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POVZETEK 
Diplomsko delo obravnava trženje avtomehaničnih storitev. V ta namen je celovito 
prikazan marketinški splet po obrazcu 7 P. Od tega pa je posebej oblikovano in opisano 
poglavje o politiki avtomehaničnih storitev, izvajanju teh storitev in drugih 
podrobnostih v zvezi s tem. V praktičnem delu naloge je izvedena tržna raziskava, s 
katero smo odgovorili na postavljene hipoteze in oblikovali priporočila obravnavani 
organizaciji. Zaključno poglavje obravnava strategijo trženja avtomehaničnih storitev, 
ki je izredno pomembna za podjetje v ustanavljanju in za njegov nadaljnji razvoj. 

Ključne besede: avtomehanične storitve, servis, avtomehanika, strategija, marketinški 
splet, segmentiranje, pozicioniranje 

ABSTRACT 
The diploma thesis deals with the management of the auto-mechanic services. For this 
purpose the marketing mix is thoroughly demonstrated according to the form 7 P. The 
policy of auto-mechanic services, the performance of the services, and other minor 
relevant details are particularly presented and described. In the practical part of the work 
the marketing research has been carried out. Based on this we answered to the set 
hypothesis, and formed some recommendations to the enterprise. The final chapter deals 
with the strategy of the marketing of the auto-mechanic services, that is extremely 
important to the enterprise at the beginning and also for its further development. 
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positioning 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev problema 

Po vstopu Slovenije v Evropsko unijo se pri nas vedno bolj razvija podjetništvo in s 
tem tudi obrtna dejavnost. Menim, da mora podjetnik – obrtnik imeti poleg strokovnega 
znanja in poznavanja svoje stroke tudi ustrezna znanja iz managementa, poznavanja 
marketinga, komuniciranja, računovodstva in ekonomije. Po zaključenem študiju 
nameravam ustanoviti družinsko podjetje, katerega dejavnost bo servisiranje in 
popravilo avtomobilov. V podjetju bomo zaposleni: mož, ki bo opravljal avtomehanične 
storitve, po končanem šolanju se mu bo pridružil še starejši sin, ki se ravno tako šola za 
avtomehanika, sama pa bom prevzela vodstvo podjetja. 

Cilj mojega diplomskega dela je ugotoviti, kakšne so želje in potrebe strank v 
avtoservisu, kako njihove potrebe čim bolje zadovoljiti in s tem obdržati njihovo 
zaupanje, si pridobiti nove stranke ter s tem povečati prodajo storitev. To vse bo 
vplivalo na razvoj družinskega podjetja, v katerem bomo člani družine imeli svoje nove 
zaposlitve. 

S to nalogo želim najprej proučiti praktične možnosti trženja avtomehaničnih 
storitev. V ta namen bom v zgoščeni obliki predstavila osnovno dejavnost. Posebno 
pozornost bom namenila marketinškemu spletu 7 P za storitve in strategiji trženja. 
Pogoj uspeha je v prilagajanju trgu na področju trženja avtomehaničnih storitev, kjer 
morajo izvajalci storitev obvladati stroko in komuniciranje s strankami. Glede na to, da 
je podjetje šele v ustanavljanju, je nujno potrebna tržna raziskava. Želim ugotoviti, 
kateri so vplivni dejavniki za uspešno delovanje podjetja. 

Smoter in cilj diplomske naloge je v tem, da pravočasno proučim sedanjo 
konkurenco na področju avtomehaničnih storitev in da bom oblikovala ustrezno 
strategijo za obvladovanje sedanje in bodoče konkurence, da bom s tem lahko 
zagotovila ustrezno število odjemalcev in njihovo zadovoljstvo z obravnavano 
organizacijo. 

Bistvo uspeha pri trženju avtomehaničnih storitev temelji v tem, da na osnovi 
ugotovljenih potreb oziroma plačilno sposobnega povpraševanja oblikujemo, izvajamo, 
razvijamo in prodajamo tiste storitve, s katerimi zadovoljimo odjemalce. S tem 
zmanjšamo tveganje, izboljšamo poslovanje, ustvarimo dobiček za nadaljnji razvoj in 
nenazadnje zadovoljimo tudi zaposlene. 

1.2 Hipoteze in omejitve 

V Sloveniji trend prodaje novih vozil vsako leto rahlo upade. Ko so vozila stara tri 
leta, niso več v garanciji in jih ni več treba servisirati pri pooblaščenem servisu. Hkrati 
se v Slovenijo uvozi iz Nemčije, Italije in Belgije tudi veliko število rabljenih vozil, 
starih do štiri leta, ki niso več v garanciji. Ta vozila se prodajajo pri raznih trgovcih z 
rabljenimi avtomobili. 

Glede na trenutno gospodarsko situacijo bodo ljudje vedno bolj popravljali svoje 
stare avtomobile, ker si enostavno ne bodo mogli privoščiti novega. 

Oblikovala sem nekaj hipotez, ki jih bom v diplomski nalogi skušala preveriti, in 
sicer: 

1. Domnevam, da večina anketirancev ne bo servisirala vozil, (ki so starejša od tri 
leta)  pri pooblaščenih serviserjih.  
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2. Domnevam, da bodo lastniki vozil, ki imajo vozila stara nad  tri leta, servisirali 
svoja vozila pri nepooblaščenih serviserjih. 

3. Domnevam, da je primerna  cena ure servisne storitve 5000 do 7000 SIT. 

1.3 Metodologija 
Pri pisanju diplomske naloge bom povezala teorijo in prakso, uporabljala bom 

domačo in tujo literaturo ter znanja, pridobljena na Fakulteti za management v Kopru. V 
praktičnem delu diplomske naloge bom izhajala iz svojih večletnih izkušenj v prodaji 
avtomobilov in avtomehaničnih storitev. 

Pri raziskavi bom uporabila deskriptivno metodo, opis avtomehaničnih storitev, in 
metodo kompilacije za povzetek spoznanj, stališč, sklepov in rezultatov, s pomočjo 
katerih lahko pridemo do novih sklepov. 

Praktični del diplomske naloge je tržna raziskava. S pomočjo anketnega vprašalnika 
bom po metodi terenske raziskave preizkusila postavljene hipoteze. 

Raziskala bom trženjske priložnosti za oblikovanje ustrezne strategije trženja. Pri 
tem bom uporabljala kakovostne in količinske podatke. 
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2 BISTVO TEORIJE IN PRAKSE TRŽENJA AVTOMEHANIČNIH 
STORITEV 

2.1 Avtomehanične storitve 
Po Devetaku ( 2000, 27),  je bistvo teorije in prakse trženja avtomehaničnih storitev 

v tem, da proučujemo potrebe oziroma plačilno sposobno povpraševanje. Na osnovi 
tega razvijamo tiste avtomehanične storitve, ki jih lahko zatem ponudimo 
ugotovljenemu interesentu. S pravočasnim proučevanjem ponudbe in povpraševanja 
bomo ustrezno oblikovali marketinške aktivnosti za zadovoljevanje vsakdanjih potreb s 
področja avtomehaničnih storitev. S tem, ko zadovoljimo plačilno sposobno 
povpraševanje, dosežemo s prodajo avtomehaničnih storitev ustrezen dobiček za 
nadaljnji razvoj. 

Tudi na proučevanje konkurence na področju izvajanja avtomehaničnih storitev ne 
smemo pozabiti. Potrebno je stalno spremljanje tržišča, zlasti ponudbe, povpraševanja, 
konkurence, plačilne sposobnosti, razvoja novih tehnologij v avtomobilski stroki, trende 
razvoja in zakonodajo na področju ekologije ter varovanja okolja. 

Kupce/odjemalce nekoliko manj zanima delovanje internega marketinga; zanje je 
pomembna kakovostna storitev. Zato bi ponovno podčrtali osnovni marketinški pristop, 
ki temelji na dejstvu, da proučujemo, spremljamo in raziskujemo družbene potrebe, 
zlasti plačilno sposobno povpraševanje. Na osnovi tega razvijamo in proizvajamo tiste 
proizvode in storitve, ki jih lahko ponudimo oziroma prodamo potrošnikom, pri katerih 
smo ugotovili konkretne potrebe in povpraševanje. S tem smo zadovoljili plačilno 
sposobno povpraševanje in ustvarili dobiček za razširjeno reprodukcijo. Take misli, 
ugotovitve in dejstva je treba spremljati kot rdečo nitko na razvojnih, znanstvenih in 
raziskovalnih področjih. Lahko rečemo, da ima izraz marketing več pomenov in se 
pojavlja kot ekonomski proces, poslovna dejavnost ali funkcija, koncepcija ali 
znanstvena disciplina. S tem v zvezi lahko poudarimo osnovno vsebino marketinga, ki 
je v tem, da ima proizvajalec oziroma ponudnik aktiven odnos do kupca oziroma 
potrošnika pri zadovoljevanju vsakdanjih potreb in pri reševanju problemov, s katerimi 
se ta srečuje v vsakdanjem življenju (Devetak 2000, 27). 

Tudi pri avtomehaničnih storitvah je nujen marketinški pristop, ki naj bi ga 
podjetniki in obrtniki ne samo poznali, ampak ga tudi v praksi udejanjali. Prav z 
malomarnim poslovanjem, slabim odnosom tržnikov do strank bomo izgubili dobre 
kupce. Osvajanje novih odjemalcev pa je mnogo težje kakor trud za zadržanje 
obstoječih. 

Trženje je zelo podobno športu. Najboljši športniki stalno trenirajo, da bi ostali 
najboljši. Tudi prodajalec se mora stalno uriti in izobraževati, da bi postal oz. ostal 
dober prodajalec.  

2.2 Segmentiranje in pozicioniranje 

2.2.1 Segmentiranje 
Segmentiranje trga je proces razdelitve celotnega trga na skupine porabnikov, ki 

imajo potrebe po izdelkih ali storitvah. Tržni segment je skupina posameznikov, 
gospodinjstev ali organizacij s približno enakimi značilnostmi glede porabe izdelkov. 
Da bi si podjetja olajšala oblikovanje trženjskega spleta, delijo večje trge na manjše 
tržne segmente. S tem,  ko razdelijo trg na segmente kupcev s podobnimi značilnostmi, 
potrebami in željami, podjetja z ustreznimi trženjskimi aktivnostmi bolje zadovoljijo 
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potrebe kupcev. Segmentiranje trga torej podjetjem omogoča, da se približajo svojim 
odjemalcem (Potočnik 2002, 154). 

Trg se deli na tržne segmente, tržne vrzeli in na posamezne kupce (Potočnik, prav 
tam). Pod tržni segment opredeljujemo skupine kupcev v okviru določenega trga s 
podobnimi potrebami, tržna vrzel pa je manjša skupina ljudi, ki pričakujejo posebno, 
ožjo korist. Podjetja v tržni vrzeli morajo biti prilagodljiva in se morajo specializirati, da 
bi uspela, saj so kupci pripravljeni plačati več tistemu podjetju, ki najbolje zadovolji 
njihove potrebe. Posamezni kupec zahteva individualno obravnavo, kar po mnenju 
večine tržnikov ni dobičkonosno.  

Segmentiranje trga ima več prednosti. S tem si podjetje olajša iskanje ustreznih 
priložnosti na tržišču. Zlasti pa so zanimive prednosti glede na odjemalce in glede na 
konkurenco. 

Z izrazom segmentiranje trga razumemo njegovo razdelitev na skupine potrošnikov, 
ki jih vežejo določene skupne značilnosti. Namen segmentiranja trga je med drugim tudi 
odkrivanje konkretnih potreb določenih skupin ali segmentov potrošnikov na 
določenem območju zaradi njihovega zadovoljevanja. 

Devetak (1999, 43) govori, da je segmentiranje trga koristno in smiselno takrat, ko 
tržni segmenti odražajo naslednje značilnosti: 

▪ merljivost kupne moči, 
▪ dostopnost do kupcev, 
▪ ustreznost določenega tržnega segmenta za ustvarjanje zadostnega dobička, kar 

lahko na kratko rečemo, da so taki segmenti dovolj močni (da bi se na takih 
segmentih utemeljilo razvijanje in vzdrževanje trženjskih aktivnosti vključno s 
trženjskim spletom), 

▪ pomembna je tudi stabilnost določenega segmenta (podjetje mora na specifičnih 
segmentih imeti določeno zanesljivost v stabilnost teh segmentov). 

V sliki 2.1 je prikazan  diagram poteka segmentacije kupcev. 
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Slika 2.1 Diagram poteka segmentacije kupcev 
 

   KUPCI  Nimajo interesa 

       

    Imajo interes  Ne morejo si 
privoščiti 

       

  Jim je vseeno, od 
koga kupujejo  Lahko si 

privoščijo  Kupujejo 
konkurenčne 

       

Nismo našli  Pregled vzrokov  Kupujejo naše 
proizvode  Pregled zahtev - 

nezadovoljenih 
       

Ne moremo biti 
zadovoljni  Našli vzrok  Negujmo in 

širimo krog  Lahko smo 
zadovoljni 

       

  Lahko smo 
zadovoljni  SPECIFIČEN IZBOR KUPCEV ZA NAŠ 

PROIZVOD 

Vir: Devetak 1999, 44 

Kotler (1988, 262–267) pri segmentiranju trga odjemalcev razlikuje zlasti njene 
spremenljivke in zaokroža segmentiranje na: 

▪ geografsko segmentiranje – zahteva delitev trga na različne gospodarske enote 
(regije, pokrajine, mesta, narodnosti, države, soseske); podjetje je lahko aktivno 
na enem ali več geografskih območjih; 

▪ demografsko segmentiranje – temelji na delitvi trga v skupine na osnovi 
demografskih spremenljivk, kot so starost, spol, številčnost družine, življenjski 
cikel družine, dohodek, poklic, izobrazba, regija, narodnost itd.; 

▪ psihografsko segmentiranje – temelji na delitvi kupcev v različne skupine po 
njihovi pripadnosti določenemu družbenemu sloju, načinu življenja itd.; 

▪ behavioristično ali vedenjsko segmentiranje deli – kupce v štiri skupine na 
osnovi njihovega znanja, stališč, uporabe in reakcije na določeno storitev. 
Angleški izraz »behaviour« pomeni vedenjski (behaviorističen). 

Merila za segmentiranje so poleg zgoraj navedenih lahko še ekonomska, kulturna, 
potrošniške kulture nakupovalnih navad in podobno.  

Po Devetaku in Vukoviču (2002, 43) velja posebej poudariti psihografsko 
segmentiranje in metode, ki so s tem povezane, da bi pravočasno in objektivno ugotovili 
odjemalce v različnih skupinah, po njihovih pripadnostih določenemu družbenemu 
sloju, načinu življenja ipd. 

Bistvo segmentiranja je v tem, da ugotavljamo zaokrožene skupine tistih 
odjemalcev, ki so plačilno sposobni, imajo boljše dohodke ali razpolagajo z drugimi 
viri, ki so za izvajalce storitev najugodnejši. Nekateri morda menijo, da je segmentiranje 
manjšega ali nepomembnega značaja za marketing, vendar imajo določene organizacije 
na področju marketinga prav pri aktivnostih segmentiranja »odprta vrata« za 
pridobivanje novih odjemalcev. 
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Pri segmentiranju avtomehaničnih storitev bomo v podjetju upoštevali predvsem 
demografske in geografske spremenljivke. Kasneje, ko bomo v podjetju uvedli tudi 
novo storitev predelave vozila, ki bo vozilu s pomočjo montaže dodatne opreme, kot so 
okrasni »spojlerji«, okrasne PVC obloge pragov, okrasni nastavki izpušnih loncev itd. 
dala športni videz, pa bomo upoštevali behavioristično spremenljivko. Predelana vozila 
bodo namenjena mlajši generaciji voznikov, predvsem moškega spola, ki si želijo 
športnega videza svojega vozila. 

S segmentiranjem povezujemo v mnogih primerih tudi pozicioniranje. V 
nadaljevanju bom v praktični obliki to tudi prikazala. 

2.2.2 Pozicioniranje 
Pozicioniranje opredeljujemo kot dejavnost oblikovanja ponudbe in podobe 

podjetja, ki v zavesti ciljnega trga zavzame poseben položaj. Končni rezultat 
pozicioniranja je uspešno ustvarjena ponujena vrednost, osredotočena na kupca; pomeni 
razumen razlog, zakaj naj bi kupci kupili izdelek (Kotler 2004, 308). 

Pri pozicioniranju obravnavamo mišljenje potrošnikov. Ti si v mislih ali v 
podzavesti postavljajo izdelek ali storitev glede na konkurenčne izdelke. Odjemalci si 
zapomnijo določeno kakovostno blagovno znamko in s tem v podzavesti opredelijo 
pozicijo. V podzavesti pa si odjemalci zapomnijo tudi slabe oziroma nekakovostne 
blagovne znamke, neresne dobavitelje, slabe proizvajalce oziroma slabe izvajalce 
storitev. Proizvajalci oziroma prodajalci težijo k temu, da bi kupci ustvarili ustrezen 
učinek v podzavesti glede na kakovost in druge lastnosti izdelka ali storitve. V primeru, 
da so si odjemalci vtisnili v spomin ali podzavest ustrezno dobro blagovno znamko ali 
dobrega izvajalca storitev, bodo imeli omenjeni proizvajalci ali izvajalci storitev manj 
naporov pri prodaji. Torej težimo za tem, da bi pridobili naklonjenost najpomembnejših 
odjemalcev. Naklonjenost se odraža v pozicioniranju določenega izdelka ali storitve v 
spominu odjemalca, kar lahko zajema več zaznav, značilnosti, vtisov in celo občutkov, 
ki mu jih daje določen izdelek ali storitev v primerjavi s konkurenčnimi izdelki ali 
storitvami. Pri tržnem pozicioniranju imamo proces, ki zajema več korakov; najprej 
identificiramo tržne cilje, zatem pa sledijo naslednji koraki procesa pozicioniranja 
(Devetak 1999, 45): 

1. korak: identificiranje najpomembnejših značilnosti storitev, 
2. korak: priprava osnutka zaznav nastanka potreb, 
3. korak: odločitve za konkurenčno strategijo, 
4. korak: določitev atributov storitve, 
5. korak: vztrajanje pri konkurenčni prednosti. 

Pozicioniranje povezujemo z imidžem storitvene organizacije. Pri strateškem 
pozicioniranju organizacije definiramo najpomembnejše značilnosti ciljnega imidža 
organizacije. Pri tem je prisotno soočenje s konkurenti na posameznih tržnih segmentih. 
Lahko bi rekli, da imamo pred seboj specifično borbo za mnenje odjemalcev, kateri 
dobavitelj ali izvajalec je boljši, sposobnejši, uglednejši in ne nazadnje tudi ugodnejši. 

Devetak in Vukovič (2002, 44) navajata proces strateškega pozicioniranja po 
naslednjih stopnjah: 

1. analiza in diagnoza obstoječih pozicij (imidžov): naše organizacije, 
konkurenčnih organizacij, idealne pozicije tovrstnih organizacij; 

2. opredelitev možnih pozicij: ugotovitev možnih pozicij organizacije glede na 
njene sposobnosti, na pozicije konkurenčnih organizacij, na pozicije generičnih 
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organizacij in glede na idealno pozicijo tovrstnih organizacij; predvideni stroški 
za vsako izmed alternativnih pozicij; predvidevanje možnosti vzdrževanja na 
vsaki izmed alternativnih pozicij, izbira najprimernejše pozicije. 

Vse to prispeva k lažji izbiri najprimernejše pozicije, kakor tudi pri oblikovanju 
ugleda, ki naj bi ga prodajalec oziroma ponudnik dosegel na trgu. 

Ker je Avtoservis Vrhovnik šele v ustanavljanju, je treba ugotoviti, katere lastnosti 
avtomehaničnih storitev so za odjemalce najpomembnejše. V občinah Medvode in 
Škofja Loka ter v bližnjih naseljih je ponudba avtomehaničnih storitev raznolika. Zato 
bom analizirala konkurenčna podjetja, da bom dobila informacije o tem, kako 
uporabniki zaznavajo konkurenčne storitve in katere lastnosti avtomehaničnih storitev 
so za uporabnike najpomembnejše. To mi bo vodilo za izbiro strategije pozicioniranja. 

Devetak (2000, 82–83) navaja dve osnovni alternativi pri strateškem pozicioniranju 
glede na konkurente, ki jih ima organizacija na voljo: 

▪ posnemanje konkurentov (strategija imitacije); 
▪ razlikovanje od konkurentov (strategija eksterne diferenciacije). 

Izbrati, doseči in obdržati pravilno pozicijo organizacije ni enostavno, niti poceni. 
Ko je ta dosežena, si moramo prizadevati, da jo obdržimo in čim manj spreminjamo. 

Pri marketinških aktivnostih moramo v procesu pozicioniranja dovolj pozornosti 
posvetiti obstoječi konkurenci in njeni doseženi poziciji, specifičnim zahtevam 
odjemalcev, pa tudi stalnemu spremljanju dosežene pozicije. Pri odjemalcih je 
pomembno tudi dejstvo, da si v podzavesti vtisnejo ne samo bistvene lastnosti izdelka, 
temveč tudi ostale prvine marketinškega spleta. Za proizvajalce je najbolje, da bi zavzeli 
vodečo pozicijo na določenem tržnem segmentu ali območju, za kar potrebujejo imidž 
podjetja in izdelka, tradicijo, še najpomembnejše pa je strokovno osebje, ki ima tudi 
ustrezno znanje iz marketinga.  

Pri storitvenih organizacijah pa so številne posebnosti, ki jih morajo obvladati in pri 
tem oblikovati ustrezen marketinški sistem zbiranja, proučevanja, analiziranja in 
uporabe informacij, ki se nanašajo na različne ciljne javnosti. Potrebno je strokovno 
načrtovanje in izvajanje marketinških aktivnosti, da bi dosegli ustrezno pozicijo na trgu. 
Po Snoju (1998, 171) to imenujemo tudi management imidžev oziroma pozicij storitev. 

Devetak (1999, 46) navaja razmišljanje glede izbire načina, po katerem se bo 
podjetje razlikovalo od konkurence: pomembnost, prepoznavnost, nadpovprečnost, 
komunikativnost, izključna prednost, dosegljiva cena in upoštevanje reklamacij. 
Koristno je poudariti, da so naše storitve okolju prijazne. 

Organizacija mora pravočasno identificirati ključna področja v zvezi s posameznimi 
storitvami, da ne bi zaostajala za konkurenco. Poleg tega mora pravočasno, objektivno 
in učinkovito sporočati ciljnim segmentom, v čem so storitve pomembnejše od 
konkurenčnih in katere so bistvene razlike v primerjavi s konkurenčnimi. Celovite 
informacije o pozicioniranju svojih izdelkov in storitev prispevajo k boljši prodaji in 
doseganju uspešnejših poslovnih rezultatov. 

Pri obravnavi pozicionioranja izdelkov/storitev je pomemben razvoj strategije 
pozicioniranja. Ta razvoj temelji na filozofiji in praksi marketinga. 

V sliki 2.2 je prikazan razvoj strategije pozicioniranja. 
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Slika 2.2 Razvoj strategije pozicioniranja 

 
Vir: Devetak 2000, 85 

Pri obravnavi pozicioniranja mora organizacija posvečati dovolj pozornosti zlasti 
strokovnosti, da bi se izognila številnim napakam, ki so s tem povezane. Možne napake 
nastanejo zlasti takrat, ko imamo premočno ali preslabo pozicioniranje, nejasno ali 
dvomljivo pozicioniranje (Devetak 2000, 83–88). 

2.3 Organiziranost trženja za avtomehanične storitve 
Trženjski sektor mora biti v tržnem poslovanju zelo prilagodljiv. Cilje in sredstva 

organizacije mora nenehno usklajevati s potrebami in povpraševanjem plačilno 
sposobnega kupca. Možnih oblik organiziranosti je veliko. Najpomembnejše vrste in 
značilnosti oblik organiziranosti marketinškega sektorja so (Devetak in Vuković 2002, 
46):  

− Funkcijska struktura organiziranosti trženja 
Po tej klasični obliki organiziranosti so direktorju trženja neposredno podrejeni 
številni oddelki, kot so na primer: administracija trženja, ekonomska 
propaganda, operativna prodaja, tržne raziskave, načrtovanje novih izdelkov in 
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storitev. Vsak od omenjenih oddelkov ima svojega vodjo, ki organiziranost in 
delo v sodelovanju z nadrejenimi prilagaja tržnim razmeram. Ta oblika 
organiziranosti je zelo enostavna in učinkovita, vendar običajno le v manjših 
podjetjih. 

− Oblika organiziranosti trženjskega sektorja glede na storitve 
Ta oblika je praktična v tistih podjetjih, kjer imajo veliko različnih storite. 
Direktorju trženjskega sektorja so podrejeni:vodja administracije trženja, 
oglaševanja tržnih raziskav in vodja prodaje. Najpomembnejša naloga vodje za 
storitve je skrb za njihov razvoj, za sodelovanje pri načrtovanju prodaje in 
sodelovanje z drugimi sektorji, za spremljanje odziva kupcev in konkurence ter 
za neprestano inoviranje dela in sredstev ob ustreznem motiviranju vseh 
zaposlenih. 

− Oblika organiziranosti trženjskega sektorja glede na geografska območja 
V nekaterih podjetjih je trženje organizirano glede na geografska območja. 
Vodji prodaje so podrejeni vodje za regijsko prodajo in posamezni prodajalci po 
hierarhičnem vrstnem redu. Nekatere organizacije po potrebi nameščajo tudi 
specialiste za lokalno trženje, ki poznajo navade potrošnikov. 

− Oblika organiziranosti trženjskega sektorja glede na večje kupce 
V tem primeru so direktorju trženjskega sektorja podrejeni vodje služb oziroma 
oddelkov kot v prejšnjih dveh oblikah, in sicer: vodja administracije trženja, 
vodja za oglaševanje, vodja za tržne raziskave in vodja za skupino 
pomembnejših kupcev. 

Možne oblike organiziranosti trženjskega sektorja so lahko še organiziranost glede 
na trg ali kombinacije prej omenjenih oblik. 

Organiziranost trženjskega sektorja je odvisna od organiziranosti podjetja. V 
podjetju v ustanavljanju bom za trženje skrbela sama, s pomočjo znanja, ki sem ga 
pridobila na Fakulteti za management. Uporabljala bom tudi literaturo s tega področja. 
Glede na to, da bo podjetje majhno in bo delovalo lokalno, bom spremljala lokalno 
konkurenco, hkrati bom sledila novim tehnološkim spremembam na področju razvoja 
avtomobilov in novi zakonodaji o varstvu okolja in ekologije. 

Ob uradnem odprtju avtoservisa načrtujem izdelavo propagandnih letakov, ki jih 
bomo člani družine sami razdelili po parkiriščih v občinah Medvode in Škofja Loka ter 
po okoliških manjših naseljih. Ravno tako se bom dogovorila z uredništvom lokalnega 
časopisa Sotočje o obisku in predstavitvi avtoservisa v časopisu, pod rubriko »Novo v 
Medvodah«. Lokalni časopis izhaja vsake tri mesece v nakladi dva tisoč izvodov in je 
za prebivalce občine Medvode brezplačen. Dogovarjam se že z organizatorjem 
vsakoletnega Moto piknika v Medvodah, gospodom Rokom Rotarjem, da bi podjetje 
prispevalo nekaj nagrad za srečolov v zameno za objavo imena avtoservisa na njihovih 
reklamnih letakih.  

Pri trženju storitev ima imidž podjetja velik pomen. Dober imidž podjetja 
predstavlja prednost na trgu. 

Za imidž sem pripravila slogan podjetja:  
»Če se vam avto pokvari, vam ga Gabri popravi.« 
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2.4 Internetni marketing 
Vse hitrejši razvoj interneta in tehnologije elektronskega poslovanja sta nas 

popeljala v dobo nove ekonomije. Elektronsko poslovanje prek interneta pospešuje 
povezovanje med geografsko oddaljenimi organizacijami in s tem omogoča 
globalizacijo – poslovanje po vsem svetu in poslovanje preko meja posameznih držav. 
Elektronsko poslovanje predstavlja za Slovenijo velik napredek v mednarodnem 
sodelovanju in poslovanju. Gre za nov način poslovanja, pri katerem so ljudje, izdelki, 
storitve, njihove cene in promocija v nenehnem pretoku, število uporabnikov interneta 
pa se iz leta v leto povečuje (Devetak in Vuković 2002, 251). 

Spremembe, ki jih je prinesla elektronska revolucija, ki bi jo lahko v njeni 
razsežnosti primerjali z industrijsko revolucijo, se dogajajo na vseh področjih in na vseh 
ravneh. Tako kot se je spremenilo mišljenje in pogled posameznika, so vidne 
spremembe tudi pri mednarodnih odnosih, na tehnološkem področju, pri urejanju 
mednarodnih ekonomskih odnosov, pri tehnologiji in strategiji podjetij in držav. 

Elektronsko trženje ima velik pomen v marketingu. Po Kotlerju (1996, 782) imamo 
dve vrsti elektronskih poti: komercialne elektronske poti in internet. Glavne storitve 
komercialnih elektronskih poti so: informiranje, nakupovanje, zabavanje, pogovori in 
elektronska pošta. Internet je svetovno računalniško omrežje, ki omogoča hitro globalno 
komuniciranje. S pomočjo interneta lahko uporabniki pošiljajo elektronsko pošto, 
kupujejo izdelke ter pridejo do koristnih informacij o podjetjih, ki imajo svoje spletne 
strani.  V avtomobilski industriji in pri dobaviteljih avtomobilskih delov skoraj ni več 
podjetja, ki ne bi imelo svoje spletne strani in elektronskega naslova za naročanje 
nadomestnih delov. Med uporabniki vse bolj prevladuje mišljenje, da podjetje ni prav 
zanesljivo in uspešno, če nima svoje spletne strani. 

Podjetja čedalje pogosteje uporabljajo elektronske trženjske poti, saj jim te 
omogočajo hitrejše prilagajanje spremembam na trgu, stroški elektronskih poti so nižji 
od stroškov običajnih distribucijskih kanalov (Potočnik 2002, 364). 

Podjetja oblikujejo elektronsko prodajalno tako, da na internetu pripravijo svojo 
spletno stran, na kateri informirajo oz. ponujajo predvsem (Potočnik 2002, 364): 

▪ temeljne podatke o podjetju v besedi in sliki; 
▪ novice o podjetju, finančna poročila, sporočila o novih izdelkih, tehnične 

podatke o izdelkih; 
▪ katalog izdelkov ali storitev s podatki o značilnostih velikosti, količini, ceni 

načinu plačila; 
▪ druge podatke, kot so na primer možnost zaposlitve v podjetju, priložnost za 

stike z zaposlenimi itd.  

Tudi v podjetju v ustanavljanju pripravljamo svojo spletno stran. Najprej bomo 
morali opredeliti ciljni trg in cilje, ki jih želimo s predstavitvijo doseči. Med glavne cilje 
bodo sodili predstavitev podjetja z namenom povečanja prodaje storitev, večja 
informiranost kupcev o ponudbi in boljše komuniciranje s kupci oziroma uporabniki 
storitev. V avtoservis bomo želeli pridobiti nove stranke in jih prepričati o kakovosti 
opravljenih storitev, zato bomo izdelali obširno predstavitev podjetja in zaposlenih v 
besedi in sliki. Na spletni strani bomo objavili celotno ponudbo s cenikom svojih 
storitev. Svojim bodočim strankam bomo omogočali naročanje servisnih storitev na 
elektronskem naslovu podjetja.  
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3 TRŽENJSKI SPLET 7 P ZA AVTOMEHANIČNE STORITVE 
V teoriji in praksi trženja se je uveljavila formula 4 P, ki jo na kratko imenujemo 

trženjski splet. To je kombinacija trženjskih spremenljivk, ki jih podjetje mora 
nadzorovati, če želi doseči ustrezno prodajo na ciljnem tržišču. V novejšem obdobju se 
je za storitve marketinški splet razširil z dodatnimi tremi prvinami, tako da govorimo o 
formuli 7 P (Devetak 1999, 4). To je prikazano v sliki 3.1. 

Splet je sestavljen iz sedmih prvin z začetno črko P. Posamezne prvine imajo v 
angleščini začetno črko P, in sicer: product (izdelek), price (cena), place (prostor, kraj, 
razpečava), promotion (promocija, pospeševanje prodaje), people (ljudje), processing 
(procesiranje, izvajanje), physical evidence (fizični dokazi). Z dobro medsebojno 
povezanostjo vseh prvin trženjskega spleta dosegamo večji sinergični učinek in 
dosegamo zastavljene cilje podjetja. 

Slika 3.1 Marketinški – trženjski splet za izdelek ali storitev  

 
Trženjski splet zajema niz trženjskih instrumentov, ki jih podjetje uporablja, da sledi 

svojim trženjskim ciljem na ciljnem trgu (Kotler 1996, 98). 
Po Kotlerju vseh spremenljivk trženjskega spleta ni mogoče prilagajati na kratek 

rok. Ponavadi lahko podjetje na kratek rok spreminja svoje cene, število prodajnega 
osebja in stroške oglaševanja. Po Kotlerju je prodajna cena kritičen instrument 
trženjskega spleta. Na dolgi rok lahko razvije nove izdelke in spreminja svoje prodajne 
poti. Tako podjetje v kratkoročnih razdobjih naredi manj sprememb, kot jih ponuja 
število možnih spremenljivk Kotler 1696,100). 

Trženjski splet 7 P predstavljajo prodajalčev vidik trženjskih instrumentov, s 
katerimi vpliva na kupce. Z vidika kupca je vsak trženjski instrument namenjen 
posredovanju koristi kupcem (Kotler 1996, 100). 

V nadaljevanju bom podrobno prikazala bistvo posameznih prvin marketinškega 
spleta za trženje avtomehaničnih storitev. 

3.1 Avtomehanične storitve 
Izdelek ali storitev je osnovni element trženjskega spleta in predstavlja oprijemljivo 

ponudbo izdelka ali storitve na trgu. Seveda so pri tem ključnega pomena kakovost, 
oblika, lastnost, blagovna znamka in embalaža izdelka (Kotler 1996, 99–100). Pri 
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storitvah obravnavamo zlasti: kakovost izvajanja storitev, garancijo in servis na 
izvedene storitve, značilnosti storitev, ugled in renome izvajalca storitev. 

Kakovost je skupek vseh aktivnosti in opravil, ki se neposredno odražajo v obliki 
proizvodov in storitev. Zavedati se moramo, da je kupec tisti, ki ocenjuje izdelek ali 
storitev iz različnih zornih kotov. Če kupcu katera od značilnosti kakovosti ne bo 
ustrezala, bo izdelek ali storitev odklonil. Velikega pomena je podoba ali imidž 
podjetja, ki ga morajo podjetja opravičiti s kakovostjo, konkurenčnostjo in solidnostjo v 
poslovanju. Omeniti moramo tudi asortiment. Pod tem izrazom razumemo ponudbo 
raznovrstnih izdelkov ali storitev, ki jih izvajamo in ponujamo na trgu. 

Z razvojem novih vedno bolj tehnološko in tehnično dovršenih vozil se tudi 
asortiment avtomehaničnih storitev vedno bolj širi. Pri izvajanju avtomehaničnih 
storitev je treba upoštevati zahteve varstva okolja in ekologije. Avtomehanične storitve 
so vezane na razvoj novih modelov vozil, zato je temu ustrezen tudi življenjski cikel 
storitev. 

Avtomehanične storitve opravljajo avtomehaniki v avtoservisih. Avtomehaniki so 
lahko pooblaščeni za servisiranje določene blagovne znamke vozil, pooblasti jih 
zastopnik oziroma generalni uvoznik določene blagovne znamke vozil, ali pa so 
nepooblaščeni in popravljajo vozila različnih blagovnih znamk. 

Avtomehanične storitve lahko razdelimo po različnih merilih: 

▪ redno vzdrževanje vozil glede na določeno število prevoženih kilometrov; 
odvisno od proizvajalca vozila, vendar naj bi se redni servisni pregled opravljal 
vsakih 10.000 prevoženih kilometrov, 

▪ odprava okvar na vozilu, 
▪ vgradnja dodatne opreme, 
▪ vulkanizerska popravila, montaža in demontaža avtomobilskih pnevmatik, 
▪ optična nastavitev preme vozila. 

Poleg omenjenih storitev se vedno bolj kaže tudi potreba, da stranki ponudimo 
nadomestno vozilo za čas opravljanja avtomehaničnih storitev. V okviru avtoservisa pa 
poteka tudi prodaja nadomestnih delov za vozila, ki so v popravilu, prodaja dodatne 
opreme in tudi pnevmatike in platišča, ki jih serviserji nabavijo pri drugih dobaviteljih. 

3.2 Oblikovanje cen za avtomehanične storitve in prodajni pogoji 

Najbolj prilagodljiva spremenljivka trženjskega spleta je cena. Podjetja praviloma 
najprej opredelijo pomen cen v svojem trženjskem spletu, šele nato določijo ceno za 
izdelek ali storitev. Pri sprejemanju novih odločitev o cenah mora podjetje upoštevati 
številne dejavnike. Oceniti mora povpraševanje po izdelku oziroma storitvi, preučiti 
mora stroške, preveriti cene konkurenčnih izdelkov, izbirati metodo za oblikovanje cen 
ter določiti končno ceno. 

Osnovni pristopi, ki jih uporabljajo podjetja pri določanju cene, so (Devetak 1999, 
93): 

▪ oblikovanje cen na stroškovnih temeljih, 
▪ oblikovanje cen na temelju povpraševanja, 
▪ oblikovanje cen na temelju stroškov in povpraševanja. 

V podjetju v ustanavljanju bomo cene za vgrajene nadomestne dele določali na 
osnovi nabavne cene proizvajalca in stroškov, ki nastanejo skozi celoten proces, hkrati 
pa moramo upoštevati tudi zahteve države v zvezi z davki na motorna vozila in 

 12



ekološkimi taksami. Za opravljanje avtomehaničnih storitev pa bomo oblikovali cenik. 
Cena urne postavke bo glede na zahtevnost avtomehanične storitve različna. Cena urne 
postavke za redna vzdrževalna in servisna dela na vozilu bo nižja od cene urne 
postavke, kjer je za odkrivanje napak in njihovo odpravo potrebna uporaba moto 
testerja, ker je v tej ceni treba upoštevati tudi nakup drage programske opreme. 

Glede na vse krajši življenjski cikel izdelka, kot je vozilo, je pri oblikovanju cene 
avtomehaničnih storitev treba upoštevati tudi to. Vozila prihajajo na trg vedno bolj 
tehnično in tehnološko razvita, v vozilih je vedno več elektronike, pri čemer okvar na 
vozilu ni mogoče odkriti brez ustrezne programske opreme; to je brez ustreznih 
avtomobilskih testerjev. Ker se modeli vozil na trgu zelo hitro menjajo, je treba pri 
opravljanju avtomehaničnih storitev temu slediti, saj se za vsak novi model vozila 
pojavita določeno specialno orodje in programska oprema, ki sta namenjena samo 
popravilu določenega modela vozila. Nakup orodja in opreme predstavlja pri izvajanju 
avtomehaničnih storitev dodatne stroške. Zaradi kakovosti materialov se hkrati 
podaljšuje življenjska doba vozila. Vse to je treba pri oblikovanju cene storitev 
upoštevati. Ker je podjetje šele v ustanavljanju bo treba na območju občin Medvode in 
Škofja Loka proučiti konkurenco, ki izvaja avtomehanične storitve.  

3.3 Kraj izvajanja avtomehaničnih storitev in tržne poti  
Razpečava ali distribucija izdelkov in storitev spada v trženjski splet, ki ga na kratko 

označimo s P 3 (place). Njena funkcija je v tem, da organizira, vodi in koordinira 
gibanje izdelkov ter storitev od proizvajalcev do potrošnikov. Da to dosežemo, 
organiziramo ustrezne razpečavne ali distribucijske kanale (Devetak 199, 103). 

Preden se odločimo za določeno razpečavno pot, je treba celovito analizirati vse 
okoliščine na tržišču, zlasti v smislu optimalnega zadovoljevanja potrošnikov ob 
upoštevanju stroškov razpečave in konkurenčnosti ter stalne povezanosti med 
proizvajalcem in potrošnikom (Devetak 1999, 103). 

Pri obravnavi meril uspešnosti za doseganje ciljev logistike običajno ugotavljamo, 
analiziramo in spremljamo dobavno zanesljivost, ustrezno komuniciranje med 
naročnikom, izvajalcem logistike in morebitnimi posredniki. Vse to pa je povezano s 
stroški fizične distribucije (Devetak 1999, 107) 

Ob vse večji razširjenosti in uporabi elektronskega poslovanja je treba tudi na 
področju logistične ponudbe uveljaviti integralni logistični informacijski sistem za 
učinkovito in hitro izmenjavo podatkov (Devetak 1999, 110). 

Avtomehanične storitve se izvajajo v avtomehaničnih delavnicah in avtoservisih. Če 
vozilo ostane v okvari na cesti, je treba opraviti ogled vozila in, če je možno, tudi 
popravilo na terenu. Če popravila na terenu ni mogoče izvesti, je treba vozilo v okvari 
naložiti na vlečno vozilo in ga pripeljati v avtomehanično delavnico. 

Pri naročanju svojega vozila na popravilo stranke še vedno najraje uporabijo telefon, 
čeprav prihaja vedno bolj v veljavo elektronsko naročanje. 

Pri naročanju nadomestnih delov za potrebe avtomehanične delavnice pa se vedno 
bolj uporablja elektronsko naročanje pri generalnih uvoznikih in tudi pri drugih 
dobaviteljih, ki naročeno pripeljejo na mesto izvajanja storitve. Glede na naravo dela je 
pogosto treba določenega dobavitelja nadomestnih delov z vzorcem, ki ga potrebujemo, 
obiskati na njegovem prodajnem prostoru. To proces izvajanja avtomehaničnih storitev 
podraži, saj predstavlja dodatne stroške in izgubo časa. 

Običajno težimo k temu, da bi imeli čim manj posrednikov, da bi razpečava oziroma 
tržne poti potekale čim bolj neposredno od proizvajalca do kupca. Seveda pa je pri 
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mnogih izdelkih z vidika gospodarnosti to težko izvedljivo. Sam izdelek velikokrat 
določa vrsto prodajnih poti in načine prevoza. Za mnoge izdelke in storitve moramo 
poznati in upoštevati zakonodajo, okolje in drugo. Na področju razpečave ne smemo 
zanemariti vprašanja zalog, transportnih stroškov, lokacij in pokritosti trgov (Devetak 
1999, 6). 

3.4 Promocija avtomehaničnih storitev oziroma tržno  komuniciranje 
Tržno komuniciranje je odločilno pri oblikovanju zavesti o obstoju izdelkov ali 

storitev, oblikovanju pozitivne podobe o blagovni znamki in pri pospeševanju 
distribucije. Tržno 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. V 
vseh teh naštetih primerih je v ospredju izdelek ali storitev in njuna uspešnost na trgu. 

Podjetja so skozi zgodovino prav tako kakor človek prehajala skozi različna 
obdobja, ki so zaznamovala njihov način poslovanja. V sedemdesetih letih je bila v 
ospredje poslovanja podjetja postavljena proizvodnja, ki jo je v osemdesetih zamenjala 
kakovost izdelka. V devetdesetih pa so podjetja končno priznala, kako pomembno je, da 
se pri vseh dejavnostih osredotočijo na kupca, in tako se je uveljavil nov, trženjski 
pristop k poslovanju podjetja. Vendar dandanes odličen izdelek, privlačna cena in 
ustrezno oblikovana distribucijska mreža podjetju še ne zagotavljajo poslovnega 
uspeha. Komuniciranje s trgom, z obstoječimi in potencialnimi kupci, je za podjetja 
postalo nujnost, povečal pa se je tudi pomen posameznih instrumentov tržnega 
komuniciranja (Kotler 1998, 6 in 596). 

Pojem »komuniciranje« izhaja iz latinske besede »communicare«, kar pomeni 
posvetovati se, razpravljati, vprašati za nasvet. To pomeni, da udeleženci na trgu s 
komuniciranjem izmenjujejo informacije, znanje in izkušnje (Možina, Tavčar in 
Kneževič 1995, 22). 

Lahko bi rekli, da je osnovni pomen tržnega komuniciranja informirati, prepričati in 
spomniti kupca o obstoju izdelka ali storitve, s ciljem, da bi si podjetje zagotovilo 
takšno povpraševanje, kot ga lahko zadovolji. Vendar pa zgornja opredelitev danes ne 
prikaže celotnega pomena in nujnosti uporabe tržnega komuniciranja (Starman 1996, 3). 

Namen tržnega komuniciranja je tudi oblikovanje zavedanja in graditev pozitivne 
podobe o podjetju kot celoti, izboljšanje razumevanja področja dela podjetja ter 
premagovanje slabih stališč do podjetja. Vse to pa lahko posredno pripomore k 
prodajnemu uspehu. V tem primeru je v ospredju komunikacija podjetja kot 
organizacijske celote (Habjanič in Ušaj 2000, 98). 

Potočnik (1994, 195) ugotavlja, da je glavni cilj tržnega komuniciranja:  

▪ obveščanje (informiranje) o dejavnosti podjetja in njegovih proizvodih, 
▪ ponavljanje že znanega obvestila o proizvodih, 
▪ prepričevanje porabnikov, da nakup reklamiranega proizvoda daje večje koristi 

kot nakup drugega podobnega proizvoda, 
▪ miselno povezovanje porabnikov z določenimi proizvodi in podjetji. 

Tržno komuniciranje na svoj način pospešuje prodajo ter je zato skupaj s samim 
proizvodom, distribucijo in prodajno ceno pomemben tržni instrument. 

Končni cilj tržnega komuniciranja je res nakup in zadovoljstvo kupca, vendar le 
redka sporočila popeljejo porabnika do nakupa. Sporočevalec želi s sporočilom vplivati 
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vsaj na nakupno pripravljenost. Cilji so zato zelo odvisni od stopnje sedanje 
pripravljenosti trga za nakup. 

Tabela 3.1 Izbira ciljev tržnega komuniciranja: informirati, prepričati in spomniti  
Informirati Prepričati Spomniti 

- o novem izdelku 
- o spremembi trženjskega 

spleta  
- opisati razpoložljive 

storitve 
- pojasniti delovanje izdelka 
- priporočiti novo uporabo 

izdelka 
- zmanjšati potrošnikovo 

negotovost, strah 

- graditi ugled podjetja 
- oblikovati pripadnost, 

preferenco do znamke 
- opogumiti za prehod na 

novo blagovno znamko 
- spremeniti potrošnikovo 

percepcijo o lastnostih 
izdelka 

- potrošnika, da kupi zdaj 

- zadržati zavest o obstoju 
izdelka 

- kje je izdelek na voljo 
- na obstoj izdelka izven 

sezone 

Vir: http://www.svarog.org/ekonomija/trzno_komuniciranje.php 

3.5 Proces tržnega komuniciranja oz. komunikacijski proces 
Če hočemo razviti spretnost komuniciranja, moramo najprej spoznati, kako ta 

poteka. Na sliki 3.2 je prikazan potek komunikacije. 
Komuniciranje se prične z virom komuniciranja, ki ga imenujemo tudi oddajnik, ta 

vir oz. oddajnik sporočila ima določene misli in ideje, ki bi jih rad posredoval 
sprejemniku oz. naslovniku sporočila. Da bi to lahko naredil, mora zakodirati sporočilo 
v takšno obliko, da bo to lahko posredoval naslovniku. To pomeni, da mora idejo oz. 
misel izraziti s simboli (z besedami, slikami, številkami …), ki izražajo oddajnikovo 
sporočilo. Pomembno je, da tako oddajnik kot sprejemnik oz. naslovnik uporabljata 
takšne simbole, ki imajo za oba enak pomen. Le tako bo imelo sporočilo za oba enak 
pomen. Ko je ideja zakodirana, se sporočilo posreduje sprejemniku oz. naslovniku. To 
se lahko zgodi z zvočnimi valovi, ki potujejo po zraku, ali z različnimi oblikami pisem 
ali pa z elektronskim medijem, kot sta televizija in radio. Seveda pa ne smemo pozabiti 
na pomen neverbalne komunikacije, kot so obleka, gibanje telesa, ton glasu, zvoki 
smeha. Na točnost komunikacije pa v veliki meri vplivajo tudi motnje, kot je hrup. S 
hrupom mislimo na kakršenkoli zvok, ki otežuje komunikacijo. V prodajalni je to lahko 
zvonjenje telefona, tipkanje …  

Sledi dekodiranje sporočila. Za učinkovito komunikacijo mora biti sporočilo, ki ga 
naslovnik dekodira, enako sporočilu oddajnika. To pa se ne zgodi vedno. Naslovnik je 
morda napačno razumel sporočilo zaradi hrupa ali zato, ker je zaposlen z drugimi 
stvarmi. 
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Slika 3.2 Komunikacijski proces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vir: Kotler 1996, 597 

Sprejemnik lahko ima tudi t. i. selektivni sprejem. To pomeni, da bodo ljudje 
posvetili večjo pozornost tistim stvarem, s katerimi se strinjajo, kot pa tistim, s katerimi 
se ne strinjajo. Prav tako obstaja možnost, da si bo naslovnik sporočilo razložil tako, da 
bo v skladu z njegovimi prepričanji, stališči in preteklimi izkušnjami. Na selektivno 
zaznavanje mora biti oddajnik vedno pozoren. Selektivno zaznavanje vpliva na dva 
načina:  

▪ naslovnik oz. prejemnik sporočila je mogoče preslišal najpomembnejši del 
sporočila, ker se z njim ne strinja; 

▪ naslovnik si mogoče razlaga sporočilo tako, da je v skladu z njegovim 
prepričanjem. 

Zadnji del komunikacije pa je povratna informacija, imenovana tudi »feed back«. 
Ker ni zagotovila, da je sprejeto sporočilo enako oz. identično oddanemu, je zelo 
pomembna povratna informacija, saj iz nje lahko razberemo, ali je naslovnik pravilno 
razumel sporočilo (Tavčar et al. 1996, 199–200). 

Komunikacija je torej dvosmerni proces, saj brez povratne informacije ne moremo 
biti gotovi, da je naslovnik res razumel sporočilo. Še več, cilj prodaje in marketinga je 
zadovoljiti potrebe in želje strank. Brez dvosmerne komunikacije pa je zelo težko 
identificirati njihove zahteve in potrebe (Tavčar et al. 1996, 201). 
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Z izrazom promocija ali tržno komuniciranje razumemo različne aktivnosti, 
namenjene pridobivanju in obdržanju kupcev. Vendar moramo paziti, kajti različni 
ljudje imajo različne vrednote. Sem štejemo načrtovanje in izvajane promocijskih 
dejavnosti proizvajalcev, posrednikov in distributerjev (Tavčar et al. 1996, 69). 

Kotler (1996, 596) je komunikacijski oziroma promocijski splet razdelil na pet 
poglavitnih dejavnosti: 

▪ oglaševanje, 
▪ neposredno trženje, 
▪ pospeševanje prodaje, 
▪ odnosi z javnostmi in publiciteta, 
▪ osebna prodaja. 

V nadaljevanju bom v zgoščeni obliki opisala omenjena orodja. 

3.5.1 Oglaševanje  
Oglaševanje sodi med najpomembnejše dejavnosti tržnega komuniciranja in ima 

nalogo, da seznanja potencialne potrošnike, jim vzbudi zanimanje in jih hkrati navduši 
za nakup izdelka ali storitve. Vsako propagandno sporočilo mora vzbuditi pozornost, 
posredovano idejo, vzbuditi željo po nadaljnjih informacijah ter ustvariti zaupanje 
(Tavčar et al. 1996, 70). 

Po Kotlerju (1996, 627) je oglaševanje opredeljeno kot vsaka plačana oblika 
neosebnega predstavljanja in promocije zamisli, dobrin ali storitev, ki jo plača znani 
naročnik. Podjetja uporabljajo oglaševanje, da obveščajo ciljni trg o izdelkih, storitvah 
ali idejah, prepričajo porabnike na ciljnem trgu, da kupijo ponujeni izdelek ali storitev 
in sprejmejo idejo ter opominjajo, da so izdelki na voljo. Podjetje z oglaševanjem 
promovira sebe in izdelke, vzpodbuja povpraševanje, spominja na izdelke, se spopada s 
konkurenti in minimizira nihanja pri prodaji (Potočnik 2002, 134). 

Podjetje lahko s pomočjo oglaševanja učinkovito posreduje želeno podobo podjetja 
in blagovnih znamk, ali pa kratkoročno spodbuja k nakupu (oglaševanje razprodaje). 
Podjetja pri oglaševanju sodelujejo z zunanjimi oglaševalskimi agencijami (Habjanič in 
Ušaj 2000, 104). 

Temeljni pomen oglaševanja je širjenje prodajnega trga ali pa vsaj ohranitev 
dosedanjega, kadar je oglaševanje konkurence zelo okrepljeno (Potočnik 2000, 120). 

Tržnik oziroma prodajalec mora dobro poznati ciljni trg ter njegove nakupne 
motive. Preden si bo zastavil cilje, mora analizirati trenutni položaj blagovne znamke in 
dosedanjo prodajo. Pri določanju ciljev mora upoštevati konkurenco, njeno strategijo ter 
moč oglaševanja. Oglasna sporočila bodo odvisna predvsem od želene pozicije izdelka 
na trgu in samega izdelka (lastnosti, uporabnost …) (Habjanič in Ušaj 2000, 104). 

Glavni cilj oglaševanja je povečanje prodaje ter preko te ustvarjanje večjega 
dobička. Med ostale cilje prištevamo še (Potočnik 2000, 119): 

▪ informiranje porabnikov o izdelku, 
▪ prepričevanje in oblikovanje preferenc za posamezen izdelek ali blagovno 

znamko, 
▪ spominjanje porabnikov, kje lahko kupijo izdelek. 

Oglaševanje vpliva s svojimi sporočili na nakupne odločitve porabnikov 
proizvodov, zato so naloge oglaševanja predvsem (Potočnik 2000, 120): 

▪ da na privlačen način prikaže proizvode, ki jih podjetje ponuja na trgu, 
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▪ da usmerja neodločne kupce, kako izbrati med številnimi istovrstnimi proizvodi, 
▪ da obvešča porabnike o novih proizvodih ali tehnoloških dosežkih, ki 

izboljšujejo obstoječe proizvode, 
▪ da ustvarja pri porabnikih pozitiven odnos in zaupanje do podjetja in njegovih 

proizvodov, 
▪ da posredno vpliva na rast proizvodnje in na zniževanje stroškov zaradi 

povečanja prodaje. 

3.5.2 Neposredno trženje 
Neposredno trženje ali direktni marketing ni le oblikovanje in širjenje propagandnih 

sredstev, ampak tudi sprejemanje, beleženje in analiziranje odzivov na tovrstne 
promocijske akcije. Akcija ima konkretne rezultate v obliki odzivov potrošnikov na 
posredovano sporočilo – dobimo neposredne odgovore v obliki povpraševanja, naročila 
po pošti, telefonu ali drugih posrednikih, kot so telefaks in elektronska pošta. 

Direktni marketing oz. neposredno trženje omogoča natančno kontrolo uspešnosti 
oz. učinkovitosti. 

V okviru neposrednega trženja oz. direktnega marketinga so najpomembnejša 
naslednja promocijska sredstva (Tavčar et al. 1996, 103): propagandno pismo, katalog, 
prospekt, brošure, propagandne pošiljke (ovojnica, pismo, naročilnica …), letaki, 
plakati … 

Neposredno trženje uporabljalo proizvajalci, trgovci na drobno, storitvena podjetja, 
trgovci, ki prodajajo ali dopolnjujejo svojo prodajo s pomočjo katalogov. Podjetja, ki 
sicer svoje izdelke prodajajo v prodajalnah na drobno, uporabljajo neposredno trženje za 
preizkušanje novih izdelkov, za pridobivanje porabnikov konkurenčnih izdelkov in za 
ohranjanje zvestobe pri sedanjih porabnikih. Neposredno trženje ima za prodajalce 
nekatere prednosti, saj lahko sami izbirajo naslovnike, ki jim bodo izdelek ponudili. Z 
uporabo neposrednega trženja lahko vzpostavijo trajen odnos z vsakim kupcem. 
Neposredno trženje omogoča ponudbo, ki jo konkurenca teže nadzira (Habjanič in Ušaj 
2000, 115). 

Za uspešno neposredno trženje morajo podjetja oblikovati ustrezne baze podatkov, 
kar pa je precej drago in zamudno opravilo. Poseben problem za podjetja pa je trajnost 
podatkov, zato pri izbiri naslovov uporabljajo telefonske imenike (Potočnik 2000, 126). 

3.5.3 Pospeševanje prodaje 
Kotler (1996, 664) navaja, da pospeševanje prodaje sestoji iz zbirke orodij, ki jih 

potrebujemo za vzpodbujanje, zlasti kratkoročno, da izzovemo hitrejše in/ali večje 
nakupe določenega izdelka/storitve pri porabnikih ali trgovinah. 

Pospeševanje prodaje obsega vrsto dejavnosti, ki so namenjene približevanju 
proizvoda kupcem. Najpogosteje se uporabljajo naslednje oblike pospeševanja prodaje 
(Tavčar et al. 1996, 70): sejmi, prodajne akcije, nagradne igre, demonstracije … 

Razlikujemo več vrst ukrepov, s katerimi lahko podjetje pospešuje prodajo, odvisno 
od ciljnih skupin (Potočnik 2000, 129): 

▪ ukrepi za pospeševanje prodaje, s katerimi motiviramo lastne prodajalce 
(strokovno izpopolnjevanje, nagrajevanje po obsegu prodaje …), 

▪ ukrepi za pospeševanje prodaje, ki se nanašajo na posrednike (prikazovanje in 
preizkušanje izdelkov, reklamni material …), 
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▪ ukrepi za pospeševanje prodaje, ki se nanašajo na kupce (poskušanje izdelkov, 
nagradne igre …). 

3.5.4 Odnosi z javnostmi 
Odnosi z javnostmi so celota ukrepov, s katerimi želi podjetje ustvariti ugodno 

predstavo o svojem delovanju v okolju. Zato so ti stiki usmerjeni h kupcem, 
dobaviteljem, bankam, družbenim organizacijam ter celotni javnosti. Vsaka od 
navedenih javnih skupin ima interes, da podjetje doseže svoje cilje. 

Stike z javnostmi lahko podjetje načrtuje ali pa jih prepusti naključju. Ne glede na 
to, ali jih načrtuje ali ne, stiki z javnostmi nastajajo stalno in se jim nobeno podjetje ne 
more izogniti. 

Ukrepi, s katerimi ustvarja podjetje javno mnenje o sebi, so naslednji (Potočnik 
2000, 127–128): 

▪ sklicevanje tiskovnih konferenc, 
▪ plačane in neplačane reportaže v sredstvih javnega obveščanja, 
▪ zanimivo sestavljanje javnih poročil, 
▪ dnevi odprtih vrat podjetja za obiskovalce ob raznih priložnostih – obletnicah, 
▪ podpiranje in pospeševanje zdravstvenih, športnih, kulturnih … projektov. 

Naraščajoča uporaba odnosov z javnostmi je odsev velike verodostojnosti 
informacij pri uporabi te oblike komuniciranja. Njena sporočila najbolj vplivajo na 
ciljno javnost. Sponzorstvo in dogodki so ena izmed orodij, ki se uporabljajo pri tej 
obliki komuniciranja. Njena prednost je v nizkih stroških, medtem ko se njena slabost 
kaže v nizki stopnji kontrole. 

3.5.5 Osebna prodaja 
Z osebno prodajo razumemo neposredno komuniciranje s potrošniki z namenom, da 

pride do prodaje izdelka. Pri osebni prodaji moramo posebno pozornost posvetiti 
izobraževanju prodajalcev, da lahko kot predstavniki podjetja posredujejo informacije o 
izdelku oz. storitvah, o prednostih in koristi teh izdelkov ali storitev na kvaliteten in 
dostojen način (Tavčar et al. 1996, 70). 

Iz tega izhaja, da je treba najprej vzpostaviti dober medčloveški odnos in, če je ljudi 
več, ustvariti pozitivno vzdušje, kjer se ne ločuje, da je nekdo je prodajalec in drugi 
kupec.  

Uporaba osebne prodaje prinaša naslednje prednosti (Cohen 1988, 551): 

▪ večja fleksibilnost  – prodajalec prilagodi predstavitev izdelka glede na kupčeve 
želje in potrebe; 

▪ takojšna povratna informacija – prodajalec dobi takojšno informacijo od kupca, 
ali mu izdelek ustreza ali ne, ali se bo odločil za nakup izdelka ...; 

▪ takojšne plačilo – v večini primerov prodajalec v primeru nakupa prejme 
takojšne plačilo od kupca; 

▪ ciljno trženje (targeted marketing) – osebna prodaja omogoča boljše 
osredotočenje na ciljnega kupca ali na industrijskega kupca; 

▪ nudenje dodatnih storitev – prodajalec nudi kupcu tudi druge storitve, kot so 
tržna raziskava, odgovor na kupčevo pritožbo, informacije o najemanju 
kredita ...; 
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▪ prilagodljivost trajanja prodaje – čas trajanja osebne prodaje ni omejen tako kot 
na primer pri oglaševanju; čas trajanja osebne prodaje je odvisen od 
prodajalčeve presoje, koliko časa bo namenil posameznemu kupcu. 

Glavni problem osebne prodaje pa predstavljajo visoki stroški, saj prodajno osebje 
pomeni dolgoročno večji strošek kot oglaševanje. Pogosto se kupci pritožujejo, da 
izdelka ne bi še enkrat kupili od istega prodajalca. Prodajalci včasih izdelkov ne 
predstavijo tako, kot kupci to želijo. Kupci pogosto pogrešajo prodajalčevo navdušenje 
nad izdelkom. 

Vloga, mesto in pomen politike promocije v marketingu se kaže v tem, da 
proizvajalec ali ponudnik na različne načine informira kupce oziroma potrošnike o 
izdelkih in storitvah, ki jih nudi (Devetak 1999, 116). Pri izvajanju avtomehaničnih 
storitev je najbolj pomembna osebna prodaja. Osebna prodaja (osebni stik vsaj dveh ali 
več oseb) obsega ustno predstavitev. Ostale sestavine promocijskega spleta kupce 
pripeljejo v avtoservis. Osebna prodaja zajema predvsem komunikacijo med 
naročnikom in izvajalcem avtomehanične storitve, za kar mora biti izvajalec ustrezno 
izobražen. Pri osebni prodaji je važen izvajalčev odnos do stranke. Tu pridejo do poleg 
tehničnega znanja veljave tudi komunikacijske sposobnosti osebja, zaposlenega v 
avtomehanični delavnici. Pomembno je, da zna avtomehanik na razumljiv način stranki 
razložiti, kaj je z vozilom narobe, kako bo potekalo popravilo in katere dele bo treba 
zamenjati. Stranki je treba že vnaprej približno povedati, koliko bo popravilo stalo. 

Avtomehanik mora poznati psihologijo prodaje in imeti vljuden odnos do stranke. 
Žal se pri osebni prodaji pogosto dogaja, da stranke izsiljujejo visoke popuste in si 
izmišljujejo, kaj vse nudi konkurenca. 

3.6 Udeleženci – ljudje 
Ta sklop je v podjetju odvisen predvsem od kadrovske politike. Po Devetaku (2000, 

33) imajo ljudje v procesu izvajanja in trženja storitev najpomembnejšo vlogo. Tu 
nastopajo ljudje kot odjemalci na eni strani in ljudje kot izvajalci na drugi strani. Pri 
izvajanju avtomehaničnih storitev morajo biti izvajalci strokovno usposobljeni. Poznati 
morajo vse značilnosti avtomehaničnih storitev, vključno z značilnostmi nadomestnih 
delov, ki jih uporabljajo ali vgrajujejo v vozilo, kakor tudi z značilnostmi tehnoloških 
procesov. Avtomehaniki naj bi bili ustvarjalni in hkrati vešči komuniciranja z ljudmi. 
Poleg tega je pomembna hitrost in kakovost opravljene avtomehanične storitve. Če so 
izvajalci ustrezno motivirani in stimulirani, bo izvršitev avtomehaničnih storitev 
potekala v zadovoljstvo naročnika in izvajalca. Tudi videz in urejenost avtomehanika 
igrata pomembno vlogo. Ker je to umazano delo povezano z obrabljenimi motornimi 
olji in mastmi, je nujno, da je avtomehanik v delovni obleki, ki mora biti čista, da ne 
umaže vozila, hkrati pa mora paziti, da ima čiste roke, ko vozilo premika, da v vozilu ne 
umaže volanskega obroča. 

Avtomehaniki morajo stalno spremljati novo tehnologijo na področju razvoja, novo 
zakonodajo, potrebno je sprotno izobraževanje. Tudi znanje tujega jezika je pomembno, 
ker je veliko navodil za uporabo specialnih orodij, za delo z diagnostičnimi napravami, 
tako imenovanimi mototesterji, in literature v tujem jeziku. Vse to avtoservisom 
zagotavlja konkurenčno prednost pred konkurenti. 

Prijaznost in ustrežljivost zaposlenih je pomembna tako za prodajo kot za izvajanje 
storitev, ker si s tem zagotovimo, da se stranke vračajo v avtoservis.  
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K temu bi lahko, dodali še to, da morajo biti tudi stranke oziroma kupci ustrezno 
izobraženi, kulturni in poslovni pri naročanju in sprejemanju najrazličnejših storitev. Če 
imajo izvajalci storitev opravka z »manj kultiviranimi strankami« se morajo še toliko 
bolj potruditi, da celovito izpeljejo določeno storitev.  

3.7 Izvajanje avtomehaničnih storitev 
Pomemben element trženjskega spleta za storitve je tudi izvajanje storitev. 

Odjemalci kot del storitve zaznavajo tudi proces izvajanja storitev, zato je za uspeh 
storitvenega podjetja z marketinškega vidika pomembno tudi izvajanje storitev. 

Storitveni proces vključuje naloge, delovne postopke in delovne operacije, ki 
omogočajo izvedbo storitve, prav tako pa tudi oblike in načine vključitve izvajalcev ter 
porabnikov v potek izvajanja storitev (Potočnik 2002, 434). 

V okviru avtomehaničnih storitev se izvajajo popravila vozil, redno servisiranje 
vozila, montaža dodatne opreme, nastavitev preme vozila, vulkanizerska popravila, 
čiščenje vozila in drugo. Pri izvajanju avtomehaničnih storitev mora biti poskrbljeno za 
kakovost, varnost in ustrezno hitrost izvedbe storitve. Pri izvajanju avtomehaničnih 
storitev se je treba dogovoriti z lastnikom vozila, katere nadomestne dele naj mu 
vgradimo v vozilo. Obstajajo namreč originalni nadomestni deli določene blagovne 
znamke vozila ali neoriginalni nadomestni deli, ki so po kakovosti enakovredni, vendar 
so neoriginalni v povprečju tudi do polovice cenejši. Avtomehanične storitve se izvajajo 
v avtoservisu in tudi na cesti v primeru okvare vozila. 

Avtomehaniki - izvajalci avtomehaničnih storitev morajo v celoti obvladati stroko, 
tehnologijo, tehnološke postopke, zakonske omejitve in zahteve varstva okolja. Od 
strokovne usposobljenosti avtomehanikov je v veliki meri odvisen končni rezultat in 
tudi uspeh avtomehanične storitve. Tisti zaposleni, ki v avtoservisu izvajajo 
avtomehanične storitve, morajo znati komunicirati s strankami, pri tem je važno, da 
stranki na razumljiv način obrazložijo, kaj je z vozilom narobe in kaj bodo zamenjali. 

Po Devetaku (2000, 34) ločimo več ravni komuniciranja s strankami. Te se delijo 
glede na pogostost komuniciranja s strankami na:  

▪ kontaktno osebje: to so tisti zaposleni, ki pogosto komunicirajo s porabniki, 
▪ pomožno osebje: sem spadajo delavci v recepcijski službi, usmerjevalci strank, 
▪ vplivneži: sem spadajo razvijalci novih storitev, tržni raziskovalci, organizatorji 

storitvenega procesa, ki nimajo pogosto stika s strankami, 
▪ drugi zaposleni: ki izvajajo podporne funkcije in ne komunicirajo s strankami, 

npr. zaposleni v financah, računovodstvu ipd. 

Pri izvajanju avtomehaničnih storitev je najvažnejša kakovost izvedbe storitve, 
pomembna pa sta tudi hitrost in varnost opravljene storitve, od tega je odvisno 
zadovoljstvo porabnikov. 

3.8 Fizični dokazi 
Fizični dokazi so osnovna sestavina storitev, ki je nujna za njeno izvedbo. Fizično 

podporo omogočajo (Potočnik 2002, 435): 

▪ fizično okolje – to so sredstva (zgradbe, stroji, naprave …), 
▪ fizični dokazi storitve – (prospekti, katalogi, reklamni predmeti, spominki, 

diplome …). 
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Fizično okolje vsebuje ustrezno označeno pot do avtomehanične delavnice, zgradbo, 
videz in kakovost, saj ima to velik vpliv na uporabnikovo zaupanje. Fizični dokazi 
predstavljajo celostno podobo podjetja. Omenjene dokaze lahko imenujemo fizično 
okolje, ki nudi fizično podporo pri izvajanju najrazličnejših storitev. Uspeh izvedene 
storitve, zadovoljstvo uporabnikov in zaposlenih, kakor tudi dobiček, so odvisni od 
fizičnega okolja storitvene organizacije. Fizično okolje in tehnološka podpora izvajalca 
storitev privabljata ali odbijata porabnike oziroma naročnike. Ko stranke pripeljejo 
avtomobile na popravila in servisne preglede, se morajo v avtomehaničnih delavnicah 
dobro počutiti. Najprej stranka preda ključe svojega vozila v sprejemni pisarni, tu se 
tudi dogovori z avtomehanikom sprejemnikom glede popravila. V sprejemni pisarni so 
pomemben del fizičnih dokazov razne diplome in pohvale, ki kažejo na strokovno 
usposobljenost osebja. Da stranka lahko počaka na svoje vozilo, so avtoservisi 
opremljeni s čakalnicami za stranke, kjer je mogoče ob kavici prebrati časopis, 
pregledati prospekte novih vozil in dodatne opreme. Del fizičnega okolja predstavlja 
tudi nadomestno vozilo, ki se ga stranki izroči v primeru, da popravilo njenega vozila 
traja dalj časa. Stranke si vtisnejo v podzavest fizično okolje in tehnološko podporo 
avtomehanične delavnice. 

Pri servisni dejavnosti avtomobilov, tovornjakov in drugih prevoznih sredstev ter pri 
gospodinjskih aparatih, avdiovizualnih napravah … morajo kupci prejeti ustrezne 
garancijske knjižice in navodila za uporabo (Devetak 2000, 35). 

Pri avtomehaničnih storitvah se avtomehaniki na področju fizičnih dokazov 
srečujejo s popolnoma nasprotnimi dejavniki, še posebej ko govorimo o rednem 
servisiranju vozil. Če prikažem to na primeru, ko stranka vozilo pripelje v 
avtomehanično delavnico zaradi tega, ker ima vozilo prevoženo določeno število 
kilometrov, po katerih je po proizvajalčevem navodilu treba opraviti redni servisni 
pregled. Proizvajalčeva navodila za vzdrževanje so predvidena v takih servisnih 
intervalih, da vozilo ohranja vse lastnosti skozi celotno obdobje uporabe, kar želi tudi 
lastnik oziroma stranka. Strankino vozilo je lahko popolnoma neoporečno, vse funkcije 
delujejo in stranka je z vozilom popolnoma zadovoljna. Kljub temu mora stranka 
pripeljati svoje vozilo v avtomehanično delavnico. Avtomehanik sprejemnik razloži 
stranki, kaj ji bodo na vozilu zamenjali, in sprejme vozilo v delavnico, kjer avtomehanik 
serviser opravi naročeno. Pri tem na vozilu ob rednem servisu zamenjajo olje, oljni 
čistilec, čistilec zraka in goriva, protiprašni čistilec, pregledajo sprednje in zadnje 
zavore, če je potrebno, jih tudi zamenjajo, pregledajo ali zamenjajo svečke motorja, 
pregledajo moč hladilne tekočine, nivo zavornega olja, dolijejo tekočino za čiščenje 
vetrobranskega stekla, pregledajo in, če je potrebno, zamenjajo žarnice. Ko je delo 
končano, avtomehanik sprejemnik pripravi račun in stranki še enkrat razloži, kaj je bilo 
narejeno na njegovem vozilu. Stranka plača in se odpelje. To pa je eden od pomembnih 
trenutkov, saj vozilo po opravljenem servisu deluje enako dobro, kot je delovalo pred 
rednim servisom. V tem primeru imamo opraviti s storitvijo, pri kateri je zelo težko 
ovrednotiti fizične dokaze o opravljeni storitvi. Pomembno vlogo ima avtomehanik 
sprejemnik, ki je zadolžen za komuniciranje s stranko in ji mora jasno in podrobno 
razložiti, kaj je bilo opravljeni na vozilu stranke, zakaj je bilo vse to treba opraviti ter 
kakšen je načrt vzdrževanja vozila v prihodnje. 

V naslednjem poglavju bom celovito predstavila politiko avtomehaničnih storitev in 
način njihovega izvajanja. 
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4 POLITIKA AVTOMEHANIČNIH STORITEV IN NJIHOVO 
IZVAJANJE 

Oblikovanje politike avtomehaničnih storitev mora biti dolgoročno in strateško 
opredeljeno kot strategija, cilji, asortiment, uvajanje novih in izločanje zastarelih 
storitev. Taka politika mora biti jasna, trajna in stabilna.  

Bistvo politike storitev je v optimalnem oblikovanju oziroma opredeljevanju 
ustrezne politike pri izbiri, določanju, razvoju in izvajanju storitev. Da bi dosegli 
zastavljene cilje, je potreben timski pristop ob popolni usklajenosti vseh nalog od 
razvoja, konstituiranja, priprave dela, organiziranja izvedbe do prodaje, razpečave in 
poprodajnih storitev. Politika avtomehaničnih storitev ni sama sebi namenjena, ampak 
je to planski instrument za doseganje vnaprej opredeljenih nalog in ciljev vodenja 
politike podjetja (Devetak 2000, 93). 

Avtomehanične storitve lahko opredelimo v sklopu storitev – popravila vozil in 
odprava napak ter zamenjava dotrajanih nadomestnih delov, redno servisiranje vozila po 
določenem številu prevoženih kilometrov (priporočljivo po vsakih deset tisoč 
prevoženih kilometrih) – kot osnovne storitve. 

Poleg osnovnih storitev nudijo avtoservisi še dodatne storitve: montažo dodatne 
opreme, pregled in vzdrževanje klimatskih naprav v vozilu, vulkanizerske storitve, 
popravilo poškodb karoserije, popravilo vetrobranskih stekel, barvanje vozila. 

Za zadovoljstvo strank v avtoservisih poskrbijo še z brezplačnimi uslugami, kot so 
priprava vozila na zimo, pomladni kontrolni pregled vozila in čiščenje vozila. 

V avtoservisu Vrhovnik v ustanavljanju bomo strankam nudili tudi brezplačno 
pomoč pri prodaji rabljenega vozila in svetovanje pri nakupu drugega rabljenega vozila. 
Zavedamo se namreč, da je trenutna gospodarska situacija v Sloveniji takšna, da si vsak 
ne more privoščiti nakupa novega vozila. Od svetovanja pri nakupu rabljenega vozila si 
namreč obetamo, da bo stranka svoje rabljeno vozilo servisirala pri nas. 

Avtoservisi morajo investirati v opremo, znanje in ljudi, da lahko sledijo trendu 
tehnološkega razvoja na področju avtomobilizma. To pripomore k povečanemu obsegu 
storitev, k večjemu zadovoljstvu strank in nenazadnje k večjemu dobičku. 

4.1 Tržni vidiki za avtomehanične storitve 

4.1.1 Kakovost avtomehaničnih storitev  

Vodenje funkcije kakovosti mora biti ena izmed najpomembnejših nalog poslovne 
in razvojne politike podjetja. S tem bomo zagotovili izpolnjevanje prevzetih obveznosti 
do kupcev. Funkcija kakovosti mora delovati na objektiven in neodvisen način. Lahko 
rečemo, da je kakovost avtomehaničnih storitev kompleksna kategorija: to je skupek 
vseh aktivnosti in opravil, ki se neposredno odražajo v obliki avtomehaničnih storitev. 
Kako gledamo na kakovost avtomehaničnih storitev, je eno izmed osrednjih vprašanj 
tako za izvajalca kot za uporabnika storitve. Zaradi tega je nujno, da eni in drugi 
uporabijo ustrezne standarde ali normative, ki opredeljujejo kakovost. 

S tržnega vidika ocenjevanja kakovosti avtomehaničnih storitev je pomembno 
(povzeto po Kotler 1996, 478):  

▪ delo, dobro opravljeno prvič, 
▪ hiter odziv na pritožbe, 
▪ hitra izvršitev popravila v garancijski dobi, 
▪ sposobnost opraviti vsako potrebno delo, 

 23



▪ avtomehanične storitve na voljo, ko so potrebne, 
▪ vljudno in prijazno osebje avtoservisa, 
▪ ob dogovorjenem času popravljeno vozilo, 
▪ opravljene samo dogovorjene avtomehanične storitve, 
▪ ugodna cena avtomehaničnih storitev, 
▪ vozilo po opravljenih avtomehaničnih storitvah očistijo, 
▪ brezplačno nadomestno vozilo ali prevoz, 
▪ pošiljanje obvestil o vzdrževanju vozila. 

K temu bi lahko dodali tudi možnost plačila avtomehaničnih storitev s plačilnimi 
karticami; pri večjih popravilih vozila je treba stranki po potrebi ponuditi možnost 
plačila na obroke. 

Pri opravljanju avtomehaničnih storitev je pomembna kakovost nadomestnih delov 
in olj, ki jih pri delu uporabljamo. Glede na željo stranke se v vozilo vgradijo originalni 
nadomestni deli, ki so dražji, ali neoriginalni, ki so cenovno ugodnejši. Prav tako lahko 
tudi pri motornem olju stranka izbira proizvajalca olja glede na ceno.  

Pojem kakovosti namreč zajema tudi osnovne surovine, repromateriale, 
konstrukcijo, izvedbo, vprašanje okusa, mode in celo barve za določene izdelke oziroma 
storitev. 

Razumljivo, da v mnogih primerih ustrezna kakovost narekuje tudi ustrezno ceno. 
Zato je treba ponuditi različne kakovostne in različne cenovne razrede, s čimer bo imel 
kupec možnost, da si sam izbere najprimernejši izdelek in kakovost. Za ocenjevanje 
ravni kakovosti imamo več meril, ob katerih so pomembni ekološka ustreznost, 
zanesljivost in ustreznost ISO standardom (Devetak 2000, 94). 

4.1.2 Design, imidž, znamka storitev 
O designu govorimo zlasti na področju izdelkov. Pri storitvah pa sta pomembna 

zlasti imidž in znamka storitve. 
Dejavniki, ki vplivajo na to, da podjetje doseže ugoden imidž, so: kakovost izdelka 

in storitev, konkurenčnost v ceni, servis, videz, embalaža in razpečavne poti. Dober 
imidž predstavlja specifičen kapital podjetja in tudi konkurenčno prednost podjetja na 
trgu. Za dober imidž so zainteresirani zaposleni, odjemalci, dobavitelji, 
družbenopolitično okolje, lastniki podjetja in managerji. V zvezi z imidžem organizacije 
govorimo tudi o identiteti organizacije, h kateri spada tudi ustrezno obnašanje 
zaposlenih, njihovo komuniciranje znotraj in zunaj organizacije, ugled in moč, ki jo 
organizacija dosega na trgu, kakor tudi ogled, ki ga organizacija dosega skozi 
zgodovino. K oblikovanju storitve spada tudi oblikovanje celostne podobe podjetja ali 
tako imenovani »hišni stil«. To pomeni, da so v istem stilu za celotno organizacijo 
oblikovani: smerokazi do objekta, napisne table, dokumenti za korespondenco 
organizacije (delovni nalogi, računi, dobavnice, naročilnice, vizitke, reklamni panoji, 
propagandna sporočila) (Devetak 2000, 96). 

Celostna podoba je pomemben element imidža in prepoznavnosti blagovne znamke 
in je tudi vodilo v avtomobilski branži. Z dejavniki, kot so zunanja podoba, 
opremljenost, kakovost storitev, konkurenčnost v ceni, hitrost izvedbe avtomehaničnih 
storitev in drugo, vplivajo na doseganje ugodnega imidža avtoservisa. 
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4.2 Življenjski ciklus za avtomehanične storitve 
Koncept življenjskega cikla oziroma življenjske dobe uporabljamo praviloma za 

izdelke, vendar se čedalje pogosteje uveljavlja tudi pri storitvah. Na trg prihajajo vedno 
nove storitve, ki postopno zastarevajo, dokler na koncu ne izginejo s trga. Nove storitve 
vse hitreje zastarevajo, njihov življenjski cikel je vse krajši.. 

Življenjski cikel avtomehaničnih storitev ima štiri stopnje: uvajanje, rast, zrelost in 
upadanje. Te stopnje prikazujejo različne ravni prodaje in doseganje dobička. Zavedati 
se moramo, da tudi za avtomehanične storitve prilagojeno po (Potočnik 2004, 235) 
velja: 

▪ avtomehanične storitve imajo omejeno življenjsko dobo, 
▪ obseg prodaje se med življenjsko dobo spreminja, 
▪ dobiček narašča in upada v posameznih fazah življenjske dobe avtomehanične 

storitve, 
▪ različne avtomehanične storitve zahtevajo različne trženjske pristope in 

aktivnosti. 

Podjetniki v avtomobilski stroki morajo vsaj v grobem poznati proces razvoja nove 
storitve, kakor tudi življenjski ciklus. Z razvojem znanosti in tehnologije se na trgu 
razmeroma hitro pojavljajo novi izdelki in storitve, ki se zatem proizvajajo in izvajajo 
ter prodajajo. Ugotavljamo, da je življenjska doba večine izdelkov in storitev krajša, kot 
je bila v preteklosti. To je posledice tržnega gospodarstva in konkurence med podjetji. 

Glede na tržne okoliščine lahko predvidimo, kdaj bo kakšen izdelek ali storitev 
dosegel zrelost oziroma zasičenje, zato skušamo pravočasno podaljšati njegovo 
življenjsko dobo, in sicer na naslednje načine (Devetak 2000, 98): 

▪ razvijanje večstranske uporabnosti izdelka/storitve, 
▪ inoviranje tehničnih lastnosti izdelka/storitve, s katerim dosežemo boljše 

rezultate pri ekonomiki izkoriščanja (manjša poraba goriva, olja), 
▪ prilagajanje zahtevam porabnikov ter dodaten razvoj za nove aplikacije v 

vsakdanji uporabi.  

Serviserji avtomobilov morajo stalno spremljati dogajanje na trgu. Slediti je treba 
tehnološkim spremembam, ki so eno od glavnih vodil v konkurenčnem boju. 

4.3 Spodbude za razvoj novih avtomehaničnih storitev 

V razvojni politiki podjetja je posebnega pomena, da spremljamo razvoj trga, 
plačilne sposobnosti ter razvoj znanosti in tehnologije doma in po svetu. Treba je sproti 
zbirati in selekcionirati tiste ideje, ki jih lahko vključimo v naš sedanji in bodoči razvoj. 
Zaradi tega težimo za čim daljšim seznamom možnih idej in zasnov za razvoj novih 
storitev (Devetak 2000, 105). 

Spodbude za razmišljanje o razvoju novih storitev in inoviranju obstoječih 
najpogosteje dobimo na trgu, iz okolja, zaradi zakonodaje ter od tehnologije oziroma 
novih znanstveno raziskovalnih dosežkov. 

V sliki 4.1 sem prikazala spodbude za razvoj izdelkov in storitev in jih v 
nadaljevanju po fazah obdelala. 
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Slika 4.1 Nov izdelek ali storitev kot rezultat spodbud trga, tehnologije, okolja in 
zakonodaje 

 
 

TEHNOLOGIJA 

ZAKONODAJA 

TRG OKOLJE NOV IZDELEK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vir: Devetak 2000, 108 

4.3.1 Trg oziroma tržišče 
Spodbude, ki izvirajo s trga, se porajajo zaradi različnih razlogov: 

▪ konkurenčna podjetja ima ponudbo novih izdelkov in storitev, 
▪ vsakodnevno povpraševanje po izdelkih, ki so tehnično dovršeni v smislu 

funkcionalnosti, oblike, standardov ipd., 
▪ specifično povpraševanje po določenih izdelkih/storitvah zaradi mode, trenutne 

aktualnosti, 
▪ tržišče hkrati uravnava ponudbo in povpraševanje, s tem v zvezi cenovno 

politiko, plačilne pogoje; zaradi tega lahko sklepamo, da trg spodbuja razvoj 
novih storitev. 

4.3.2 Tehnologija 
Tehnologija kot sklop spodbud se izraža skozi: 

▪ uvajanje nove tehnologije, 
▪ s pojavom novih, tehnično zahtevnejših storitev ali z inoviranjem zapletenih 

storitev, 
▪ izboljšanje delovnega in bivalnega okolja ter varstva pri delu. 

Inovacije in tehnologija prispevajo k napredku. S tem izpodrivamo zastarele storitve 
ter prav tako zastarele in zdravju nevarne tehnologije (Devetak 2000, 108). 

V avtomobilski industriji razvoj tehnologije prispeva k večji varnosti (zračne blazine 
in varnejši sistem zaviranja) in k večji udobnosti vožnje (klimatske naprave, senzorji za 
parkiranje). 

4.3.3 Okolje in ekologija 
Zaradi neustreznih tehnologij ter nekaterih okolju škodljivih izdelkov/storitev 

beležimo negativne pojave v okolju, ki ogroža prebivalstvo.  
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Za slabo stran razvoja avtomobilske industrije štejemo predvsem onesnaževanje. 
Izjemno veliko število proizvedenih avtomobilov, ki imajo motorje z notranjim 
izgorevanjem, predstavlja veliko obremenitev za okolje. Zato avtomobilski proizvajalci 
vlagajo veliko sredstev prav v varstvo okolja. Trudijo se proizvesti nove alternativne 
motorje, ki bodo manj onesnaževali okolje, reciklirajo stare avtomobile in izboljšujejo 
proizvodne procese. 

Ekologija in skrb za okolje zajemata tudi zniževanje izpusta ogljikovega dioksida ter 
drugih plinskih emisij v ozračje, reciklažo dotrajanih avtomobilov in njihovih 
komponent (akumulatorji, hladilni sistemi) ter premišljeno izrabo naravnih virov, s 
čimer skušajo zmanjšati vpliv na ekosisteme. Največji vpliv na varstvo okolja imajo 
novi materiali, ki po eni strani z višjimi trdnostmi povečujejo varnost, po drugi strani pa 
s tem, ko so lažji od klasične pločevine, pozitivno vplivajo na porabo goriva in imajo 
lastnosti ponovne uporabe. Novi ali tako imenovani lahki materiali, ki se pojavljajo 
danes, so predvsem zlitine aluminija, magnezijeve, titanove zlitine in drugo. Drug, zalo 
pomemben rezultat skrbi za okolje so razni alternativni pogonski viri energije. To so 
razni hibridni pogoni, energijske celice, izkoriščanje vodika, plina in podobno. Vse 
zgoraj našteto je treba spremljati tudi pri razvoju novih avtomehaničnih storitev. Zato je 
treba prilagoditi opremo avtoservisa in pridobiti tudi nova znanja o servisiranju 
»sodobnih avtomobilov«. 

4.3.4 Zakonodaja  
Med vzpodbudami, ki prispevajo k razvoju novih storitev, so pomembne še tiste z 

vidika zakonodaje, ki se kažejo v: 

▪ spremembah zunanjetrgovinskih režimov, vstopu Slovenije v Evropsko unijo in 
nenazadnje skorajšnja uvedba evra – vse to pozitivno vpliva na razvoj novih 
izdelkov/storitev, 

▪ novi zakonodaji, ki posveča večjo pozornost varovanju delovnega in bivalnega 
okolja ter prepoveduje uporabo številnih storitev, strojev, opreme in tehnologije, 
ki so zdravju škodljivi. 

Tu so še drugi institucionalni vidiki, kot na primer davčna zakonodaja, s katero 
različno obdavčujemo določene proizvode ali storitve. Z vidika varstva pri delu je 
mogoče našteti številne panoge, kjer je mogoče hitro razvijati in usklajevati nove 
storitve (Devetak 2000, 110).  

Slovenski avtomobilski trg in dejavnosti, ki so z njim povezane, se nahaja v obdobju 
korenitih sprememb. Razlog za take spremembe je vstop Slovenije v Evropsko unijo ter 
sprejemanje evropske zakonodaje. Na tem mestu bi omenila Uredbo EU o skupnih 
izjemah 1400/2002, ki ureja medsebojne odnose med proizvajalci oziroma zastopniki 
vozil in trgovci na področju prodaje in servisiranja vozil. 

Na področju avtomobilske industrije velja v Evropski uniji od leta 2005 tako 
imenovani »Standard evro 4«, ki predpisuje strožje predpise glede vsebnosti saj v 
izpuhu. Prav tako stroge državne omejitve glede vsebnosti strupenih snovi v izpuhu 
pripomorejo k razvoju novih avtomehaničnih storitev. 

Zaradi priprave novega zakona o tehničnih pregledih, ki predvideva tehnični pregled 
vozila vsaka tri leta, bodo morale biti servisne storitve še toliko bolj kakovostne in se 
bodo razvijale nove. Nekatere napake, ki so življenjskega pomena, se namreč pokažejo 
šele na tehničnem pregledu. 
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5 TRŽNA RAZISKAVA 
V sodobnem času so uspešna le tista podjetja, ki imajo prave informacije, ob pravem 

času in ki znajo te informacije spremeniti v poslovno priložnost. Da podjetjem to uspe, 
morajo spremljati, ugotavljati in proučevati družbene potrebe in povpraševanje po 
njihovih izdelkih ali storitvah. V poslovnem odločanju in tudi pri razvoju storitev 
podjetja potrebujejo informacije o stanju na trgu, o stopnji ponudbe in povpraševanja, o 
raznih procesih v določenih obdobjih, nenazadnje pa morajo poznati tudi konkurente in 
jim slediti. 

Za potrebe diplomske naloge sem se odločila, da bom izvedla tržno raziskavo trga 
avtomehaničnih storitev, s čimer želim ugotoviti, kakšne so želje in interesi 
uporabnikov avtomehaničnih storitev. Želim ugotoviti, kateri so vplivni dejavniki za 
uspešno delovanje podjetja, kje so možne ovire za razvoj in poslovanje. S tržno 
raziskavo bom preučila, kateri so najpomembnejši dejavniki strank za angažiranje 
obravnavanega avtoservisa v ustanavljanju. 

Raziskovanje trga je sistematično delo, ki temelji na znanstvenih metodah zbiranja, 
registriranja in analiziranja vseh problemov v zvezi s prometom, prodajo in potrošnjo 
storitev. Raziskava trga je osnovna za oblikovanje politike prodaje in spada med 
najpomembnejše funkcije trženja(Devetak in Vuković 2002, 68).  

Osnovni objekt raziskovanja trga so potrebe. Potrebe običajno opredelimo kot 
občutek neugodnosti, ki je povezan z zavestjo, da vendarle obstaja sredstvo, s katerim 
lahko tako neugodnost odpravimo. Pri raziskovanju potreb izhajamo iz njihove 
identifikacije, na osnovi česar ugotavljamo povpraševanje in porabo. Povpraševanje in 
poraba izhajata prav iz potreb. Tudi ponudba se oblikuje na osnovi potreb oz. 
povpraševanja. 

Običajno razčlenjujemo človeške potrebe v obliki piramide:fiziološke potrebe, 
potrebe po varnosti, socialne potrebe in potrebe po samouresničitvi in samopotrditvi 
(Devetak, Vukovič 2002, 55). 

Seveda potrebe vplivajo na povpraševanje po izdelkih in storitvah tudi na področju 
avtomobilizma, še posebej potrebe po samopotrditvi in spoštovanju, ker pri Slovencih 
avto predstavlja statusni simbol. 

Pri tržnih raziskavah na področju povpraševanja po avtomehaničnih storitvah se 
srečujemo zlasti z (Devetak in Vuković 2002, 56): 

▪ ugotavljanjem trenutnega stanja (specifičnosti, stimulativne in destimulativne 
okoliščine, razna gibanja, uravnavanje povpraševanja), 

▪ značilnostmi porabnikov, njihovimi potrebami, željami, 
▪ ocenjevanjem trenda povpraševanja ob upoštevanju značilnosti sedanjega in 

bodočega povpraševanja, 
▪ značilnostmi ponudbe in povpraševanja na tujih trgih. 

Tržno raziskavo bom izvedla z anketo. Vzorec anketirancev bo zajemal zlasti 
lastnike vozil, ki imajo vozila starejša od tri leta in zato nimajo več garancije pri 
pooblaščenih serviserjih. Z analizo dobljenih odgovorov bom poskušala ugotoviti 
pravilnost na začetku naloge postavljenih hipotez. 

5.1 Oblikovanje anketnega vprašalnika 
Pri terenskih raziskavah zbiramo primarne informacije in podatke. Pri zbiranju 

informacij je prav vprašalnik tisti, ki ga uvrščamo med najpomembnejše instrumente in 
pripomočke za tržna raziskovanja. Vprašalnik mora biti jasen in razumljiv, prilagojen 
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namenu raziskovanja. Vprašalnik nam da neposredne informacije in podatke na 
najhitrejši in najenostavnejši način, ob najmanjših naporih in ob minimalnih stroških. 

Pri oblikovanju vprašalnika se moramo izogibati sugestivnim vprašanjem, vprašanja 
morajo biti osredotočena na bistvo problema in cilje tržne raziskave. Raven in 
zahtevnost vprašalnika moramo prilagoditi predvideni strukturi vpraševalcev.  

Za izbiro anketirancev je treba skrbno izbrati in postaviti določene pogoje in merila. 
Pogoji in merila so naslednji: 

▪ izbrani vzorec mora biti naključen, 
▪ izbrani morajo biti po različnih znamkah avtomobilov, ki so najpogosteje 

zastopane na našem trgu, 
▪ anketiranci morajo biti zainteresirani za obravnavano problematiko. 

Z vprašalnikom izvedemo tržno raziskovanje, pridobljene informacije nam služijo 
za razlago in preizkus hipotez.  

Pri tržnih raziskavah so zlasti pomembni demografski podatki, družbenoekonomski 
podatki, mnenja in prepričanja ljudi o vedenju, izkušnjah, dejavnostih in stališčih, ki jih 
imajo do konkretnega primera.  

Pri anketiranju in oblikovanju vprašalnika je treba posvečati dovolj pozornosti vrsti 
vprašanj, obliki vprašanj, zaporedju in številu vprašanj. Oblika vprašalnika naj bo lična. 
Oseba, ki anketo opravlja, mora biti prijazna, vljudna in komunikativna (Devetak in 
Vuković 2002, 79–80). 

Vprašalnik je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu so demografski podatki, in 
sicer: starost, status, spol, poklicna usmeritev, končana izobrazba, družinski dohodek, 
število članov gospodinjstva. Drugi del je mnenjska anketa, ki zajema podatke o: 
starosti avtomobila, kraju servisiranja avtomobila, določitvi pomembnih dejavnikov, ki 
vplivajo na izbiro avtoservisa, o vplivu cene na odločitev za obisk določenega 
avtoservisa, podatke o nadomestnih delih, ki jih v avtoservisu vgradijo v vozilo, podatke 
o ponujenih plačilnih pogojih … 

Vprašanja so oblikovana jasno, so večinoma zaprtega tipa z možnostjo izbire 
odgovora. 

Pripravila sem 150 anketnih vprašalnikov. 
Anketni vprašalnik je v prilogi 1. 

5.2 Izvedba tržne raziskave in analiza rezultatov 
Tržno raziskavo in anketiranje sem izvedla na območju občin Medvode, Škofja 

Loka, v Smledniku in v Mavčičah med 10. in 22. aprilom 2006. Anketne vprašalnike 
sem razdelila med naključno izbrane lastnike vozil, individualno sem se z vsakim 
pogovorila in jim vljudno razložila namen ankete. Vsakemu anketirancu sem razložila, 
da je anketa anonimna in pripravljena izključno za potrebe moje diplomske naloge.  

Razdelila sem 150 vprašalnikov, od tega jih je bilo pravilno izpolnjenih 105, 45 pa 
je bilo neveljavnih, pravilno izpolnjeni vprašalniki predstavljajo 60 % vseh razdeljenih 
vprašalnikov. 

Anketa je bila izvedena med študenti, zaposlenimi in upokojenci z različno 
izobrazbo in poklicno usmeritvijo.  

V nadaljevanju je poročilo oziroma analiza odgovorov izpolnjenih vprašalnikov, ki 
so jih izpolnili lastniki avtomobilov. 
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5.3 Analiza tržne raziskave 
V prvem delu anketnega vprašalnika so zajeti demografski podatki. 
Prvo vprašanje je bilo namenjeno določitvi starostne strukture anketirancev. 

Najmlajši je imel le 18 let, najstarejši pa je imel 82 let. Povprečna starost vseh 
anketirancev je bila 40,95 let. 

Drugo vprašanje je bilo namenjeno ugotavljanju števila žensk in moških, ki so 
sodelovali v anketi. Anketirala sem 62 moških in 43 žensk. Predstavniki moškega spola 
so raje sodelovali v anketi, nekatere ženske so odgovorile, da o servisiranju njihovega 
vozila odločajo možje. 

Tretje vprašanje je bilo namenjeno ugotavljanju trenutnega statusa anketirancev.  

Slika 5.1 Trenutni status anketirancev 

7%

62%

4%

27%

Študent Zaposlen Brez zaposlitve Upokojenec  
 
Odgovori so naslednji: sedem anketirancev je bilo študentov, 66 anketirancev je bilo 

zaposlenih, štirje anketiranci so bili brez zaposlitve, 28 anketirancev je bilo 
upokojencev. 

Četrto vprašanje je bilo namenjeno izobrazbeni strukturi anketirancev. 

Slika 5.2 Izobrazbena struktura vzorca 
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Univerzitetna Magisterij Doktorat  
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Največ anketirancev je imelo končano srednjo šolo (kar 53 %), sledijo jim 

anketiranci s končano poklicno šolo, ki predstavljajo 17 % del anketnega vzorca, 10 % 
vzorca predstavlja anketirance, ki imajo končano samo osnovno šolo, med njimi je 
največ upokojencev, ki so starejši od šestdeset let. 9 % anketirancev je imelo visoko 
izobrazbo, 7 % anketirancev je imelo univerzitetno izobrazbo, v tej skupini prevladujejo 
mlajše ženske. 3 % anketirancev je imelo magisterij in 1 % anketirancev je imelo 
doktorat, moški po petdesetem letu. 

Pri petem vprašanju me je zanimal dohodek gospodinjstva. Med odgovori sem 
predvidela tudi možnost, da anketiranec ne želi odgovoriti na to vprašanje, in možnost, 
da anketiranec ne ve, kakšen je dohodek njihovega gospodinjstva.  

Slika 5.3 Dohodek gospodinjstva 
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Kar 11 % anketiranih ni hotelo odgovoriti na vprašanje, kakšen je dohodek 

njihovega gospodinjstva, 3 % anketirancev ni vedelo, kakšni so dohodki njihovega 
gospodinjstva, v tej skupini so študentje. Po dohodku gospodinjstva je največji del 
vzorca (30 %) v prvi polovice lestvice dohodkov med 120.000 tolarjev in 240.000 
tolarjev, na sredini lestvice dohodka med 240.000 tolarjev in 360.000 tolarjev je bilo 
25 % anketirancev, predvsem s srednješolsko izobrazbo. 18 % anketirancev ima 
dohodek med 360.000 tolarjev in 480.000 tolarjev, sem se je poleg visoko izobraženih 
anketirancev uvrstilo tudi nekaj anketirancev s samo poklicno šolo. Dohodek 
gospodinjstva, ki predstavlja 480.000 SIT in več je doseglo 9 % anketirancev. 

Pri sedmem vprašanju sem izračunala, da šteje povprečno število članov 
gospodinjstva 3,25 člana, zanimiv podatek pa mi je dalo osmo vprašanje, saj sem 
ugotovila, da na vsako gospodinjstvo pride kar 1,5 avta.  

Drugi del anketnega vprašalnika predstavlja mnenjsko anketo. Starost vozil je za 
raziskavo eden od ključnih dejavnikov, saj so vozila do treh let praviloma v 
garancijskem obdobju ter se servisirajo pri pooblaščenem servisu. S starostjo vozila se 
spreminja tudi izbira avtoservisa. Starejša vozila se več servisirajo pri nepooblaščenih 
serviserjih. V anketi so zajeti trije segmenti vozil: stari do 3 leta, med tremi leti in 
sedmimi leti in vozila starejša od sedem let. Ker sem predvidevala, da se starejša vozila 
nad tri leta pogosteje servisirajo pri nepooblaščenih serviserjih, sem poskušala pri izbiri 
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anketirancev to tudi upoštevati. Po lastni presoji sem ocenila starost vozila in se z 
lastnikom dogovorila za sodelovanje v anketi. 

Slika 5.4 Starost vozil 
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59 % vozil je bilo starih med tremi in sedmimi leti, 36 % vozil je bilo starejših nad 

sedem let, 5 % vozil pa je spadalo v segment vozil, starih do 3 leta. 
Iz nadaljnje analize je razvidno, da se do treh let stara vozila stara servisirajo pri 

pooblaščenem serviserju, hkrati pa je razvidno, da tudi nekatera starejša vozila 
servisirajo pri pooblaščenih serviserjih, ker je odločilni dejavnik, ki vpliva na izbiro 
servisa, kakovost opravljenih storitev in korektnost ter prijaznost serviserja. 

Slika 5.5 Izbira servisa 
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Kar 64 % vozil, starejših od treh let, se servisira pri nepooblaščenem serviserju, 

25 % vozil celotnega vzorca se servisira na pooblaščenem servisu. 8 % vozil popravljajo 
lastniki sami, tu so zajeta vozila, starejša od sedem let. S pomočjo prijateljev popravlja 
svoje vozilo 3 % anketirancev, kar so napisali v odgovor pod možnost izbire drugo. 
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Pri desetem vprašanju je bilo možno obkrožiti več odgovorov. Zanimalo me je 
kakšni so nadomestni deli, ki jih serviserji vgrajujejo v vozila anketirancev. Na izbiro so 
bili naslednji odgovori: originalni, neoriginalni, ustrezne kvalitete, rabljeni, drugo. 

Slika 5.6 Struktura nadomestnih delov 
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27 (22 %) lastnikov vozil je odgovorilo, da jim serviser vgradi v vozilo originalne 

nadomestne dele, hkrati pa so v petih primerih obkrožili, da jim vgradijo tudi rabljene 
nadomestne dele. 47 (37 %) lastnikov vozil je odgovorilo, da jim serviser vgradi v 
vozilo neoriginalne nadomestne dele, hkrati je enajst lastnikov vozil obkrožilo, da jim 
vgradijo tudi rabljene nadomestne dele. 31 (25 %) lastnikov vozil je prepričanih, da jim 
serviserji vgradijo v vozilo nadomestne dele ustrezne kvalitete, štirje (16 %) so 
obkrožili, da jim serviser vgradi tudi rabljene nadomestne dele. 

Pri enajstem vprašanju, kjer me je zanimalo, ali je anketirancem pomembno, da jim 
serviser ponudi na izbiro različne nadomestne dele in jim prepusti izbiro, sem dobila 
odgovor, da je to pomembno večini. 88 % anketiranim je pomembno, da jim serviser 
ponudi različne nadomestne dele, pri 12 % anketiranih to ni pomembno. 

Zanimivo informacijo nam pokažejo dejavniki, ki vplivajo na izbiro servisa. 
Dejavniki, so predstavljeni v tabeli, ravno tako tudi lestvica ocenjevanja. Dejavniki so: 
lokacija servisa, delovni čas servisa, cena storitve, cena nadomestnih delov in maziv, 
kakovost storitev in jamstvo, korektnost in prijaznost, možnost prisotnosti pri izvajanju 
storitev, pooblaščen/nepooblaščen serviser in priporočilo znanca. Anketiranci so s 
pomočjo lestvice od 1 do 5 označili vpliv dejavnika na izbiro serviserja: 1 sploh ne 
vpliva do 5 zelo vpliva. 
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Tabela 5.1 Pomembnost dejavnikov, ki vplivajo na izbiro serviserja  
 Število odgovorov 

Ocena 1 2 3 4 5 
Povprečna 

ocena 
Lokacija servisa 21 23 35 18 8 2,70 
Delovni čas servisa 7 18 8 61 11 3,48 
Cena storitve 3 12 13 34 43 3,97 
Cena nadomestnih delov in maziv 5 13 19 29 39 3,80 
Kakovost storitev in jamstvo 0 7 3 34 61 4,41 
Korektnost in prijaznost serviserja 0 0 5 34 66 4,58 
Možnost prisotnosti pri izvajanju 
servisa 

15 15 50 10 15 2,95 

Pooblaščen/nepooblaščen 13 21 56 11 4 2,73 
Priporočilo znanca 5 15 30 45 10 3,38 

 
Kakovost storitve in jamstvo za opravljeno storitev ter korektnost in prijaznost 

serviserja sta najpomembnejša dejavnika (ocena 4,41), ki vplivata na izbiro serviserja, 
kar kaže na pomembnost strokovnosti pri odnosih s strankami, saj pri izvajanju storitev 
v bistvu izvajalec »prodaja« samega sebe. Tu gre za pošten odnos do stranke. 

Na drugem in tretjem mestu po pomembnosti sta cena storitve (ocena 3,97) in cena 
nadomestnih delov in maziv (ocena 3,80). Iz analize odgovorov sem razbrala, da je cena 
pomembnejša lastnikom vozil, ki imajo vozila starejša od sedem let, lastniki želijo 
stroške vzdrževanja svojega vozila kar se da zmanjšati. 

Na četrtem mestu je med dejavniki, ki vplivajo na izbiro servisa, delovni čas servisa 
(ocena 3,48), kar kaže na to, da sta prilagodljivost in fleksibilnost servisa pomembna 
dejavnika, saj se vedno bolj kaže potreba, da se delovni čas servisa prilagodi željam 
stranke. 

Ne smem zanemariti priporočil znancev (ocena 3,38), ki podzavestno vplivajo tudi 
na oceno kakovosti storitve. Priporočilo znanca je lahko neke vrste zagotovilo za 
kakovostno opravljeno storitev, saj največkrat ta znanec servisira svoje vozilo na istem 
servisu. Ta dejavnik je na petem mestu po pomembnosti. Iz analize odgovorov sem 
razbrala, da je ta dejavnik bolj pomemben lastnikom vozil, ki svoja vozila servisirajo pri 
nepooblaščenih serviserjih. 

Možnost prisotnosti pri izvajanju servisnih storitev je bolj pomemben lastnikom 
vozil, ki vozila sami popravljajo ali s pomočjo prijateljev. Glede na to, da je ta dejavnik 
šele na šestem mestu (ocena 2,95), menim, da v našem servisu tega ne bomo dovolili 
zaradi motenja pri delu in zaradi varnosti strank samih. 

Med manj pomembne dejavnike izbire serviserja sodi ali je servis pooblaščen ali ni 
(ocena 2,73). Ta dejavnik se je uvrstil na predzadnje mesto, pomembnejši je za lastnike 
vozil, ki so še v garanciji (vozila mlajša od treh let). 

Dejavnik kot je lokacija servisa (ocena 2,70) najmanj vpliva na izbiro servisa. 
Menim, da je lastnikom vozil najpomembnejša kakovost opravljene storitve in zaupanje 
v svojega mehanika. Glede na to, da se servis na vozilu opravlja povprečno dvakrat 
letno, za lastnike vozil lokacija ni pomembna. 

Zaradi ustanovitve avtoservisa me je zanimalo, kakšna naj bi bila sprejemljiva cena 
ure servisne storitve. Analiza odgovorov mi bo v pomoč pri oblikovanju cene ure 
servisne storitve. V anketnem vprašalniku so bili na voljo štirje odgovori. 
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Slika 5.7 Cena ure servisne storitve 

50%
39%

9% 2%

3.500 SIT/uro Med 3.500 in 5.000 SIT/uro
Med 5.000 in 7.000 SIT/uro Drugo  

 
50 % anketirancev meni, da je sprejemljiva cena ure servisne storitve 3.500 tolarjev, 

39 % anketirancev meni, da je sprejemljiva cena ure servisne storitve med 3.500–5.000 
tolarjev, 9 % anketirancev meni, da je sprejemljiva cena ure servisne storitve med 
5.000–7.000 tolarjev.  

Zaradi oblikovanja ugodnih plačilnih pogojev me je zanimalo, ali imajo anketiranci 
pri večjih popravilih vozil možnost plačila na obroke. Z analizo odgovorov sem 
ugotovila, da 36 % anketirancev lahko plača popravilo na obroke, 64 % anketirancev 
nima možnosti plačila na obroke. 

Ker me je zanimalo, ali konkurenčni servisi nudijo svojim strankam nadomestno 
vozilo, ko svoje vozilo pustijo pri njih v popravilu, sem v anketni vprašalnik vključila 
tudi to vprašanje. Ugotovila sem, da predvsem v pooblaščenih servisih nudijo stranki 
nadomestno vozilo v 35 %. V 69 % pa stranka nadomestnega vozila ne dobi. 

Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo (EU) tudi pri nas veljajo določbe, ki jih 
predvideva evropska zakonodaja. Ustanovne določbe EU določajo, da znotraj EU velja 
prost pretok blaga, storitev, ljudi in kapitala v skladu s konkurenčno pravnimi pravili. 
Dogovori, ki nasprotujejo konkurenčno pravnim pravilom po prvem odstavku 81. člena 
Pogodbe EU, so načeloma prepovedani, vendar pa je v tretjem odstavku tega člena dana 
možnost, da se pogodbe, vezane na določeno panogo, izvzamejo iz te pogodbe s tako 
imenovano uredbo o skupinski izjemi. Med temi izjemami je avtomobilska industrija 
oziroma način prodaje in servisiranja avtomobilov. Avtomobilska industrija je izjema 
predvsem z utemeljitvijo, da gre pri avtomobilih za zahteven tehnični izdelek, ki za 
prodajo in servisiranje zahteva usposobljeno tehnično osebje. 

Zaradi tega sem z zadnjim vprašanjem anketnega vprašalnika želela preveriti, ali 
lastniki avtomobilov poznajo to uredbo oziroma ali so že slišali za »Uredbo o 
skupinskih izjemah«. 

Od vseh anketiranih lastnikov vozil jih le 8 % pozna oziroma so že slišali za 
»Uredbo o skupinskih izjemah«, kar 92 % anketirancev pa za odredbo še ni slišalo in ne 
poznajo njenih določb. 
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5.4 Odgovori na hipoteze 
omočjo tržne raziskave sem poskušala preveriti v uvodu postavljene hipoteze. Na 
 rezultatov, ki so podani v analizi sem ugotovila naslednje: 

 
S p

podlagi

rdimo. 

 anketiranih (59%) popravlja svoja vozila pri nepooblaščenih 
serviserjih. 

▪ Hipoteza, ki predvideva, da je primerna cena ure servisne storitve med 5000 SIT 
in 7000 SIT,  je zavrnjena. Raziskava je pokazala, da bi se  le 9% anketiranih 
strinjalo s to ceno. 

▪ Hipoteza, ki predvideva, da večina anketiranih ne bo servisirala vozil, (ki so 
starejša od 3 leta) pri pooblaščenih serviserjih drži. Raziskava je pokazala, da 
64% anketiranih izbira servis pri nepooblaščenih avtomehanikih, zato to 
hipotezo pot

▪ Hipoteza, ki predvideva, da bodo lastniki vozil, ki imajo vozila stara nad tri leta 
servisirali svoja vozila pri nepooblaščenih serviserjih drži, saj je raziskava 
pokazala, da večina
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6 STRATEGIJA TRŽENJA  
Vsako podjetje potrebuje strategijo, ki ji sledi pri nastopanju na trgu ter pri 

poslovnih odločitvah. Podjetja morajo razviti različne trženjske strategije, da bi si 
olajšala prodajo svojih izdelkov in storitev. Vloga in velikost podjetja v določeni panogi 
sta odločilnega pomena za oblikovanje trženjske strategije. 

Trženjska strategija je najpomembnejši sestavni del splošne strategije podjetja. 
Uspešna ali neuspešna trženjska strategija usodno vpliva na razvoj podjetja. Zato sta 
oblikovanje različnih trženjskih strategij in izbira najprimernejše strategije osnova vseh 
trženjskih aktivnosti (Potočnik 2002, 62). 

Slika 6.1 Strategija podjetja kot sestavina ciljev, možnosti in virov podjetja s 
poudarkom na strategiji marketinga 

 
Vir: povzeto po Devetak 2000, 216 

Cilj trženjske strategije je ustvarjanje dolgoročnih konkurenčnih prednosti pred 
tekmeci na trgu z razvojem novih konkurenčnih storitev, osvajanje novih kupcev in 
novih trgov, ustvarjanje ustreznega imidža podjetja in doseganje primernega dobička. 
Na trženjsko strategijo vpliva več dejavnikov, zlasti pa: demografsko in gospodarsko 
okolje, družbeno oziroma družbeno-politično, kulturno, tehnično in tehnološko okolje 
ter plačilna sposobnost. 
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V trženjski strategiji mora biti posebej zajeto vprašanje kakovosti izdelkov in 
storitev. Kupcem je treba ponuditi ustrezne izdelke in storitve ob pravem času in ob 
konkurenčnih prodajnih pogojih. Konkurenčnost na trgu bomo dosegli ne samo z 
odlično kakovostjo, ampak tudi s konkurenčnimi cenami (Devetak 2000, 215). 

6.1 Temeljne strategije za avtomehanične storitve 
Manjši avtoservisi se laže in hitreje prilagajajo spremembam na trgu in novim 

zahtevam odjemalcev, so fleksibilnejši in lahko hkrati zaradi manjšega števila režijskih 
delavcev ponudijo ugodnejše cene svojih storitev in si s tem zagotovijo konkurenčno 
prednost. Seveda za to potrebujejo strokovno usposobljeno osebje, ki avtomehanične 
storitve oziroma servise kakovostno izvaja, obvlada tudi diferenciranje storitev in je 
sposobno ustvarjati in izvajati nove programe. Serviserji kot izvajalci avtomehaničnih 
storitev upoštevajo velikost in strukturo voznega parka ter območja potencialnega trga 
oziroma servisnih strank že pred začetkom poslovanja pri planiranju avtomehanične 
delavnice, glede na načrtovano prodajo in tržni delež. Načrtovana cena avtomehaničnih 
storitev se določi na podlagi stroškov dela, stroškov vzdrževanja objektov, stroškov 
potrošnega materiala in podobno. Izvajalci se morajo osredotočiti na znižanje stroškov 
in določiti marketinški načrt sredstev za začetek poslovanja. Dolgoročni načrt mora 
vsekakor vsebovati možnosti za razvoj in razširitev avtomehanične delavnice, kakor 
tudi palete storitev, kar se lahko določiti samo z natančnim planiranjem, opredeljenimi 
cilji in strategijo trženja. 

V podjetju v ustanavljanju smo si zadali nekaj strateških ciljev: 

▪ prijazen in pošten odnos do strank, 
▪ avtomehanične storitve bodo kakovostno opravljene in za svoje delo bomo dali 

jamstvo, 
▪ držali se bomo dogovorjenih rokov, 
▪ pri večjih popravilih bomo strankam  omogočili plačilo na več obrokov,  
▪ z dobavitelji nadomestnih delov se bomo dogovorili o podaljšanju plačilnega 

roka, 
▪ strankam bomo nudili nadomestno vozilo, 
▪ strankam bomo dali na izbiro, katere nadomestne dele vgradimo v vozilo 

(originalne/drugo), 
▪ delovni čas bomo prilagodili potrebam strank, 
▪ stalno se bomo izobraževali na svojem delovnem področju in sledili novim 

tehnološkim spremembam, 
▪ skrbeli bomo za okolje, kar pomeni, da bomo skrbeli za pravilno skladiščenje in 

odvoz odpadnih olj, odpadne hladilne tekočine in oljnih čistilcev, 
▪ skrbeli bomo za varnost in udobje strank, ki bodo v avtomehanični delavnici 

čakale na opravljeno storitev,  
▪ povezali se bomo v podjetniško mrežo z avtokleparji, avto električarji in 

avtoličarji,  
▪ strankam bomo nudili tudi pomoč na cesti,  
▪ skrbeli bomo za zadovoljstvo strank, da se bodo k nam vračale,  
▪ imeli bomo pošten odnos tudi do dobaviteljev nadomestnih delov. 

V Sloveniji je od 1. oktobra 2005 v veljavi Uredba o skupinskih izjemah, ki zaradi 
zagotavljanja učinkovite konkurence določa, da je proizvajalčeva oziroma zastopnikova 
dolžnost, da omogoči vsem serviserjem, ki imajo interes za servisiranje vozil njihove 
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blagovne znamke, popoln dostop do tehničnih informacij, diagnostičnih naprav in ostale 
opreme ter specialnega orodja vključujoč programsko opremo in potrebna šolanja za 
izvedbo popravil in vzdrževanja vozil. Tehnično pomoč mora nuditi istočasno ter pod 
enakimi pogoji vsem zainteresiranim serviserjem. 

Glede na to Uredbo bomo v avtoservisu lahko servisirali različne znamke vozil, kar 
nam bo omogočalo hitrejši razvoj. 

6.2 Proces strateškega načrtovanja 

Oblikovanje trženjskih strategij je osrednji del procesa strateškega načrtovanja. Po 
Kotlerju (1998, 43) je strateško načrtovanje upravljalno vodstveni proces razvijanja in 
vzdrževanja življenjske sposobnosti podjetja za doseganje ciljev v okolju, ki ga obdaja. 
Sam proces strateškega načrtovanja poteka običajno od podjetniškega poslanstva, ciljev 
in nalog podjetja ter podjetniškega načrta do predvidenih in načrtovanih novih poslov 
podjetja. Poudarimo, da je strateško načrtovanje pomembno pri oblikovanju strateških 
povezav med možnostmi podjetja in zastavljenimi cilji, ki mora temeljiti na trženjski 
zasnovi. Za izvajanje trženjskih aktivnosti sta potrebna usklajeno delo in timski pristop, 
navesti pa je treba tudi prednostne naloge in določiti, kdo je nosilec in odgovorne za 
določeno nalogo. Pri procesu strateškega načrtovanja je predvsem pomembno, da 
uresničujemo cilje podjetja. Tu so najpomembnejši kupci oziroma uporabniki storitev 
(Devetak 2000, 221–224). 

V avtoservisu v ustanavljanju načrtujemo, da bomo poleg splošnih vzdrževanj in 
popravil vozil v naslednjih letih strankam ponudili tudi celotno pripravo vozila na 
tehnični pregled, avtodiagnostiko, prodajo rabljenih in novih vozil različnih znamk, 
možnost sklepanja avtomobilskih zavarovanj, športno predelavo vozil, popravilo in 
servisiranje koles z motorjem, kasneje tudi motornih koles, popravilo in polnjenje 
klimatskih naprav in prodajo neoriginalnih nadomestnih delov različnih dobaviteljev za 
osebna in tovorna vozila ter kolesa z motorjem. 

Za vso načrtovano novo ponudbo se bo treba stalno izobraževati, slediti trendom 
razvoja tehnologije in tudi zakonodaje. Načrtujem, da bo sin poleg znanja s področja 
avtomehanike osvojil tudi znanja mehanotronike, ker naj bi on prevzel naloge iz 
avtodiagnostike. Sama bom prevzela prodajo rabljenih in novih vozil, prodajo 
nadomestnih delov in sklepanje avtomobilskih zavarovanj.  

6.3 SWOT analiza 
S SWOT analizo (začetnice angleških besed strengths, weaknesses, opportunities in 

threats) razčlenimo in prikažemo prednosti, slabosti, priložnosti in grožnje v določenem 
podjetju. Bistvo SWOT analize je v tem, da ovrednotimo in temeljito analiziramo stanje 
na tržišču ter informacije, ki se nanašajo na preteklo, sedanje in prihodnje obdobje 
(Devetak 199, 152). Prednost podjetja predstavljajo notranje sposobnosti, s katerimi 
razpolaga v primerjavi s tekmeci ter povečuje njegovo konkurenčno sposobnost. 
Slabosti pa so tiste lastnosti, ki zmanjšujejo njegovo konkurenčno prednost in možnosti 
za uspešno opravljanje poslov. Izrazita slabost SWOT analize se skriva v velikem 
vplivu subjektivne ocene vodstva podjetja. Končni rezultat analize je v marsičem 
odvisen od strokovnosti, poznavanja problematike in objektivnosti analitika. Kljub temu 
ostaja SWOT analiza ena temeljnih in zelo pogosto uporabljenih metod pri celoviti in 
kompleksni analizi podjetja. 

Najpomembnejši dejavniki analize za strategijo trženja avtomehaničnih storitev so: 
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▪ notranje okolje – sestavljajo notranje prednosti in slabosti, 
▪ zunanje okolje – sestavljajo zunanji izzivi in zunanje nevarnosti. 

Tabela 6.1 SWOT analiza 

 PREDNOSTI SLABOSTI 
- neustrezni finančni viri in šibak denarni 

tok 
- stroškovna prednost 

N
O

TR
A

N
JE

 O
K

O
LJ

E - zavzetost delavcev za stalnim 
napredkom - pomanjkanje sodobnih delovnih 

sredstev in opreme - zavzetost delavcev za izobraževanje 
-  premajhni delovni prostori - kvaliteta storitev 
- pomanjkanje sredstev za oglaševanje in 

pospeševanje prodaje 
- dolgoletne izkušnje pri popravilu vozil 
- znanja komuniciranja s strankami 

 - oprema in specialno orodje 
 

 NEVARNOSTI IZZIVI 
- novi izdelki in tržne niše ( novi modeli 

…) 
- nizka rast tržišča 
- večja pogajalska moč odjemalcev in 

dobaviteljev - nove storitve ( specializirane servisne 
storitve – popravila vetrobranskih 
stekel, zatemnitev avtomobilskih stekel 
s folijo) 

- vstop novih konkurentov 

ZU
N

A
N

JE
 O

K
O

LJ
E 

- neugodne socialne in demografske 
spremembe 

- ugodne socialne in demografske 
spremembe 

- nove tehnologije 
- prodor avtomobilov s hibridnimi 

motorji - možnost za vključitev v pooblaščen 
servis, kot njihov podizvajalec - negativni ekonomski cikel 

- širitev nabora storitev (vse na enem 
mestu) 

 

 

Vir:lastna zamisel 

SWOT analizo mora podjetje izvajati v vsakdanjem poslovanju ter svoje poslovanje 
prilagoditi rezultatom analize v smislu postavljene trženjske strategije. 
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7 ZAKLJUČKI IN PRIPOROČILA 
Za storitve velja, da niso zgolj prodajne transakcije, ampak proces, v katerem je 

znanje in strokovnost izvajalca storitve odločujoča za rezultat, torej raven 
porabnikovega zadovoljstva. Tudi pri izvajanju avtomehaničnih storitev velja, da so 
usposobljenost, znanje, vedenje in komunikacijske sposobnosti izvajalca storitve 
najpomembnejše. 

V diplomski nalogi sem poskušala ugotoviti, kakšne so želje in potrebe strank v 
avtoservisu, kako njihove potrebe čim bolj zadovoljiti in s tem obdržati njihovo 
zaupanje in si s pomočjo njihovih priporočil pridobiti nove stranke ter s tem povečati 
prodajo. To bo vplivalo na razvoj družinskega podjetja, kjer bomo člani družine imeli 
svoje nove zaposlitve in podjetje prenesli na otroke in vnuke. 

V diplomski nalogi sem proučila praktične možnosti trženja avtomehaničnih 
storitev. V zgoščeni obliki sem predstavila osnovno dejavnost. Posebno pozornost sem 
namenila trženjskemu spletu 7 P za storitve in strategiji trženja. Pogoj uspeha je v 
prilagajanju trgu na področju trženja avtomehaničnih storitev. 

Glede na to, da je podjetje šele v ustanavljanju, sem izvedla tržno raziskavo. S tržno 
raziskavo sem želela ugotoviti, kateri so dejavniki, ki vplivajo na uspešno delovanje 
avtoservisa in mu zagotovijo nadaljnji razvoj.  

Smoter in cilj diplomske naloge je, da pravočasno proučim sedanjo konkurenco na 
področju avtomehaničnih storitev in oblikujem ustrezno strategijo za obvladovanje 
sedanje in bodoče konkurence, da s tem zagotovim ustrezno število odjemalcev in 
njihovo zadovoljstvo s storitvami obravnavane organizacije. Bistvo uspeha pri trženju 
avtomehaničnih storitev je v tem, da na osnovi ugotovljenih potreb oziroma plačilno 
sposobnega povpraševanja oblikujemo, izvajamo, razvijamo in prodajamo tiste storitve, 
s katerimi zadovoljimo odjemalce. 

Z analizo tržne raziskave sem v diplomski nalogi prišla do dejstva, da je za 
odjemalce avtomehaničnih storitev bistvena kakovost storitve in jamstvo na storitev. 
Odjemalce pa si izvajalci najlažje pridobijo in jih obdržijo s prijaznim odnosom in 
korektnostjo.  

Obravnavani organizaciji priporočam, da skrbi za kakovost izvajanja storitev in 
skrbi za »osebni« odnos s svojimi strankami. Cene storitev naj ne bodo previsoke. 
Strankam je treba ponuditi na izbiro, katere nadomestne dele se vgradi v njihovo vozilo, 
in jim predstaviti cenovno razliko med originalnimi in neoriginalnimi nadomestnimi 
deli. Pri večjih popravilih naj bi bilo možno  tudi plačilo na obroke, zato je treba v 
podjetju predvideti določena sredstva. Dokler v podjetju ni vozila, ki bi bilo namenjeno 
izključno kot nadomestno vozilo, je priporočljivo stranki ponuditi svoje vozilo. 

V avtomobilski industriji se razvijajo vedno nove tehnologije, na trg prihajajo vedno 
bolj tehnično in tehnološko dovršeni avtomobili, za njihova popravila in servisiranje se 
je treba stalno izobraževati. Obravnavani organizaciji svetujem, da nameni del sredstev 
za izobraževanje svojega osebja, ker izobraženo osebje predstavlja možnost razvoja 
organizacije. 

Zgolj izvajanje avtomehaničnih storitev ni dovolj le volja, izvajalec mora pri tem 
poznati tehnične lastnosti vozila, pa tudi osebnostne lastnosti lastnika vozila z vsemi 
njegovimi posebnostmi in potrebami. 

 

 43





LITERATURA 
Biloslavo, Roberto. 1999. Metode in modeli za management. Koper: Visoka šola za 

management. 

Cohen, A. William. The practice of marketing management (analysis, planning and 
implementation). New York: Macmillan Publishing Company. 

Devetak, Gabrijel. 1999. Temelji trženja in trženjska zasnova podjetja. Koper: Visoka 
šola za management. 

Devetak, Gabrijel. 2000. Evropski marketing storitev. Kranj: Moderna organizacija. 

Devetak, Gabrijel in Goran Vukovič. 2002. Marketing izobraževalnih storitev. Kranj: 
Moderna organizacija. 

Habič, Darja in Tanja Ušaj Hvalič. 2000. Osnove trženja. Ljubljana: I&S Aladin. 

Hrastelj, Tone. 1995. Podjetniški izzivi mednarodnega poslovanja. Ljubljana: 
Gospodarski vestnik. 

Kavčič, Bogdan. 1994. Organizacijska kultura. Radovljica: Didakta. 

Kotler, Philip. 2004. Management trženja. Ljubljana: GV Založba. 

Kotler, Philip. 1996. Trženjsko upravljanje. Ljubljana: Slovenska knjiga. 

Lorbek, Franc. 1991. Komuniciranje v mednarodnem trženju. Ljubljana: Tangram. 

Mandič, Tijana. 1998. Komunikologija: psihologija komunikacije. Ljubljana: Glotta 
Nova. 

McGaulley, Michael T. 2000. Prodajne poti. Lesce: Oziris. 

Možina, Stane, Mitja Tavčar in Ana Kneževič. 1995. Poslovno komuniciranje. Maribor: 
Obzorja 

Tavčar, Mitja, Danijel Pučko, Štefan Ivanko, Bogdan Lipičnik, Jože Gričar, Leon 
Repovž, Andrej Vizjak, Aleš Vahčič, Veljko Rus in Rado Bohinc. 1994. 
Management. Radovljica: Didakta. 

Osredečki, Eduard. 1994. Nova kultura poslovnega komuniciranja. Zagreb: Oziris. 

Osredečki, Eduard. 1990. Sodobni bonton. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

Potočnik, Vekoslav. 2002. Nabavno poslovanje. Ljubljana: Ekonomska fakulteta. 

Potočnik, Vekoslav. 2000. Trženje storitev. Ljubljana: Gospodarski vestnik. 

Poročnik, Vekoslav. 2002. Trženje. Novo mesto: Visoka šola za upravljanje in 
poslovanje.  

Potočnik, Vekoslav. 2004. Trženje storitev s primeri iz prakse. Ljubljana: GV Založba. 

Starman, Danijel. 1996. Tržno komuniciranje–- izbrana poglavja. Ljubljana: 
Ekonomska fakulteta. 

Tavčar, Mitja. 1996. Uspešna prodaja je ključ do uspeha. Ljubljana: Novi Forum. 

Tavčar, Mitja. 1997. Strategija trženja. Koper: Visoka šola za management. 

 45



Tavčar, Mitja. 2000. Kulture, etika in olika managementa: skripta. Kranj: Moderna 
organizacija. 

Tavčar, Mitja et al. 1996. Sodobni marketing. Ljubljana: GEA College. 

Tracy, Brian. 1997. Vrhunske prodajne strategije. Bled: Vernar consulting. 

VIRI 
http://www.svarog.org/ekonomija/trzno_komuniciranje.php (11. april 2006). 

KIA Motors. 1995. Clarus training manual. Seul: KIA motors. 

Cimos Citroen. 2005. Kako prodati C5. Interno gradivo, Cimos Citroen. 

www.avtodata.si (5. april 2006). 

www.filtravto.com (8. april 2006). 

www.tapos.si (14. april 2006). 

www.porsche.si (20. april 2006). 

Uredba o skupinskih izjemah. 2002. št. 69. http://www.uradni-list.si (1. 5. 2006). 

 

 46

http://www.svarog.org/ekonomija/trzno_komuniciranje.php%20(11
http://www.uradni-list.si/


PRILOGE 
Priloga 1 Anketni vprašalnik 
 

 47





PRILOGA 1 

ANKETNI VPRAŠALNIK 
Spoštovani 

Pred vami je anketa, ki je nastala v okviru diplomskega dela Trženje avtomehaničnih storitev na 
Fakulteti za management v Kopru. Prosim vas, da odgovorite na spodnja vprašanja. Anketa je 
anonimna, zbrani odgovori pa bodo služili izključno za izdelavo diplomskega dela. 

 

1. Starost (vpišite): ____________ 

2. Spol (označite): 

 Moški  Ženska 

3. Trenutni status (obkrožite):  

 Študent  
 Zaposlen  

 Brez zaposlitve  
 Upokojenec 

4. Končana stopnja izobrazba(obkrožite): 

 Osnovna šola  
 Poklicna šola  
 Srednja šola  
 Visoka šola  

 Univerza  
 Magisterij  
 Doktorat 

5. Dohodek gospodinjstva (obkrožite): 

 Do 120.000 SIT 
 Od 120.000–240.000 SIT  
 Od 240.000–360.000 SIT 
 Od 360.000–480.000 SIT 

 Nad 480.000 SIT  
 Ne želim povedati 
 Ne vem 

6. Koliko članov šteje vaše gospodinjstvo (vpišite): __________ 

7. Koliko vozil imate v gospodinjstvu (vpišite): ______________ 

8. Starost vašega vozila (obkrožite):  

 Do 3 leta  Med 3–7 let  Več kot 7 let 

9. Kje servisirate svoje vozilo (obkrožite): 

 Pri pooblaščenem serviserju 
 Pri nepooblaščenem serviserju 

 Sam 
 Drugo ________________ 

10. Ali so nadomestni deli, s katerimi vaš serviser servisira vaše vozilo (obkrožite, možnih je več 
odgovorov): 

 Originalni 
 Niso originalni  
 Ustrezne kvalitete 

 Rabljeni  
 Drugo ________________ 

 



11. Ali je za vas pomembno, da vam serviser ponudi na izbiro različne nadomestne dele in vam 
prepusti izbiro (obkrožite):  

 Da   Ne 

12. Določite pomembnost dejavnikov, ki vplivajo na izbiro avtoservisa (obkrožite)  

sploh ne vpliva(1) zelo vpliva(5) 
 

Lokacija servisa 1 2 3 4 5 
Delovni čas servisa 1 2 3 4 5 
Cena storitve 1 2 3 4 5 
Cena nadomestnih delov in maziv 1 2 3 4 5 
Kakovost storitev in garancija 1 2 3 4 5 
Korektnost in prijaznost serviserja 1 2 3 4 5 
Možnost prisotnosti pri izvajanju servisa 1 2 3 4 5 
Pooblaščen/nepooblaščen serviser 1 2 3 4 5 
Priporočilo znanca 1 2 3 4 5 

 

13. Kakšna se vam zdi sprejemljiva cena ure servisne storitve (obkrožite): 

 3500 SIT/uro  
 Med 3500 in 5000 SIT/uro 

 Med 5000 in 7000 SIT/uro 
 Drugo _________________ 

14. Ali vam vaš serviser omogoča plačilo na več obrokov pri večjih popravilih vozila (obkrožite)? 

 Da  Ne 

15. Ali vam vaš serviser nudi nadomestno vozilo v času popravila vašega vozila (obkrožite)? 

 Da  Ne  Drugo _______ 

16. Ali poznate / ste že slišali za »Uredbo o skupinskih izjemah« (obkrožite)?  

 Da  Ne 
 
 
Še enkrat se vam zahvaljujem za vaš čas in potrpežljivost, ki ste ga namenili izpolnjevanju 

anketnega vprašalnika.  
 
 
 Andreja Vrhovnik 
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