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POVZETEK 

V vsakem podjetju ima marketinško komuniciranje posebno vlogo. Zavedati se je treba, da je 

komunikacija neke vrste ključ do uspeha na eni, in morebitni ključ do neuspeha na drugi strani. 

V zaključni projektni nalogi smo proučevali aktivnosti marketinškega komuniciranja v 

zavarovalnici Adriatic Slovenica, d. d. V teoretičnem delu naloge smo predstavili  marketing in 

marketinško komuniciranje. Podrobneje smo predstavili vse elemente marketinškega 

komuniciranja in slovenski trg zavarovalništva, v empiričnem delu pa raziskali aktivnosti 

marketinškega komuniciranja v zavarovalnici Adriatic Slovenica, d.d. Ugotovili smo, da 

podjetje posluje zelo uspešno, saj ima dobro začrtano in tudi izvajano strategijo marketinškega 

komuniciranja, hkrati pa je njihov ključ do uspeha tudi to, da vključujejo marketing v vse 

oddelke znotraj družbe. 

Ključne besede: marketing, marketinško komuniciranje, zavarovalništvo, zavarovalnica 

Adriatic Slovenica, d. d. 

SUMMARY 

Marketing communication plays a special role in every company. We should be aware that 

communication is a key to success on one hand, and a possible key to failure on the other. In 

this final project assignment we studied the activities of marketing communication in the 

insurance company Adriatic Slovenica, d. d. In the theoretical part of the paper we presented 

some facts about the marketing itself and about marketing communication. We presented more 

closely all the elements of marketing communication and the insurance market in Slovenia, and 

in the empirical part we investigated the activities of marketing communication in the insurance 

company Adriatic Slovenica, d. d. We have established that the company is very successful in 

doing business, having a well-defined and implemented marketing communication strategy, 

and at the same time their key to success is to include marketing in all compartments within the 

company. 

Keywords: marketing, marketing communication, marketing communication activities, 

insurance, insurance company Adriatic Slovenica, d. d. 
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1 UVOD 

Ker je danes na trgu vse več konkurence, mora podjetje poskrbeti za naklonjenost svojih 

odjemalcev. S pomočjo uporabe instrumentov marketinškega spleta je ta naloga veliko lažja. 

Osredotočiti se mora predvsem na to,  kako in na kakšen način privabiti kupce, kako jih 

seznaniti s svojimi izdelki in storitvami, kako jih prepričati v nakup in jih tudi obdržati. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Marketing je družbeni in managerski proces, ki omogoča posameznikom in organizacijam, da 

dobijo, kar potrebujejo in želijo, in sicer tako, da ustvarijo, ponudijo in medsebojno zamenjujejo 

izdelke, ki imajo vrednost (Kotler 1996, 6). V sklopu trženjskih aktivnosti moramo pravočasno, 

kakovostno in konkurenčno oblikovati trženjski splet (izdelek ali storitev, ceno, razpečavo, 

promocijo, ljudi – psihologijo, procesiranje in fizične dokaze). Ne smemo pozabiti tudi na 

proučevanje konkurence. Potrebno je stalno spremljanje tržišča (ponudbe, povpraševanja, 

konkurence, tehnologije, plačilne sposobnosti posameznih trgov, trende razvoja, družbene 

spremembe ipd.) (Devetak 2000, 2). 

Komunikacija je v vsakem podjetju bistvenega pomena, tako notranja kot zunanja. Od tega je 

namreč odvisno, kako bo podjetje poslovalo, hkrati pa jih to lahko razlikuje od konkurenčnih 

podjetij. S komunikacijo si podjetje pridobi zaupanje strank in njihovo mnenje o podjetju, kar 

je za samo organizacijo zelo pomembno.  

Trženjsko komuniciranje (promotion) obsega vse komunikacijske aktivnosti, s katerimi 

podjetje obvešča in prepričuje kupce na ciljnem trgu o svojih izdelkih in dejavnostih, ter tako 

neposredno olajšuje menjavo dobrin. Posredno olajšuje sporočanje informacij o podjetju in 

izdelkih zainteresiranim skupinam. Učinkovito marketinško komuniciranje je odločilni 

dejavnik uspešnosti trženjske strategije podjetja. Podjetja pošiljajo sporočila o izdelkih, 

storitvah in idejah, o svoji dejavnosti in zaposlenih. Marketinško komuniciranje je za podjetja 

pomembno vsaj zaradi treh razlogov (Potočnik 2005, 301 – 302): 

 marketinško komuniciranje je bistvena sestavina strateškega pozicioniranja podjetja, 

 odločilno vpliva na informiranje in prepričanje kupcev, da kupujejo izdelek prav tega 

podjetja, 

 marketinško komuniciranje ustvarja zveste kupce, če so bili z izdelki in s storitvami 

zadovoljni.  

V vsakdanjem življenju je beseda zavarovanje povezana z zagotavljanjem finančne varnosti v 

primeru nezaželenih dogodkov. Pri tem se seveda misli na vzpostavljanje takšnih razmer, ki 

bodo ob sklenjenem zavarovanju in plačani premiji omogočale saniranje posledic nezaželenih 

dogodkov (Kačar 2010, 10). 
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Adriatic Slovenica Zavarovalna družba, d.d. je slovenska zavarovalnica z osrednjim trgom v 

Sloveniji, ki je nastala z združitvijo dveh zavarovalnic. Prva je bila Adriatic, prva zavarovalna 

delniška družba v Sloveniji leta 1990, druga pa zavarovalna delniška družba Slovenica, leta 

1992. Združili sta se leta 2005, in sedaj imajo kot Adriatic Slovenica naziv tretje največje 

slovenske zavarovalnice. (Adriatic Slovenica 2017b). Adriatic Slovenica je edina 

zavarovalnica, ki nudi zavarovancem vse vrste zavarovanj: zdravstvena, premoženjska, 

življenjska in pokojninska zavarovanja, kar je tudi njihova pomembna konkurenčna prednost. 

(Adriatic Slovenica 2017d). Svojo strategijo so usmerili v dolgoročna partnerstva, tako na 

področju kulture in umetnosti, kakor športa in humanitarnosti. Že od leta 1993 so uradna 

zavarovalnica Olimpijskega komiteja Slovenije, med dolgoročna partnerstva na športnem 

področju pa so zapisali tudi sodelovanje z Nogometno zvezo Slovenije, katere uradna 

zavarovalnica so že 14 let. (Adriatic Slovenica 2017c). 

Zanimale so nas aktivnosti marketinškega komuniciranja v Adriatic Slovenica, d.d., ki je. ena 

od najuspešnejših zavarovalnic v Sloveniji. Ker vemo, da je nabor zavarovalnic pri nas zelo 

velik, je še toliko bolj pomembno, da ima zavarovalnica Adriatic Slovenica, d.d. dobro izdelan 

načrt in izvedbo marketinškega komuniciranja in s tem svojo strategijo pridobivanja kupcev, ki 

pa se seveda mora razlikovati od vseh drugih zavarovalnic, saj le tako lahko ohranjajo enega 

od vodilnih položajev pred ostalimi konkurenti na slovenskem trgu. 

V zaključni projektni nalogi smo načrtovali raziskati, proučiti in opredeliti aktivnosti 

marketinškega komuniciranja, ki jih za svoje uspešno poslovanje uporablja zavarovalnica 

Adriatic Slovenica, d.d. V zaključni projektni nalogi smo predstavili osnovne pojme kot so 

marketing, marketinško komuniciranje in pomen zavarovalništva, ter podrobneje predstavili 

izbrano zavarovalnico, v empiričnem delu naloge pa smo se osredotočili na vlogo in pomen 

marketinškega komuniciranja v izbrani zavarovalnici ter kakšne aktivnosti marketinškega 

komuniciranja zavarovalnica uporablja za doseganje uspešnega poslovanja. Na osnovi 

rezultatov raziskave smo podali tudi priporočila za še uspešnejše delovanje in poslovanje 

proučevane zavarovalnice. 

1.2 Namen in cilji 

Namen zaključne projektne naloge je bil raziskati, proučiti in opredeliti aktivnosti 

marketinškega komuniciranja v izbrani zavarovalnici Adriatic Slovenica, d.d., ter na osnovi 

rezultatov raziskave podati tudi priporočila za še uspešnejše nadaljnje delovanje in poslovanje 

proučevane zavarovalnice. 

Cilji zaključne projektne naloge so bili: 

- proučiti in predstaviti vlogo in pomen marketinga in marketinškega komuniciranja v podjetju, 

- proučiti instrumente marketinško – komunikacijskega spleta, 

- proučiti pojme zavarovalništva in pomen zavarovalništva v Sloveniji, 
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- raziskati, proučiti in opredeliti aktivnosti marketinškega komuniciranja v izbrani zavarovalnici 

Adriatic Slovenica, d.d., 

- na osnovi rezultatov raziskave podati priporočila za še uspešnejše nadaljnje delovanje in 

poslovanje proučevane zavarovalnice. 

Zastavili smo si naslednje raziskovalno vprašanje, ki smo ga preverili z izvedeno raziskavo: 

 

Kakšne aktivnosti marketinškega komuniciranja uporablja zavarovalnica Adriatic Slovenica, 

d.d. pri svojem poslovanju in kako te aktivnosti vplivajo na njeno poslovanje? 

1.3 Metodologija 

 

Pri izdelavi zaključne projektne naloge smo uporabili naslednje raziskovalne metode: 

 metodo opisovanja ali deskripcije, 

 metodo povzemanja ali kompilacije, 

 metodo študije primera, 

 metodo analize, 

 metodo sinteze. 

Izvedli smo kvalitativno raziskavo v obliki polstrukturiranega intervjuja s predstavnico 

zavarovalnice Adriatic Slovenica, d.d., ki deluje na področju marketinga, s pomočjo katerega 

smo odgovorili na zastavljeno raziskovalno vprašanje. 

1.4 Predpostavke in omejitve 

Predpostavljali smo, da je marketing pomemben del poslovnih aktivnosti vsakega podjetja, da 

je konkurenca zavarovalnic na slovenskem trgu zelo velika, in da je nujno imeti dobro strategijo 

marketinškega komuniciranja, saj se v izbrani zavarovalnici zelo razlikujejo od konkurence in 

s tem krepijo svojo tržno pozicijo in atraktivnost.  

Omejitev je bila iskrenost odgovorov intervjuvanca ter pridobivanje vseh potrebnih informacij 

o poslovanju proučevane zavarovalnice. 
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2 MARKETING 

Marketing je družbeni in managerski proces, ki omogoča posameznikom in organizacijam, da 

dobijo, kar potrebujejo in želijo, in sicer tako, da ustvarijo, ponudijo in medsebojno zamenjujejo 

izdelke, ki imajo vrednost (Kotler 1996, 6). 

Konečnik Ruzzierjeva (2011, 3) pravi, da bi ključne trženjske značilnosti lahko izpostavili v 

kratki opredelitvi trženja, po kateri je trženje dobičkonosno zadovoljevanje potreb/želja. 

Potočnik (2005, 20) pa v svoji knjigi opredeli besedo trženje kot pogosto uporabljen prevod 

angleške besede marketing, ki izvira iz besede market (trg) in obsega vse dejavnosti, ki so 

kakorkoli povezane s trgom. 

Marketing je kompleksna dejavnost, ki jo mora izvajati vsako podjetje (Ahačič 2012). V novi 

dobi marketinga je zanimivo Postmanovo razmišljanje o marketingu. Opredeljuje ga namreč 

kot celoten nakupno – prodajni proces, ki se konča z ekonomsko menjavo. Po avtorjevem 

mnenju je z besednjakom nove dobe trženja mogoče opisati marketing kot oddajanje in 

prejemanje sporočilnih dražljajev, katerih končni cilj je sprejemanje nakupnih dražljajev 

(Devetak 2007, 20, cit. po Postman 2001, 15). 

Marketing danes postaja vse bolj bistven način poslovanja vsakega podjetja. Če je marketing v 

podjetju dobro zastavljen in s tem tudi učinkovit, pomeni, da ima podjetje veliko interesentov, 

kar vodi do polne zasedenosti prodajalcev v podjetju, do vedno večjega števila kupcev izdelka 

ali storitev, ter na koncu do vedno večjega dobička, kar pa je tudi cilj vsakega podjetja. 

Pomembno je, da dobro poznamo potrošnika, njegove želje in potrebe, in da izhajamo iz le- 

teh. 

2.1 Opredelitev vloge in pomena marketinga 

Devetak v svoji knjigi navaja, da je bistvo teorije in prakse marketinga v tem, da proučujemo 

potrebe oz. plačilno sposobno povpraševanje. Na osnovi tega razvijamo in proizvajamo tiste 

izdelke in storitve, ki jih lahko ponudimo ugotovljenemu interesentu. S pravočasnim 

proučevanjem ponudbe in povpraševanja oblikujemo marketinške aktivnosti za zadovoljevanje 

vsakdanjih potreb. S tem ko zadovoljimo plačilno sposobno povpraševanje, dosežemo s prodajo 

izdelkov ustrezen dobiček za nadaljnji razvoj, ob tem pa velja skrbeti tudi za zadovoljstvo 

zaposlenih (Devetak 2007, 16). 

Velja poudariti, da predstavlja marketing v organizacijah več kot sredstvo prodaje in promocije. 

Je sredstvo načrtovanja in upravljanja odnosov in izmenjav med različnimi javnostmi. Tako 

ponovno podčrtamo vlogo, mesto in pomen marketinga, ki je analiziranje, planiranje, 
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izvrševanje in nadziranje zastavljenih programov, načrtovanih za vzpodbujanje izmenjav 

vrednosti s ciljnimi trgi ob namenu doseganja zadovoljstva strank (Devetak 2007, 24). 

Trženjska naravnanost in način razmišljanja morata presegati njihovo delovanje zgolj znotraj 

same funkcije oziroma oddelka za trženje (Konečnik Ruzzier 2011, 2). V trženju je treba biti 

nenehno aktiven, dinamičen, spreminjati pristope in poskušati novosti; pozornost namenjati 

tudi že pridobljenim strankam (Petrov 2012). 

Osrednji namen trženja je spoznati in razumeti kupca. Če poznamo kupca, vemo kakšen izdelek 

oz. storitev mu ustreza in potem je ni težko prodati. Marketing naj bi ustvaril kupca, ki je 

pripravljen kupiti. Edino kar nam ostane, je da mu tak izdelek oz. storitev ponudimo (Grlica 

2002, 6). Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec (2013, 18) navajajo, da je trženje tista funkcija 

v podjetju, ki ugotavlja, kdo so dejanski in potencialni porabniki (morebitni kupci) s 

specifičnimi željami, ki bi bili pripravljeni in finančno sposobni zadovoljiti svoje potrebe, in 

kako najbolj konkurenčno in dobičkonosno za podjetje uresničiti prodajo izdelkov ali storitev 

na trgu. Pravijo še, da podjetje lahko dolgoročno uresničuje svoje cilje (prodaja, dobiček, tržni 

delež…), če uspe zadovoljiti svoje porabnike. 

2.2 Marketinški splet storitev v marketingu 

Kotler (2004, 444) storitev opredeli takole: storitev je vsako dejanje ali delovanje, ki ga nekdo 

lahko ponudi drugemu, je neopredmeteno ter ne pomeni lastništva nečesa. Njena izvedba je 

lahko povezana s fizičnimi izdelki, ali pa tudi ne. 

Trženjski splet je skupek trženjskih orodij, ki jih organizacija uporablja, da doseže svoje 

trženjske cilje. Tradicionalni McCarthyjev trženjski splet (4P), ki obsega štiri trženjska orodja: 

izdelek, cena, prodajna pot in trženjsko komuniciranje, zadošča za izdelke, medtem ko je treba 

zaradi narave storitev v storitvenih dejavnostih usmeriti pozornost na dodatne elemente 

trženjskega spleta. Za storitve velja, da niso zgolj prodajne transakcije, temveč proces, v 

katerem je strokovnost izvajalca storitve odločujoča za raven uporabnikovega zadovoljstva s 

storitvijo. Prav zato sta Booms in Bitner (1981; povzeto po Kotler, 2004, str.450) v začetku 

osemdesetih let 20.stoletja predlagala tri dodatne P-je za trženje storitev: ljudje (people), fizični 

dokazi (physical evidence) in proces (proces) (Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 

218). 
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Slika 1: Shema marketinškega spleta za storitve – 7P. 

Vir: Devetak 2007, 28. 

Storitveni proces, v katerem storitev nastaja in v katerem jo storitveno podjetje izvede in hkrati 

proda, je pomemben element trženjskega spleta za storitve, saj porabnik izvedbo storitve 

pogosto zazna kot del storitve same (Potočnik 2005, 433). 

Načrtovanje trženjskega spleta se začne z opredelitvijo koncepta storitve. Pogosto ga 

opredelimo kot storitveni izdelek, ki vsebuje vse sestavine storitve. Sestavljajo ga osnovna 

storitev, ki zadovoljuje osnovno potrebo uporabnika, in vrsta spremljajočih storitev, ki 

uporabniku omogočajo učinkovito uporabo osnovne storitve in ji hkrati povečujejo vrednost 

(Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 218). 

Vsak trženjski instrument je interaktivno (vzajemno vplivno) povezan z drugimi in zagotavlja 

medsebojno podporo pri uresničevanju trženjskih strategij in izvajanju trženjskih aktivnosti. 

Vzajemno delovanje trženjskih instrumentov se kaže kot (Potočnik 2004, 224): 

 skladnost, ki zagotavlja logično in koristno povezavo dveh ali več trženjskih instrumentov, 

 celovitost, ki obsega usklajeno delovanje trženjskih instrumentov, 

 vplivnost, ki se nanaša na izbiro tistih trženjskih instrumentov, ki v dani tržni situaciji največ 

prispevajo k uspešnemu trženju. 
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Zato najugodnejši trženjski splet za storitve temelji na takšni izbiri in povezovanju trženjskih 

instrumentov, ki se medsebojno podpirajo in vplivajo na doseganje sinergije, to ima večji 

skupni učinek, kot vsota posameznih učinkov (Potočnik 2004, 224). 
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3 MARKETINŠKO KOMUNICIRANJE 

Komuniciranje je obojestranska izmenjava informacij med sporočevalcem in naslovnikom. 

Sporočevalec oblikuje svoje sporočilo z dogovorjenimi znaki in ga pošlje po komunikacijskem 

kanalu do naslovnika. Naslovnik zakodirano sporočilo dekodira (znake pretvori v razumljivo 

vsebino), se odzove in pošlje povratno informacijo. Pomembno je, da oba poznata znake (kode) 

sporočila in da imata podobne izkušnje o vsebini sporočila (Habjanič 1998, 99). Osnovni cilji 

tržnega komuniciranja so: informirati, prepričati in spomniti (Mihaljčič 2006, 83). 

3.1 Opredelitev in pomen marketinškega komuniciranja 

Pompe in Vidic (2008, 121) v svoji knjigi pravita, da je promocija (ali bolje rečeno trženjske 

komunikacije) zagotovo najbolj kreativen del trženjskega spleta. Gre za področje, pri katerem 

je najmanj rutine in nobena od spremenljivk ne učinkuje dvakrat enako. Tako kot je trg večna 

spremenljivka, tako se morajo temu stalno prilagajati tudi komunikacije. Temeljni cilj 

trženjskega komuniciranja ni samo vzpostaviti stik s kupci (potrošniki in/ali 

medorganizacijskimi kupci), ampak vzpostaviti dvosmerno komunikacijo. Njegov namen je 

predstavitev produkta z namenom, da ga potrošnik kupi, uporablja in vzame za svojega, ga 

vplete v svoje življenje, da mu ga izpolnjuje in tako postane njegov nepogrešljiv sestavni del. 

Njegov namen je tudi predstavitev podjetja, organizacije, da mu kupec zaupa, da kupi od 

podjetja, da ga sprejme med svoje dobavitelje in partnerje (Pompe in Vidic 2008, 123). 

Karkoli podjetnik stori, od osebne komunikacije do oglaševanja, je komunikacija, ki gradi sliko 

o podjetju, o njegovih produktih in tržnih znamkah, ustvarja podobo, ter gradi odnose do kupcev 

in drugih vpletenih. Vse, kar podjetje sporoča trgu z namenom, da se ta odzove, tvori trženjsko 

komuniciranje (Pompe in Vidic 2008, 123). Habjanič (1998,89) v svoji knjigi navaja, da je 

trženjsko komuniciranje odločilno pri oblikovanju zavesti o obstoju izdelkov ali storitev, 

oblikovanju pozitivne podobe o blagovni znamki in pri pospeševanju distribucije. Trženjsko 

komuniciranje je pomembno tudi pri medorganizacijskem trženju. Med konkurenčnimi izdelki 

in cenami ni več pomembnih razlik, zato z oglaševanjem, dodatnimi storitvami in osebno 

prodajo poskušajo podjetja narediti izdelek poseben. 

Marketinško komuniciranje pospešuje prodajo in je zato skupaj s samim izdelkom/storitvijo, 

distribucijo in prodajno ceno glavni trženjski instrument. S sporočilom sporočevalec skuša 

ustvariti pozornost (A – attention), sprožiti zanimanje (I – interest), vzbuditi željo (D – desire) 

in sprožiti nakup (A – action). Takšnemu sporočilu pravimo, da temelji na AIDA zasnovi 

oblikovanja trženjskih sporočil (Potočnik 2000, 113). Komuniciranje podjetja poteka po 

zapletenih poteh. Podjetja razen s porabniki komunicirajo tudi s posredniki in drugimi 

javnostmi. Posredniki komunicirajo s porabniki in javnostmi, porabniki pa ustno prenašajo 

informacije drugim uporabnikom in javnostim (Habjanič 1998, 98). Trženjsko komuniciranje 
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predstavlja najbolj viden element trženjskega spleta, vendar ga je smiselno obravnavati kot 

enakovreden, a vendar nepogrešljiv element. Uspešna podjetja se danes ne sprašujejo, ali 

komunicirati ali ne, temveč kako načrtovati in izpeljati svoje komuniciranje, da bo v skladu s 

sodobnimi razmerami na trgu učinkovito doseglo želeno ciljno skupino. Pri tem je pomembno, 

da je trženjsko komuniciranje usklajeno z ostalimi elementi v spletu (Konečnik Ruzzier 2011, 

207). 

Proces marketinškega komuniciranja sestavljajo štirje elementi (Potočnik 2002, 303): 

 pošiljatelj tržnega sporočila (komunikator), 

 sporočilo (informacija), 

 komunikacijska pot (komunikacijski kanal), ki je lahko osebna ali neosebna, 

 prejemnik sporočila (oseba, kateri je sporočilo namenjeno). 

Kotler (1996, 598) je mnenja, da so za to, da sporočilo ni prispelo do ciljnega občinstva, možni 

naslednji vzroki: 

 selektivna pozornost; sprejemnik ne zazna vseh sporočil, 

 selektivno izkrivljanje; sprejemnik sliši tisto, kar želi slišati; ima izoblikovana pričakovanja 

o tem, kaj bo slišal in videl, in bo zaznal le tisto, kar ustreza njegovim pričakovanjem,  

 selektivna ohranitev; sprejemnik v spominu ohrani le del prejetih sporočil, sporočevalec pa 

skuša svoje sporočilo vtisniti v sprejemnikov dolgotrajni spomin (tako bo lahko vplival na 

njegova prepričanja in vedenje). 

Marketinško komuniciranje je torej nabor elementov v marketinškem spletu organizacije, ki 

omogočajo in pospešujejo oblikovanje skupnega pomena s porabniki. Posledično ima 

marketinško komuniciranje vlogo nadzorovanja in upravljanja celotnega marketinškega spleta 

v tistem delu, ko izdelek, cena in distribucija oziroma prostor, opravljajo tudi funkcijo 

komuniciranja (Jančič in Žabkar 2013, 73). 

Kot glavne cilje marketinškega komuniciranja Potočnik v svojem delu navaja (2000, 112): 

 obveščanje javnosti o dejavnosti podjetja in njegovih izdelkih; 

 ponavljanje že znanega obvestila o izdelkih; 

 prepričevanje porabnikov, da nakup reklamiranega izdelka daje večjo korist kot nakup 

drugega podobnega izdelka; 

 miselno povezovanje porabnikov z določenimi izdelki in podjetji. 

Vsekakor pa marketinškega komuniciranja ne moremo gledati samo kot celoto, ampak je prav, 

da opredelimo tudi posamezne instrumente znotraj marketinškega komuniciranja. Gre za pet 

instrumentov marketinškega komuniciranja in sicer: oglaševanje, osebna prodaja, odnosi z 

javnostmi, pospeševanje prodaje in neposredno trženje. 
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3.2 Blagovna znamka v marketingu 

Kotler (2004, 418) kratko in jedrnato opredeli blagovno znamko kot umetnost in temelj trženja. 

Za Devetaka (2007, 302,303) so vloga, mesto in pomen blagovne in storitvene znamke z 

marketinškega vidika izredno pomembni. Izdelki in storitve, ki so označeni in zavarovani z 

blagovno znamko, na trgu bolj izstopajo, zlasti če vanje vlagamo več sredstev za promocijo. 

Številni kupci raje posegajo po znamkah, ki so jih že preizkusili in vanje zaupajo. 

Pompejeva in Vidiceva (2008, 68) teorija o blagovni znamki je, da je le-ta posrednik med 

kupcem in ponudnikom. Izraža vsa ponudnikova hotenja ponuditi potrošnikom nekaj, kar se ne 

le sklada z njihovimi željami in potrebami, temveč izpolnjuje tudi njihova povsem 

nefunkcionalna pričakovanja. 

Vloga blagovne znamke je (Devetak 2007, 303): 

 Razločevalna: z njo prepoznamo izdelke na trgu, zlasti kakovostne. 

 Izvorna: povezana je z razločevalno vlogo in pride zlasti do izraza pri poreklu blaga. Z 

označbo porekla blaga se zavaruje geografsko ime proizvodov, katerih posebne lastnosti so 

pretežno odvisne od območja, na katerem so bili proizvedeni, če so le-te lastnosti nastale 

naravno – pod vplivom podnebja ali tal ali z ustaljenim načinom proizvodnje in postopkom 

obdelave. 

 Blagovna znamka je označena na izdelku, embalaži, v reklamnih sporočilih itd. V praksi 

opažamo, da izdelki svetovno znanih znamk hitreje pridobijo potrošnike (npr. Coca-Cola, 

Elan). Tudi psihološka vloga znamke je velikokrat prisotna v zavesti potrošnika, zato 

govorimo o imidžu znamke, ker bistveno prispeva k večji prodaji izdelka (Devetak 2007, 

303). 

Blagovna znamka je večplastna tržna celica in razumevanje pomena vsake plasti omogoča tudi 

razumevanje, zakaj se potrošniki odločajo za eno znamko, za drugo pa ne (Pompe in Vidic 

2008,73) 
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Slika 2: Tri sestavine blagovne znamke. 

Vir: Pompe in Vidic 2008, 73. 

Močne in uspešne blagovne znamke zahtevajo sistematično in trdo delo usposobljenih ljudi, 

prav tako pa zahtevajo zadostne količine denarnih sredstev, ki niso namenjena le začetnemu 

razvoju, temveč tudi kasnejšemu vzdrževanju blagovne znamke na trgu (Konečnik Ruzzier 

2011, 155). 

3.3 Orodja marketinškega komuniciranja 

Kot smo že omenili, so orodja marketinškega komuniciranja: oglaševanje, osebna prodaja, 

odnosi z javnostmi, pospeševanje prodaje in neposredno trženje.  

Podjetja uporabljajo različna orodja marketinškega komuniciranja, v preglednici 1 pa so 

prikazana najpomembnejša. 
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Preglednica 1: Različna orodja marketinškega komuniciranja. 

Oglaševanje Pospeševanje 

prodaje 

Odnosi z 

javnostjo 

Osebna prodaja Neposredno 

komuniciranje 

Tiskani oglasi, 

oglasi na TV in 

radiu 

Nagradna 

tekmovanje, igre, 

žrebanja, loterije 

Gradiva za 

predstavnike za 

tisk 

Prodajne 

predstavitve 

Katalogi 

Zunanja stran 

embalaže 

Darila Govori Prodajna srečanja Naslovljena pošta 

Letaki v embalaži Vzorci Seminarji Programi 

spodbud 

Trženje po 

telefonu 

Filmi Sejmi in 

poslovne razstave 

Letna poročila Vzorci Elektronsko 

nakupovanje 

Brošure in 

knjižice 

Razstave Darila v 

dobrodelne 

namene 

Sejmi in poslovne 

razstave 

TV nakupovanje 

Manjši plakati in 

letaki 

Predstavitve 

delovanja 

izdelkov 

Sponzoriranje  Sporočila po 

telefaksu  

Imetniki Kuponi Objave  Elektronska pošta 

Ponatisi oglasov Cenovni popusti Odnosi z lokalno 

skupnostjo 

 Glasovna pošta 

Veliki plakati Nizko obrestna 

posojila 

Lobiranje   

Prikazovalnik Zabavne 

prireditve 

Celostna podoba 

podjetja 

  

Avdiovizualna 

gradiva 

Prodaja ˝staro za 

novo˝ 

Glasilo podjetja   

Simboli in 

logotipi 

Programi 

zvestobe 

Dogodki   

Video trakovi Vezani nakupi    

Vir: Kotler 2004, 564. 

3.3.1 Oglaševanje 

Oglaševanje je najpomembnejša komunikacijska dejavnost, s katero želi storitveno podjetje 

pojasniti svoje storitve porabnikom in jih pravočasno obvestiti, da bi si zagotovilo prodajo pred 

drugimi ponudniki. Glavni cilj oglaševanja je povečanje prodaje in s tem ustvarjanje večjega 

dobička, med druge cilje pa spadajo še: obveščanje porabnikov o storitvah, prepričevanje in 

oblikovanje preferenc za posamezno storitev, opozarjanje porabnikov, kje lahko storitev dobijo. 

Gre za plačano obliko neosebnega tržnega komuniciranja in promocije storitev (Potočnik 2004, 

251).  
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Preglednica 2: Cilji oglaševanja. 

OBVESTITI  PREPRIČATI  OPOMNITI  

obvestiti trg o novem izdelku  graditi naklonjenost do 

blagovne znamke  

opomniti kupca, da bo izdelek 

morda potreboval  

predlagati nove načine uporabe  spodbujati k prehodu z druge na 

našo blagovno znamko  

opomniti kupca, kje lahko kupi 

izdelek  

obveščati trg o spremembi cene  spreminjati zaznavanje lastnosti 

izdelkov pri kupcih  

ohranjati izdelek v kupčevem 

spominu tudi zunaj sezone  

razložiti, kako izdelek deluje  prepričati kupce, naj takoj 

kupijo izdelek  

ohranjati zavedanje kupca o 

izdelku  

opisati obstoječe storitve  prepričati kupce, da sprejmejo 

prodajalca na domu  

  

popraviti napačne vtise      

graditi podobo podjetja      

Vir: Kotler 1998, 629. 

Ker oglaševanje vpliva na nakupne odločitve porabnikov, so naloge oglaševanja predvsem da 

(Potočnik 2004, 251): 

 na privlačen način opiše in prikaže kakovost in koristnost storitev, ki jih storitveno podjetje 

ponuja na trgu, 

 usmerja neodločne kupce, kako naj izberejo med številnimi istovrstnimi storitvami,  

 deluje na spremembo ustaljenih navad pri porabi storitev, 

 obvešča porabnike o novih storitvah, 

 ustvarja pri porabnikih pozitiven odnos in zaupanje do storitvenega podjetja ter njegovih 

storitev. 

Organizacije se lotevajo oglaševanja na različne načine. V majhnih podjetjih za oglaševanje 

skrbi kdo iz prodajnega ali trženjskega oddelka, ki sodeluje z oglaševalsko agencijo. Velika 

podjetja pogosto vzpostavijo poseben oddelek, katerega vodja je odgovoren direktorju za 

trženje. Naloge oddelka za oglaševanje so predlaganje proračuna, oblikovanje oglaševalske 

strategije, ugotavljanje ustreznosti oglasov in kampanj ter skrb za vodenje oglaševanja po 

neposredni pošti, za prikaze pri prodajalcih in druge oblike oglaševanja. Za oblikovanje 

oglaševalskih kampanj ter za izbiro in zakup medijev večina podjetij uporablja zunanje agencije 

(Kotler 2004, 590). 
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3.3.2 Osebna prodaja 

Osebna prodaja temelji na neposredni komunikaciji med prodajalcem in porabnikom in zahteva 

dobre komunikacijske sposobnosti, če želi prodajalec prepričati potencialnega porabnika o 

koristih in prednostih, ki bi jih le-ta imel, če bi se odločil za nakup. Pomembno za uspešno in 

učinkovito prodajo je, da se prodajalec vživi v razmišljanje, strahove in pričakovanja porabnika 

(Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 200). 

Devetak (2000, 189) pravi, da je osebna prodaja razmeroma draga, a kljub temu izredno 

učinkovita. Ta zajema: prodajne predstavitve, prodajna srečanja, številne spodbujevalne 

programe, prodajne vzorce, ki jih nudijo tovarniški predstavniki. Osebna prodaja zajema več 

marketinških aktivnosti, med drugimi tudi ustno predstavitev, katere cilj je prodaja. 

Pompe in Vidic (2008, 152) pa v svoji knjigi navajata, da je osebno komuniciranje različica 

neposrednega trženja, saj je njegova značilnost tudi to, da se med ponudnika in potrošnika ne 

vriva posrednik. Osebno trženje poteka na dogodkih pospeševanja prodaje kot so sejmi, 

promocije, seminarji, pogosto pa tudi na prodajnem mestu ali kje drugje, in se tako dopolnjuje 

s prodajno funkcija prodajalca, ki se v fazi animiranja kupca k nakupu pojavlja kot tržnik.  

Osebna prodaja ima številne prednosti pred drugimi sestavinami komunikacijskega spleta za 

storitve, ker omogoča (Potočnik 2004, 251): 

 izboljšanje medsebojnih odnosov, 

 razširjanje ponudbe tudi na druge storitve, saj imajo izvajalci storitve ali kontaktno osebje 

priložnost, da stranki podrobno pojasni prednosti, na primer »svežnja« storitev, 

 svetovanje in spremljanje izvajanja storitve. 

Osebno prodajo lahko uspešno izvaja strokovno usposobljeno kontaktno osebje, ki naj bo 

prodorno, iznajdljivo, po potrebi tudi vztrajno in sposobno ustvarjati ugodno »prodajno klimo« 

(Potočnik 2004, 251). Uspešni prodajalci imajo več kot zgolj instinkt. Usposobljeni so v 

metodah analize in ravnanju z odjemalci (Kotler 2004, 653). 

3.3.3 Odnosi z javnostmi 

Ne samo, da mora podjetje tvorno sodelovati z odjemalci, dobavitelji in posredniki, temveč 

mora biti povezano s celo vrsto zainteresiranih javnosti. Javnost je katerakoli skupina, ki se 

dejansko ali potencialno zanima oziroma vpliva na sposobnost podjetja, da doseže svoje cilje 

(Kotler 2004, 616). PR ali odnosi z javnostjo so posebna veja tržnega komuniciranja, katere 

osnovni namen je ustvarjanje ugleda podjetja in produkta ali storitve (Pompe in Vidic 

2008,148). 
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Naloge oddelka za odnose z javnostmi v podjetju so vzdrževanje stika z mediji, sodelovanje z 

zakonodajalci in vlado pri sprejemanju zakonodaje in predpisov notranje (med zaposlenimi v 

organizaciji) in zunanje komunikacije za ustvarjanje prave podobe o podjetju in svetovanje 

vodstvu pri javnih nastopih (Habjanič in Ušaj 2003, 113). 

Prek stikov z javnostmi želi storitveno podjetje uresničiti naslednje cilje (Potočnik 2004, 267): 

 da bi javnost spremenila negativno mnenje, ki si ga je morda ustvarila zaradi napak v 

preteklosti, 

 da bi pri porabnikih ustvarilo pozitivno mnenje o storitvah, ki jih na novo uvaja na trg, 

 da bi si utrdilo že doseženo ugodno javno mnenje o svojem delovanju. 

Potočnik (2004, 267) še navaja, da lahko stike z javnostmi podjetje načrtuje ali prepusti 

naključju. Ne glede na to, ali jih načrtuje ali ne in ali si jih želi ali ne, pa stiki z javnostjo nenehno 

nastajajo in se jim nobeno podjetje ne more izogniti. 

Najpogostejše oblike in aktivnosti odnosov z javnostjo so (Devetak 2000, 187): 

 tiskovna poročila, 

 letna poročila in letna srečanja, 

 dobrodelna darila in dnevi odprtih vrat, 

 sponzorstva in sodelovanje pri reševanju določenih problemov v lokalni skupnosti (pri tem 

moramo vnaprej opredeliti, katere cilje želimo doseči in kako bi s sponzorstvom merili 

rezultate), 

 odnosi s krajevnim okoljem in izdajanje internih glasil. 

Izredno ugodne rezultate pri odnosih z javnostjo pa Devetak (2000, 188) navaja, da dosegamo 

tudi na raznih seminarjih, kjer predstavniki proizvajalcev strokovno predstavijo ne samo 

izdelke in storitve, ampak tudi druge rešitve konkretnih problemov. 

3.3.4 Pospeševanje prodaje 

Pospeševanje prodaje je sestavljeno iz številnih aktivnosti, s katerimi storitveno podjetje 

spodbuja in izzove večje oziroma hitrejše nakupe določene storitve. Medtem ko oglaševanje 

ponudi razloge za nakup, pa pospeševanje prodaje vsebuje spodbude za nakup. Pojav številnih 

oblik pospeševanja prodaje je ustvaril nevarnost, da se bodo porabniki čedalje manj odzivali. 

Zato morajo storitvena podjetja prodajno-pospeševalne aktivnosti nenehno spreminjati in jih 

prilagajati razmeram na ciljnih trgih (Potočnik 2004, 268). 

Ukrepe, s katerimi lahko pospešujemo prodajo, delimo na tri skupine (Potočnik 2004, 268-269): 
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 ukrepi za pospeševanje prodaje, s katerimi motiviramo lastne izvajalce in kontaktno osebje 

(staff promotion) – strokovno izpopolnjevanje, nagrajevanje po obsegu prodaje, 

zadovoljstvu strank ipd., 

 ukrepi za pospeševanje prodaje, ki se nanašajo na posrednike storitev (merchandising) – 

izobraževanje kontaktnega osebja posrednikov, posredovanje fizičnih dokazov kakovosti 

storitve ipd., 

 ukrepi za pospeševanje prodaje, ki se nanašajo na porabnike storitev (consumer promotion) 

 ugodne ali nižje cene pri uvajanju novih storitev, nagradne igre ipd. 

Poznamo posredno in neposredno pospeševanje prodaje in v nadaljevanju smo opisali, kako je 

Potočnik (2004, 269) v svoji knjigi opredelil oblike posrednega in neposrednega pospeševanja 

prodaje. Pri posrednem pospeševanju prodaje na porabnike ne vplivamo takoj. Storitveno 

podjetje najprej usposablja kontaktno osebje, ga seznanja z značilnostmi storitev, s prednostmi 

v primerjavi s podobnimi storitvami ali kakšno drugo izjemno koristnostjo svojih storitev. 

Storitvena podjetja uporabljajo številne oblike pospeševanja prodaje prek posrednikov in pri 

tem namenjajo čedalje več denarja za tovrstno pospeševanje, na primer za prepričevanje 

posrednikov, da so njihove storitve bolj kakovostne od konkurenčnih, za financiranje posebnih 

prodajnih akcij po znižanih cenah ipd. 

Najpomembnejše oblike neposrednega pospeševanja prodaje so (Potočnik 2004, 269): 

 obveščanje o novih storitvah, ki niso dovolj znane ali pa so na trgu še neznane, 

 pošiljanje prospektov ali katalogov sedanjim in novim možnim porabnikom, 

 nagradna tekmovanja, v katerih sodelujejo porabniki storitev; nagradne igre so nelojalne, 

če obljubljene nagrade občutneje presegajo vrednost najdražje storitve, ki jo storitveno 

podjetje ponuja, 

 občasno zniževanje prodajnih cen, ki pospešujejo prodajo, čeprav je to hkrati tudi ukrep 

cenovne politike, 

 nagrade stalnim strankam (na primer letalske družbe odobravajo bonus točke za preletene 

kilometre), 

 kuponi (objavljeni v časopisih, revijah, poslani po pošti), ki dajejo prinašalcu pravico do 

določenega popusta ob nakupu storitve. 

3.3.5 Neposredno trženje 

Neposredno trženje pomeni uporabo neposrednih poti za dosego porabnika in dostavo izdelkov 

in storitev porabnikom brez posrednikov. Te poti vključujejo akviziterstvo, neposredno pošto, 

kataloge, telefonsko trženje, interaktivno televizijo, spletna mesta in mobilne naprave.  

Neposredno trženje ima za uporabnika številne prednosti. Nakupovanje od doma je zabavno, 

udobno in ne povzroča stresa. Porabnikom ponuja večjo izbiro blaga, hkrati pa jim prihrani čas. 
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Primerjajo lahko ponudbe različnih ponudnikov (npr. katalogi, spletna mesta idr.). Neposredno 

trženje ima prednosti tudi za ponudnike. Tržniki lahko porabnikom prilagodijo in poosebijo 

svoja sporočila. S pomočjo ažuriranih baz podatkov o individualnih porabnikih, ki vključujejo 

demografske, geografske, psihografske in vedenjske podatke, pošljejo svoje ponudbe tistim, ki 

jih te dejansko zanimajo (Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 201-202). 

Neposredno trženje uporabljajo proizvajalci, trgovci na drobno, storitvena podjetja, trgovci, ki 

prodajajo ali dopolnjujejo svojo prodajo s pomočjo katalogov. Nekatera podjetja, ki svoje 

izdelke sicer prodajajo v prodajalnah na drobno, uporabljajo neposredno trženje za preizkušanje 

novih izdelkov, za pridobivanje porabnikov konkurenčnih izdelkov in za ohranjanje zvestobe 

pri sedanjih porabnikih (Habjanič 1998, 115). 

Kljub izjemni rasti neposrednega in spletnega trženja, jima večina podjetij še vedno daje manjše 

vloge v svojem komunikacijskem spletu. Oddelka za oglaševanje in odnose z javnostmi 

prejmeta največji delež sredstev za trženjsko komuniciranje in ljubosumno varujeta svoja 

proračuna. Prodajno osebje lahko tudi vidi grožnjo v neposrednem trženju, če mora predati 

manjše kupce in morebitne kupce tržnikom, ki se ukvarjajo z neposredno pošto in telefonskim 

trženjem (Kotler 2004, 621). 
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4 ZAVAROVALNIŠTVO V SLOVENIJI 

Zavarovalništvo je pomembna panoga, saj v gospodarskem smislu predstavlja velik delež BDP 

vsake države v razvoju oziroma razvite države. V osnovi gre pri zavarovanju za prevzem 

bremena tveganja materialne, ekonomske ali osebne izgube s strani zavarovalnice. Predajnik 

rizika oziroma zavarovanec pa je oseba, ki ima zavarovalni interes, oziroma tista, na katero se 

rizik nanaša. Slovenci smo po zaslugi Franca Škufce šele v letu 2003 dobili dokument, ki 

celostno obdeluje zgodovino in dogajanje na področju zavarovalništva v Sloveniji (Šker 2010, 

5 – 6). 

Ljudje so se tako v preteklosti kot tudi danes zelo trudili pridobiti si premoženje, pogosto z 

mnogo dela in odpovedovanja. Razumljivo je, da želijo svoje premoženje tudi ohraniti, 

predvsem, kadar narava pokaže svojo rušilno in uničujočo moč, pa tudi takrat, kadar človek 

zaradi nezgode, bolezni ali starosti potrebuje sredstva za zdravljenje in preživljanje (Panza-

Frece 2011, 5). 

V Sloveniji trenutno posluje 14 zavarovalnic, 2 pozavarovalnici, 3 pokojninske družbe ter Pool 

za zavarovanje in pozavarovanje jedrskih nevarnosti GIZ. Večina jih je kompozitnih, glede na 

njihove zavarovalne posle, nekaj pa jih je zdravstvenih, kreditnih in življenjskih. Poleg 

zavarovalnic pa imamo v Sloveniji tudi dva zavoda, to sta Zavod za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje ter Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (IZOP 2017). 
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Slika 3: Članice SZZ glede na vrsto družbe in njihova premija v letu 2015. 

Vir: SZZ – Slovensko zavarovalno združenje 2016. 

Pretekla leta so zaznamovali veliki premiki v poslovanju, njegovem nadaljnjem širjenju v 

tujino, reorganizaciji in vodenju zavarovalnih družb v Sloveniji. Internacionalizacija 

slovenskega gospodarstva je dobro prežela tudi zavarovalništvo. Zunaj Slovenije deluje že pet 

slovenskih zavarovalnih oziroma pozavarovalnih družb. Tu so mišljene zavarovalne družbe, ki 

so bile v Sloveniji ustanovljene s slovenskim kapitalom in svoje poslovanje v zadnjem času vse 

bolj širijo na trge zunaj Slovenije (Šker 2010, 8). 

4.1 Opredelitev in pomen zavarovalništva 

Kačar (2010, 10) v svojem delu zavarovanje predstavi v širšem in ožjem smislu. 

V širšem smislu pravi, da zavarovanje danes predstavlja (Kačar 2010, 10): 

 organizirano institucijo družbenega pomena z jasnimi pravili in okviri delovanja, 

 gospodarsko dejavnost velikega ekonomskega, tehničnega, pravnega, sociološkega in celo 

socialnega pomena. 

V ožjem smislu pa zavarovanje predstavlja vse aktivnosti zavarovalnice, vezane na samo 

tehnično izvedbo posla. To naj bi bili naslednji sklopi (Kačar 2010, 10): 
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 priprava novega zavarovalnega produkta, 

 sklepanje zavarovanj, 

 reševanje škodnih primerov, 

 podpora navedenim trem sklopom (npr. statistična obdelava podatkov, marketing, proces 

izobraževanja, finance in računovodstvo, pravna podpora, kadri, informacijska tehnologija, 

management). 

Vloga zavarovanja v sodobni ekonomsko in tehnično napredni ter hitro razvijajoči se družbi 

najlaže ponazorimo z nizom funkcij, ki jih zavarovanje vsakodnevno opravlja. Te družbeno 

pomembne funkcije so (Kačar 2010, 10 – 11): 

 preprečevanje in likvidacija škod, 

 finančna funkcija, 

 socialna funkcija. 

Pri funkciji preprečevanja in likvidacije škod govorimo o neposredni in posredni zaščiti. 

Zavarovanje neposredno ščiti z ukrepi preventivne in represivne narave. Med prve štejemo vse 

ukrepe, ki kakorkoli pomagajo zmanjšati verjetnost nastanka škodnega primera (osveščanje in 

izobraževanje ljudi, stimuliranje samozaščitnih aktivnosti zavarovancev preko znižanja 

zavarovalnih premij ipd.). Pri ukrepih represivne narave gre največkrat za ukrepe, vezane na 

nastanek samega škodnega primera (zmanjšanje ali celo zavrnitev izplačila škod zaradi 

neustreznih ukrepov zavarovanca ob škodi oziroma zaradi grobe nemarnosti, namernosti ipd.). 

Zavarovanje posredno ščiti ob sami likvidaciji škode. Čeprav ne more preprečiti nastanka 

škode, pa lahko s finančnim nadomestilom (izplačilom) zavarovalne vsote omogoči 

zavarovancu, da se za tiste škode in izgube, ki jih ne more preprečiti, ustrezno zaščiti (Kačar 

2010, 10 – 11). 

Tudi za finančno funkcijo pravi Kačar (2010, 11), da lahko rečemo, da je širšega družbenega 

pomena. Po naravi svojega dela zavarovalnica vnaprej preko vplačanih zavarovalnih premij 

pridobiva finančna sredstva, ki se v določenem trenutku uporabijo za izplačilo škode ali 

zavarovalne vsote. V vmesnem obdobju pa ta sredstva ne ležijo neaktivna. Takrat imajo značaj 

finančnega kapitala in eno od oblik, ki jih predvideva Zakon o zavarovalništvu (kritno 

premoženje oz. kritni sklad).  

Socialna funkcija zavarovanja pa vpliva na celotno družbo, a se še zlasti nanaša na 

posameznika. Uničena polja in posevki, zagorela hiša, smrt ali invalidnost edinega hranilca v 

družini so dogodki, ki zaznamujejo naše življenje, brez sklenjenega zavarovanja pa imajo 

pogosto usodne materialne posledice. Posebno mesto v sklopu te funkcije imajo t.i. osebna 

zavarovanja (nezgodna, življenjska, rentna, kombinirana itd.), zlasti tista s poudarjeno 

varčevalno komponento (Kačar 2010, 11). 
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Prvi in osnovni namen zavarovanja je plačilo zavarovalnine in odškodnine. Gre za osnovno 

načelo, da zavarovalnica proti plačilu določene vsote denarja nase prevzame tveganje plačila 

za nadomestilo škode, ki je nastala kot posledica nenapovedanega, nepredvidljivega in v 

zavarovalni pogodbi navedenega škodnega dogodka (Šker 2010, 12). 

4.2 Trg zavarovalništva in konkurenca v Sloveniji 

Razvoj zavarovalne dejavnosti na slovenskih tleh je bil dokaj pester. Kot predhodnico 

zavarovalništva na slovenskih tleh štejemo pomorska posojila iz Pirana, ki so bila leta 1291 

zapisana v notarski knjigi. V poznem srednjem veku je katoliška cerkev podpirala ustanavljanje 

in tudi sama ustanavljala razne bratovščine, ki so bratom v socialnih stiskah in drugih nesrečah 

dajale pomoč oziroma odškodnino. Tako sta na slovenskem etničnem ozemlju delovali 

Slovenska bratovščina sv. Hieronima, ustanovljena v Vidmu leta 1452 in bratovščina sv. 

Nikolaja v Trstu (Panza Frece 2011, 7). 

Začetki pravega zavarovalništva segajo v drugo polovico 19. stoletja. Prva prava zavarovalna 

ustanova je bila banka Slovenija, ustanovljena leta 1873. Žal ni bila uspešna, zato je pravilneje 

šteti za začetek pravega zavarovalništva na Slovenskem 5. julij 1900, ko je bila v Ljubljani z 

domačim kapitalom ustanovljena Vzajemna zavarovalnica, ki se je najprej ukvarjala s požarnim 

zavarovanjem in zavarovanjem cerkvenih zvonov. Raziskava zavarovalnega tržišča je orodje, 

ki omogoča oblikovanje in prilagajanje zavarovalne storitve ter predvidevanje odziva 

potencialnih strank in konkurentov. Za zavarovalnico to pomeni racionalno poslovanje in 

zmanjšanje poslovnega tveganja ter ji zagotavlja ustrezen položaj na zavarovalnem tržišču 

(Panza Frece 2011, 8 in 16). 

Raziskava zavarovalnega tržišča ima 5 aktivnosti v točno določenem logičnem zaporedju, ki 

jih je potrebno opraviti, da bi dosegli začrtani cilj. Faze raziskave so: opredelitev problema in 

ciljev raziskave, načrtovanje raziskave, zbiranje informacij, analiza informacij in predstavitev 

ugotovitev. 

Tržno informacijski sistem predstavlja vse postopke in vire, s katerimi se pridobivajo 

informacije o odnosih in dogajanju v tržnem okolju, in zajema indirektne, pogojne in 

neformalne ter tudi formalne načine identifikacije trženjskega okolja. Sistem vključuje tudi 

interne informacije in zagotavlja celovito spremljanje gibanja povpraševanja, slabosti in 

prednosti zavarovalnice, konkurence, sredstev prodaje ter ostalih elementov zavarovalnega 

trga, panoge in okolja. Iz celovite analize teh elementov mora zavarovalnica prepoznati svoje 

sedanje in bodoče konkurenčne prednosti ter nato razvijati in oblikovati cilje, strategije ter 

orodje uspešnega trženjskega pristopa (Panza Frece 2011, 26). 
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Vse več zavarovalnic internacionalizira svoje poslovanje, s tem pa se povečuje mednarodna 

konkurenca. Iz tega razloga zavarovalnice razvijajo vedno nove zavarovalne storitve ter iščejo 

nove tržne poti in načine, kako povečati prednost pred drugimi zavarovalnicami, kako obdržati 

sedanje zavarovance in na koncu tudi kako pridobiti nove. 

Dejstvo, da je na slovenskem dvomilijonskem trgu prisotnih toliko zavarovalnic, daje velike 

možnosti zavarovalnim posrednikom, pa tudi zavarovancem, ki lahko pri iskanju najboljšega 

zavarovanja opravijo povpraševanje pri omenjenih zavarovalnicah, ki so praviloma tudi 

specializirane za določena področja. Doslej prisotnost tolikšnega števila zavarovalnic v 

Sloveniji ni bila prav prepoznavna, glede na to, da posredniki iz takšnih ali drugačnih razlogov 

več ali manj poslujejo s tako imenovanimi domačimi zavarovalnicami. Ob uveljavitvi Direktive 

o distribuciji zavarovalnih produktov, ki mora biti do 23. 2. 2018 implementirana tudi v 

slovenski pravni red, bo omenjeno dejstvo bistveno vplivalo na zavarovalni trg ter na položaj 

zavarovalnih zastopnikov in še posebej posrednikov (IZOP 2017). 
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5 EMPIRIČNI DEL – RAZISKAVA O AKTIVNOSTIH MARKETINŠKEGA 

KOMUNICIRANJA V ZAVAROVALNICI ADRIATIC SLOVENICA, D. D. 

V empiričnem delu smo raziskali in proučili aktivnosti marketinškega komuniciranja v 

zavarovalnici AS, d.d. Podjetje je na področju zavarovalništva zelo uspešno in ponuja strankam 

vse vrste zavarovanja na enem mestu, kar je njihova velika prednost pred drugimi 

zavarovalnicami. 

 

Slika 4: Logotip Adriatic Slovenica, d. d. 

Vir: Adriatic Slovenica 2017a. 

5.1 Predstavitev zavarovalnice Adriatic Slovenica, d.d. 

Osnovni podatki o podjetju (Adriatic Slovenica, d.d. 2017a) : 

 Ime družbe: ADRIATIC SLOVENICA Zavarovalna družba d.d. 

 Skrajšano ime: ADRIATIC SLOVENICA d.d. 

 Sedež družbe: Ljubljanska cesta 3a, 6503 Koper – Slovenija 

 Matična številka: 5063361 

 Ident. št. za DDV: SI63658011 

 Višina osnovnega kapitala: 49.999.529,80 EUR 

 Datum registracije: 20. november 1990 

 Lastniška struktura: 100 % KD Group d.d. 
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Slika 5: Poslovni podatki o zavarovalnici Adriatic Slovenica, d. d. 

Vir: Adriatic Slovenica 2017a. 

Družbo vodi uprava, ki je sestavljena iz treh članov, in sicer dva člana uprave in en predsednik 

uprave. Pod upravo je nadzorni svet. Potem so tu še izvršni direktorji (vsak pokriva svoje 

področje – informacijska tehnologija, premoženjska zavarovanja, aktuarske dejavnosti, 

operativno izvajanje zavarovanj, zavarovalni primeri, trženje, zdravstvena zavarovanja, 

življenjska zavarovanja, prodaja in finance ter računovodstvo) ter direktorji vseh 8 poslovnih 

enot v Sloveniji. 

Leta 1990 je nastala prva zavarovalna delniška družba v Sloveniji pod imenom Adriatic. 2 leti 

kasneje nastala Slovenica, zavarovalna delniška družba. Po treh letih poslovanja Adriatica, ta 

že razširi svojo tržno mrežo po vsej Sloveniji in v Pulj. Število njegovih zavarovanj zraste za 

166 odstotkov. Iz leta v leto posluje bolje, leta 1994 ima sklenjenih že 150.000 dopolnilnih 

zdravstvenih zavarovanj. KD HOLDING d.d. leta 1996 postane večinski lastnik Slovenice, 3 

leta kasneje pa Slovenica pridobi večinski delež v Adriaticu. Tako leta 2005 iz Slovenice 

nastane nova življenjska zavarovalnica Slovenica življenje d.d., istega leta pa iz Adriatica in 

Slovenice nastane Adriatic Slovenica d.d., 2. največja slovenska zavarovalnica. Po dveh letih 

se Zavarovalnica Slovenica življenje preimenuje v KD življenje d.d. 20. novembra 2010 

Adriatic Slovenica zabeleži svojo 20. obletnico uspešnega delovanja. Po dveh letih Adriatic 

Slovenica kot del skupine KD Group sprejme novo strategijo in postaja nosilna družba skupine, 

1. oktobra naslednje leto pa prevzame portfelj sestrske zavarovalnice KD Življenje in zavzame 

15 % delež trga. Leta 2014 svojo 20. obletnico praznuje tudi Skupina KD, leto zatem pa je tu 

že 25. obletnica Adriatic Slovenice. Ob koncu leta 2015 pa si Adriatic Slovenica pripoji KD 

životno osiguranje d.d. Zagreb k podružnici Adriatic Slovenica d.d. v Zagrebu (Adriatic 

Slovenica 2017b).  
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Slika 6: Marketinški splet zavarovalnice AS. 

Vir: Glavina 2017. 
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5.1.1 Poslanstvo, vizija 

Poslanstvo zavarovalnice je zagotavljanje celovite zavarovalne zaščite in prepoznavanje 

tveganj za večjo varnost njihovih strank. Nudijo jim najboljše zavarovalne rešitve po ugodni 

ceni in vso strokovno podporo ob izbiri ustreznih kritij in ob nastanku škod. Strankam stojijo 

ob strani in si prizadevajo preseči njihova pričakovanja, saj jim s sodobnimi in transparentnimi 

storitvami zagotavljajo nove dimenzije varnosti (Adriatic Slovenica 2017e). 

AS, d.d. želi postati ena vodilnih zavarovalno – finančnih skupin z glavnim trgom v Sloveniji 

in hčerinskimi družbami na področju Balkana. Na teh trgih bo zavarovalnica prodajala 

premoženjska, življenjska in zdravstvena zavarovanja, dopolnjena z visoko kakovostnim 

upravljanjem premoženja in naložbenimi produkti. V zavarovalnici postavljajo v središče vseh 

svojih aktivnosti stranko, za njene potrebe pa razvijajo kakovostne in konkurenčne rešitve – 

produkte, storitve in prodajne poti (Adriatic Slovenica 2017e). 

5.1.2 Strategija poslovanja 

Strategija zavarovalnice temelji na več kot dvajsetletnih izkušnjah in zaupanju. So 

zavarovalniška skupina z osrednjim trgom v Sloveniji. Svojim strankam, posameznikom in 

podjetjem omogočajo zavarovalno zaščito tudi izven meja Slovenije. Ponujajo popolno 

ponudbo zavarovanj in storitev za celovito varnost oseb in premoženja. Inovativni poslovni 

procesi, novi poslovni modeli, prodajne poti in zavarovalne rešitve, ki jih stranke prepoznavajo 

in cenijo, sodijo med njihove najvišje prioritete. Želijo presegati pričakovanja svojih 

zavarovancev. Ustvarjajo nove dimenzije. Vsak dan gradijo dolgoročna partnerstva s strankami, 

ki cenijo kakovostno ponudbo ter strokovne in učinkovite storitve. Hitro rešujejo škode in 

učinkovito komunicirajo novosti, ki strankam omogočajo še večjo varnost in prihranek. 

Proaktivno spremljajo želje zavarovancev in se odzivajo na potrebe sodobnega časa. Sledijo 

trendom in novosti vpletajo v storitve in ponudbo, ki jo prilagodijo zavarovancu, podjetju ali 

posamezniku (Adriatic Slovenica 2017f). 

Njihova pomembna konkurenčna prednost je celovita zavarovalna zaščita na enem mestu. Pod 

eno, varno streho poskrbijo za varnost, posameznika in vsega premoženja. Osebno varnost 

zagotavljajo z najširšo paleto zdravstvenih in življenjskih zavarovanj, ki so prilagojena 

potrebam vsakogar. Obenem v sodelovanju z vodstvom podjetja zagotavljajo vrhunsko zaščito 

vseh ključnih področij poslovanja in zaposlenih. S tem bistveno povečujejo poslovno in 

stroškovno učinkovitost podjetja (Adriatic Slovenica 2017f). 

Usmerjeni so v razvoj prožne organizacije, v hitro in učinkovito delovanje v vse bolj 

spreminjajočih se tržnih razmerah. Pomembno je, da delujejo z optimalnimi stroški. Zato na 

trgu nastopajo s kakovostno, sodobno in hkrati cenovno ugodno ponudbo. Ob tem so zavezani, 
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da ohranjajo tehnološko svežino in zagotavljajo najvišjo kakovost storitev. Želje in potrebe 

svojih zavarovancev so njihovo glavno vodilo pri razvoju novih zavarovalnih rešitev. Želijo biti 

inovativni vedno in povsod, ko jih stranke potrebujejo. Številna zavarovanja lahko pri AS-u že 

vrsto let sklenejo prek spleta, iz udobnega domačega okolja. Prav tako so ponosni, da so prvi v 

Sloveniji ponudili sklepanje zavarovanj preko mobilnih naprav (Adriatic Slovenica 2017f). 

Direktorica strateškega marketinga ga. Glavina nam je predstavila njihove strateške cilje, ki 

temeljijo na štirih gradnikih, in sicer (Glavina 2017): 

 partnerstvo s stranko, 

 celovita paleta zavarovanj in rešitev, 

 poslovna učinkovitost, 

 inovativnost. 

Za dosego teh ciljev pravi, da je marketing razvil trženjsko – prodajno filozofijo »Skleni svoj 

KROG VARNOSTI«, ki je dejansko postala filozofija celega podjetja. Temelji na dejstvu, da 

je potreba po varnosti ena najpomembnejših vrednot. Na enostaven način ponazarja oziroma 

odgovarja na tri ključna vprašanja: zakaj, kako in kaj (Glavina 2017). 

Ta filozofija je usmerjena k strankam (Glavina 2017): 

 Zakaj: ker vsakdo potrebuje svoj krog varnosti, 

 Kako: tako, da poenostavim, prihranim in izberem tisto, kar jaz in moja družina res 

potrebujemo, 

 Kaj: celovita ponudba zavarovanj, ki so del kroga varnosti. 

Prav tako pa je usmerjena tudi k njihovemu prodajnemu osebju (Glavina 2017): 

 Zakaj: ker je pomembno, da vsaki stranki ponudimo vse, kar lahko sploh storimo za njeno 

varnost in zato, da ublažimo njene strahove in zadovoljimo potrebe – strategija zadovoljne 

stranke, 

 Kako: tako, da predstavi najboljše rešitve, prihranke, dodane vrednosti in prevzame celovito 

skrb za stranko – strategija celovite storitve, 

 Kaj: rešitve poveže v krog varnosti iz njihove palete zavarovanj in s tem aktivno uresničuje 

prodajo – strategijo cross in up sell prodaje. 

 

Marketing je zelo pomemben člen vsakega podjetja. Strategijo marketinškega komuniciranja je 

potrebno na začetku zelo podrobno proučiti in upoštevati vse dejavnike, tako zunanje kot 

notranje, ki lahko vplivajo na uspešnost poslovanja. Ni dovolj, da ima podjetje samo dobre 

storitve, pomembno je predvsem, da ima dobro strategijo, kako storitev približati kupcem.  
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5.2 Raziskava o aktivnostih marketinškega komuniciranja v zavarovalnici Adriatic 

Slovenica d.d. 

 

Izvedli smo kvalitativno raziskavo v obliki polstrukturiranega intervjuja z direktorico 

strateškega marketinga v zavarovalnici Adriatic Slovenica, d.d., gospo Tamaro Glavina. 

 

Go. Glavina smo vprašali, kakšen je pomen marketinga v njihovi zavarovalnici ter kakšno vlogo 

in pomen ima marketing v poslovanju. Odgovorila nam je: »Marketinški cilji, ki so bili pred 

leti zgolj cilji marketinškega oddelka, so danes pomemben del korporativne strategije družbe, 

ki jih zasledujemo vsi timi v družbi. Ključna strateška odločitev, ki je začela spreminjati celotno 

družbo, je vnesla  marketinške cilje na nivo celotne organizacije. Zaradi izzivov, ki so nam jih 

predstavljale nove potrebe, nove nakupne navade strank in uvajanje sodobnih tehnologij v vse 

procese našega dela smo prenovili celotno organizacijo in zapustili klasično organizacijo, ki 

nas je s »kvadratki«, službami, oddelki ločevala. Presegli smo silosno razmišljanje in delovanje, 

povezali smo poslovne procese, zastavili spremembe vodenja in ključno - vzpostavili smo 

enoten pogled na stranko. Z novo poslovno filozofijo smo v družbi še razširili in tudi nadgradili 

interni model sistematičnega merjenja zadovoljstva strank in Net Promoter Score, kot kazalnika 

v ključnih poslovnih procesih (sklepanje in reševanje škod) ter v vseh ključnih prodajnih poteh 

(zastopniki, agencije, direct, skrbniki ključnih strank…). Na podlagi tega uvajamo spremembe 

in izboljšave. Nova poslovna filozofija je sprožila vzpostavitev inovativne marketinške 

strategije KROG VARNOSTI, ki ga vpletamo v marketinške komunikacije.«  

 

Slika 7: Polni krog varnosti v zavarovalnici AS. 

Vir: Adriatic Slovenica 2017g. 
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Zanimalo nas je tudi, na kaj morajo biti pozorni, ko sestavljajo načrt marketinškega 

komuniciranja in katere elemente marketinškega komuniciranja uporabljajo v svoji strategiji 

marketinškega komuniciranja. Povedala nam je, da letni plan marketinškega komuniciranja 

temelji na letnih usmeritvah vodstva in na petletni poslovni strategiji družbe. Pri pripravi je 

treba imeti širšo sliko in pogledati, kaj se dogaja zunaj družbe, kako se obnašajo stranke, komu 

sledijo, katere medije uporabljajo, kateri ključni dogodki se bodo v posameznem letu zgodili in 

seveda proračun, ki je na voljo. Marketinška komunikacija je proces, ki povezuje vse parametre 

marketinškega spleta v smiselno, skladno in nenehno delujočo celoto, vendar vedno prilagojeno 

ciljni skupini, ki ji je komunikacija namenjena in mediju, preko katerega je sporočena. Elementi 

marketinškega komuniciranja morajo delovati skladno, se nadgrajevati in skupaj tvoriti celovito 

informacijo o vsebini, ki jo želimo sporočiti. Glede na dejstvo, da je njihov marketinški splet 

kompleksen, pravi, da je potrebno skrbno načrtovanje usklajenega komuniciranja. Pri 

komuniciranju uporabljajo oglaševanje, PR podporo, komuniciranje preko letakov, opreme 

prodajnih mest in prodajnega osebja, komuniciranje preko ambasadorjev in sponzorirancev, 

neposredno trženje preko elektronske pošte, digitalno komuniciranje in sporočanje na 

dogodkih. 

  

Kot smo že ugotovili, je konkurenca v zavarovalništvu dandanes kar velika in ga. Glavina je na 

vprašanje o konkurenci odgovorila: »Konkurenca je vedno zdrava, saj vodi v nenehne 

izboljšave, prilagoditve in iskanje novih inovativnih pristopov, ki so drugačni od ostalih. 

Pomembno je, da si začrtaš pot, postaviš strategijo in komuniciraš tisto, s čimer se tvoje ciljne 

stranke lahko poistovetijo in strinjajo. Marketinška strategija AS začrtuje pot, ki blagovni 

znamki daje pečat verodostojnosti, jasnosti, zaupanja in odlične uporabniške izkušnje, kar se 

izraža skozi navdušenje naših strank. AS je ugledna in visoko prepoznavna blagovna znamka.  

Zmagovalno miselnost povezujemo s športom, umetnostjo in kulturo, kar predstavlja osnovno 

smernico za korporativne in prodajne komunikacije.«  

 

Raziskovali smo tudi, na kakšen način merijo uspešnost marketinškega komuniciranja in kaj 

jim je le-to do danes doprineslo v njihovem poslovanju. Ga. Glavina nam je predstavila njihov 

način merjenja marketinške in poslovne uspešnosti: »Z raziskavami spoznavamo potrošnika in 

ustvarjamo temelje svoje tržne usmerjenosti. Nenehno raziskujemo trende in prepoznavamo 

zahteve in potrebe strank s ciljem zadovoljiti jih bolje kot konkurenca. Samo tako lahko 

ustvarjamo lojalne zavarovance. Pri strateških in marketinških odločitvah upoštevamo izsledke 

naslednjih raziskav: 

 Zunanje raziskave:  

 Stalne: Zavarovalniški monitor (Gfk Slovenija), Ugled podjetja (Kline&partner, 

ALLFinance (Valicon), Customer experience index, Net promotor score, 

 Ad hoc: opaženost oglaševalskih akcij, raziskava specifičnega trga potreb; 

  Interne raziskave:  
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 Stalne: Zadovoljstvo zavarovancev v procesu sklepanja zavarovanj, zadovoljstvo 

zavarovancev v procesu reševanja zavarovalnih primerov, preference in potrebe pred 

uvedbo novih storitev, 

 Ad hoc: raziskovanje obnašanja zavarovancev v ključnih trenutkih (ob prekinitvi 

police, neobnovitvi zavarovanja, večjih katastrofalnih dogodkih…); 

  Raziskave, ki jih inicirajo in izvajajo posamezni timi za svoj proces. 

Kontinuiran proces spremljanja in nadzora omogoča kakovostno povratno informacijo, 

neprestane izboljšave, iskanje preprostih rešitev, ki navdušujejo stranke, ter zagotavlja 

učinkovitost marketinške strategije in aktivnosti. Sodobne digitalne poti, na katere se seli 

pozornost današnjih kupcev, pa so razvile svoja orodja, ki nam v realnem času natančno 

pokažejo, kaj potencialni kupci iščejo, kje smo vzbudili njihovo zanimanje in seveda kje smo 

ga izgubili. Dobre metrike so osnova vsake marketinške kampanje.« 

 

Direktorico strateškega marketinga smo vprašali tudi, katere aktivnosti marketinškega 

komunicirajo jim prinašajo največ uspešnosti in na koncu tudi največ poslovnega učinka – 

prihodka (dobička) in odgovorila nam je, da bi se težko opredelili za eno samo aktivnost 

marketinškega komuniciranja. Trženje finančnih storitev je povsem specifično področje, pri 

katerem promocija in trženjske komunikacije ne prinašajo takojšnjih prodajnih učinkov. 

Potrebni so doslednost, korektnost in relevantnost sporočanja, ki zadovoljujejo potrebe strank, 

prinašajo zadovoljstvo kupcem in ponovne nakupe. Kupca gledajo z vidika njegove nakupne 

poti in vse stične točke je potrebno uskladiti in jih usmerjati do želenega rezultata, tako za 

stranko kot za družbo. Z različnimi ciljnimi skupinami komunicirajo na različne načine in preko 

različnih medijev – od klasičnega oglaševanja na TV in radiu, do digitalnega komuniciranja 

preko družbenih medijev, povezujejo se partnerji in organizacijami, komunicirajo na raznih 

dogodkih. Za ljubitelje umetnosti imajo lastno umetniško AS Galerijo in AS Fundacijo.  

 

Zanimalo nas je tudi, kakšne povratne informacije dobivajo od svojih strank ter kako bi lahko 

ocenili svojo uspešnost pri marketinškem komuniciranju in njen odgovor je bil, da povratne 

informacije s strani njihovih kupcev zbirajo kontinuirano, preko internih raziskav, družbenih 

omrežij, neposredno na dogodkih in s pomočjo sistema pohval in pritožb. Z vsebinami, ki jih 

komunicirajo, si prizadevajo nuditi čim bolj kakovostno informacijo in s poslovanjem upravičiti 

pričakovanja svojih strank. Dodala je še, da jih stranke zelo rade pohvalijo in pa seveda grajajo. 

Pohvale so vedno dobrodošle, saj takrat vedo, da so na pravi poti, pritožbe pa pomenijo nove 

izzive in priložnosti za izboljšave. 

 

Glede na to, da nam je omenila merjenje uspešnosti tudi preko družbenih omrežij, smo jo 

vprašali, kakšen pomen pripisujejo marketinškemu komuniciranju preko sodobnih medijev – 

interneta, mobilne telefonije in mobilnega interneta. Njen odgovor je bil: »Digitalno 

komuniciranje je vsekakor v vzponu, kar kaže tudi dejstvo, da so vanj usmerjeni vse znatnejši 
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deleži marketinških budžetov posameznih podjetij. Kar 70 % obiskovalcev dostopa do spletne 

strani www.as.si prek telefona ali tablice. Digitalno komuniciranje in spletne storitve dosegajo 

v podjetju v zadnjih letih največje stopnje rasti. Marketinški budžet je za ta kanal iz leta v leto 

višji na račun komuniciranja preko tiska in TV sprejemnika. Pomembna prednost digitalnega 

komuniciranja pa je predvsem merjenje učinkov v realnem času in zato zmožnost hitrih 

sprememb v komunikaciji in prilagajanja sporočil, oblik, fotografij. Velik poudarek namenjamo 

tudi komunikaciji preko video vsebin. Nakupne poti danes niso več preproste in lahko 

obvladljive. Kupci ne iščejo več informacij samo direktno od podjetij, ampak jih preverijo še 

pri znancih in neznanih uporabnikih spleta. Sodobna digitalna orodja omogočajo, da v realnem 

času zaznamo negativna odstopanja, ki nujno zahtevajo reakcijo.« 

 

Za konec smo jo vprašali tudi o načrtih za prihodnost, kakšne strategije imajo glede 

marketinškega komuniciranja za še večjo uspešnost poslovanja in odgovorila nam je: 

»Odličnost komuniciranja mora biti nujno odraz odličnosti v poslovanju na vseh nivojih. Zato 

je izredno pomembna vključenost marketinga in marketinške strategije v vse procese znotraj 

družbe. Naša strategija sledi cilju navduševati posamezno stranko, ji nuditi tisto kar le-ta 

potrebuje in ko to potrebuje.  S klasičnih marketinških kampanj se vse bolj usmerjamo na 

komuniciranje »ena na ena«. Sodobna tehnologija je razvila odlična orodja za spremljanje 

nakupnega obnašanja ljudi, čemur prilagajamo komunikacijo in aktivnosti.« 

5.3 Ugotovitve raziskovanja 

V teoretičnem delu smo obravnavali marketing, marketinško komuniciranje in orodja 

marketinškega komuniciranja. Z izvedeno kvalitativno raziskavo v obliki polstrukturiranega 

intervjuja smo želeli odgovoriti na zastavljeno raziskovalno vprašanje: Kakšne aktivnosti 

marketinškega komuniciranja uporablja zavarovalnica Adriatic Slovenica, d.d. pri svojem 

poslovanju in kako te aktivnosti vplivajo na njeno poslovanje? 

Ugotovili smo, da je za uspešno poslovanje potrebna komunikacija s strankami, potrebno se je 

poistovetiti s stranko, z njenimi željami in potrebami. V proučevani zavarovalnici se prilagajajo 

različnim ciljnim skupinam ter z njimi komunicirajo na različne načine. Lahko ugotavljamo, da 

je prav to ključ do uspešnega poslovanja.  Usklajujejo različne načine komuniciranja, kot so 

oglaševanje, PR podporo, komuniciranje prek letakov, oprema prodajnih mest in prodajnega 

osebja, velik poudarek dajejo na sponzorstvo in na osebna srečanja s strankami na raznih 

dogodkih, pomembno pa je tudi neposredno trženje preko elektronske pošte ter digitalno 

komuniciranje, ki je vsak dan bolj napredno. Prav tako so velik napredek dosegli s prenovitvijo 

celotne organizacije, tako da so marketinške cilje vnesli na nivo celotne organizacije, in tako je 

vsak člen zavarovalnice prispeval svoj delež k uspešnosti poslovanja. Najbolj pomembno pa se 

nam zdi, da so vzpostavili enoten pogled na stranko. V ospredje postavljajo to, da je potreba po 

varnosti ena najpomembnejših vrednot predvsem za stranko kot tudi za zavarovalnico. 
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Zavedajo se kompleksnosti svojega marketinškega spleta in zato morajo skrbno načrtovati 

marketinško komuniciranje. Pomembno je prav vse, od obnašanja strank, od medijev ki jih 

stranke uporabljajo, od raznih dogodkov in srečanj, ter seveda na koncu tudi od denarja, ki je 

na razpolago. Gre za kompleksen proces, v katerem je prav, da sodelujejo vsi oddelki v podjetju 

in tako vsak prispeva svoj delež k še večjemu uspehu. Njihov marketinški splet obsega trženjsko 

komuniciranje, ki je prijazno, jasno in korektno, prehajajo iz oglasnega v vsebinski marketing 

ter poseben poudarek dajejo na družbena omrežja, ceno, kjer se držijo tega da so cenovno 

konkurenčni, ne pa tudi najcenejši, prodajne in poprodajne procese, ki vključujejo preprosto 

sklepanje zavarovanj, svetovanje po meri stranke, poln krog varnosti, prijazno in preprosto 

prijavo škod in hitro izplačilo škode, ljudi oziroma zaposlene, ki delujejo motivirano, so 

usposobljeni, zadovoljni ter kompetentni, fizične dokaze, kot so urejeni prostori, motivirani 

zaposleni, optimizirani procesi, odlična online uporabniška izkušnja, produkt, to so vse vrste 

zavarovanj na enem mestu (premoženjska, zdravstvena, življenjska in pokojninska), ter na 

koncu še prodajne poti, kjer najdemo zastopnike, agencije, komplementarne tržne poti, 

zavarovalne posrednike in direkt, to pa so splet, mobilnik, WIZ in njihov klicni center. 

 

Vključevanje na različne športne in kulturne dogodke jih poleg vseh drugih aktivnosti naredi 

posebne in drugačne, zato lahko uspešno konkurirajo ostalim zavarovalnicam. Dajejo tudi  zelo 

velik poudarek na osebni stik s strankami, torej na aktivnosti osebne prodaje in neposrednega 

marketinga, ki ju ocenjujejo kot najpomembnejši orodji njihovega marketinškega 

komuniciranja.    

5.4 Priporočila za poslovno prakso in nadaljnji razvoj 

V zavarovalnici Adriatic Slovenica, d.d. se dobro zavedajo, da je za uspeh podjetja 

najpomembnejše zadovoljstvo kupca. Z novo inovativno marketinško strategijo KROG 

VARNOSTI , ki jo vpletajo v marketinške komunikacije se je njihov uspeh še povečal. 

Izpostavljajo potrebo po varnosti, kot eno najpomembnejših vrednot. 

 

Podjetju bi svetovali, da se še bolj usmeri v osebni stik s strankami, saj le tako stranka lahko 

zares dobi občutek varnosti in vzpostavi zaupanje do zavarovalnice. Podjetje sicer že uporablja 

različne načine, kako priti v osebni stik s stranko, vendar smo mnenja, da v tej panogi ni dovolj 

samo oglaševanje preko različnih medijev ter družbenih omrežij, saj tako stranka nima dovolj 

realne slike o storitvah, ki ji lahko nudi proučevana zavarovalnica. 

 

Dandanes je v marketinškem komuniciranju vse več digitalnega marketinškega komuniciranja. 

Kot nam je povedala tudi ga. Glavina, kar 70 % obiskovalcev do njihove spletne strani dostopa 

preko telefona ali tablice. Digitalna orodja podjetju omogočajo, da v realnem času zaznajo 
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spremembe in vsa negativna odstopanja in tako lahko takoj ukrepajo in iščejo rešitve. 

Proučevani zavarovalnici tudi svetujemo, da še bolj intenzivira aktivnosti digitalnega 

marketinškega komuniciranja. Digitalna oblika komuniciranja je popularna predvsem med 

mlajšo generacijo, zato menimo, da bi bilo potrebno starejše generacije nagovarjati z drugimi 

načini marketinškega komuniciranja, kot sta na primer osebna prodaja in neposredni marketing.  
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6 SKLEP 

V današnjem času, ko imamo v Sloveniji kar nekaj zavarovalnic in je konkurenca zares velika, 

postaja strategija marketinškega komuniciranja ključnega pomena za uspeh podjetja. Seveda ne 

smemo pozabiti tudi na zadovoljstvo kupca. Kupci imajo vedno večjo možnost izbire med 

vsemi zavarovalniškimi ponudniki in iz tega razloga se mora podjetje še toliko bolj potruditi da 

se čim bolj zbliža s kupcem, upošteva njegove zahteve, se mu prilagodi in si na ta način pridobi 

njegovo zaupanje in naklonjenost. 

S proučevanjem aktivnosti marketinškega komuniciranja v zavarovalnici Adriatic Slovenica, 

d.d. smo prišli do kar nekaj novih spoznanj in ugotovitev o tem, kako komunicirati, kdaj in s 

kom komunicirati, kako se lotiti komuniciranja in kaj nam komuniciranje na koncu prinese. 

Ugotovili smo, da gre za zapleten proces, kateremu je potrebno nameniti veliko časa. 

Marketinško komuniciranje ni le delo marketinga, ampak kot je poudarila ga. Glavina, je to 

aktivnost, ki bi morala biti prisotna na vseh področjih v zavarovalnici. Zanimiva se nam zdi 

ugotovitev, da na konkurenco v AS-u gledajo zelo pozitivno. Konkurenca je za njih vedno 

zdrava, saj kot je izjavila v intervjuju direktorica strateškega marketinga, vodi v nenehne 

izboljšave, prilagoditve in iskanje novih inovativnih pristopov, ki so drugačni od ostalih. Velik 

poudarek pa dajejo tudi na raziskave, s katerimi spoznavajo potrošnika in ustvarjajo temelje 

svoje tržne usmerjenosti. Raziskujejo trende in prepoznavajo zahteve in potrebe strank, s ciljem 

zadovoljiti jih bolje kot konkurenca. To pomeni, da se zavedajo pomembnosti vsakega 

potrošnika posebej, kajti s takim načinom si ustvarjajo dobro ime in pridobivajo zaupanje 

kupcev. 

Ugotovili smo, da v zavarovalnici Adriatic Slovenica, d.d., uporabljajo več elementov 

marketinškega komuniciranja, ki delujejo skladno in se medsebojno dopolnjujejo in krepijo. 

Pomembno je, da skupaj tvorijo celovito informacijo o vsebini, ki jo želi zavarovalnica sporočiti 

potrošnikom. Njihov nabor elementov marketinškega komuniciranja je obsežen,  tudi dobro 

izbran in skrbno voden, kar se kaže v uspešnosti poslovanja. Z ugotovitvami raziskave smo tudi 

odgovorili na zastavljeno raziskovalno vprašanje in lahko ugotavljamo, da proučevana 

zavarovalnica Adriatic Slovenica, d.d. uporablja različne aktivnosti marketinškega 

komuniciranja pri svojem poslovanju - od oglaševanja, PR podpore, komuniciranja preko 

letakov, opreme prodajnih mest in prodajnega osebja, komuniciranja preko ambasadorjev in 

sponzorirancev, do neposrednega trženja preko elektronske pošte ter digitalnega komuniciranja 

in sporočanja na raznih dogodkih in da vse te aktivnosti pozitivno vplivajo na njeno uspešno 

poslovanje. 

Zavarovalnica AS je edina zavarovalnica v Sloveniji, ki ponuja vsa zavarovanja na enem mestu 

in ravno to jih dela posebne in jih ločuje od konkurence. Zavedajo se svoje uglednosti in 

prepoznavnosti in se vedno znova trudijo biti še boljši. Povezujejo se s športom, umetnostjo in 

kulturo in s tem še bolj navdušujejo svoje stranke.  
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Podjetju svetujemo še večjo marketinško usmerjenost v različne starostne skupine in 

prilagajanje marketinškega komuniciranja le-tem, saj se bodo lahko na ta način še bolj približali 

kupcem in njihovim potrebam. Glede digitalnega marketinškega komuniciranja, ki se je vse do 

danes kar precej razvilo in se še vedno zelo hitro razvija tudi naprej, podjetju svetujemo naj 

nadaljuje z uporabo le-tega, vendar naj bo pozorno na starostne skupine potrošnikov, ki ne 

uporabljajo sodobnih digitalnih omrežij in so tako morda prikrajšani za kakšno informacijo, ki 

bi bila za njih lahko koristna in tem starostnim skupinam ustrezno prilagodijo aktivnosti z 

uporabo izbranih in primernih elementov marketinškega komuniciranja.  
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PRILOGE 

Priloga 1 Vprašanja za intervju z direktorico strateškega marketinga v zavarovalnici 

Adriatic Slovenica, d.d., gospo Tamaro Glavina. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Priloga 1 

 

 

1. Kakšen je pomen marketinga v vaši zavarovalnici, kakšno vlogo in pomen ima marketing 

v poslovanju vaše zavarovalnice? 

 

2. Kakšna je vaša strategija pri marketingu in marketinškem komuniciranju, kakšen je vaš 

marketinški cilj? 

3. Na kaj morate biti pozorni, ko sestavljate plan marketinškega komuniciranja? 

 

4. Katere elemente marketinškega komuniciranja uporabljate v svoji strategiji marketinškega 

komuniciranja? 

 

5. Konkurenca v zavarovalništvu je dandanes kar velika, kako gledate na to iz marketinškega 

vidika, kako bi ocenili aktivnosti marketinškega komuniciranja vaše zavarovalnice v 

primerjavi z ostalimi zavarovalnicami? 

 

6. Na kakšen način merite uspešnost marketinškega komuniciranja, kaj vam je le to do danes 

prineslo? 

 

7. Katere aktivnosti marketinškega komuniciranja vam prinašajo največ uspešnosti in na 

koncu tudi največ poslovnega učinka – prihodka (dobička)? 

 

8. Kakšne povratne informacije dobivate od svojih strank, kako bi ocenili svojo uspešnost pri 

marketinškem komuniciranju? 

 

9. Kakšen pomen pripisujete marketinškemu komuniciranju preko sodobnih medijev – 

interneta, mobilne telefonije in mobilnega interneta, sodobnih družbenih omrežij – ali jih 

izvajate in kakšni so njihovi učinki?  

 

10. Kakšni so vaši načrti za prihodnost, kakšne strategije imate glede marketinškega 

komuniciranja za še večjo uspešnost poslovanja?  
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