovenskem trgu in proučili prednosti in slabosti kave proučevane organizacije (Franck). 
Prav tako smo obravnavali nekatere druge pomembne dejavnike, ki imajo posredni 
in/ali neposredni vpliv na trg blagovnih znamk kave v Sloveniji. Na osnovi kritične 
analize strokovne literature in izvedene lastne empirične raziskave (N=211) v sklepu 
povzemamo naslednje ugotovitve magistrske naloge: 

a) Strokovna literatura na področju terminološkega definiranja nivojev zavedanja 
blagovnih znamk ni poenotena. V nalogi smo uporabili rahlo dodelan Aakerjev 
model (spontani /prvi/ priklic, priklic, prepoznavanje). To terminologijo zaradi 
preglednosti priporočamo tudi v prihodnje.  

b) Slovenski potrošniki ne poznajo dobro razlike med mleto kavo in ostalimi 
kavnimi napitki. Že v preliminarni študiji smo ugotovili, da je blagovna 
znamka Nescafe (kavni napitek) dobro priklicana kot mleta kava. Menimo in 
predlagamo, da bi bilo v prihodnje nujno izvesti raziskavo trga blagovnih 
znamk kave v Sloveniji, ki bi se osredotočila ravno na problematiko dojemanja 
posamezne blagovne znamke v očeh potrošnika, pri čemer bi bilo zanimivo 
ugotoviti, kateri dejavniki najbolj vplivajo na netočno razumevanje oziroma 
neločevanje med mletimi kavami in kavnimi napitki.  

c) Najbolj spontano priklicana blagovna znamka v Sloveniji je Barcaffe, ki 
udeležencem raziskave najpogosteje prva pride na misel, ko pomislijo na 
mleto kavo. Najbolje priklicana je znamka Jacobs, ki se je poleg spontano 
priklicanega Barcaffeja udeleženci še največkrat spomnijo. V kategoriji 
najbolje prepoznane blagovne znamke je prvo mesto ponovno zasedla kava 
Barcaffe. Zanimivo je, da je le pri tej blagovni znamki razlika med priklicem 
in prepoznavanjem minimalna (pri ostalih znamkah je stopnja prepoznavanja 
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občutno višja od stopnje priklica), kar govori o tem, da ostale blagovne 
znamke v primerjavi z Barcaffejem še niso dosegle globokega sidranja v 
spominu potrošnikov. Sicer pa je povprečen udeleženec priklical (spontani 
priklic + priklic) skoraj 3 vrste kave, prepoznal pa je dobrih sedem kav.  

d) Ugled blagovne znamke pomembno vpliva na priklic in prepoznavanje kave v 
slovenskem prostoru oz. obratno. Ljudje prej prikličejo in prepoznajo tiste 
blagovne znamke kave, ki so jih označili za bolj ugledne. Oziroma obratno, 
udeleženci blagovne znamke, ki jih prikličejo/prepoznajo, tudi bolje ocenijo 
glede ugleda. Zveza med ugledom in priklicem/prepoznavanjem je torej 
dvosmerna, saj gre za medsebojni vpliv vseh komponent. Pokazali smo tudi, 
da se v model vklopi tudi pogostost nakupa blagovne znamke. Splošen 
ugotovljen trend je, da so priklic, prepoznavanje, ugled in nakup medsebojno 
povezani koncepti, ki so dvosmerno odvisni eden od drugega. Takšen rezultat 
smo pričakovali, ga tudi opredelili v hipotezah, ki smo jih v nalogi potrdili. 

e) Ugotovili smo tudi, da so povezave med priklicem, prepoznavo in imageom pri 
tistih, ki kave ne pijejo, bolj šibke kot pri pivcih kave. Tudi ta rezultat je bil 
pričakovan in opredeljen v hipotezah. 

f) Okus, aroma, kvaliteta in pretekle izkušnje s kavo so za udeležence tiste 
pomembne postavke, ki določajo ugled blagovnih znamk kave. Značilnosti 
ugledne kave se torej glede na zaznave potrošnikov v večji meri nanašajo na 
njen kulinaričen pomen, in ne – kot bi morda pričakovali – na oglaševanje, 
poreklo ipd. To pomeni, da je predvsem individualna izkušnja s kavo 
pomemben indikator njenega ugleda. Rezultati naše raziskave kažejo, da je 
najbolj ugledna blagovna znamka kave v slovenskem prostoru Barcaffe. 
Zanimivo pa je, da ugleda 19 blagovnih znamk kave večina udeležencev ni 
mogla oceniti, saj jih očitno ne poznajo dovolj dobro. Iz analiz njihovega 
življenjskega sloga je razvidno, zakaj je temu tako: radi kupujejo kavo, ki jo 
dobro poznajo. Iz tega lahko sklepamo, da povprečni kupec kave spozna 
določeno blagovno znamko, ki jo nato redno kupuje.  

g) Najbolj pomembna kategorija za nakup je okus izbrane blagovne znamke 
kave; velike večine blagovnih znamk na našem trgu pa udeleženci raziskave 
sploh ne kupujejo. Kupci kave Barcaffe le-to kupujejo najbolj pogosto, čeprav 
gre za relativno drago kavo. 

h) S kavo Barcaffe so udeleženci zelo zadovoljni, bolje se je odrezale le kava 
Portocaffe, vendar je reprezentativnost odgovorov vprašljiva, saj so to znamko 
ocenjevali le trije ljudje. Ugotovili smo, da tipičen zadovoljni uporabniki kave 
rad kupujejo kavo, ki jo dobro pozna; ob pitju »svoje« kave se dobro počuti; 
kavo pije vsaj enkrat dnevno; je ženskega spola; je zaposlen v podjetju; in ima 
višješolsko izobrazbo. 
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i) Izpostavljamo tudi visoko, pozitivno in  statistično pomembno povezanost 
zadovoljstva z blagovno znamko kave in njenega kupovanja, torej lahko z 
večanjem zadovoljstva s kavo povečamo tudi njen nakup.  

j) Na osnovi raziskave smo pokazali, da se na slovenskem prostoru blagovnih 
znamk kave, glede na merjene značilnosti, pojavljajo tri skupine kav: 1. 
Barcaffe kot samostojna skupina (največji zaznan priklic, najboljša 
prepoznavanje, ugled in stopnja pogostosti kupovanja). 2. Franck, Santana, 
Jacobs, Nescafe (relativno dobra prepoznavanje, ugled, nakup itd. v 
slovenskem prostoru). 3. Preostali skupek blagovnih znamk kave je redkeje 
priklican, manj prepoznan, kupen in ugleden.  

k) Barcaffejeva dominantna vloga, ki se je pokazala skozi merjenje različnih 
konstruktov v naši raziskavi se sklada s tržno uspešnostjo kave (skoraj 60 % 
splošni tržni delež). Podobno ugotavljajo tudi druge raziskave v slovenskem 
prostoru (npr. Valicon 2008), ki ugotavljajo, da je Barcaffe v absolutni 
konkurenci (ne samo med kavami) že od leta 2005 najmočnejša blagovna 
znamka.  

l) Podrobneje smo se posvetili tudi izbrani znamki Franck in ugotovili, da kava 
sodi v višji ugledni razred kav, sicer pa smo pokazali, da ljudje Franck kavo 
poznajo, vendar je za priklic potreben dodaten stimulus, kar govori o tem, da 
blagovna znamke v primerjavi z vodilnim Barcaffejem še ni dosegla 
globokega sidranja v spominu potrošnikov. Nadalje smo ugotovili, da se z 
večanjem starosti, stopnje izobrazbe in zaznanim višjim ugledom, veča 
verjetnost, da bodo udeleženci kavo Franck prepoznali. Podjetju zato 
svetujemo, da svojo marketinško dejavnost močneje usmerja tudi na manj 
izobraženo in mlajšo populacijo, saj so v tem segmentu pivcev kave za Franck 
odprte možnosti za višanje tržnega deleža blagovne znamke v Sloveniji. Sicer 
pa Franck kavi lojalni kupci nekoliko izstopajo od splošnih deskriptivnih 
statistik celotnega vzorca. To pomeni, da predstavljajo podskupino 
potrošnikov, ki bi jo bilo dobro natančneje identificirati, česar nam nizek 
odstotek udeležencev, ki uživajo Franck kavo v naši raziskavi žal ni omogočal. 
Predlagamo samostojno raziskavo blagovne znamke, ki bi s pomočjo 
prilagojenega vprašalnika in reprezentativnega vzorca lahko dala relevantne 
razlage trendov, ki se že prikazujejo v naši raziskavi.   
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VPRAŠALNIK 
 

Sem študent podiplomskega študija in pripravljam magistrsko nalogo o poznavanju blagovnih znamk kave. V ta namen 
sem pripravil vprašalnik, s katerim je zagotovljena vaša anonimnost. Vaše odgovore bom uporabil izključno za potrebe 
magistrskega dela. Čas, potreben za odgovarjanje, je približno 10-15 min.  
 

Vprašanja se nanašajo na pripravljeno MLETO KAVO. Tu odmislimo kakšne koli druge kavne pripravke ali 
kavne nadomestke. 
 

1. Kako pogosto pijete kavo? (Možen samo en odgovor - obkroži.)    
1) Večkrat dnevno 
2) Enkrat dnevno 
3) nekajkrat na teden 
4) enkrat tedensko 
5) 1-3 krat na mesec 
6) sploh ne pijem kave 
 

2. Katera znamka vam prva pride na misel, ko pomislite na mleto kavo? To pomeni, da ni potrebno, da ste jo že kdaj 
dejansko pili ali kupili. (PRIMER: »Če pomislim na avto, se najprej spomnim na BMW«.  Opomba za anketarja: v polje 
napišeš le eno znamko - tisto ki jo je anketiranec navedel kot PRVO!)  

 
 

3. In katerih drugih znamk mlete kave se še spomnite? To pomeni, da ni potrebno, da ste jo že kdaj dejansko pili ali 
kupili. (Opomba za anketarja: možnih je več odgovorov, označi v tabeli z X za znamko, ki se je anketiranec spomni, 
ostalo pusti prazno. Ni potrebno označiti pri znamki, ki jo je omenil že pri prejšnjem vprašanju.)  
Št. Naziv Označi Št. Naziv Označi 
1 Barcaffe   14 Doncafe   
2 Nescafe   15 Gloria   
3 Jacobs   16 Grandos   
4 Illy   17 Minas   
5 Lavazza   18 Portocaffe   
6 Santana   19 Tropica (Spar)   
7 Franck   20 Buoncaffe   
8 Loka kava   21 Samba   
9 Cremcaffe   22 Tuš Zlata Kava   
10 Mercator   23 Segafredo   
11 Zamorček   24 Takuba (Spar)   
12 Tropic   25 Drugo1   
13 Delikatesa  26 Drugo2  

 
4. Ljudje se navadno ne spomnimo vsega takoj. Sedaj vam bom prebral/-a nekaj znamk mlete kave, vi pa mi prosim 
povejte, katere od njih poznate, pa čeprav samo po imenu. To pomeni, da ni potrebno, da ste jo že kdaj dejansko pili ali 
kupili. (Opomba za anketarja: v tabeli označi z X za znamko, ki se je anketiranec DODATNO spomni, ostalo pusti prazno. 
Kar je bilo omenjeno pri prejšnjih vprašanjih, ni potrebno vnašati še enkrat. Pod drugo napiši ime znamke, ki je ni na 
seznamu.)  
Št. Naziv Označi Št. Naziv Označi 
1 Barcaffe   14 Doncafe   
2 Nescafe   15 Gloria   
3 Jacobs   16 Grandos   
4 Illy   17 Minas   
5 Lavazza   18 Portocaffe   
6 Santana   19 Tropica (Spar)   
7 Franck   20 Buoncaffe   
8 Loka kava   21 Samba   
9 Cremcaffe   22 Tuš Zlata Kava   
10 Mercator   23 Segafredo   
11 Zamorček   24 Takuba (Spar)   
12 Tropic   25 Drugo1:   
13 Delikatesa  26 Drugo2:  
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5. Kaj razumete pod pojmom ugledna blagovna znamka kave? Označite v kolikšni meri se navedeni pojmi oz. trditve po 
vašem mnenju navezujejo na ugled blagovne znamke. Pri tem pomeni: 1 - sploh se ne navezuje na UGLED BZ, 7 - 
popolnoma se navezuje na UGLED BZ. 
 
 

1 Okus. 1 2 3 4 5 6 7 0 
2 Kvaliteta. 1 2 3 4 5 6 7 0 
3 Da je znamka s tradicijo. 1 2 3 4 5 6 7 0 
4 Da ima dolgotrajen poživljajoč učinek. 1 2 3 4 5 6 7 0 
5 Da je dobre arome. 1 2 3 4 5 6 7 0 
6 Da je kava zelo dobro poznana. 1 2 3 4 5 6 7 0 
7 Cena. 1 2 3 4 5 6 7 0 
8 Da mi priporoči prijatelj. 1 2 3 4 5 6 7 0 
9 Da je oglaševana. 1 2 3 4 5 6 7 0 
10 Pretekle izkušnje. 1 2 3 4 5 6 7 0 
11 Poreklo izdelka. 1 2 3 4 5 6 7 0 

 
6. Kako ugledne se vam zdijo spodaj navedene blagovne znamke kave? Pri tem pomeni: 7 - zelo ugledna blagovna 
znamka, 1 - sploh ni ugledna, 0 - ne poznam. 
 

Št. Naziv Označi Št.  Naziv Označi 
1 Barcaffe   14 Doncafe   
2 Nescafe   15 Gloria   
3 Jacobs   16 Grandos   
4 Illy   17 Minas   
5 Lavazza   18 Portocaffe   
6 Santana   19 Tropica (Spar)   
7 Franck   20 Buoncaffe   
8 Loka kava   21 Samba   
9 Cremcaffe   22 Tuš Zlata Kava   
10 Mercator   23 Segafredo   
11 Zamorček   24 Takuba (Spar)   
12 Tropic   25 Drugo1   
13 Delikatesa  26 Drugo2  

 
7. Kako pomembni so naslednji dejavniki za vas OSEBNO, ko se odločate za nakup mlete kave za DOMAČO uporabo? 1 -  
pomeni sploh mi ni pomembno ter 7 - pomeni zelo mi je pomembno pri nakupu mlete kave, 0 - ne vem. (Opomba za 
anketarja: za vsak dejavnik obkrožite samo eno oceno) 
 

1 Okus. 1 2 3 4 5 6 7 0 
2 Kvaliteta. 1 2 3 4 5 6 7 0 
3 Da je znamka s tradicijo. 1 2 3 4 5 6 7 0 
4 Da ima dolgotrajen poživljajoč učinek. 1 2 3 4 5 6 7 0 
5 Da je dobre arome. 1 2 3 4 5 6 7 0 
6 Da je kava zelo dobro poznana. 1 2 3 4 5 6 7 0 
7 Cena. 1 2 3 4 5 6 7 0 
8 Da mi jo priporoči prijatelj. 1 2 3 4 5 6 7 0 
9 Da je oglaševana. 1 2 3 4 5 6 7 0 
10 Pretekle izkušnje. 1 2 3 4 5 6 7 0 
11 Poreklo izdelka. 1 2 3 4 5 6 7 0 
12 Da ima skuhana primerno peno. 1 2 3 4 5 6 7 0 
13 Da je zelo drobno zmleta. 1 2 3 4 5 6 7 0 
14 Da je močno pražena. 1 2 3 4 5 6 7 0 
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8. Kako pogosto kupujete mleto kavo iste znamke?  
1 - NIKOLI ne kupim kavo iste znamke  
2 – REDKO (1x mesečno) kupim kavo iste znamke  
3 - OBČASNO (2 x mesečno) 
4 – POGOSTO (1x tedensko) 
5 - VEDNO kupim kavo iste znamke 
X – Ne kupujem te znamke.  
 
(označi z X) 

Št. Naziv Označi Št.  Naziv Označi 
1 Barcaffe   14 Doncafe   
2 Nescafe   15 Gloria   
3 Jacobs   16 Grandos   
4 Illy   17 Minas   
5 Lavazza   18 Portocaffe   
6 Santana   19 Tropica (Spar)   
7 Franck   20 Buoncaffe   
8 Loka kava   21 Samba   
9 Cremcaffe   22 Tuš Zlata Kava   
10 Mercator   23 Segafredo   
11 Zamorček   24 Takuba (Spar)   
12 Tropic   25 Drugo1   
13 Delikatesa  26 Drugo2  

 
9. Kako ste zadovoljni z izbrano znamko mlete kave? Pri čemer POMENI 1 - sploh nisem zadovoljen, 5 - pomeni 
popolnoma zadovoljen, 0 - ne morem oceniti). (Opomba za anketarja: Anketiranec ocenjuje znamke, ki jih je navedel pri 
7.vprašanju.)   

1 Barcaffe 1 2 3 4 5 0 
2 Nescafe 1 2 3 4 5 0 
3 Jacobs 1 2 3 4 5 0 
4 Illy 1 2 3 4 5 0 
5 Lavazza 1 2 3 4 5 0 
6 Santana 1 2 3 4 5 0 
7 Franck 1 2 3 4 5 0 
8 Loka kava 1 2 3 4 5 0 
9 Cremcaffe 1 2 3 4 5 0 

10 Mercator 1 2 3 4 5 0 
11 Zamorček 1 2 3 4 5 0 
12 Tropic 1 2 3 4 5 0 
13 Delikatesa 1 2 3 4 5 0 
14 Doncafe 1 2 3 4 5 0 
15 Gloria 1 2 3 4 5 0 
16 Grandos 1 2 3 4 5 0 
17 Minas 1 2 3 4 5 0 
18 Portocaffe 1 2 3 4 5 0 
19 Tropica (Spar) 1 2 3 4 5 0 
20 Buoncaffe 1 2 3 4 5 0 
21 Samba 1 2 3 4 5 0 
22 Tuš Zlata Kava 1 2 3 4 5 0 
23 Segafredo 1 2 3 4 5 0 
24 Takuba (Spar) 1 2 3 4 5 0 
25 Drugo1 1 2 3 4 5 0 
26 Drugo2 1 2 3 4 5 0 
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10. V kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami, ki so posredno ali neposredno povezane s pitjem mlete kave: 1 - 
pomeni sploh se ne strinjam, 7 - popolnoma se strinjam, 0  - ne pijem kave. (Opomba za anketarja: Pri vsaki trditvi 
obkroži oceno, ki jo je navedel anketiranec. Vprašanje 7, 8, 9 preskoči za tiste, ki so prvotno povedali, da ne pijejo kave) 

1 Živim zdravo življenje. 1 2 3 4 5 6 7 0 

2 
Ko izbiram, kupujem kavo za doma, se odločam le za »najboljše« 
(okus, aroma..). 

1 2 3 4 5 6 7 0 

3 Rad kupujem kavo, ki jo dobro poznam. 1 2 3 4 5 6 7 0 

4 Rad preizkušam nove stvari. 1 2 3 4 5 6 7 0 

5 Kulinarični užitki so zame zelo pomembni. 1 2 3 4 5 6 7 0 

6 Vedno izbiram med najcenejšimi izdelki kave. 1 2 3 4 5 6 7 0 

7 Ob pitju »moje« kave se dobro počutim. 1 2 3 4 5 6 7 0 

8 Kavo rad pijem v družbi (s prijatelji, sodelavci, najdražjimi). 1 2 3 4 5 6 7 0 

9 Težko pričnem dan brez skodelice kave. 1 2 3 4 5 6 7 0 
 

11. Spol (obkroži) 
1) ženski 
2) moški 

 

12. Dopolnjena starost (število dopolnjenih let – obkroži): 
1 10 - 19 let 

2 20 - 29 let 

3 30 - 39 let 

4 40 - 49 let 

5 50 - 59 let 

6 60 - 75 let 

 
13. Status zaposlitve (možen en odgovor): 

1) zaposlen v podjetju 
2) zaposlen v javnem sektorju 
3) samozaposlen (v d.o.o., s.p.) 
4) študent/ka 
5) dijak/inja 
6) kmet 
7) gospodinja 
8) upokojenec 
9) nezaposlen 
10) drugo:__________ 

 

14. Kakšna je vaša dokončana izobrazba (možen en odgovor): 
1) Nedokončana osnovna šola 
2) Osnovna šola 
3) Poklicna šola 
4) Štiriletna srednja šola 
5) Višja šola 
6) Visoka šola 
7) Magisterij, specializacija 
8) Doktorat 
 
 
Najlepša hvala za vaše sodelovanje! 
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Spontani priklic 
 

v2 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1 160 75,8 78,0 78,0

2 13 6,2 6,3 84,4

3 5 2,4 2,4 86,8

4 6 2,8 2,9 89,8

5 2 ,9 1,0 90,7

6 1 ,5 ,5 91,2

7 10 4,7 4,9 96,1

8 2 ,9 1,0 97,1

10 1 ,5 ,5 97,6

11 3 1,4 1,5 99,0

18 1 ,5 ,5 99,5

22 1 ,5 ,5 100,0

Valid 

Total 205 97,2 100,0  

Missing 99 6 2,8   

Total 211 100,0   

 
 
Multiple Response 
Priklic – združeno spontani in nespontani 

 
Case Summary 

 Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

$priklica 209 99,1% 2 ,9% 211 100,0%

$prepoznavaa 211 100,0% 0 ,0% 211 100,0%

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 
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$priklic Frequencies 

  Responses 

  N Percent Percent of Cases 

priklic1 195 27,1% 93,3%

priklic2 75 10,4% 35,9%

priklic3 90 12,5% 43,1%

priklic4 44 6,1% 21,1%

priklic5 24 3,3% 11,5%

priklic6 42 5,8% 20,1%

priklic7 57 7,9% 27,3%

priklic8 35 4,9% 16,7%

priklic9 9 1,3% 4,3%

priklic10 12 1,7% 5,7%

priklic11 30 4,2% 14,4%

priklic12 5 ,7% 2,4%

priklic13 2 ,3% 1,0%

priklic14 9 1,3% 4,3%

priklic15 2 ,3% 1,0%

priklic16 4 ,6% 1,9%

priklic17 31 4,3% 14,8%

priklic18 1 ,1% ,5%

priklic19 5 ,7% 2,4%

priklic20 2 ,3% 1,0%

priklic22 33 4,6% 15,8%

priklic23 10 1,4% 4,8%

$priklica 

priklic24 3 ,4% 1,4%

Total 720 100,0% 344,5%

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 
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Prepoznavanje  

 
$prepoznava Frequencies 

  Responses 

  N Percent Percent of Cases 

prepoznava1 208 9,8% 98,6% 

prepoznava2 198 9,4% 93,8% 

prepoznava3 194 9,2% 91,9% 

prepoznava4 98 4,6% 46,4% 

prepoznava5 79 3,7% 37,4% 

prepoznava6 157 7,4% 74,4% 

prepoznava7 165 7,8% 78,2% 

prepoznava8 134 6,3% 63,5% 

prepoznava9 96 4,5% 45,5% 

prepoznava10 83 3,9% 39,3% 

prepoznava11 105 5,0% 49,8% 

prepoznava12 73 3,5% 34,6% 

prepoznava13 26 1,2% 12,3% 

prepoznava14 63 3,0% 29,9% 

prepoznava15 7 ,3% 3,3% 

prepoznava16 26 1,2% 12,3% 

prepoznava17 105 5,0% 49,8% 

prepoznava18 20 ,9% 9,5% 

prepoznava19 49 2,3% 23,2% 

prepoznava20 16 ,8% 7,6% 

prepoznava21 15 ,7% 7,1% 

prepoznava22 128 6,1% 60,7% 

prepoznava23 56 2,7% 26,5% 

$prepoznavaa 

prepoznava24 12 ,6% 5,7% 

Total 2113 100,0% 1001,4% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 
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Statistics 

  v6_1 v6_2 v6_3 v6_4 v6_5 v6_6 v6_7 v6_8 v6_9 v6_10 v6_11 v6_12 v6_13 v6_14 v6_15 v6_16 v6_17 v6_18 v6_19 v6_20 v6_21 v6_22 v6_23 v6_24 

Valid 210 195 195 103 75 160 158 124 94 92 96 64 34 55 12 22 97 19 47 24 13 120 56 13 N 

Missing 1 16 16 108 136 51 53 87 117 119 115 147 177 156 199 189 114 192 164 187 198 91 155 198 

Mean 6,25 5,74 5,52 5,48 5,01 4,31 4,89 3,90 4,16 3,49 3,81 3,34 3,56 4,16 2,83 3,32 4,23 3,26 3,45 3,00 2,54 3,71 4,11 2,85 

Median 7,00 6,00 6,00 6,00 5,00 4,00 5,00 4,00 4,00 3,50 4,00 3,00 3,50 4,00 2,50 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 2,00 4,00 4,00 3,00 

Mode 7 6 5a 7 5 4a 5 4 4 4 3 4 3 3 1a 3a 5 4 4 3a 1 4 5 1 

Std. 

Deviation 

1,084 1,183 1,146 1,720 1,564 1,356 1,513 1,451 1,588 1,667 1,843 1,405 1,618 1,686 1,642 1,524 1,565 1,522 1,653 1,588 1,664 1,558 1,580 1,676 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
 
 
 

Statistics 

  v8_1 v8_2 v8_3 v8_4 v8_5 v8_6 v8_7 v8_8 v8_9 v8_10 v8_11 v8_12 v8_13 v8_14 v8_15 v8_16 v8_17 v8_18 v8_19 v8_20 v8_21 v8_22 v8_23 v8_24 

Valid 168 47 36 9 6 11 28 10 7 8 8 4 1 7 1 3 11 3 3 1 1 23 2 1 N 

Missing 43 164 175 202 205 200 183 201 204 203 203 207 210 204 210 208 200 208 208 210 210 188 209 210 

Mean 4,18 3,19 2,83 2,56 2,17 2,64 2,93 2,70 1,86 3,00 2,50 2,25 1,00 2,00 1,00 1,33 2,82 2,33 2,33 1,00 1,00 3,17 1,00 1,00 

Median 5,00 3,00 2,00 2,00 1,50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,50 2,00 2,50 1,00 2,00 1,00 1,00 3,00 2,00 2,00 1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 

Mode 5 2 2 2 1 2 2 2 1a 2 2 3 1 2 1 1 3 1a 1a 1 1 3 1 1 

Std. 

Deviation 

1,059 1,227 1,159 1,130 1,602 1,120 1,303 1,494 1,069 1,512 1,195 ,957  ,816  ,577 1,079 1,528 1,528   1,114 ,000  

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 



Priloga 3 

 

Statistics 

  v8_1 v8_2 v8_3 v8_4 v8_5 v8_6 v8_7 v8_8 v8_9 v8_10 v8_11 v8_12 v8_13 v8_14 v8_15 v8_16 v8_17 v8_18 v8_19 v8_20 v8_21 v8_22 v8_23 v8_24 

Valid 168 47 36 9 6 11 28 10 7 8 8 4 1 7 1 3 11 3 3 1 1 23 2 1 N 

Missing 43 164 175 202 205 200 183 201 204 203 203 207 210 204 210 208 200 208 208 210 210 188 209 210 

Mean 4,18 3,19 2,83 2,56 2,17 2,64 2,93 2,70 1,86 3,00 2,50 2,25 1,00 2,00 1,00 1,33 2,82 2,33 2,33 1,00 1,00 3,17 1,00 1,00 

Median 5,00 3,00 2,00 2,00 1,50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,50 2,00 2,50 1,00 2,00 1,00 1,00 3,00 2,00 2,00 1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 

Mode 5 2 2 2 1 2 2 2 1a 2 2 3 1 2 1 1 3 1a 1a 1 1 3 1 1 

Std. 

Deviation 

1,059 1,227 1,159 1,130 1,602 1,120 1,303 1,494 1,069 1,512 1,195 ,957  ,816  ,577 1,079 1,528 1,528   1,114 ,000  

 

Statistics 

  v9_1 v9_2 v9_3 v9_4 v9_5 v9_6 v9_7 v9_8 v9_9 v9_10 v9_11 v9_12 v9_13 v9_14 v9_15 v9_16 v9_17 v9_18 v9_19 v9_20 v9_21 v9_22 v9_23 v9_24 

Valid 165 54 35 12 6 17 31 9 7 9 8 4 0 7 0 2 9 3 2 0 0 21 1 0 N 

Missing 46 157 176 199 205 194 180 202 204 202 203 207 211 204 211 209 202 208 209 211 211 190 210 211 

Mean 4,65 4,33 4,17 4,25 3,67 3,88 4,13 3,78 4,14 3,56 3,50 2,75  4,14  3,00 3,56 4,67 3,50   3,67 3,00  

Median 5,00 4,50 4,00 4,50 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00  4,00  3,00 4,00 5,00 3,50   4,00 3,00  

Mode 5 5 4 5 5 4 5 3 5 2a 4 3  4  2a 4 5 3a   4 3  

Std. 

Deviation 

,559 ,801 ,664 ,965 1,506 ,928 ,806 ,833 ,900 1,333 1,309 1,258  2,545  1,414 ,882 ,577 ,707   ,913   

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
ugled kupovanje priklic prepoznava zadovoljstvo 

zadovoljstvo_bre

z_nul 

Mean 4,0383 2,1996 30,00 88,0417 ,3637 3,8079Normal Parametersa,,b 

Std. Deviation ,99423 ,88584 42,907 63,08964 ,80553 ,53525

Absolute ,142 ,162 ,242 ,129 ,326 ,147

Positive ,142 ,162 ,205 ,129 ,320 ,092

Most Extreme Differences 

Negative -,093 -,112 -,242 -,099 -,326 -,147

Kolmogorov-Smirnov Z ,697 ,794 1,187 ,632 1,596 ,642

Asymp. Sig. (2-tailed) ,716 ,553 ,120 ,820 ,012 ,804

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Izracun odds ratios 
 
Logistic Regression 
 
Case Processing Summary 

Unweighted Casesa N Percent 

Included in Analysis 194 91,9 

Missing Cases 17 8,1 

Selected Cases 

Total 211 100,0 

Unselected Cases 0 ,0 

Total 211 100,0 

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases. 
 
Dependent Variable Encoding 

Original Value Internal Value 

0 0 

1 1 

 
Block 0: Beginning Block 
 
Classification Tablea,b 

 Predicted 

 prepoznava7 

 Observed 0 1 

Percentage 
Correct 

0 0 39 ,0 prepoznava7 

1 0 155 100,0 

Step 0 

Overall Percentage   79,9 

a. Constant is included in the model.    

b. The cut value is ,500    
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Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 0 Constant 1,380 ,179 59,329 1 ,000 3,974 

 
Variables not in the Equation 

   Score df Sig. 

v11_spol 5,795 1 ,016 

v12_starost 15,825 1 ,000 

v13_zaposlitev 3,967 1 ,046 

v14_izobrazba 16,761 1 ,000 

v8_7 6,731 1 ,009 

v6_7 56,014 1 ,000 

Variables 

v9_7 8,893 1 ,003 

Step 0 

Overall Statistics 76,067 7 ,000 

 
Block 1: Method = Enter 
 
Omnibus Tests of Model Coefficients 

  Chi-square df Sig. 

Step 82,998 7 ,000 

Block 82,998 7 ,000 

Step 1 

Model 82,998 7 ,000 

 
Model Summary 

Step 
-2 Log 
likelihood 

Cox & Snell R 
Square 

Nagelkerke R 
Square 

1 111,711a ,348 ,549 

a. Estimation terminated at iteration number 20 because 
maximum iterations has been reached. Final solution 
cannot be found. 
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Classification Tablea 

 Predicted 

 prepoznava7 

 Observed 0 1 

Percentage 
Correct 

0 24 15 61,5 prepoznava7 

1 3 152 98,1 

Step 1 

Overall Percentage   90,7 

a. The cut value is ,500    

 
Variables in the Equation 

  95,0% C.I.for 
EXP(B) 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) Lower Upper

v11_spol -,690 ,486 2,021 1 ,155 ,501 ,194 1,299 

v12_starost ,407 ,145 7,839 1 ,005 1,503 1,130 1,998 

v13_zaposlitev -,009 ,112 ,006 1 ,937 ,991 ,795 1,236 

v14_izobrazba ,436 ,214 4,137 1 ,042 1,546 1,016 2,353 

v8_7 6,139 2283,200 ,000 1 ,998 463,416 ,000 . 

v6_7 ,580 ,112 26,846 1 ,000 1,786 1,434 2,224 

v9_7 5,032 1516,662 ,000 1 ,997 153,205 ,000 . 

Step 
1a 

Constant -2,157 1,370 2,479 1 ,115 ,116   

a. Variable(s) entered on step 1: v11_spol, v12_starost, v13_zaposlitev, 
v14_izobrazba, v8_7, v6_7, v9_7. 
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