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III 

POVZETEK 

V diplomski nalogi je bilo raziskano zadovoljstvo kupcev v trgovini z zabavno elektroniko. 

Najbolje ocenjena kategorija je odnos prodajalca do kupca, njegov pozdrav in nagovor ter 

izkaz spoštljivosti. Podjetje lahko uporabi te elemente kot svojo konkurenčno prednost. 

Sledita strokovnost in prijaznost prodajalca. Element strokovnosti ne sme zdrsniti pod nivo, ki 

bi poslabšal nivo zadovoljstva strank temveč mora podjetje stremeti k nenehnemu 

izboljševanju strokovnega znanja prodajnega osebja. Omogočiti mora produktna 

izobraževanja ob izidu novosti, kar lahko organizirajo s pomočjo dobaviteljev ali 

proizvajalcev. Pomembno je, da se prodajalci tudi samoizobražujejo. Najslabše sta ocenjeni 

kategoriji razpoložljivost prodajalca in zanimanje prodajalca za kupčeve potrebe in želje. 

Glede razpoložljivosti prodajalca bi bilo dobro preveriti razporejenost prodajalcev po 

oddelkih in urah glede na frekvenco kupcev.  

Ključne besede: zadovoljstvo, osebna prodaja, trgovina, komuniciranje, konkurenca, kupci, 

prodajalci. 

SUMMARY  

Customer satisfaction in the shop for consumer electronics has been studied in this bachelor 

thesis. Top rated category is the attitude of the seller to the buyer, his welcome address, and a 

statement of reverence. The company can use these elements as their competitive advantage. 

It is followed by the professionalism and friendliness of the seller. The element of 

professionalism should not slip below the level that would deteriorate the level of customer 

satisfaction and the company should strive for the continuous improvement of the sales staff 

expertise. Product education should be organized at the outcome of innovation, which can be 

organized by suppliers or manufacturers. It is important that vendors also keep the interest for 

self-directed learning. Worst category is the estimated availability of the seller and the seller's 

interest in the buyer's needs and desires. It might be checked the distribution of vendors by 

departments and hours depending on the frequency of customers. 

Key words: satisfaction, personal selling, shop, communication, competition, buyers, vendors. 
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1 UVOD  

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Svet se spreminja hitreje, kot se lahko posamezniki in podjetja prilagajajo spremembam. Le 

najbolj uspešni so kos temu. Tržniki morajo upoštevati nekatera dejstva, jih smiselno vključiti 

v svoje trženjske strategije, če želijo, da so podjetja še naprej uspešna, saj je že dolgo znano, 

da trg ni več tisto, kar je bil nekoč.  

Tako morajo tržniki upoštevati naslednje trende, ugotavlja Kotler (2004, 24-28): 

- vedno večja ponudba različnih proizvodov in storitev,  

- kupci pričakujejo vedno boljšo kakovost in čedalje večje prilagajanje posameznikom,  

- kupci so vedno manj zvesti blagovnim znamkam in postajajo cenovno bolj občutljivi, 

- kupci imajo dostop do množice informacij in s tem možnost neposredne primerjave 

posameznih izdelkov med seboj tako po ceni kot po kakovosti, 

- proizvajalci izdelkov z blagovno znamko imajo vedno večjo konkurenco tako domačih kot 

tujih blagovnih znamk, kakor tudi vedno večjo konkurenco trgovskih znamk, kar se 

odraža v večjih stroških tržnega komuniciranja in manjši prodaji,  

- trgovci s fizičnimi prodajalnami se srečujejo z vedno večjo močjo velikih trgovcev na 

drobno, s kataloško prodajo in prodajo po pošti, s TV prodajo in spletno trgovino, kar se 

odraža v manjših maržah.  

Vse to vpliva tudi na trženjski splet podjetja. Z odločitvami, ki jih podjetje v okviru tega 

sprejme, vpliva tako na trgovske posrednike, kot tudi na končne porabnike.  

1.2 Namen in cilji diplomskega dela 

Namen diplomskega dela je analizirati trženjski splet storitev trgovskega podjetja in njegov 

vpliv na zadovoljstvo strank.  

V okviru diplomske naloge so bili zasledovani naslednji cilji: 

- predstaviti pojem trženjski splet obravnavanih storitev,  

- raziskati kakovost storitev v izbranem podjetju,  

- proučiti dejavnike, ki po mnenju potrošnikov vplivajo na kakovost opravljene storitve in s 

tem na zadovoljstvo,  

- podati predloge, kako bi lahko podjetje izboljšalo zadovoljstvo strank. 

1.3 Uporabljene metode za doseganje ciljev diplomskega dela 

Metode dela, uporabljene za doseganje ciljev diplomskega dela, so naslednje:  
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- Pri raziskovanju omenjene problematike sem upoštevala osnovne značilnosti znanstvene 

deskripcije, kar pomeni, da sem poleg zbiranja in urejanja obstoječih podatkov in 

informacij posamezne ugotovitve med seboj primerjala, vrednotila in ustrezno 

interpretirala.  

- Z metodo kompilacije sem povzela opazovanja, spoznanja, stališča, sklepe in rezultate 

avtorjev, ki obravnavajo trženjski splet podjetja, pri čemer sem  poseben poudarek dala 

elementom trženjskega spleta pri storitvah, torej ljudem, procesom in fizičnim dokazom.  

- Uporabila sem deduktivno metodo oz. metodo sklepanja, s pomočjo katere sem na osnovi 

teoretičnih izhodišč prišla do določenih spoznanj, na podlagi katerih sem predlagala 

rešitve oz. izboljšave za podjetje na področju kakovosti storitve. 

- Z metoda anketiranja sem preverila, kaj potrošniki želijo od podjetja in kaj vpliva na  

zadovoljstvo s storitvijo. Anketiranje je potekalo v pisni obliki, osebno, vzorec je obsegal 

100 anketirancev. 

1.4 Predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Pri pisanju diplomskega dela večjih težav nisem imela. Dejstvo namreč je, da je obravnavana 

tematika v domači in tuji strokovni literaturi zelo dobro predstavljena. Prav tako sodobni 

učbeniki predstavljajo tudi že primere, ki mi bodo v pomoč pri razvijanju praktičnega 

primera. Glede na to, da podjetje, ki ga nameravam predstaviti v praktičnem delu 

diplomskega dela, že samo proučuje zadovoljstvo potrošnikov z opravljenimi storitvami, 

menim, da sem razpolagala z dovolj velikim vzorcem. Nedvomno pa je lahko omejitev, da je 

to vezano le na poslovalnico, kjer delam, saj podatkov od drugje nisem mogla pridobiti. Tudi 

vzorec je priročen, zato rezultatov raziskave ne bo mogoče posploševati. 
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2 TRŽENJSKI SPLET STORITEV 

Definicij trženja je veliko, saj s hitrim razvojem in spremembami navad potrošnikov prihaja 

do novih načinov trženja. Veliko avtorjev obravnava to področje in ga dopolnjujejo s svojimi 

ugotovitvami. Vsi izhajajo iz potreb in želja kupcev oziroma potrošnikov, saj se je trg 

proizvajalcev razvijal in spremenil v trg prodajalcev. Vsako podjetje, ki želi obstati na 

današnjem trgu, mora vse svoje aktivnosti usmeriti k potrošniku, mu dati osrednje mesto ter 

nenehno spremljati trende. Vsaka odločitev mora temeljiti na tej osnovi, ker so v času krize  

potrošniki bolj previdni, želijo za svoj denar dobiti čim boljšo storitev po najugodnejši ceni. 

Tudi osveščenost in zavedanje potrošnikov, da igrajo glavno vlogo v tej predstavi, sta se skozi 

čas precej okrepila. Osnovna pojma trženja sta menjava in transakcija. 

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

cilje na ciljnem trgu (Kotler 2004, 15). Trženjska teorija in praksa temeljita na uporabi 

optimalne kombinacije instrumentov ali posameznega trženjskega instrumenta z namenom 

doseganja ekonomskih ciljev podjetja ter zadovoljstva potrošnikov. 

Osnovni trženjski splet (izdelčni) vsebuje štiri sestavine, ki jih je McCarthy poimenoval 4P 

(po Kotler 2004, 15):  

- Product (izdelek), 

- Price (cena), 

- Place (prostor), 

- Promotion (promocija). 

Trženje storitev je težje kot trženje izdelkov, ker lahko značilnosti izdelkov zaznavamo s 

svojimi čutili, pri storitvah pa to ni mogoče. Porabniki storitev so praviloma aktivno vključeni 

v oblikovanje in izvedbo storitve, zato je trženje storitev interaktivni proces med izvajalcem 

in porabnikom, ki zahteva oblikovanje trženja na podlagi medsebojnih odnosov (Potočnik 

2004, 178). 

Pri storitvenem spletu torej govorimo o formuli 7P, ker je sestavljen iz dodatnih treh 

instrumentov:  

- People (ljudje, udeleženci); 

- Processing (izvajanje, storitveni proces) in 

- Physical evidences (fizični dokazi). 
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Slika 1: Shema marketinškega spleta 7xP za izdelke in storitve 

Vir: Devetak 2007, 28. 

Potočnik (2004, 223) pravi, da se pri storitvenem spletu čedalje bolj vključuje še osmi 

element, to je produktivnost in z njo povezana kakovost storitve.  

Prav tako navaja Potočnik (2004, 38-40), da razširjeno pojmovanje trženjskega spleta za 

storitve izhaja iz opredelitve koncepta storitve. Koncept storitve opredelimo kot storitveni 

izdelek, ki vsebuje vse sestavine storitve,  pretekle izkušnje porabnikov in rezultate izvajanja. 

Koncept storitve se razlikuje od poslanstva in vizije storitvenega podjetja, ki se nanašata na 

prihodnost in opredeljujeta, kaj želi storitveno podjetje doseči ali postati v določenem času. 

Koncept storitve pa je vezan na preteklost in na izkušnje udeležencev pri izvajanju storitve ter 

opredeljuje, kje je storitveno podjetje sedaj in kaj porabniki pričakujejo od njega. Zaradi tega 

je koncept storitve več kot zamisel, je celovita podoba o tem, kakšna naj bo storitev, izkušnje 

z njo in njeni rezultati in je pomembno strateško orodje za ustvarjanje konkurenčne prednosti 

in pridobivanja zvestih porabnikov. 

Štiri ključne sestavine koncepta storitve so (Potočnik 2004, 39): 

− Pretekle izkušnje s storitvijo oziroma z izvajanjem, ravnanjem izvajalcev s porabniki, 

reševanjem pritožb, splošnim vzdušjem v podjetju, opremo ipd. Če izkušnje presegajo 

porabnikova pričakovanja, bo ta bolje ovrednotil rezultat storitve in obratno.  
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− Rezultat storitve, ki ga prejme in zazna uporabnik in je posledica ravnanja izvajalca 

storitve, pa tudi porabnikovih izkušenj s storitvenim podjetjem. Storitev je kombinacija 

izkušenj in rezultata, zato  potrošniki ocenjujejo njeno kakovost na podlagi izkušenj in 

zaznanega rezultata.   

− Izvajanje storitev, ki obsega povezovanje virov in procesov, ki so potrebni za ustvarjanje 

storitve.  

− Vrednost storitev, je korist, ki jo porabnik zazna kot značilno za storitev v primerjavi  

sceno, ki jo za storitev plača. 

2.1 Storitve 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (SSKJ 2000) je storitev definirana kot »naročeno 

delo, ki se opravi za koga, navadno za plačilo«. Storitev je vsako dejanje ali delovanje, ki ga 

nekdo lahko ponudi drugemu, je neopredmeteno ter ne pomeni lastništva nečesa (Kotler 

2004). Ponudba podjetja lahko vključuje izdelek ali storitev. V trgovskem podjetju gre 

predvsem za kombinacijo teh dveh elementov saj si težko predstavljamo, da bi kupili izdelek 

brez spremljajočih storitev. V trgovini, kjer je prodajajo tehnične izdelke, imajo osebne  

storitve velik pomen, saj je ponudba izdelkov pri konkurentih skoraj identična, nakupna 

odločitev je največkrat posledica dobrega, strokovnega svetovanja prodajnega osebja. 

Trgovska podjetja morajo nenehno dopolnjevati ponudbo storitev, ker je dandanes ponudba 

izdelkov večja od povpraševanja. Na hitrost sprejema nove storitve vplivajo značilnosti 

novosti, to je relativna prednost pred obstoječimi storitvami, skladnost z vrednotami in 

izkušnjami porabnikov, zapletenost pri porabi, možnost preizkušanj in obveščenost (Potočnik 

2004, 234-235). Namen storitev v trgovini je narediti nakupovalno izkušnjo čim bolj 

zanimivo in  udobno za kupca, kar lahko ob dobri izvedbi pomeni konkurenčno prednost. 

Kupcem je pomembna celotna korist, ki ni omejena zgolj na sam nakup temveč tudi na 

poprodajne storitve (reševanje morebitnih reklamacij, svetovanje pri sami uporabi izdelka, 

dostava, priklop), finančne storitve (ugodno kreditiranje, razne bonitete in popusti), ki 

definitivno vplivajo na odločitev potrošnikov, kje bodo opravili naslednji nakup. 

Storitve niso zgolj prodajne transakcije, ampak proces, v katerem je znanje in strokovnost 

izvajalca storitve odločujoče za rezultat, torej raven porabnikovega zadovoljstva (Potočnik 

2004, 34). 

Sama storitev je sestavljena iz (Potočnik 2004, 36): 

− Temeljne storitve;  

− Pomožnih ali dodatnih storitev, ki prispevajo k večji kakovosti osnovne storitve in so 

sestavljene iz tistih, ki so nujen za izvedbo osnovne storitve in tistih, ki povečujejo 

privlačnost osnovne ponudbe.  
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Temeljne in pomožne storitve so med seboj vzročno-posledično povezane in sestavljajo 

razširjeno storitev. 

2.1.1 Značilnosti storitev 

Storitve se razlikujejo od izdelkov po svojih značilnostih, kot so: neoprijemljivost, nevidnost 

in minljivost. Temeljne zaznane razlike med fizičnimi izdelki in storitvami so prikazane v 

preglednici 1:  

Preglednica 1: Temeljne razlike med fizičnim izdelki in storitvami 

Značilnost  Storitve  Fizični izdelki  

1. Neopredmetenost  Praviloma neotipljive; obstajajo 
fizični dokazi storitve.  

V celoti otipljivi, lahko jih 
spremljajo storitve.  

2. Neločljivost  Navzoča morata biti izvajalec in 
uporabnik storitve.  

Navzočnost ni nujna.  

3. Minljivost  Storitev ni mogoče skladiščiti.  Skladiščenje izdelkov je po 
navadi nujno zaradi kasnejše 
prodaje.  

4. Spremenljivost  Kakovost storitev se spreminja 
glede na to, kdo, kje in kdaj jih 
izvaja.  

Kakovost je lahko 
standardizirati.  

5. Težavnost merjenja in 
nadziranja kakovosti  

Ugotavljamo predvsem 
zadovoljstvo uporabnikov s 
storitvijo.  

Merimo in nadziramo 
predvsem kakovost izdelkov.  

6. Visoka stopnja tveganja  Stroški napak so zelo veliki; 
storitev pri pritožbah ni mogoče 
zamenjati.  

Izdelek je pri reklamacijah 
mogoče zamenjati.  

7. Prilagodljivost ponudbe  Izvedba storitve po meri 
posameznega uporabnika 
povečuje uporabnikovo 
zaznavanje kakovosti in njegovo 
zadovoljstvo z dobljeno 
storitvijo.  

Izdelava po meri 
posameznika povečuje 
stroške, vendar bistveno ne 
vpliva na zaznavanje večje 
kakovosti.  

8. Vzpostavljanje osebnih 
kontaktov  

Osebni stiki so pogosto izjemno 
pomembni.  

Prodaja ni nujno povezana z 
osebnim stikom – na primer 
samopostrežba.  

Vir: Potočnik 2004, 35. 

2.1.2 Razvrščanje storitev  

Storitve lahko razvrščamo po številnih kriterijih. Na osnovi njihovih značilnosti jih lahko 

razvrstimo (Potočnik 2004, 51-52): 

- Položaj med čistimi izdelki in storitvami - razmerje med izdelki in storitvami je 

sestavljeno iz otipljivih in neotipljivih sestavin, kombinacija teh dveh elementov je 
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potrebna, kadar ponudbo izdelka spremlja tudi ponudba storitev, ki ima pogosto odločujoč 

vpliv na nakupno odločitev. 

- Pridobitne (dobičkonosne) in nepridobitne  - tudi  v storitvenem sektorju razlikujemo med 

storitvami, ki so predmet trženja in tistimi, ki jih ne tržimo. 

- Porabniške in proizvodne storitve - ponudniki se razlikujejo glede na porabnike storitev 

(končni porabniki ali podjetja), po obsegu izvajanja storitev in geografskem področju 

(lokalni, regionalni, državni, mednarodni). 

- Notranje in zunanje storitve  -  notranje  storitve izvajajo podjetja za lastne potrebe in so 

zaradi tega vsi oddelki notranji porabniki storitev drugih oddelkov. O zunanjih govorimo 

takrat, ko podjetje opusti izvajanje notranjih storitev in jih pogodbeno prenese na drugo 

podjetje (čiščenje prostorov, varovanje, računalniške storitve…). 

- Nakupno vedenje porabnikov storitev - ponavadi je vključen v nakup storitev posameznik,  

v izvajanju proizvodnih storitev med organizacijami pogosto sodeluje več udeležencev. 

Industrijski in posamezni porabniki imajo različne potrebe in povprašujejo po različnih 

koristih storitev in se različno vedejo pri nakupih storitev. 

- Odnos med izvajalcem in porabnikom storitve - lahko obe strani zbližuje in ustvarja trajno 

pozitivno razmerje ali pa gre le za enkratno (ne)zadovoljstvo. Pozitivni odnos ustvarja 

številna zaporedna zadovoljstva med porabnikom in izvajalcem. 

- Znanje, strokovnost in zmogljivost izvajalca storitve – ti dejavniki ustvarjajo razmere za 

zvestobo porabnikov, zlasti pri visoko profesionalnih storitvah, če jih storitvena 

organizacija prilagaja zahtevam posameznikov in jih hkrati pozicionira drugače kot njeni 

konkurenti.  

- Proces izvajanja storitve - se razlikuje zaradi znanja, strokovnosti in zmogljivosti 

izvajalca oziroma zaradi večje ali manjše zapletenosti storitev. Razlikuje se tudi po 

vključenosti porabnika v storitveni proces ter med standardiziranimi procesi izvajanja in 

popolnoma prilagojenimi posameznemu porabniku. 

- Storitveno okolje  - storitveni proces poteka v določenem storitvenem okolju, ki ga bi ga 

lahko opredelili z bližino ali oddaljenostjo izvajalca in porabnika storitev.  

Glede na obseg storitev vključenih v ponudbo razlikujemo (Potočnik 2004, 30): 

- samo izdelek, ki ga ne spremlja storitev (moka, kava), 

- izdelek s spremljajočimi storitvami, ki naredijo izdelek privlačnejši za kupca (v tehničnih 

trgovinah je  pomembna prezentacija izdelka),  

- izdelek in storitev sta zastopana v enakem deležu (postrežba in hrana v restavraciji), 

- osnovna je storitev, ki jo spremlja manj pomembni izdelek  (letalska  prevozna  storitev z  

vključeno hrano), 

- ponudba obsega samo storitev (masaža, varovanje otrok). 

V trgovini poznamo dve skupini storitev, ki jih delimo po vsebini (Potočnik 2001, 326):  

- storitve, ki olajšujejo nakup in se izvajajo pred ali med samo prodajo (svetovanje, 

odobravanje potrošniškega posojila), 
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- storitve, ki omogočajo boljšo uporabo izdelkov in se pojavljajo po prodaji (montaža, 

servisiranje, garantiranje).  

2.1.3 Življenjski cikel storitev oziroma izdelka  

Najpogosteje sledi prodaja storitve oz. izdelka neki krivulji, ki jo lahko razdelimo na štiri dele 

(Kotler 2004, 328-336 ): 

1. Uvajanje; to je obdobje počasne rasti, podjetje še ne ustvarja dobička ali celo posluje z 

izgubo, saj ima visoke stroške z uvajanjem izdelka oz. storitve. Podjetja se morajo 

odločiti, kdaj bodo vstopila na trg, ker biti prvi na trgu prinaša veliko prednosti, a je hkrati 

zelo tvegano in drago. 

2. Rast; obdobje, ko trg navdušeno sprejme izdelek oz. storitev in se bistveno izboljša 

poslovni rezultat. Cene ostanejo približno enake ali pa se za malenkost znižajo. Podjetje se 

srečuje z vprašanjem: Ali velik tržni delež ali velik tekoči dobiček? 

3. Zrelost; obdobje upočasnitve rasti prodaje saj je večina mogočih kupcev sprejela izdelek. 

Dobiček se zaradi povečane konkurence ustali in zmanjša. Ta stopnja traja dlje kot druge 

ter pomeni težko preizkušnjo in izziv za tržnike, ki se srečujejo s problemi trženja zrelih 

izdelkov. 

4. Upadanje; obdobje, v katerem prodaja in dobiček močno upadeta. Upadanje je lahko 

počasno ali hitro. Prodaja se lahko povsem ustavi ali pa zgolj umiri na zelo nizki ravni. Ko 

se prodaja in dobiček zmanjšata, se nekatera podjetja umaknejo s trga. Tista, ki ostanejo, 

pogosto zmanjšajo število ponujenih izdelkov. Na stopnji upadanja se podjetja odločajo 

med strategijami povečanja vlaganja ali ohranjanja trenutnega obsega vlaganja oziroma 

strategijo hitrega umika.  

2.1.4 Kakovost storitev 

Potrošniki ocenjujejo kakovost storitev na podlagi izkušenj, ki jih pridobijo med soočenjem s 

storitvami. Soočenje predstavlja opis vzajemnega odnosa med izvajalci in potrošniki med 

potekom storitvenega procesa in pomeni za podjetje  priložnost, da prepriča potrošnika o 

kakovosti in koristnosti storitev, ki jih ponuja. Soočenje je torej priložnost za oblikovanje in 

nadziranje kakovosti izvedbe storitev, hkrati pa ima slabost, in sicer da pri nastanku problema 

med izvajanjem storitev napak ni mogoče več popraviti. Soočenje je mogoče primerjati z 

gledališko predstavo. Izvajalci in potrošniki so postavljeni v vloge igralcev, katerih gibanje in 

govorjenje je v scenariju predpisano. Identiteta igralcev pri igranju vlog ni razkrita, ker se 

skriva za igralsko masko. Od vsakega igralca v procesu storitve se pričakuje, da bo odigral 

vlogo, ki je za izvedbo storitve potrebna in primerna. Kakšno bo v resnici njuno vedenje, je 

odvisno od trenutne situacije (Potočnik 2004, 93-94).  
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Najbolj znani in v praksi najpogosteje uporabljeni načini presoje kakovosti storitev so 

(Potočnik 2004, 100–107): 

- model kakovosti 4 Q, 

- model pričakovane in zaznane kakovosti storitev, 

- model vrzeli, 

- model vzajemnega odnosa med izvajalcem in porabnikom storitve, 

- model SERVQUAL. 

Pri opredelitvi kakovosti storitev moramo upoštevati njihove temeljne značilnosti, predvsem 

neopredmetenost, spremenljivost izvedbe in minljivost, torej sočasnost in porabo storitev. 

Model kakovosti storitev 4 Q 

V modelu 4 Q so za presojo kakovosti storitev najpomembnejši naslednji kriteriji (Potočnik 

2004, 101): 

- kakovost načrtovanja; storitev mora biti načrtovana tako, da zadovolji povpraševanje 

porabnika; kakovost načrtovanja porabnik posredno presoja glede na izkušnje, ki jih ima z  

uporabo in zanesljivostjo; 

- kakovost izvedbe storitve; storitev zadovolji to raven takrat, ko se izvedba storitve v 

največji možni meri približa specifikacijam, določenim pri načrtovanju storitve, 

- kakovost izvedbe ob določenem času; storitev moramo izvesti ob določenem času in v 

dogovorjenem roku, 

- kakovost odnosov; kakovost vzajemnega odnosa se ustvarja med izvajalci in porabniki. 

Na zaznavo storitev vpliva poleg pričakovanj porabnika in občutenja ob izvedbi storitve tudi 

podoba storitvene organizacije. 

Model pričakovane in zaznane kakovosti storitev 

Kakovost storitve porabnik ocenjuje tako, da pričakovano storitev primerja z zaznano. To 

pomeni, da mora storitvena organizacija uskladiti dejansko izvedeno storitev s storitvijo, 

kakršno pričakuje porabnik. Na njegova pričakovanja lahko vpliva s trženjskimi aktivnostmi, 

kot so trženjsko komuniciranje in povratne informacije v zvezi z že izvedenimi storitvami ter 

razširjanjem govoric od ust do ust, cenovno politiko, izboljšanjem kakovosti storitev ipd. 

Kakovost storitve ocenjujemo na podlagi naslednjih kriterijev (Potočnik 2004, 102): 

- tehnična kakovost je dejanski rezultat storitve; povezana je z vprašanjem, kaj je porabnik 

dobil ob izvedbi storitve, zato je posledica vzajemnega odnosa med porabnikom in 

izvajalcem  na primer uspešnost operacije), 

- funkcionalna kakovost se nanaša na način, kako je storitev ponujena in izvedena; obsega 

psihološko interakcijo med porabnikom in izvajalcem in je zaznana na zelo subjektivni 

ravni, 

- podoba (image) storitvenega podjetja se nanaša na porabnikovo zaznavanje storitvene 

organizacije kot celote, odvisna pa je od tehnične in funkcionalne kakovosti storitev. 
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Model vrzeli 

V modelu vrzeli je raven kakovosti storitve opredeljena kot peta vrzel med pričakovanji 

porabnika in njegovim zaznavanjem dejansko prejete storitve. Da bi storitvena organizacija to 

vrzel zmanjšala, mora zmanjšati  druge vrzeli, ki nastajajo v sami storitveni organizaciji 

(Potočnik 2004, 103): 

- Vrzel 1 nastane med pričakovanji porabnikov in zaznavanjem teh pričakovanj pri vodstvu 

storitvene organizacije. 

- Vrzel 2 je vrzel med zaznavanjem pričakovanj pri vodstvu in natančno opredelitvijo 

kakovosti storitev; vodstvo utegne pravilno zaznati porabnikove želje, vendar ne določi 

natančno storitvenega procesa. 

- Vrzel 3 nastane med specifikacijo izvajanja in samim izvajanjem storitev. 

- Vrzel 4 obstaja med izvajanjem storitve in zunanjim komuniciranjem, zlasti v obliki 

nevarnosti, da obljub, danih porabnikom, ne uresničimo. 

- Vrzel 5 obstaja med zaznano in pričakovano storitvijo. Vrzel se pojavi, kadar porabnik  

oceni delovanje storitvenega podjetja drugače in napačno zazna kakovost storitve. 

- Vrzel 6 in 7 nastajata med porabnikovim razumevanjem obljub ter njegovim zaznavanjem 

izvedbe v primerjavi s temi obljubami. 

Model vzajemnega odnosa med izvajalcem in porabnikom storitve 

Pri tem modelu je kakovost storitve odvisna izključno od vzajemnega odnosa med izvajalcem 

in porabnikom med izvajanjem storitve. Na njeno kakovost vplivata dve dimenziji, to sta   

kakovost  fizičnih   dokazov   in   kakovost  vzajemnega  odnosa  med  izvajalcem  in 

porabnikom. Na kakovost storitve v trenutku soočenja s storitvijo vpliva tudi kontaktno osebje 

s svojim razumevanjem porabnikovih želja in potreb. Izvedbo storitve je potrebno prilagoditi 

pričakovanjem in vedenju porabnika oziroma porabnikovemu »načinu porabe« (Potočnik 

2004, 104). 

Model SERVQUAL 

Porabniki se pri ocenjevanju kakovosti storitev opirajo na različne kriterije, najpogosteje na 

naslednjih deset (Potočnik 2004, 105–106): 

- zanesljivost, 

- odzivnost, 

- vljudnost, 

- zaupanje, 

- varnost, 

- razumevanje, 

- dostopnost, 

- komunikativnost, 

- urejenost, 

- fizične dokaze storitve. 
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Storitvena podjetje upoštevajo navedene kriterije pri oblikovanju posebnega vprašalnika 

SERVQUAL (service quality) za merjenje kakovosti storitev. Anketirani porabniki storitve 

odgovarjajo na 22 trditev, ki so razdeljene na dva dela (Potočnik 2004, 107): 

- v prvem delu morajo odgovoriti, kakšno storitev bi morala ponuditi storitvena 

organizacija, 

- drugi del trditev pa zahteva odgovor, kakšno storitev organizacija v resnici ponuja 

2.2 Trženjsko komuniciranje 

Tržno komuniciranje je eden poglavitnih dejavnikov za uspešno prodajo izdelka ali storitve. 

Podjetje že v sami raziskavi trga preden vanj plasira nov izdelek komunicira s ciljnim in 

drugimi trgi. Marketinške dejavnosti so orodja za obveščanje, predstavitev, prepričevanje in 

opominjanje kupcev ali poslovnih partnerjev na ciljnem trgu o svoji ponudbi in dejavnostih. 

Potočnik (2004, 245) pojem trženjskega komuniciranja opredeli, kot zapleten proces, s 

katerim podjetje prenaša informacije do porabnikov z namenom, da bi se lažje in hitreje 

odločili za nakup in obravnava pet dejavnosti trženjskih komunikacij: 

- oglaševanje, 

- pospeševanje prodaje, 

- odnosi z javnostmi in publiciteta, 

- osebna prodaja, 

- neposredno in interaktivno trženje. 
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Vir: Potočnik 2004, 246. 

Oglaševanje je vsaka plačana oblika neosebne predstavitve in promocije zamisli, dobrin ali 

storitev, ki jo plača znani naročnik (Kotler 2004, 590) . 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 (Potočnik 2004, 251). 

Izbira cilja oglaševanja mora izhajati iz natančne analize trenutnega trženjskega stanja. Cilje 

oglaševanja lahko razvrstimo glede na to, ali je njihov cilj obvestiti, prepričati, opomniti ali 

potrditi. Določiti je potrebno tudi proračun oglaševanja, ki je odvisen od stopnje v 

življenjskem ciklu izdelka, tržnega deleža in števila porabnikov, konkurence in zasičenosti, 

števila ponovitev oglasa. Pri oblikovanju kreativne strategije gredo oglaševalci skozi štiri 

stopnje: oblikovanje sporočila, ocenjevanje in izbira sporočila, izvedba ter ocena družbene 

odgovornosti. Naslednja odločitev je izbira medijev, v katerih bo podjetje oglaševalo: 

časopisi, televizija, neposredna pošta, radio, revije, zunanje oglasne površine, internet ipd. 

Pomembna naloga tržnikov je, da merijo sporočilni in prodajni učinek oglaševanja (Kotler 

2004, 590-601). 

Slika 2: Sestavine trženjsko komunikacijskega spleta za storitve 
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Pospeševanje prodaje sestoji iz raznolikih orodij za spodbujanje potrošnikov k večjemu ali 

hitrejšemu nakupu; vključuje orodja za pospeševanje prodaje porabnikom (vzorce, kupone, 

vračilo kupnine, prikaz delovanja izdelkov, darila ipd.); pospeševanje prodaje trgovinam 

(cenovni popusti, dodatki za oglaševanje, brezplačno blago) in pospeševanje prodaje, ki je 

usmerjeno na druga podjetja in lastno prodajno osebje (poslovni sejmi, nagradna tekmovanja 

za prodajno osebje) (Kotler 2004, 609). 

Odnosi z javnostmi imajo veliko izrazno moč in tudi tu gre za splet aktivnosti. Oblikovani so 

za izboljšanje ali ohranjanje podobe podjetja ali njegovih posameznih izdelkov. Vplivajo na 

javno zavest in so pogosto bolj verodostojni kot oglaševanje. Poglavitna orodja odnosov z 

javnostmi so razne publikacije , dogodki , govori in celostna podoba podjetja (Kotler 2004, 

616-618). 

Osebna prodaja temelji na posebni prodajni tehniki in psihologiji prodajanja in jo lahko 

opišemo kot osebni stik vsaj dveh oseb, tj. prodajalca in kupca. Pomembna je zlasti pri 

izdelkih, ki zahtevajo številna dodatna pojasnila za uporabo. V primerjavi z drugimi 

komunikacijskimi dejavnostmi ima osebna prodaja tri prednosti: ustvarja osebni stik in 

možnost za hitro prilagajanje, omogoča različna razmerja med sodelujočimi in zahteva, da se 

nasprotna stran med samim prodajnim procesom odzove pozitivno ali negativno (Potočnik 

2001, 318- 320). 

Neposredno trženje pomeni uporabo neposrednih poti za dosego porabnika brez uporabe 

posrednikov. Gre za interaktivni sistem trženja, ki uporablja enega ali več medijev za dosego 

merljivega odziva na kateremkoli mestu. Poglavitne poti za neposredno trženje so: osebna 

prodaja, neposredna pošta, kataloško trženje, neposredno odzivno trženje po televiziji in 

drugih medijih, trženje prek kioskov in neposredno elektronsko trženje (Kotler 2004, 620-

622). 

Za uspešno komuniciranje podjetja na ciljnem trgu je priporočljivo upoštevati sledeče faze 

oblikovanja komuniciranja (Kotler 2004, 566): 

- Določitev ciljnega občinstva: Natančna opredelitev kateremu občinstvu je sporočilo 

namenjeno – obstoječim kupcem, morebitnim kupcem, vplivnim ali tistim, ki odločajo. 

Izbira ciljnega občinstva odloča o načinu kako bo oddajnik sporočilo posredoval 

naslovniku. Odločimo se kaj, kako, kdaj, kje in komu bomo sporočali. 

- Opredelitev ciljev komuniciranja: Cilj komuniciranja je doseči spoznavni, čustveni ali 

vedenjski odziv pri naslovniku. Tržniki skušajo s pomočjo tržne komunikacije priti v 

naslovnikovo zavest in spodbuditi ali ohraniti željo po izdelku ali storitvi. 

-  Oblikovanje sporočila: Oblikovati moramo tako sporočilo, ki bo pritegnilo naslovnikovo 

pozornost, ohranilo zanimanje, zbudilo željo in povzročilo dejanje oziroma nakup. Idealno 

je uporabiti vse štiri dejavnike, vendar redko srečamo oglase, ki takoj pripeljejo od 

zavedanja do nakupa. Pri ustvarjanju sporočila moramo vedeti odgovore na štiri ključna 
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vprašanja: Kaj povedati (vsebina sporočila), kako logično povedati (zgradba sporočila), 

kako zasnovati simbolni okvir (oblika sporočila) in kdo naj sporočilo posreduje (vir 

sporočila). 

-  Izbira komunikacijskih poti: Za učinkovit prenos sporočila moramo izbrati ustrezne poti, 

ki so osebne ali neosebne. Osebne komunikacijske poti vključujejo komunikacijo z eno ali 

več osebami lahko iz oči v oči, preko telefona ali elektronske pošte. Te poti so zelo 

uspešne zaradi individualne predstavitve in takojšnjih povratnih informacij. Med neosebne  

komunikacijske  poti sodijo   mediji, ozračje in dogodki. S pomočjo neosebnih poti lahko 

komuniciramo s širšim občinstvom kot pri osebnih. 

- Določitev proračuna: Odločitev o uporabi denarnih sredstev za marketinške dejavnosti je 

težka vendar imamo več možnosti. Z metodo razpoložljivih sredstev določimo višino 

zneska, ki ga lahko porabimo pri trženju. Če imamo že dovolj vpeljano dejavnost na trgu, 

lahko uporabimo metodo deleža od prodaje. Nekatera podjetja uporabijo metodo 

primerjave s konkurenti ali metodo zastavljenih ciljev in nalog v podjetju. 

- Izbira spleta orodij za trženjsko komuniciranje: celotni proračun za trženje je potrebno 

razdeliti na orodja trženjskega komuniciranja: oglaševanje, pospeševanje prodaje, odnose 

z javnostmi in publiciteto, osebno prodajo in neposredno trženje. Podjetje se lahko odloči 

za uporabo enega ali več orodij, priporočljiva je tudi občasna menjavale teh.  

- Merjenje rezultatov: Po izvedbi marketinške akcije moramo izmeriti njen učinek. 

Ciljnemu občinstvu zastavimo vprašanja ali prepoznajo sporočilo, ali se ga spominjajo, 

kolikokrat so ga videli, katerih delov se spominjajo, kako je izdelek vplival nanje, pri 

kolikih ljudeh je prišlo do nakupa, kakšna so njihova stališča do izdelka in podjetja. 

- Ravnanje v zvezi s povezanim trženjskim komuniciranjem: povezano trženjsko 

komuniciranje uporablja več komunikacijskih  orodji  in dosega večji prodajni učinek. 

Različne komunikacijske pristope povežemo v zaključeno celoto, ki doseže jasen, skladen 

in čim močnejši komunikacijski učinek. 

2.3 Tržne poti 

Tržne poti opredeljujejo okolje, v katerem storitveno podjetje storitve posreduje, in način, 

kako jih posreduje ter s tem povezano potrošnikovo zaznavanje kakovosti storitev. Blago po 

prodajnih poteh prehaja od prodajalca do porabnika. Odločitev o lokaciji izvajanja storitve je 

odvisna od vrste storitve in vključenosti potrošnika v proces izvajanja storitve. Možni so trije 

načini prostorske interakcije med storitvenim podjetjem in porabnikom storitve (Potočnik 

2004, 270): 

- porabnik pride k izvajalcu storitve, 

- izvajalec storitve pride k porabniku, 

- porabnik in izvajalec storitve nimata neposrednega stika. 
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Tržno pot moramo razlikovati od prevozne poti. Udeleženci, ki sodelujejo na tržni poti, 

sestavljajo  člene tržne poti, medtem ko se po prevozni poti ( železniški, cestni, ladijski in 

zračni prevoz) izdelek fizično giblje. Tržne poti lahko opredelimo s številom ravni na poti 

izdelka do končnega porabnika. Število posredniških ravni pa določa dolžino tržne poti 

(Potočnik 2001, 86).  

Tržna pot premaguje razlike v času, prostoru in lastništvu, ki ločujejo izdelke in storitve od 

tistih, ki jih potrebujejo ali želijo. Udeleženci na tržni poti izvajajo veliko pomembnih funkcij  

(Kotler 2004, 506 – 507): 

- Zbirajo informacije o sedanjih in morebitnih kupcih, konkurentih in drugih udeležencih 

ter silnicah v trženjskem okolju. 

- Razvijajo in širijo prepričljiva sporočila, da bi spodbudili nakupe. 

- Dosegajo sporazume o ceni in drugih pogojih, tako da se lahko izvede prenos lastništva ali 

posesti. 

- Dajejo naročila proizvajalcem. 

- Pridobivajo sredstva za financiranje zalog na različnih ravneh tržne poti. 

- Prevzamejo tveganja, ki so povezana z opravljanjem nalog na tržni poti. 

- Skrbijo za zaporedno skladiščenje in premik fizičnih izdelkov. 

- Skrbijo za plačilo računov s strani kupcev. 

- Nadzirajo dejanski prenosom lastništva z ene organizacije ali osebe na drugo. 

 

V nadaljevanju navaja, da ni vprašanje, ali je potrebno izvajati različne funkcije na tržni poti – 

treba jih je – temveč kdo naj jih izvaja. Vsem funkcija na poti je skupno troje: porabljajo 

omejene vire; pogosto se bolje izvajajo s specializacijo in mogoče jih je prenašati med členi 

na poti. Proizvajalec, ki prodaja izdelek in spremljajočo storitev lahko potrebuje tri poti: 

prodajno pot, dostavno pot in storitveno pot (Kotler 2004, 507).    

Tržne poti ločimo po ravni na naslednji način (Kotler 2004, 508):  

- neposredna tržna pot (proizvajalec prodaja neposredno končnemu kupcu, najpogostejši 

primeri so  prodaja od vrat do vrat, prodajo po pošti, telefonsko trženje, TV prodaja, 

spletna prodaja in prodaja v prodajalnah proizvajalca),  

- tržna pot ene ravni (vključuje enega posrednika, kot npr. trgovca na drobno), 

- tržna pot dveh ravni ( vključuje dve vrsti posrednikov, to sta trgovec na debelo in trgovec 

na drobno), 

- tržna pot treh ravni (vključeni so trije posredniki, trgovci na debelo prodajajo 

specializiranim veletrgovcem, ti pa naprej majhnim trgovcem na drobno). 

 

Za načrtovanje tržnih poti mora podjetje opredeliti, katere trge bo poskušalo pridobiti in 

kakšne cilje želi doseči. Cilji so lahko želena raven prodaje, storitve porabnikom, funkcije, ki 

naj jih opravlja trgovina ipd. Vsak proizvajalec oblikuje cilje svojih tržnih poti glede na 
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zahteve, ki jih postavljajo kupci, konkurenti,  posredniki, zlasti trgovska podjetja, in okolje, v 

katerem podjetje posluje (Potočnik 2001, 96).  

2.4 Prodajni pogoji  

Cena je bistveni element trženjskega spleta, ker ustvarja dobiček. Danes so kupci cenovno 

občutljivi saj lahko preko interneta primerjajo cene izdelkov ne le na domačem temveč tudi na 

tujih trgih in jih brez težav lahko naročijo. Zaradi tega dejstva je potrebno nenehno spremljati 

cene konkurentov oz. izboljševati nabavne pogoje. V trgovini pod prodajne pogoje spadajo 

poleg cene tudi možnost plačila na obroke, kreditne kartice, plačilo po predračunu ipd. 

Ugodni načini kreditiranja potrošnikov so lahko konkurenčna prednost, vendar na drugi strani 

ustvarjajo stroške financiranja, ki zmanjšujejo zaslužek oz. razliko v ceni. 

V različnih fazah življenjskega cikla izdelka obstaja na trgu tudi različna ponudba teh in 

povpraševanja. Zato je treba temu primerno prilagajati cene. V fazi uvajanja se podjetja 

najpogosteje odločajo za oblikovanje cen na osnovi stroškov in pribitka. V fazi rasti izberejo 

tako ceno, da jim bo omogočala tržni prodor. V fazi zrelosti morajo biti pri oblikovanju cen še 

najbolj pozorni na to, kaj se dogaja s konkurenco na trgu in se običajno pri oblikovanju cene 

odločajo za tako, ki je primerljiva ali na ravni najboljših tekmecev. V fazi upadanja pa se 

podjetja najpogosteje odločajo za znižanje cene (Kotler 2004, 328-336). 

Pri oblikovanju prodajnih cen so možne naslednje metode (Potočnik 2004):  

- oblikovanje prodajnih cen glede na stroške (določitev najnižje cene, pod katero podjetje 

ne more določiti  prodajne cene), 

- oblikovanje prodajnih cen glede na povpraševanje (določitev prodajne cene skladno s 

tržnimi cenami), 

- oblikovanje prodajnih cen glede na konkurenco (določanje cene na osnovi trenutnih cen 

konkurentov). 

Oblikovanje cene na podlagi stroškov lahko skriva nizko produktivnost, slabo izrabo 

zmogljivosti in tehnološko zaostalost. Storitveno podjetje želi določiti ceno, ki bo pokrila 

stroške izvedbe storitve in prinesla načrtovani dobiček, ob predpisani kakovosti izvedbe ter 

nižji ali višji stopnji zbranih izkušenj. Večja izraba zmogljivosti in več izkušenj znižuje 

stroške. Stroški se spreminjajo z obsegom izvedbe storitve in izkušnjami, vendar to ni dovolj 

za oblikovanje končne cene. Storitveno podjetje mora določiti ceno, po kateri lahko sploh 

storitev proda, torej ciljno ceno. Od te cene odšteje želeni dobiček in tako pride do ciljnih 

stroškov, ki jih ne sme preseči. Če mu to ne uspe, storitve ne more ponuditi potrošnikom 

(Potočnik 2004). 
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Slika 3: Razpon oblikovanja cen 

Vir: Potočnik 2004, 242. 

Pogoste oblike razlikovanja cen so naslednje (Kotler 2004, 491): 

- Določanje cen glede na segment kupcev: Različnim skupinam kupcev se zaračunavajo 

različne cene za enako storitev (muzeji pogosto zaračunajo nižjo vstopnino za študente in 

upokojence). 

- Določanje cen glede na obliko izdelka: Različne izvedbe izdelka imajo različne cene, 

vendar nesorazmerno s stroški, kot npr. različna cena za gram vode Evian za pakiranje v 

steklenički in pakiranje v obliki razpršila. 

- Določanje cen na podlagi podobe izdelka: nekatera podjetja določijo ceno za enak izdelek 

na dveh različnih ravneh na podlagi razlik v podobi. 

- Določanje cen na podlagi tržne poti: Različne cena napitka odvisno od tega, kje ga 

kupimo, ali v restavraciji ali na avtomatu. 

- Razlikovanje cen na podlagi lokacije: Enaka storitev ima lahko različne cene na različnih 

lokacijah, čeprav so stroški ponudbe na vsaki lokaciji enaki (v gledališču so cene sedežev 

različne glede na preference občinstva do različnih lokacij). 

- Določanje cen na podlagi časa: Cene se spreminjajo glede na sezono, dan ali uro. Tako 

npr. javna podjetja spreminjajo ceno energije za poslovne uporabnike glede na čas dneva 
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ter vikend. Hoteli zaračunavajo manj ob vikendih. Hoteli in letalske družbe oblikujejo 

cene tako, da z njimi uravnavajo donosnost ter ponujajo nižje cene za neprodane 

zmogljivosti tik pred zapadlostjo. 

 

 

Slika 4: Določanje cenovne politike 

Vir: Kotler 2004, 473. 

Pri določanju cenovne politike upošteva podjetje proces v šestih stopnjah (Kotler 2004, 473- 

488): 

- Izbor cenovnega cilja: Podjetje se najprej odloči, kje želi pozicionirati svojo tržno 

ponudbo. Bolj kot so cilji podjetja jasni, lažje je določiti ceno. Podjetje lahko z 

oblikovanjem cen poskuša doseči kateregakoli od petih glavnih ciljev: preživetje, 

maksimalni tekoči dobiček, maksimalni tržni delež, maksimalno posnemanje smetane ali 

vodstvo v kakovosti izdelka. 

- Opredelitev povpraševanja: Vsaka cena bo vodila do različne ravni povpraševanja in bo 

zato drugače vplivala na trženjske vplive podjetja. Višja kot je cena, manjši je obseg 

povpraševanja. 

- Ocenitev stroškov: Povpraševanje določa najvišjo ceno, ki jo podjetje lahko zaračuna za 

svoj izdelek. Stroški določijo najnižjo ceno. Podjetje želi zaračunati ceno, ki pokrije 

stroške proizvodnje, distribucije in prodaje izdelka, vključno z zadovoljivim odnosom za 

napore in tveganje. 

- Analiza stroškov, cen in ponudb konkurentov: Znotraj razpona mogočih cen, ki jih 

določajo povpraševanje na trgu in stroški podjetja, mora podjetje upoštevati stroške, cene 

in morebitne odzive konkurentov na ceno. 

- Izbor metode za določanje cen: Ob upoštevanju treh dejavnikov cene (3C) – 

povpraševanja kupcev, stroškovne funkcije in cen konkurentov – je sedaj podjetje 

pripravljeno, da izbere ceno. Izbiramo lahko med sedmimi metodami določanja cen: 

določanje cen na podlagi pribitka, določanje cen na podlagi ciljnega donosa, določanje 

cene na podlagi zaznane vrednosti, določanje cene na podlagi vrednosti, določanje cen na 

podlagi trenutnih cen na trgu, določanje cen za dražbeni način prodaje in določanje cen za 

skupino izdelkov. 

- Izbor dokončne cene: Metode določanja cen zožijo razpon, v okviru katerega mora 

podjetje izbrati končno ceno. Pri izboru te cene mora podjetje upoštevati dodatne 

dejavnike, in sicer psihološko oblikovanje cen, določanje cen po načelu delitve koristi in 

tveganja, vpliv drugih sestavin trženjskega spleta na ceno, cenovne politike podjetja in 

vpliv cene na druge. 
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2.5 Ljudje  

Ljudje so tisti, ki imajo pri izvajanju storitev pomembno vlogo, saj brez njih izvedba ni možna. 

Na eni strani nastopajo ljudje kot kupci oziroma potrošniki, na drugi pa kot izvajalci oziroma 

prodajalci. Storitve v trgovini izvaja prodajno osebje, ki mora biti ustrezno izbrano, 

usposobljeno in motivirano. Kotler (2004, 661) definira prodajno osebje kot vez med 

podjetjem in odjemalci ter pravi, da prodajalec pooseblja podjetje odjemalcem in prinese 

podjetju zelo potrebne informacije o odjemalcu. Ravnanje s prodajnim osebjem razdeli na  pet 

korakov (Kotler 2004, 661):  

- Iskanje in izbiranje prodajnih predstavnikov; 

- Usposabljanje predstavnikov v tehnikah prodaje, o izdelkih in politiki podjetja ter o 

usmerjenosti v zadovoljstvo odjemalcev; 

- Nadzorovanje prodajnega osebja in dajanje smernic za učinkovito porabo časa; 

- Motiviranje prodajnega osebja ter uravnoteženje kvot, denarnih nagrad in dodatnih 

motivatorjev; 

- Ocenjevanje uspešnosti prodaje posameznika in skupin.   

Zaposleno osebje v storitvenem podjetju delimo na naslednje skupine (Potočnik 2004, 274): 

- Kontaktno osebje so zaposleni, ki imajo pogoste ali stalne stike s strankami; 

- Pomožno osebje so npr. zaposleni v recepcijski službi, usmerjevalci strank. 

- Vplivneži, so vključeni v oblikovanje trženjskega spleta vendar nimajo pogosto stikov s 

strankami. Njihovo delo obsega razvijanje novih storitev, tržno raziskovanje, 

organiziranje storitvenega procesa, reševanje pritožb ipd. 

- Drugi zaposleni, ki izvajajo različne podporne funkcije in nimajo stika s strankami. To so 

zaposleni v nabavi, računovodstvu, računalniški obdelavi podatkov ipd.  

Uspešnost prodaje izdelkov in storitev je v največji meri odvisna prav od prodajnega osebja. 

Uspešni prodajalci morajo biti prodorni, družabni, poznati morajo nove tehnologije, trende in 

nenehno se morajo izobraževati na področju blagoznanstva. Poleg samega poznavanja izdelka 

ali storitve, je pri osebni prodaji potrebno obvladovati prodajne tehnike in psihologijo prodaje. 

Uspešna podjetja veliko pozornosti in sredstev namenjajo izobraževanju in nagrajevanju 

prodajnega osebja. Podjetje lahko poveča učinkovitost z nagrajevanjem prodajalcev in 

posledično zadovoljstvo potrošnikov saj je znano, da največ pritožb potrošnikov izhaja iz 

neučinkovitega svetovanja in neprofesionalnega odnosa prodajalcev do kupcev. Izvajanje 

storitev torej vpliva na zadovoljstvo kupcev, zato je pomembno, da prodajalci obvladajo 

prodajne tehnike in pristope v samem prodajnem postopku.  

Potočnik (2001, 320-321) prodajni postopek opredeli s petimi koraki: 

- Priprava na stik s kupcem ( prodajalec mora dobro poznati značilnosti izdelkov, cene, 

stanje zalog, dobavne roke, garancijske pogoje, reklamacijski postopek). 
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- Začetek prodaje (zelo pomemben je prvi stik, saj je največ potencialnih kupcev 

izgubljenih prav v prvem stiku zaradi neprimernega nagovora stranke ). 

- Predstavitev izdelkov (pomembno je, da prodajalec ne predstavi le lastnosti izdelka 

temveč predvsem koristi za kupca). 

- Upoštevanje pripomb (prodajalec mora hitro in učinkovito ugotoviti motiv in vzrok 

pripomb in ustrezno reagirati). 

- Sklenitev prodaje (uspešen prodajni razgovor se zaključi s sklenitvijo prodaje, prodajalec 

mora oceniti, kdaj je primeren trenutek za zaključek prodaje). 

Uspešni prodajalci predlagajo dodatne nakupe, kot na primer dodatno opremo ob nakupu 

kamere.   

Cilj vseh prodajalčevih aktivnosti mora biti uspešna prodaja. Prodaja je igra vlog, v kateri 

morajo prodajalci dobro razumeti svoje kupce, njihove potrebe, vrednote, strahove in potrebe. 

Znati morajo poiskati stične točke med potrebami kupcev in koristmi, ki jih zagotavljajo 

izdelki in storitve. Potrebe stranke ugotovimo s postavljanjem vprašanj in s poslušanjem, saj 

prodaja ni monolog temveč dialog. 

Da bi korake prodajnega procesa vsakič znova uspešno, kakovostno in z veseljem izvajali, se 

morajo prodajalci zavedati pomembnosti vloge potrošnika za obstoj in prihodnost podjetja in 

posledično tudi vpliva na njihov dohodek oz. varnost zaposlitve.  

Sam Walton, ustanovitelj verige Wal-Mart, naj bi nekoč zapisal (po Musek Lešnik 2008, 11): 

1. Potrošnik je najpomembnejša oseba za katerokoli podjetje. 

2. Potrošnik ni odvisen od nas – mi smo odvisni od njega. 

3. Potrošnik ni motnja v našem delu, pač pa izključni smisel našega dela. 

4. Ko potrošnik vstopi k nam, nam naredi uslugo. 

5. Potrošnik je središče našega dela, ne pa nekaj oddaljenega. 

6. Potrošnik ni samo denar v blagajni. Je človeško bitje s čustvi in si zasluži, da z njim 

ravnamo spoštljivo. 

7. Potrošnik je oseba, ki pride k nam s svojimi potrebami in željami. Naša naloga je, da jih 

uresničimo.  

8. Potrošnik si zasluži vljudno pozornost. Je življenjska sila našega posla. Skrbi za naše 

plače. Brez njega bi morali zapreti naša vrata.  

 

Medosebni stik pomembno oblikuje potrošnikov vtis o doživeti izkušnji: bolj kot je pozitiven, 

prej bo potrošnik posplošil pozitivne občutke na celotno podjetje. Potrošnikove zaznave in 

vrednotenje odnosa zaposlenih odločilno vplivajo na njegovo vrednotenje kakovosti storitve 

in celovite kakovosti podjetja – ter odločitev o vrnitvi ali odhodu drugam (Musek Lešnik 

2008, 119). 
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Ljudje kot potrošniki pričakujejo naslednje značilnosti pri izvajanju storitev (Potočnik 2004, 

97-98) : 

- celovitost, ki obsega poštenost, pravičnost, nepristransko in zaupanja vredno izvajanje 

storitev; 

- čistost, ki vključuje urejeno, čisto in prijetno okolje ter vidne sestavine storitvenega 

procesa, vključno z opremo in izvajalci storitev; 

- dostopnost, ki omogoča enostaven fizični dostop na storitveno lokacijo (z avtomobilom, 

vključno s parkiranjem); 

- estetičnost, ki obsega fizične sestavine ali način predstavitve in poteka izvajanja storitev, 

ki ustrezajo splošnim estetskim standardom; 

- funkcionalnost, to je skladnost in uporabnost v različnih fazah storitvenega procesa; 

- komunikativnost, ki omogoča takšen prenos sporočil o storitvi, da ga porabniki razumejo, 

pa tudi prenos povratnih informacij in razumevanje njihovih sporočil glede zadovoljstva s 

storitvijo; 

- odzivnost, ki se nanaša na tak osebni pristop kontaktnega osebja ali izvajalcev storitev, da 

porabniki občutijo, da so dobrodošli; 

- prilagodljivost, to je pripravljenost izvajalcev storitve, da spremenijo ali dopolnijo del 

storitvenega procesa z namenom, da bi ustregli posebnim željam potrošnikov; 

- razpoložljivost, to je čas, ki ga ima kontaktno osebje ali izvajalec storitev na voljo za 

porabnike; 

- skrbnost, ki se izraža s pozornostjo, potrpežljivostjo ali simpatijo do porabnikov; 

- udobnost, to je ugodje, ki ga nudi oprema in okolje, v katerem poteka storitveni proces; 

- uslužnost, ki je povezana z načinom izvajanja storitvenega procesa in zaupanjem v 

izvajalca; 

- vljudnost, ki obsega uglajenost, spodobnost in spoštovanje porabnikov, kar vsebuje tudi 

sposobnost kontaktnega osebja, da ni vsiljivo pri pridobivanju porabnikov; 

- zanesljivost, ki se nanaša na natančnost in pravočasnost izvedbe storitve, skladno z 

obljubo, dano porabnikom; 

- zavezanost, to je pripadnost osebja storitvenemu podjetju, ki se nanaša zlasti na 

zadovoljstvo pri delu, marljivost, pripadnost, vestnost in ponos; 

- zmožnost, to je usposobljenost in strokovnost izvajalcev, da natančno izvedejo storitev. 

Podjetje lahko potrošnike razdeli v pet skupin (Musek Lešnik 2008, 76): 

- Nepotrošniki: kupujejo drugje oziroma sploh nimajo tovrstnih potreb, da bi jih morali 

zadovoljiti pri podjetju ali konkurenci. 

- Cenovni sprehajalci: cenovno občutljivi  potrošniki, ki gredo od ene ugodne ponudbe, ne 

da bi do katere koli zavzeli kakršen koli odnos. 

- Pasivno zvesti: prihajajo in kupujejo bolj zaradi navade kot zaradi drugega razloga. 

- Sedeči na več stolih: potrošniki, ki ne izberejo enega med več podjetji in gredo enkrat 

sem, drugič tja. 

- Zvesti in zavezani: potrošniki, ki so zvesti enemu podjetju znotraj kategorije. 
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Danes je kupce čedalje teže zadovoljiti. So pametnejši, cenovno bolj občutljivi, bolj zahtevni, 

manj usmiljeni ter obkroženi s številnimi ponudbami, ki do podrobne ali boljše od naše, meni 

Kotler (2004, 72), ki v nadaljevanju izraža mnenje Jeffreya Gitomerja, ki pravi, da ni izziv 

imeti zgolj zadovoljnih kupcev, saj naj bi bila večina podjetij tega sposobna, ampak je imeti 

izziv navdušene in zveste kupce. 

Potočnik (2001, 24) pravi, da je razumevanje porabnikovih motivov za nakup bistven 

dejavnik uspešne trženjske strategije trgovine. Najpomembnejše izhodišče trženja v trgovini 

na drobno je prepoznavanje in zadovoljevanje potreb kupcev.  

2.6 Izvajanje storitev 

Izvajanje storitev opredelimo kot proces, ki ga sestavlja niz med seboj povezanih nalog in 

aktivnosti z namenom zadovoljevanja porabnikov. Dobro organizirani procesi znižujejo 

stroške ter povečujejo dodano vrednost, ki jo ustvarjajo izvajalci storitev (Potočnik 2004, 85). 

Da bi storitveno podjetje uspešno izvajalo storitve in s tem dosegalo dobiček, potrebuje 

izpolniti naslednje pogoje (Potočnik 2004, 71): 

- poznati mora svoje stranke, razumeti mora njihove potrebe in razvijati pozitivne 

medsebojne odnose, 

- sproti mora usklajevati ponudbo storitev s povpraševanjem in zmanjševati razlike med 

tem kar prodaja in tem kar kupci pričakujejo in dobijo, 

- če je le mogoče, »neotipljivost« storitvenega procesa dopolni z »otipljivimi« sestavinami, 

- ustvariti pozitivno vzdušje v prostoru ali kraju, kjer po potekal proces,  

- storitveni proces izpelje v realnem času, ki je bil obljubljen, ker zamude pogosto ne more 

nadomestiti. 

 

Uporabnik je pogosto neposredno vključen v izvajanje storitev in pri tem vplivajo nanj 

(Tavčar 2002, 136): 

- izvajalci storitev: osebje storitvene firme, s katerim je uporabnik v neposrednem stiku, 

bolj ali manj prilagajajo željam uporabnika in skušajo storitev opraviti tako, da je 

uporabnik z njo zadovoljen; 

- drugi uporabniki: pri izvajanju storitev uporabnik pogosto ni sam (javni prevoz, 

restavracija, šola, bolnišnica itd.), zato nanj vplivajo s svojo pojavnostjo, ravnanjem in 

stališči tudi drugi uporabniki; ti ga lahko odbijajo, da se zato odpove storitvi, lahko ga 

privlačijo, vplivajo na njegovo oceno kakovosti storitve, na njegove odnose z izvajalci 

storitev ipd.; 

- okolje storitve: storitev pogosto poteka v prostorih in z opremo izvajalca; čeprav ni nujno, 

da vplivajo na kakovost izvajanja storitve, so z njo nedeljiva celota. 
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Zaradi neopredmetenosti storitve je proces izvedbe storitve pogosto ad hoc aktivnost 

poskusov, napak in uspehov, ne pa formalna oziroma postopkovno natančno določena 

aktivnost. Kljub temu je mogoče storitev dobro pripraviti s pomočjo grafičnega prikaza 

poteka storitvenega procesa, z notranjim preverjanjem storitvenega procesa ( opravijo ga 

izvajalci in neodvisni strokovnjaki, ki delujejo kot »skriti« porabniki) in s podrobnim 

preučevanjem vsake izvedbene operacije z namenom ugotavljanja vzrokov in posledic slabe 

izvedbe ter pravočasno ustrezno izboljšavo (Potočnik 2004, 75). 

Večina porabnikov ocenjuje kakovost storitev glede na izvedbo, zato izboljšanje storitvenega 

procesa vpliva na zadovoljstvo porabnikov in na doseganje večjega dobička. Kljub naporom, 

da bi podjetje oblikovalo dober storitveni proces, nastajajo med samim izvajanjem 

pomanjkljivosti zaradi zapletenosti storitve, različne strokovnosti in motiviranosti izvajalcev, 

vključenosti porabnikov in vplivov okolja. Zaradi tega prihaja do napak in razočaranj 

potrošnikov. Napake niso le povezane s samim izvajanjem procesa temveč so lahko tudi 

posledica pomanjkljivosti v opremi, materialu in tudi zaradi težav, ki jih povzročajo sami 

porabniki. Te napake delimo v dve skupini (Potočnik 2004, 76): 

- napake, ki jih povzročijo problematični porabniki (z žalitvami izvajalcev, v pijanosti ipd.) 

- napake, ki nastanejo zaradi napačnega ravnanja porabnikov (nepazljiva ali nenamerna 

vključitev naprave, pozabljivost pri uporabi zdravil ipd.). 

2.7 Fizični dokazi 

Fizična podpora je osnovna sestavina, ki je nujna za izvedbo storitve. Fizično podporo 

omogočajo fizično okolje, to je sredstva (zgradbe, stroji, naprave) in fizični dokazi storitve 

(prospekti, katalogi, reklamni predmeti, spominki, zavarovalne police itd.). Fizično okolje je 

izjemno pomemben trženjski instrument, s katerim storitveno podjetje vpliva na nakupne 

odločitve porabnikov storitev, saj se ti pogosto odločajo za določene storitve prav zaradi 

fizičnega okolja in tehnološke podpore izvajanju storitev. Fizično okolje je kritični dejavnik 

usmerjanja porabnikov v storitvenem procesu, saj omogoča, da se počutijo udobno in da 

zaupajo storitvenemu podjetju. Ustvarja atmosfero z vidnimi, slišnimi, otipljivimi in drugimi 

zaznavami storitve in pomembno vpliva na porabnikov vtis o procesu nastajanja storitve. 

Fizični dokazi in fizična podpora odločilno vplivajo na nakupne odločitve, zato mora 

storitveno podjetje oblikovanju teh dejavnikov posvetiti posebno pozornost (Potočnik 2004, 

276-278).  

Notranjost prodajalne vpliva na kupčevo nakupno vedenje saj se kupec odziva splošen videz 

prodajalne, vzdušje v prodajalni, razporeditev izdelkov ter prostorsko ureditev posameznih 

oddelkov. Čedalje večji poudarek je na t.i. atmosferi (vzdušju), ki jo opredelimo kot zavestno 

oblikovanje prodajnega prostora z namenom vplivanja na kupca. Pomembne so povezave med 

glasbo, barvami in svetlobo ter vedenjem in zaznavanjem kupce (Potočnik 2001, 307). 
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V trgovskem podjetju so fizični dokazi lokacija, urejenost trgovine, razsvetljava, glasba, 

parkirišče, predstavitev izdelkov ipd., torej vse, kar lahko potrošnik zazna s svojimi petimi 

čutili. Ko kupec vstopi v trgovino nanj vplivajo mnogi dejavniki; ponudba izdelkov, urejenost 

trgovine, postrežba, zasnova prostora, urejenost ponudbe na policah ipd. 

Smiselna in pregledna razporeditev oddelkov in blagovnih skupin ter jasna nakupovalna pot 

kupcem omogočata, da enostavno pridejo do iskanih izdelkov. Urejenost ponudbe na policah  

mora sporočati jasno segmentacijo po funkcijah in načinu uporabe ter trendih. Prepoznavanje 

uporabne vrednosti izdelka kupcu bistveno olajša njegovo nakupno odločitev. Izdelki morajo 

biti postavljeni na pravo mesto, ustrezno izbrani in urejeni tako, da povečajo možnost prodaje. 

Dražji izdelki so navadno razstavljeni v višini oči in na lažje dosegljivih ter bolj opaznih 

mestih; za razliko od cenejših izdelkov, ki so lahko tudi na nižjih policah. Oblikovanje 

nakupovalne izkušnje obsega tako ureditev in segmentacijo izdelkov, kot tudi jasno ter 

nedvoumno komunikacijo z kupcem preko cen, obvestil, označevalcev ipd. Pomemben 

element je tudi čistoča prodajnega prostora ter izdelkov na policah. 
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3 ZADOVOLJSTVO POTROŠNIKOV 

Zadovoljstvo je eden od najbolj želenih izidov odnosa med podjetjem in potrošnikom. 

Zadovoljni potrošniki so za podjetje verjetni kandidati za ponovne nakupe in za širjenje 

pozitivnih informacij. Za potrošnika pa takšna izkušnja pomeni, da mu podjetje »ustreza« in 

se lahko k njemu varno vrača.(Musek Lešnik 2008, 23). 

Zadovoljstvo je občutek ugodja ali razočaranja, ki je posledica zaznave delovanja izdelka (ali 

rezultata) z lastnimi pričakovanji. Če je delovanja izdelka ali rezultat slabši od pričakovanj, je 

kupec nezadovoljen. Če rezultat ustreza pričakovanjem, je kupec zadovoljen. Če pa rezultat 

presega pričakovanja, je kupec zelo zadovoljen ali navdušen (Kotler 2004, 61). 

Zadovoljstvo potrošnikov je ključnega pomena za obstoj in prihodnost podjetja, zato morajo 

podjetja razvijati strategije za krepitev zadovoljstva in zvestobe potrošnikov. Ni dovolj, da s 

slogani poudarjajo odnos do potrošnikov, temveč morajo vgraditi v svoj osrednji miselni 

model ključna prepričanja (Musek Lešnik 2008, 15): 

- Potrošniki so temeljni cilj vsega, kar počne podjetje in podjetje je življenjsko odvisno od 

njih.  

- Potrošniki niso odvisni od podjetja, podjetje je odvisno od njih. 

- Potrošniki niso vir problemov, vir problemov je kvečjemu nezmožnost podjetja, da bi 

zadostilo njegovim zahtevam, pričakovanjem in željam. 

- Potrošniki so pomembni partnerji podjetja. 

- Potrošniki niso ljudje, ki naključno pridejo z ulice, ampak ljudje, ki zaupajo podjetju, 

blagovni znamki, storitvi ali izdelku. 

- Vedenje potrošnikov je psihološki pojav  

- Kakršno koli omejeno razumevanje ali razlaganje vedenja potrošnikov, ki ne upošteva 

psiholoških dejavnikov (motivov, čustev, stališče, vrednost, pričakovanj…) vodi v 

omejene modele z omejeno močjo pojasnjevanja in napovedovanja njihovega vedenja.  

Zadovoljstvo je rezultat potrošnikovega ocenjevanja kakovosti storitve v primerjavi z 

pričakovanjem ali prejšnjo izkušnjo. Če so porabnikove zaznave skladne s pričakovanji, bodo 

s storitvijo zadovoljni in obratno, če niso v skladu s pričakovanji, bodo nezadovoljni ali celo 

razočarani. Pri trženju storitev je čedalje pomembnejše navduševanje strank, saj gre pri tem za  

najvišjo stopnjo zadovoljstva, ki se odraža v višji stopnji zvestobe potrošnikov. Torej na 

zadovoljstvo in navdušenje vplivajo zlasti pričakovanja porabnikov, ki so (Potočnik 2004, 

127):  

- Objektivna pričakovanja; lahko opredelimo s povprečno ravnjo kakovosti, ki temelji na 

znanih informacijah. To je raven pričakovanja večine porabnikov.  

- Subjektivna pričakovanja; izražajo počutje porabnikov v zvezi s storitvijo in kakšna bi po 

njihovem mnenju morala biti kakovost storitve. 
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- Idealna pričakovanja; vsebujejo to, kar se lahko zgodi pri najboljših objektivnih pogojih. 

Pričakovanja lahko razdelimo v hierarhijo pričakovanj od najslabšega (nesprejemljivega) 

do idealnega pričakovanja.  

 
Slika 5: Oblikovanje zadovoljstva z vidika pričakovanj 

Vir: Musek Lešnik 2008, 30. 

3.1 Nezadovoljstvo 

Če je zadovoljstvo eden najbolj želenih izidov odnosa med podjetjem in potrošnikom, je z 

nezadovoljstvom povsem drugače. Za potrošnika je občutek nezadovoljstva neprijeten. Za 

podjetje lahko pomeni tisti šum v odnosu s potrošnikom, ki usodno vpliva na predčasno 

prekinitev odnosa ali vsaj njegovo rahljanje, meni Musek Lešnik (2008, 32). V nadaljevanju 

navaja, da se nezadovoljstvo nanaša na različne objektivne in subjektivne vidike nakupa 

oziroma celotne nakupne situacije kot na primer na: 

- kakovost blaga oziroma storitev, 

- težave v medsebojnem odnosu, »kratke stike« med potrošnikom in osebjem ali drugimi 

potrošniki, 

- težave v splošnem odnosu podjetja do potrošnika, če je raven pozornosti do potrošnika 

nižja od njegovih pričakovanj ali zahtev, 

- priročnost in udobnost nakupa, 

- reševanje in rešitve potrošnikovih problemov ali pritožb, 

- fizične dejavnike,moteč hrup, neprimerno osvetljenost, utesnjenost, ipd., 

- cene in cenovne strategije idr. 
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Po izkušnjah se pritoži približno le pet odstotek nezadovoljnih porabnikov. Večina 

nezadovoljnih potrošnikov se sploh ne pritoži. Ti praviloma ostanejo še nekaj časa zvesti 

podjetju, po nekajkratnem razočaranju pa odidejo h konkurenčnemu ponudniku. Zaradi tega 

se podjetje pogosto sploh ne zaveda svojih pomanjkljivosti. Zelo koristno je  spodbuditi 

potrošnike, da izrazijo svoje mnenje o kakovosti storitve in svoja pričakovanja saj so tovrstne 

informacije najboljša osnova za izboljšave (Potočnik 2004, 302 - 303 ). 

Potočnik (2004, 305) navaja temeljna načela uspešnega reševanja pritožb: 

- vzpostavitev pozitivnih odnosov med strankami in kontaktnim osebjem, 

- določitev pooblaščencev za reševanje pritožb, 

- opredelitev odgovornosti za nepravočasno ali pomanjkljivo reševanje pritožb 

- reševanje pritožb brez nepotrebnega nadlegovanja pritožnika. 

Iz lastnih izkušenj lahko potrdim, da je uspešno rešena pritožba stranke pomembnejša kot 

sama prodaja izdelka ali storitve, saj s pravilnim pristopom in rešitvijo pridobiš strankino 

zaupanje in zvestobo. Pomembno je, da pritožbo natančno preučiš, se pozanimaš o 

okoliščinah in dejstvih za nastalo situacijo in predno stopiš v kontakt s stranko, moraš imeti 

pripravljene konkretne rešitve. Dejstvo je, da sta pri kupcu, ki se pritoži navadno prisotna 

strah in stres, ki jih potrošnik izraža z napadalnim odnosom do prodajalca in če tudi on 

odreagira z enakimi čustvi, pride do spora, katerega rezultat je ne le izguba stranke, temveč 

tudi vseh potencialnih kupcev, ki so njegovi znanci, sorodniki ipd. Pametno je stranki  

ponuditi vsaj dve rešitvi, saj ji s tem damo možnost izbire in tudi pokažemo interes za ugodno 

rešitev v njeno korist. 

3.2 Metode merjenja zadovoljstva 

Za spremljanje in merjenje zadovoljstva potrošnikov obstajajo različna orodja in metode. 

Potočnik (2004, 134) obravnava glavne metode in postopke pridobivanja in preučevanja 

podatkov o zadovoljstvu potrošnikov: 

- anketiranje,  

- skupinski intervju, 

- panel porabnikov,  

- pregled novih in izgubljenih porabnikov, 

- analiza pritožb in pohval, 

- ugotavljanje kritičnih dogodkov, 

- pregled zaporedja dogodkov. 

Kotler (2004, 63) navaja, da čeprav si podjetje, ki je osredotočeno na kupca, prizadeva doseči 

čim večje zadovoljstvo kupca, to ni njegov glavni cilj. Če podjetje zadovoljstvo poveča z 

znižanjem cen ali povečanjem obsega storitev, lahko s tem ogrozi svoj dobiček. V spodnji 

tabeli prikaže nekatera izmed orodij za spremljanje in merjenje zadovoljstva kupcev. 
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Preglednica 2: Orodja za spremljanje in merjenje zadovoljstva kupcev 

Sistemi za sprejem pritožb in 

predlogov 

Podjetje, ki se osredotoči na kupce, poskrbi, da le-ti brez 

težav izražajo predloge in pritožbe. Nekatera izmed njih – 

P&G, General Electric, Whirlpool – odprejo brezplačne 

telefonske linije. Poleg tega za hitro obojestransko 

komuniciranje uporabljajo tudi spletne strani in elektronsko 

pošto. 

Ankete o zadovoljstvu kupcev Raziskave kažejo, da se le pet odstotkov kupcev pritoži, 

čeprav so kupci v povprečju nezadovoljni z vsakim četrtim 

nakupom. Večina kupcev preprosto kupuje manj ali zamenja 

ponudnika. Pametna podjetja neposredno merijo 

zadovoljstvo z izvajanjem anket. Ko zbiramo podatke o 

zadovoljstvu, je smiselno kupce povprašati še po nakupnih 

namerah in verjetnosti ali njihovi pripravljenosti priporočiti 

podjetje in blagovno znamko drugim ljudem. 

Navidezno nakupovanje Podjetja lahko najamejo ljudi, ki pod krinko nakupovalca 

izkusijo nakupovanje pri podjetju in njegovi konkurenci ter 

poročajo o močnih in šibkih točkah teh doživetij. Ti 

navidezni nakupovalci lahko celo preverijo, kako se prodajno 

osebje podjetja odziva v različnih okoliščinah. Tudi vodilni 

možje bi morali občasno zapustiti pisarne in se pod krinko 

odpraviti nakupovat v svojem in konkurenčnih podjetjih, da 

bi se sami prepričali, kako se ravna s kupci. Ravnanje s klici 

kupcev bi lahko na primer preverili tako, da bi kot kupci z 

vprašanji in pritožbami poklicali v lastno podjetje. 

Analiza izgubljenih kupcev Podjetja bi morala poklicati kupce, ki so nehali kupovati ali 

so se preselili k tekmecem, in preveriti, zakaj se je to zgodilo. 

Ne samo, da je pomembno se pogovarjati, ko kupec prvič 

neha kupovati; sproti moramo tudi spremljati odstotek 

izgubljenih kupcev. 

Vir: Kotler 2004, 64. 
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4 UGOTAVLJANJE ZADOVOLJSTVA POTROŠNIKOV 

4.1 Izbrano podjetje 

Obravnavno podjetje se ukvarja s trgovsko dejavnostjo na področju zabavne elektronike in 

hišnih aparatov s tržnimi deleži od 30 % do 60 %. Glavnino prihodkov ustvari v maloprodaji 

in zaradi tega mora biti osredotočeno predvsem na elemente trženjskega spleta za storitve 

torej na  ljudi, izvajanje storitev in fizične dokaze. Manjši delež prihodkov predstavlja 

veleprodaja ter internetna prodaja. Ker se večina prodaje ustvari v fizičnih trgovinah, je velik 

poudarek na osebni prodaji oz. interakciji med prodajalcem in kupcem.  

4.2 Potek raziskave 

Izbrano podjetje proučuje zadovoljstvo potrošnikov z opravljenimi storitvami. Nedvomno je 

lahko omejitev, da je to vezano samo na poslovalnico, kjer delam, saj podatkov od drugje 

nisem mogla pridobiti. Tudi vzorec je priročen, zato rezultatov raziskave ni mogoče 

posploševati. Raziskava ima zaprti tip vprašanj, kar pomeni, da sestavljavec ni nujno 

upošteval vseh dejavnikov, ki vplivajo na zadovoljstvo potrošnika. Raziskava je potekala 

preko anketnega vprašalnika, ki je zajemal osebne podatke anketirancev ter je bil razdeljen v 

štiri kategorije ugotavljanja zadovoljstva kupcev:  

- Splošno zadovoljstvo z nakupno izkušnjo, 

- Ocena prodajalca, ki je zajemala pet elementov; odnos prodajalca, strokovnost prodajalca, 

zanimanje prodajalca, prijaznost prodajalca ter razpoložljivost prodajalca, 

- Ocena blagajnikov, ki je zajemala dva elementa; zadovoljstvo s hitrostjo blagajnika pri 

izdaji računa ter zadovoljstvo z vedenjem blagajnika, 

- Zadovoljstvo s postrežbo glede na predhodna pričakovanja. 

Anketo so izpolnjevali le tisti obiskovalci poslovalnice, ki so v njej opravili nakup, ker je bil 

vključen element zadovoljstva z blagajniki in njihovo hitrostjo pri izdaji računa.  

4.3 Demografski podatki vzorca 

V anketi so morali anketiranci določiti nekatere osebne podatke, katerih povprečja so 

prikazana v naslednjih slikah. 

 



 

30 

 

Slika 6: Starost kupca 

Dva anketiranca sta mlajša od 20 let, 24 anketirancev je starih med 20 in 29 let, tretjina 

anketirancev je starih od 30 do 39 let, 21 oseb je starih med 40 in 49 let, 19 anketiranih je 

starih od 50 do 59 let, ena oseba pa je starejša od 60 let. Povprečna starost anketirancev je 

med 30 in 40 letom. 

 

 

 
Slika 7: Zaposlitveni status kupca 

 

Dve tretjini anketirancev (67 %) je zaposlenih pri delodajalcu, 10 anketiranih je študentov, 16 

anketiranih je samozaposlenih, od tega je 9 oseb lastnikov podjetja in sam svoj delodajalec in 

7 samostojnih podjetnikov, 4 so upokojenci, tri osebe pa so nezaposlene. 
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Slika 8: Izobrazbena struktura kupcev 

Največ anketiranih ima dokončano VII. stopnjo izobrazbe, to je visoko šolo ali univerzitetni 

študij (41 oseb) oziroma V. stopnjo izobrazbe (38 oseb), 10 % anketiranih ima VI. stopnjo 

izobrazbe, to je višjo šolo, šest oseb ima dokončano poklicno šolo in s tem IV. stopnjo 

izobrazbe, pet oseb pa ima zaključen magisterij oziroma doktorat oziroma VII. stopnjo 

izobrazbe.  

 

 
Slika 9: Prihodek kupca 

Največ anketiranih (27 %) mesečno v povprečju zasluži med 920 in 1280 evrov, 17 % 

anketiranih zasluži med 1280 in 1460 evri oziroma med 730 in 920 evri. Deset oseb zasluži 

manj kot 550 evrov, med 550 in 730 evrov ter med 1830 in 2500 evrov. Malo manj (8 %) oseb 
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v povprečju zasluži med 1460 in 1830 evrov, en anketiranec pa zasluži več kot 2500 evrov 

mesečno. 

 

 
Slika 10: Stan kupca 

Skoraj polovica anketiranih je poročenih (45 %), 27 % je samskih, 23 % jih živi v 

zunajzakonski skupnosti, 5 oseb pa je ločenih. 

 

 

Slika 11: Spol kupca 

 

Večina anketiranih je moških (60 %), 40 % oseb pa je žensk. 
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4.4 Zadovoljstvo potrošnikov s storitvijo 

 

 
Slika 12: Splošno zadovoljstvo kupca z nakupovalno izkušnjo 

Iz grafa je razvidno, da je bilo največ kupcev zadovoljnih z nakupovalno izkušnjo (54 %), 

malo manj zelo zadovoljnih (44 %), dva kupca pa se nista mogla opredeliti, ali sta bila 

zadovoljna ali nezadovoljna. Nihče izmed anketiranih ni bil pri nakupovalni izkušnji 

nezadovoljen. 

Ocena prodajalca 

Ocena prodajalca je bila v anketnem vprašalniku sestavljena iz več kategorij, in sicer : 

- strokovnosti prodajalca (poznavanje blaga, svetovanje, prevzemanje pobude za razlago, 

primerjava različnih izdelkov med seboj, itd.), 

- prijaznosti prodajalca (prijaznost, razpoloženje, umirjenost), 

- razpoložljivosti prodajalca, ko ga kupec potrebuje, 

- zanimanje prodajalca za kupčeve potrebe in želje, 

- odnos prodajalca do kupca (nagovor, pozdrav, spoštljivost). 
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Slika 13: Strokovnost prodajalca 

Skoraj dve tretjini (62 %) anketirancev je bilo zelo zadovoljnih s strokovnostjo prodajalcev, 

slaba tretjina (29 %) je bilo bolj zadovoljnih, 7 anketirancev se ni znalo opredeliti, dva 

anketiranca pa nista bila zadovoljna s strokovnostjo prodajalca. 

 

 

Slika 14: Prijaznost prodajalca 

60 anketirancev je bilo zelo zadovoljnih s prijaznostjo in razpoloženjem prodajalca, 31 

anketirancev je bilo bolj zadovoljnih, 9 pa se jih ni opredelilo, ali je bil prodajalec dobro 

razpoložen in umirjen ali ne. 
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Slika 15: Razpoložljivost prodajalca  

Dobra polovica anketiranih (54 %) je bila zelo zadovoljna z razpoložljivostjo prodajalca, ko 

so ga potrebovali, slaba tretjina (29 %) je bilo bolj zadovoljnih, skoraj enako število 

anketiranih pa se ni opredelilo glede razpoložljivosti prodajalca (9 oseb), oziroma s tem niso 

bili zadovoljni (8 oseb). 

 

 
Slika 16: Zanimanje prodajalca za kupčeve potrebe in želje 

Zanimanje prodajalca za kupčeve potrebe in želje je 47 % anketiranih ocenilo kot zelo 

zadovoljnih, kar je najnižje število od petih kategorij prodajalca z najvišjo oceno. 37 

anketiranih je bilo zelo zadovoljnih z zanimanjem prodajalca za njihove potrebe in želje, 14 

oseb se ni opredelilo, dva pa nista bila zadovoljna. 
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Slika 17: Odnos prodajalca do kupca 

Z odnosom prodajalca do kupca, prodajalčevim nagovorom in pozdravom je bilo 59 % 

anketiranih zelo zadovoljnih, 34 oseb bolj zadovoljnih, 7 anketiranih pa se ni opredelilo, ali je 

bil prodajalec do njih dovolj spoštljiv. 

 

 
Slika 18: Povprečna ocena kategorij prodajalca 

Izmed vseh ocenjenih kategorij prodajalca je bila najbolje ocenjena ravno slednja kategorija, 

torej odnos prodajalca do kupca, njegov pozdrav in nagovor ter izkaz spoštljivosti s 

povprečno oceno 4,52, nato ji sledita strokovnost in prijaznost prodajalca (povprečna ocena 

4,51), najslabše pa sta bili ocenjeni razpoložljivost prodajalca in zanimanje prodajalca za 

kupčeve potrebe in želje povprečno oceno 4,29.  
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Ocena blagajničark ob zaključku nakupa 

 
Slika 19: Hitrost blagajničark ob zaključku nakupa 

61 % anketiranih je bilo zelo zadovoljnih s hitrostjo blagajničark pri izdajanju računa ob 

zaključku nakupa, 21 oseb je bilo bolj zadovoljnih, 12 jih svojega zadovoljstva ni opredelilo, 

pet oseb ni bilo zadovoljnih, ena oseba sploh ni bila zadovoljna.  

 

 
Slika 20: Vedenje blagajničark ob zaključku nakupa 

Dobra polovica anketiranih (52 oseb) je bilo zelo zadovoljnih z vedenjem blagajničark, 32 

oseb je bilo zelo zadovoljnih, 9 se jih ni opredelilo, 6 anketiranih ni bilo zadovoljnih, ena 

oseba s prijaznostjo in pozdravom blagajničarke ob zaključku nakupa sploh ni bila 

zadovoljna. 
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Zadovoljstvo kupca s postrežbo in znanjem prodajalcev ter hitrostjo opravljenega nakupa na 

blagajni 

 

Slika 21: Kupčeva splošna ocena nakupa 

S postrežbo, znanjem in hitrostjo prodajnega osebja je bilo v celoti zadovoljnih 62 % 

anketiranih, 36 % je bilo delno zadovoljnih, po en anketiranec pa se ni opredelil oziroma s 

prodajno storitvijo ni bil zadovoljen.  

 

 
Slika 22: Pogostost uporabe interneta kupca 

Večina anketiranih uporablja internet večkrat dnevno (92 oseb), 7 anketiranih vsaj enkrat na 

dan, ena oseba pa ga uporablja nekajkrat tedensko. 
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Slika 23: Vrednost opravljenega nakupa 

Večina kupcev je opravila nakup v višini do 50 evrov (52 %), 18 % jih je za nakup namenilo 

med 51 in 100 evrov, 16 % je zapravilo med 101 in 250 evrov, 7 % anketiranih med 251 in 

500 evrov, 5 % med 501 in 1000 evrov, 2 % pa nad 1000 evrov. 

4.5 Predlogi za izboljšanje stanja v podjetju 

V prihodnosti bi bilo dobro proučiti zadovoljstvo potrošnikov v vseh enotah in tako pridobiti 

primerjavo. Prav tako pa bi lahko raziskali zadovoljstvo potrošnikov v drugih organizacijah, 

ki se ukvarjajo s podobno dejavnostjo, s čimer bi pridobili vpogled v stanje na trgu in 

odpravili pomanjkljivosti v podjetju.  

Anketa je zajemala štiri kategorije ugotavljanja zadovoljstva; splošno zadovoljstvo z 

nakupovalno izkušnjo, zadovoljstvo z prodajalci, zadovoljstvo z blagajniki ter zadovoljstvo na 

osnovi pričakovanj kupca. 

Rezultati ankete so pokazali, da je bila izmed vseh ocenjenih kategorij prodajalca najbolje 

ocenjena kategorija odnos prodajalca do kupca, njegov pozdrav in nagovor ter izkaz 

spoštljivosti. Torej so to elementi na katerih dela podjetje zelo dobro in ti elementi posledično 

prispevajo tudi k pozitivni sliki podjetja. Podjetje jih lahko uporabi kot svojo konkurenčno 

prednost.  

Nato sledita strokovnost in prijaznost prodajalca. Te elemente mora podjetje vzdrževati na 

doseženem nivoju saj prodaja tehničnih izdelkov zahteva strokovnost in splošno razgledanost. 

Element strokovnosti ne sme zdrsniti pod nivo, ki bi poslabšal nivo zadovoljstva strank 

temveč mora podjetje stremeti k nenehnemu izboljševanju strokovnega znanja prodajnega 

osebja. Omogočiti mora produktna izobraževanja ob izidu novosti, kar lahko organizirajo s 
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pomočjo dobaviteljev ali proizvajalcev. Pomembno je, da se prodajalci tudi samoizobražujejo, 

saj je na spletu mogoče najti vse tehnične podatke ter predstavitve izdelkov.  

Najslabše pa sta bili ocenjeni kategoriji razpoložljivost prodajalca in zanimanje prodajalca za 

kupčeve potrebe in želje. Tem elementom bi bilo potrebno posvetiti še posebno pozornost, 

oziroma jih je potrebno izboljšati. Glede razpoložljivosti prodajalca bi bilo dobro preveriti 

razporejenost prodajalcev po oddelkih in urah glede na frekvenco kupcev.  

Kupci neradi čakajo na postrežbo in velikokrat se zgodi, da se prodajalci ukvarjajo z eno 

stranko, ostale pa ignorirajo oz. ne znajo obvladati več strank hkrati. Prodajalci so lahko v  

situacijah, ko strežejo več strank pod stresom in se zaradi tega težko osredotočijo na kupčeve 

potrebe. Prodajalci zelo radi predavajo o izdelkih in njihovih tehničnih lastnostih, uporabljajo 

kratice, tujke namesto, da bi se osredotočili na koristi, ki jih določena lastnost izdelka prinaša 

stranki. Umetnost prodaje je, da znaš stranki predstaviti izdelek skozi zgodbo in ne skozi 

tehnične karakteristike. Najpomembnejše orodje prodajalca so pravilna vprašanja, ki jih 

postavlja stranki, da ugotovi njene potrebe. S postavljanjem vprašanj ugotovimo strankine 

potrebe, želje, strahove in zožimo izbor izdelkov za predstavitev in s tem tudi skrajšamo čas 

prodajnega postopka ter pokažemo zanimanje za kupčeve potrebe.  

Za izboljšanje stanja predlagam izobraževanje prodajnega osebja na področju prodajnih 

tehnik, ki vključujejo vse elemente prodaje in jo sistemizirajo v proces. Predlagam, da 

podjetje v prvi fazi najame zunanjega izvajalca na osnovi referenc potem pa osvojeno znanje 

implementira preko notranjih izvajalcev ter kontrolira izvedbo in vpliv na zadovoljstvo strank. 

Izvedbo lahko kontrolira preko skrivnostnih nakupov ali preko anketiranja kupcev.  
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5 SKLEP 

Diplomska naloga je osredotočena na zadovoljstvo strank trgovskega podjetja, ki prodaja 

tehnične izdelke. Dandanes ponujajo izdelki zabavne elektronike visoko tehnologijo, ki je 

med seboj povezljiva in ponuja potrošnikom rešitve in ne zgolj izdelka.  

Težko najdemo mobilni telefon, ki ni že računalnik v malem. Vsebuje dostop do elektronske 

pošte, interneta, lahko služi kot daljinski upravljalnik ali celo kot usmerjevalnik internetnega 

dostopa, z njim se lahko slikamo, snemamo ter predvajamo glasbo, filme ipd. Tehnologija se 

hitro spreminja in nadgrajuje, proizvajalci tekmujejo med seboj, kdo bo ponudil novejši, boljši 

model z dodatnimi funkcijami in če prodajalec vsega tega ne spremlja, potem ne more biti 

strokoven in samozavesten pred stranko.  

Kupci od prodajalca pričakujejo kakovostno svetovanje ter predstavitev izdelkov, ne le ob 

nakupu temveč tudi po nakupu, ko naletijo na težave pri uporabi oziroma nastavitvah izdelka. 

Podjetja morajo vlagati v izobraževanje prodajnega osebja in s tem nenehno nadgrajevati 

njihova znanja in veščine. 

 

Tudi spremembe v trgovini so drastične, saj je ponudba danes večja od povpraševanja. Imamo 

veliko število konkurentov z enako ponudbo, vse večjo vlogo pridobiva internetna prodaja 

poleg tega pa sta se zaradi gospodarske krize zmanjšali kupna moč in povpraševanje. Kupci 

so danes bolj informirani, zavedajo se svoje pomembnosti in vloge, veliko bolj so občutljivi 

na ceno in kakovost storitve. Predvsem so se spremenile navade in pričakovanja kupcev. Ta 

dejstva je potrebno upoštevati pri oblikovanju storitvenega spleta, ki ga podjetja ponujajo 

obstoječim ter potencialnim kupcem.  

 

Le s podrobnim poznavanjem kupcev, lahko podjetja oblikujejo ponudbo izdelkov in storitev, 

ki bo konkurenčna in bo prinašala večjo dodano vrednost. Zaradi tega je pomembno, da 

spremljajo in merijo zadovoljstvo kupcev in izboljšujejo kakovost storitev, ki jih ponujajo. Ne 

smejo pozabiti na zadovoljstvo zaposlenih, ki so v storitvenem procesu najpomembnejši člen, 

saj je od njih v največji meri odvisna kakovost izvedbe. Ustvarjanje pozitivne organizacijske 

klime, skrb za osebni razvoj zaposlenih in nagrajevanje zaposlenih pripomore k večji 

učinkovitosti in pripadnosti podjetju. 
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PRILOGE  

Priloga 1 Anketni vprašalnik 

 





Priloga 1 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK  

1. Kako bi na splošno ocenili svoje zadovoljstvo z nakupovalno izkušnjo  ob vašem nakupu, kjer ste 

prejeli povabilo k raziskavi? Možen je en odgovor. 

1. 1 - sploh nisem zadovoljen 

2. 2 - nisem zadovoljen 

3. 3 - niti nezadovoljen niti zadovoljen 

4. 4 - sem zadovoljen 

5. 5 - sem zelo zadovoljen 

 

2. Kako pa bi ocenili nasvet in pomoč prodajalca ob vašem nakupu, kjer ste prejeli povabilo k raziskavi, po 

naslednjih kriterijih? Pri vsakem kriteriju je možen en odgovor. 

 sploh nisem bil 

zadovoljen 

nisem bil 

zadovoljen 

niti zadovoljen niti 

nezadovoljen 

bolj zadovoljen kot 

nezadovoljen 

zelo 

zadovoljen 

 1 2 3 4 5 

Strokovnost prodajalca 

(poznavanje blaga, svetovanje, 

prevzemanje pobude za razlago, 

primerjava izdelkov med seboj 

     

Prijaznost prodajalca 

(prijazen, dobre volje, umirjen) 

     

Razpoložljivost prodajalca, kos 

te ga potrebovali 

     

Zanimanje prodajalca za vaše 

potrebe in želje 

     

Odnos prodajalca do vas  

(spoštljiv, pozdravi) 

     

 

3. Sedaj pa vas prosimo, da se osredotočite na vašo izkušnjo ob zaključku nakupa, kjer ste prejeli povabilo k 

raziskavi in ocenite kako ste bili zadovoljni s/z ... Pri vsakem kriteriju je možen en odgovor. 

 

4. Vsak kupec ima pred prihodom v trgovino določena pričakovanja. V kolikšni meri se strinjate z naslednjo 

trditvijo, ki se nanaša na vaš nakup v podjetju XY, kjer ste prejeli povabilo k raziskavi: "Zadovoljen sem s 

postrežbo in znanjem prodajnega osebja ter hitrostjo opravljenega nakupa na blagajni." 

Možen je en odgovor. 

1. 1 - sploh se ne strinjam 

2. 2 - se ne strinjam 

3. 3 - sem neodločen 

4. 4 - se delno strinjam 

5. 5 - se v celoti strinjam 

 sploh nisem bil 

zadovoljen 

nisem bil 

zadovoljen 

niti zadovoljen niti 

nezadovoljen 

bolj zadovoljen 

kot nezadovoljen 

zelo zadovoljen 

 1 2 3 4 5 

hitrostjo prodajalca pri 

izdajanju računa 

     

vedenjem prodajalca na 

blagajni  

(prijazen, se nasmehne, 

pozdravi) 
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5. Kako pogosto uporabljate internet? možen en odgovor 

1. večkrat dnevno 

2. vsak dan enkrat 

3. nekajkrat tedensko 

4. nekajkrat mesečno 

 

6. Vaša starost: možen en odgovor 

1. do 19 let 

2. 20 do 29 let 

3. 30 do 39 let 

4. 40 do 49 let 

5. 50 do 59 let 

6. 60 let ali več 

 

7. Vaš zaposlitveni status: možen en odgovor 

1. zaposlen (pri delodajalcu) 

2. lastnik podjetja - delodajalec 

3. samostojni podjetnik 

4. nezaposlen 

5. upokojenec 

6. študent 

 

8. Vaša dokončana izobrazba: možen en odgovor 

1. poklicna šola ali štiriletna srednja šola  

2. višja šola  

3. visokošolski strokovni študij ali visoka šola 

4. univerzitetni študij 

5. magisterij ali doktorat 

 

9. Vaši osebni povprečni mesečni prihodki: če so vaši prihodki vsak mesec različni, ocenite povprečje zadnjih 

treh mesecev 

1. do 550 EUR 

2. nad 550 EUR do 730 EUR 

3. nad 730 EUR do 920 EUR 

4. nad 920 EUR do 1280 EUR 

5. nad 1280 EUR do 1460 EUR 

6. nad 1460 EUR do 1830 EUR 

7. nad 1830 EUR do 2500 EUR 

8. nad 2500 EUR  

 

10. Vaš zakonski stan: 

možen en odgovor 

1. samski(a) 

2. poročen(a) 

3. zunajzakonska skupnost 

4. ločen(a) 
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11. Vaš spol: 

možen en odgovor 

1. moški 

2. ženski 

 


