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POVZETEK 

V zaključni projektni nalogi smo proučevali, kako naj trgovine z izboljšanjem osebne prodaje 

dosegajo oziroma presegajo tedenske in mesečne zastavljene cilje. V ta namen smo izvedli 

kvantitativno raziskavo, in sicer je anketni vprašalnik izpolnilo sto obiskovalcev trgovskega 

središča Qlandia Nova Gorica. Ob analizi rezultatov smo ugotovili, da je za kupce zelo 

pomemben prvi vtis, ki ga pri vstopu v trgovini doţivi kupec. Ta je v prvi vrsti povezan z 

urejenostjo trgovine, pa tudi z urejenostjo prodajalcev. Za uspešno prodajo oblačil je 

pomembno tudi, da kupci lahko blago vrnejo ali reklamirajo ter da so prodajalci dovolj 

usposobljeni, da jim znajo pri nakupu svetovati. Za dobro prodajo morajo prodajalci poznati 

veščine verbalnega in neverbalnega komuniciranja.  

Ključne besede: oblačila, osebna prodaja, urejenost prodajalca, vračilo blaga, urejenost 

trgovine. 

SUMMARY 

Subject of this bachelor thesis is, how to achieve or exceed weekly and monthly sales goals 

by improving personal selling. For this purpose, we conducted quantitative research by 

surveying 100 visitors of shopping centre Qlandia in Nova Gorica. Analysis of survey data 

showed, that first impression when entering a shop is very important for buyers. This is 

connected with orderly shop environment and employee’s appearance. To sell clothes 

successfully, competent staff is important and the fact that customers can return or change the 

purchased items. Verbal and non-verbal communication skills are also essential in improving 

sales results. 

Keywords: clothing, personal selling, employee’s appearance, product return, orderly shop 

environment. 
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1 UVOD  

Zadovoljstvo kupcev in s tem uspešna prodaja so za vsako podjetje izjemnega pomena, saj 

vpliva na dobiček poslovanja in s tem omogoča tako dolgoročno poslovanje kot tudi 

konkurenčnost na trgu. Zadovoljen kupec ostane zvest, ob tem pa z »ustnim izročilom« 

opravlja najdragocenejše oglaševanje za podjetje, s katerim privablja nove kupce. Ob tem je 

zelo pomemben prvi vtis, ki ga ob prodaji, pa četudi gre zgolj za opazovanje, pridobi kupec. 

Dober prodajalec namreč razume, kakšne so potrebe in ţelje kupca, in se zna temu prilagoditi.  

1.1 Opredelitev problema 

V današnjem času postaja prodaja eno najzahtevnejših področij delovanja. Ukvarjanje s kupci 

je dandanes zelo zahtevno in odgovorno delo, saj kupci od prodajalcev pričakujejo, da bodo 

potrpeţljivi, natančni, prijazni in zbrani pri svojem delu, morajo se prilagajati tudi potrebam 

in ţeljam kupcev. Zadovoljstvo kupcev je ključnega pomena, zato je prodaja eden izmed 

najpomembnejših procesov v podjetju. Kupčevo zadovoljstvo se izkaţe pri dobičku podjetja 

ter njegovem dolgoročnemu obstoju na trg. Uspešna prodaja se v podjetju začne, ko se kupec 

počuti dobrodošlega, ostane zvest dalj časa, kupi več izdelkov, saj je z njimi zadovoljen, širi 

svoje zadovoljstvo in tako privabi tudi druge kupce. Da bi razumeli potrebe kupcev, se morajo 

prodajalci vţiveti v njihovo koţo. Prvi vtis, s katerim se kupec sreča, je zelo pomemben, saj 

vpliva na njegovo odločitev, ali bo izdelek kupil. 

Prodaja je proces, ki poteka med prodajalcem in kupcem, v katerem prodajalec prepriča 

potencialnega kupca, da kupi izdelek ali storitev. Za nadaljnjo medsebojno korist mora 

prodajalec zadovoljiti kupčeve ţelje in potrebe. Prodaja zaključuje poslovni proces, kar 

pomeni, da podjetja na trgu spreminjajo svoje izdelke oz. storitve v denar. Prodajni managerji 

morajo uporabiti različne strategije, ki bi pripomogle k učinkovitejšemu in uspešnejšemu 

izvajanju prodajne funkcije (Grlica 2010, 7). 

Ko poteka prodaja, je zelo pomembno, da kupec začuti prodajalčevo odkritost in prijaznost, 

začuti profesionalnost in se zaveda, da prodajalec ni samo eden izmed tistih, ki ga zanima, da 

izdelek proda, ampak mu je pomembno tudi to, da je stranka zadovoljna ter da se bo stranka 

ponovno vrnila v njegovo prodajalno. Kupec mora, ko vstopi v prodajalno, čutiti dobrodošlico 

prodajalca, začutiti mora, da je v prijateljskih odnosih z njim, saj bo le tako rade volje opravil 

nakup.  

Osnovni obravnavani problem naloge je, kako naj trgovine z izboljšanjem osebne prodaje 

pripomorejo k doseganju dnevnih/mesečnih načrtov v trgovini ter na ta način pospešijo 

prodajo, s tem pa ustvarijo in povečajo dobiček ter zagotovijo zadovoljstvo potrošnikov.  
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1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Namen zaključne projektne naloge je proučiti osebno prodajo v trgovini z oblačili in podati 

predloge za njeno izboljšanje. 

Cilji naloge so: 

‒ proučiti domačo in tujo literaturo s področja obravnavanega problema, 

‒ opredeliti osebno prodajo glede odnosa in pristopa do strank, 

‒ raziskati, kako postati uspešen prodajalec v trgovini z oblačili, 

‒ ugotoviti, kakšen odnos in pristop si stranke ţelijo, ko vstopijo v trgovino, 

‒ glede na pridobljene rezultate raziskave izdelati predloge za izboljšanje odnosa do strank 

v trgovini. 

Na osnovi tega smo zastavili naslednje hipoteze, ki smo jih z raziskovalnim delom potrdili ali 

ovrgli:  

‒ H1: Anketirancem je pri osebnem nakupovanju zelo pomemben prvi vtis pri vstopu v 

trgovino. 

‒ H2: Anketiranci trgovino priporočajo prijateljem, kadar so z nakupom zadovoljni. 

‒ H3: Pri osebnem nakupovanju oblačil je svetovanje pomembno. 

‒ H4: Pomemben razlog za ponoven obisk prodajalne so plačilni pogoji in ugodne cene.  

‒ H5: Pri nakupu oblačil je urejenost prodajalca pomembna.  

1.3 Metodologija 

Zaključna projektna naloga vsebuje teoretični in empirični del. V prvem delu smo s 

kvalitativno metodo analiziranja zbirali sekundarne vire. Osredotočili smo se na strokovno 

literaturo, knjige, članke, učbenike in raziskave s področja prodaje, ki smo jo analizirali, 

povzemali in primerjali.  

V drugem delu, ki je empirični, smo za doseganje ciljev izbrali metodo pisnega anketiranja. 

Podatke smo pridobili s pomočjo namenskega vprašalnika, ki smo ga razdelili v 

nakupovalnem središču Qlandia v Novi Gorici. Odgovore smo analizirali in rezultate prikazali 

s pomočjo grafov in preglednic. 

1.4 Predpostavke in omejitve 

Podjetja se zavedajo, da je na trgu veliko konkurence in morajo za svoj uspeh pridobiti 

stranke, ki se bodo vračale ter ustvarjale dobiček v njihovi poslovalnici. Pri pridobitvi strank 

morajo podjetja upoštevati ţelje in potrebe odjemalcev. Da bi zaposleni v poslovalnici 

pridobili čim več zvestih strank, predpostavljamo, da morajo izboljšati odnos in pristop do 

strank.  
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V raziskavi so sodelovale polnoletne osebe. Pri tem bi lahko naleteli na oviro, ki bi se 

pokazala s podajanjem neresničnih podatkov. 
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2 TRGOVINA 

Trgovina pomeni, da se blago ponudi za drugo blago ali pa za denar, saj govorimo o trgovini 

takrat, kadar ponujanje in posredovanje blaga predstavlja dejavnost nekega podjetja, ki ob 

tem, da blago prodaja in nabavlja, tega ne spreminja (Wikipedija 2017). Poznamo trgovino na 

drobno in trgovino na debelo, pri čemer je slednje opredeljeno kot na eni strani nakup blaga in 

na drugi strani ponovna prodaja pravnim osebam, ki blago bodisi potrebujejo za opravljanje 

svoje dejavnosti bodisi za pridobitno dejavnost. Trgovina na drobno pa pomeni nakup blaga 

in nato nadaljnja prodaja blaga kupcem (Lunder 2017, 3).  

Poznamo dva pomena trgovanja, kadar je trgovanje opredeljeno v oţjem pomenu, ga 

razumemo kot poslovno funkcijo, ki omogoča, da se proizvodi ali storitve spreminjajo v 

denar. S širšim smislom pa zajamemo gibanje blaga, in sicer od same proizvodnje in potem 

do prodaje (Grlica 2010, 7). 

2.1 Koraki nakupe in prodaje 

Večina nakupov oziroma prodaje izdelka po Skok (2012, 35) poteka v treh korakih: 

‒ Prednakupna stopnja. To je stopnja, ko kupec oblikuje predstavo o tem, kaj ţeli kupiti. 

Kako dolga je ta stopnja, je odvisno tudi od tega, kako drag bo nakup. Kupec torej najprej 

razmišlja, ali blago, izdelek, storitev … potrebuje, nato osebno ali s pomočjo spleta, 

prijateljev … zbira podatke in nazadnje naredi še načrt nakupa, ki zajema, kdaj bo izdelek 

kupil in kako bo izvedel nakup.  

‒ Nakupna stopnja. To je ţe stopnja, ko se po odločanju in zbiranju podatkov odpravimo v 

določeno trgovino, da bi nakup izvedli. Trgovino izberemo na osnovi cene, plačilnih 

pogojev ali prodajnega osebja. Kadar kupujemo izdelke za vsakdanjo porabo, to 

naredimo rutinsko, ob tem pa kupimo tudi izdelke, ki so nas zaradi embalaţe, novosti … 

pritegnili, pa jih v bistvu sploh ne potrebujemo.  

‒ Stopnja po nakupu. Če kupec doma ugotovi pomanjkljivosti na izdelku, se vrne v 

trgovino in seveda ţeli izdelek zamenjati. Ta stopnja torej traja tako dolgo, da izdelek 

zadovolji kupčeva pričakovanja. 

»Prvi korak do uspešne prodaje je usmerjenost na nišno ponudbo. Le tako boste lahko 

premagali svoje tekmece.« (Šubic 2014) Avtor dodaja tudi, da se v Sloveniji o prodaji ne učiš 

na fakulteti, ampak pri samem delu, in da v Sloveniji primanjkuje dobrih mentorjev. Kljub 

temu navaja štiri korake, ki pripomorejo do uspešne prodaje: 

‒ Biti prvi v trţni niši. Kadar je na majhnem trgu veliko podjetij, ki trţijo enak izdelek, te 

kupci teţko opazijo. Zato je pomembno poiskati trţno nišo, saj si na trgu bolj opazen. 

Omogoča tudi, da izdelek ali storitev bolj izpopolniš in dodano vrednost kupcem 

predstaviš s t. i. svetovalno prodajo. Ob tem je zelo pomembno, da se prodajalec zaveda 

prisotnosti konkurence in se razvija in širi ter ne ostaja na osvojenih lovorikah.  
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‒ Prodaja po korakih. Zelo pomembno je, da prodajalec ni nasilen, ampak prodaja po 

korakih, kar pomeni, da kupcu prisluhne, pozna njegove ţelje in potrebe in mu nato z ne 

preveč opisa ponudi primeren izdelek ali storitev. Ko pride v pogovoru do odprte 

diskusije, potem lahko prodajalec ponudi svoj izdelek in tudi argumentira, zakaj ga 

priporoča.  

‒ Ločevanje vrste prodaje. Zelo pomembno je, da prodajalec prepozna in pozna razliko 

med pridobitvijo novih kupcev in med tem, kako zadrţati stare kupce, ki so hvaleţni in 

ob zadovoljstvu nakupa sami naredijo reklamo določenemu izdelku, trgovini … Teţje je 

pripeljati in obdrţati nove kupce, zato moramo biti pri tem zelo previdni. »Tudi če je v 

podjetju le en prodajnik, naj meri, koliko časa in denarja porabi za obdelovanje starih 

kupcev in koliko za iskanje novih.« (Šubic 2014) 

‒ Prodaja v tujino in iz nje. Treba je biti previden, ko se sklepajo partnerstva. Prav tako je 

treba razmisliti, ali izdelek, ki ga uvaţamo/izvaţamo, ţe ni na trgu in kolikšen del trga je 

ţe zavzel.  

Vse prepogosto so prodajalci prepričani, da je obnašanje kupcev naključno, kar naj bi 

pomenilo, da pride do nakupa, kadar je izdelek kupcu všeč, sicer pa ne. To je le en segment 

nakupa, ki ga po Krumpačniku (2017) sestavljajo tudi: 

‒ prepoznavanje problema – kupec ţeli kupiti določen izdelek, prodajalec pa mora ob tem 

prepoznati moţnost za prodajo;  

‒ iskanje informacij – kupec o izdelku s pomočjo različnih medijev išče informacije; 

‒ ocena alternativ; 

‒ nakupna odločitev – treba je vedeti, da lahko najmanjše podrobnosti odločijo, da se kupec 

odloči za nakup, zato je treba biti pri prodajanju pozoren tudi na najmanjše podrobnosti;  

‒ nakup;  

‒ ponakupna odločitev – vrednotenje odločitve kupce, od česar je odvisno, ali je bil nakup 

opravljen dobro ali ne in ali se bo v posamezno trgovino še vrnil (Valicon b. l.).  

2.2 Pristopi do odjemalca 

Na prodajo se uspešni prodajalci tudi pripravijo. Dober prodajalec ve, da mora reči to, kar 

meni, da kupec ţeli slišati. Zelo pomemben je prvi stik med kupcem in prodajalcem, kar je po 

mnenju Mihaljčiča (2006, 75) odvisno od pozdrava in neverbalnega komuniciranja. Kadar 

komunikacija steče in je obojestranska, hitro pride do sporazuma. Lahko pa se kupec odzove 

zelo negativno, kar je lahko za prodajalca zelo stresno, saj se mora kupcu prilagajati, četudi je 

do njega ţaljiv.  

Z ustreznimi vprašanji prodajalec od kupca izve, kaj je ţeli kupiti. Potem je zelo pomembno, 

kako prodajalec kupcu predstavi blago, saj ne sme prikazati ne preveč in ne premalo. 

Pomembno je, da doseţe, da si kupec izdelek ogleda, kar pomeni, da ga otipa, preizkusi ter da 

nato kupca še prepriča, da izdelek ustreza njegovim potrebam (Skok 2012, 37). 
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Zelo pomemben je torej prodajni razgovor, katerega faze so prikazane na spodnji sliki 1. 

 

Slika 1: Faze prodajnega razgovora 

Vir: Skok 2012, 36. 

Kot je razvidno iz slike, sta pomembni tako prodaja kot predstavitev izdelka, da pride do 

sklenitve prodaje, ki nato lahko pripelje tudi do dodatne prodaje.  

2.3 Zaključek prodaje 

Zelo pomembo je, da je prodajalec dovolj spreten v komuniciranju in da predvidi, kdaj je 

dovolj dober trenutek, da pride do zaključka prodaje. Prodajalec mora ugotoviti, ali kupec 

misli izdelek res kupiti ali pa le razmišlja, da bi izdelek morda bil zanj primeren. Prodaja se 

lahko zaključi na več načinov, in sicer je lahko t. i. poskusni zaključek, prodajalec lahko 

omeji izdelke na dva oziroma na tri, seštevajo se prodajni argumenti, postavljajo se vprašanja 

o nakupu, lahko se ugodi zahtevi kupca (na primer po zniţanju cene …) (Mihaljčič 2006, 79; 

Skok 2012, 37).  

»Uspešni prodajalci so zelo vztrajni in potrpeţljivi. Če je poslovni partner še vedno v dvomu 

za sklenitev posla, mu prodajalec poskuša predstaviti še dodatne argumente. Primerno je 

kupcu predlagati poskusno naročilo, da se bo lahko neobvezno prepričal o kakovosti in 

koristih izdelka.« (Šenk Ileršič 2010, 101) 

Ko se kupec odloči za nakup določenega izdelka, ga prodajalec ne sme zmesti z novimi 

izdelki ali dodatnimi informacijami, saj lahko doseţe le to, da se kupec za nakup ne bo 

odločil. Pomembno je, da opazi, da se je kupec odločil pravilno in ga zato tudi pohvali. 

Izdelek primerno zavijemo in izdamo račun. Ob tem je pomembno, da se primerno 

poslovimo, saj se bo zadovoljen kupec vrnil. Tudi če prodajalec ni ničesar prodal, se od kupca 

primerno poslovi (Skok 2012, 38).  
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3 PRODAJA 

»Prodaja je ponujanje uporabnih vrednosti različnih pojavnih oblik izdelkov strankam in 

hkrati povpraševanje po protivrednostih, ki jih stranke ponujajo v zameno.« (Iršič in Snoj 

2017, 5) Prodaja je torej neka vrsta menjava stvari ali dobrin. Prodaja, tako kot mnoge druge 

dejavnosti, ima po Iršič in Snoj (2017, 5) dva cilja, in sicer je prvi cilj po njunem mnenju 

pridobivanje novih strank in ohranjanje starih, drugi pa razvijanje ponudbe, ki bo na eni strani 

zadostila merilom podjetja, ki se ukvarja s prodajo, in na drugi strani strank, ki se odločijo za 

nakup izdelka ali dobrine. Prodaja torej ţeli, da se povpraševanje po nekem izdelku poveča ali 

pa da vsaj zanimanje zanj ne upade. 

Prodaja je za podjetja, ki se s tovrstno dejavnostjo ukvarjajo, zelo pomembna, saj podjetje, ki 

ne uspe prodati svojih izdelkov na trgu, tudi ne more biti uspešno. Uspešnost je namreč 

povezana s prodajo, saj podjetje, ki prodaja svoje izdelke in s tem ustvarja dobiček, dosega 

t. i. dolgoročno donosnost. Pomembno pri tem je tudi, da podjetje pridobi kupce, ki so s 

podjetjem pripravljeni dolgoročno sodelovati (Šenk Ileršič 2010, 11). 

Ob tem lahko prodajo delimo na osebno in neosebno, pri čemer je za neosebno prodajo 

značilno, da prodajalec in kupec nista v neposrednem stiku, pri osebni pa gre med njima tako 

za verbalno kot tudi neverbalno komuniciranje, in sicer je vloga prodajalca zelo pomembna, 

saj raziskuje potrebe kupca in ga ob tem tudi informira, z njim išče rešitve … (Snoj in 

Gabrijan 2015, 15). 

Prodaja se vrši povsod, na trţnici, na ulicah, na domovih, preko spleta, najbolj intenzivno pa 

se izvaja v prodajalnah (Grlica 2010, 7). 

3.1 Osnove prodaje 

S pojmom prodaje danes ne razlagamo storitev, ki nek izdelek prodaja, ampak je zelo 

primerno, da izdelek zadovolji pričakovanja in ţelje kupcev, kar pomeni, da prodaja temelji 

na poznavanju potreb, ţelja in zahtev kupcev. »Sodobna prodaja uporablja različna 

interdisciplinarna znanja, tako da s skrbjo in s posluhom poskuša ustreči kupcem.« (Šenk 

Ileršič 2010, 9)  

Pomembno je, da prodajo načrtujemo. »Načrtovanje prodaje je določanje prodajnih ciljev in 

opredeljevanje dejavnosti, ki vodijo do teh ciljev.« (Grlica 2010, 30) Pomembno je, da 

prodajo načrtujemo, saj lahko tako načrtujemo tudi proizvodnjo oziroma nabavo blaga. S tem 

ko naredimo načrt prodaje, si zadamo namreč cilje, koliko izdelkov ali storitev nameravamo 

prodati in koliko materiala ali izdelkov moramo nabaviti, da bomo zastavljeni načrt tudi 

dosegli. Načrt prodaje pomeni osnovo za načrt proizvodnje, ta pa nadalje za načrt nabave. Ko 

naredimo načrt prodaje, vemo, koliko naj bi prodali. Tako vemo, koliko moramo proizvesti 
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določenega izdelka ter koliko moramo nabaviti določenih surovin, materialov ali izdelkov, da 

bomo dosegli zastavljeni načrt prodaje (Mercuri b. l.). 

Načrtujemo glede na prodajne moţnosti na trgu. Pri tem načrtujemo organizacijsko strukturo 

prodaje (kje bomo prodajali, kdo bo prodajal …) in operativni prodajni načrt, s katerim 

načrtujemo, kateri izdelek bomo prodali (Potočnik 2001, 141).  

Prodaja je pomembna, saj omogoča, da podjetje za prodane izdelke prejme denar oziroma 

denarne prilive, kar mu omogoča, da ohranja proces delovanja na trgu. Gre za menjavo, ki je 

po Snoju (2007, 42) tako na eni strani dajanje kot na drugi strani sprejemanje nekih koristi 

dveh ali več udeleţencev, ki vstopajo v menjavo. Ob tem morajo biti zagotovljeni nekateri 

pogoji, in sicer morata sodelovati vsaj dva udeleţenca, pri čemer morata imeti nekaj, kar 

zanima drugega in ţeleti si morata, da v menjavi sodelujeta. Ko vidita ponudbo, imata 

moţnost, da jo sprejmeta ali zavrneta, pri čemer morata imeti sposobnost objektivne presoje.  

Prodaja je med drugim pomembna, saj na eni strani prinaša posle, ki so povezani z dobičkom, 

ti pa z novimi strankami in moţnostjo načrtovanja novih projektov. Pri tem je zelo 

pomembno, da naredimo prodajni načrt, ki pa mora na eni strani izhajati iz preteklih 

podatkov, vsebovati pa mora tudi strategije, kako privabiti nove kupce in kako povečati 

prodajo izdelka ali storitve (Datalab 2017).  

Prodaja ima po Smolar (2007, 3) naslednje naloge: 

‒ ugotoviti, kakšne ţelje imajo odjemalci, 

‒ zbrati o njih čim več podatkov, 

‒ pošiljati potencialnim in starim kupcem ponudbe, 

‒ pridobivati naročila, 

‒ znati »prodati« izdelek ali storitev, kar pomeni, da prodajalci o izdelku vedo veliko, 

‒ uspešno reševati morebitne reklamacije.  

Grlica (2010, 8) med naloge prodaje uvršča »oblikovanje prodajnega asortimenta, oblikovanje 

prodajnih cen, sprejemanje odločitev o načinih in metodah prodaj,  iskanje kupcev doma in v 

tujini, vzpostavljanje stikov s kupci in sklepanje pogodb z njimi, izdaja računov in izterjava, 

če kupci ne plačajo v dogovorjenem plačilnem roku, proučevanje in reševanje reklamacij, 

pospeševanje prodaje in izvajanje promocijskih akcij.« 

Tako na to, koliko in kako se izdelki ali storitve prodajajo, vpliva usposobljenost prodajnega 

osebja za prodajo. V prodaji so uspešna podjetja, ki imajo zaposleno odlično prodajno osebje, 

kar tako doma kot v svetu prodaje povzroča velik izziv za podjetje (Šenk Ileršič 2010, 12).  
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3.2 Prodaja skozi čas 

Trgovinska dejavnost, s katero je tesno povezana tudi prodaja, je pomembno vlogo na 

geografskem ozemlju današnje Slovenije imela ţe v preteklosti, saj je predstavljala eno 

temeljnih gospodarskih dejavnosti. Največji vzpon je doţivela na prehodu iz 19. v 20. stoletje, 

čeprav o trgovini na današnjih tleh govorimo ţe v letu 1869 (Siol.net 2016). 

Nekako razvoj trgovine povezujejo z razvojem infrastrukture na eni strani in z nastajanjem 

mest na drugi strani. Infrastruktura je omogočila, da se je blago prevaţalo na daljše razdalje, 

prav tako pa je omogočila dostop luksuznih dobrin. Tako sta se nekako začeli razvijati dve 

vrsti trgovine, in sicer so se eni trgovci ukvarjali s prodajo draţjega, luksuznega blaga, drugi 

pa s prodajo oblačil, hrane … Razvoj mest je omogočil razvoj trgovinskih središč (Economy 

Blog 2015). 

Razlikujemo med formalnim in neformalnim tipom trgovinske dejavnosti skozi čas, pri čemer 

se neformalen tip pojavlja kot neka dopolnjujoča dejavnost (na primer trgovec proda 

zemljišče), formalna prodaja pa se vrši takrat, ko gre za prodajo izdelka ali storitve končnemu 

potrošniku oziroma kjer je oblikovana t. i. prodaja na drobno (Davis in Ward 2002, 20). 

Za prodajo izdelkov je bilo nekje do srednjega veka značilno, da so trgovci ponujali le eno 

vrsto izdelkov, največkrat na ulicah, ki so bile določenim izdelkom namenjene, saj so se 

mesta tako tudi izoblikovala. V 18. stoletju pa se je pojavila trgovina, ki se je nanašala na 

prodajo blaga za oţjo in širšo porabo. Začenja se razvijati bolj specializirana prodaja 

posameznih izdelkov. Trgovina z modnimi oblačili se je denimo razvila iz trgovin za prodaje 

svile, prodaja izdelkov za notranjo dekoracijo iz prodaje preprog … Na tak način so se 

izoblikovale trgovine, ki so prodajale luksuzne izdelke središč (Economy Blog 2015). 

Moderna trgovina pa se razvija s pomočjo mestnih središč, kamor so se doseljevali ljudje iz 

podeţelja od 17. stoletja naprej in najbolj so v tistem času cvetele trgovine, ki so prodajale 

čaj, kavo ali tobak (Davis in Ward 2002, 26). 

»Oblike trgovin so se skozi zgodovino spreminjale. V večjih mestih so se v 20. stoletju začele 

pojavljati blagovnice, medtem ko so sicer prevladovale manjše trgovine z mešanim blagom. 

Vseskozi pa so trgovci poudarjali osebnostne lastnosti, veščine in znanja, ki jih prodajalci 

potrebujejo za uspešno prodajo in uresničevanje ţelja kupcev.« (Siol.net 2016) 

Tudi danes se trgovine in trgovci srečujejo z izzivi, največkrat se od prodajalcev pričakujejo 

specializirane veščine, ki omogočajo dovolj vedenja o izdelku za uspešno prodajo. »Število 

potrošnikov narašča, ţivljenjska doba prebivalstva se daljša, potrošniki so bolj različni v 

svojih potrebah, bolj urbani, bolj izobraţeni in bolj informirani, skratka, so vse bolj zahtevni.« 

(Siol.net 2016) 
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3.3 Uspešna prodaja 

Uspešnost prodaje lahko merimo na različne načine, in sicer z nadzorovanjem in 

vrednotenjem. Prav tako lahko uspešnost merimo tako, da cilje, ki smo jih dosegli, 

primerjamo s cilji, ki smo si jih zastavili. »Na splošno je nadzorovanje prodaje proces, v 

katerem se prepletajo nadzorovanje rezultatov prodaje, prodajnih dejavnosti in prodajalcev.« 

(Grlica 2010, 120) 

Prvi stik prodaje je prodajno osebje, ki mora izbrati pravilne pristope, da poda dobre rešitve in 

ob tem izpolni morebitne dane obljube. Najslabše je, da obljuba ni izpolnjena, saj to med 

prodajalcem in kupcem poruši zaupanje, kar pa dolgoročno lahko pomeni tudi izgubo posla. 

Kadar se izgubi zaupanje kupcev, je lahko s tem ogroţen obstoj celotnega podjetja, zato ima 

prodajno osebje pri prodaji velik pomen (EF net portal 2012).  

Po Snoju (2007, 236) vrednotimo prodajo zato, da ugotovimo morebitna odstopanja, vplivne 

dejavnike, zakaj je do odstopanja prišlo in na osnovi tega načrtujemo dejavnosti, ki bodo 

prodajo v prihodnjem merljivem obdobju povečali. Spodnja slika 2 prikazuje omenjeno 

shemo. 

 

Slika 2: Stopnje v procesu vrednotenja 

Vir: Snoj 2007, 236. 

Pri tem je zelo pomembno, kaj stranka čuti, kar pomeni, da moramo, če ţelimo prodati naš 

izdelek ali storitev, pri kupcu vplivati na ustrezna čutila, kar bo privedlo do prodaje. To se 

počne skozi številne korake in vsak stik z izdelkom se imenuje točka stika, pot pa pot stranke 

s prodajalcem (Pavlica 2016).  

 

Slika 3: Primer točk stika 

Vir: Pavlica 2016. 
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Na vsaki točki vplivamo na čutila kupca in z njim ustvarjamo posebno izkušnjo, ki na koncu 

tvori celoto, ki pa mora biti za kupca, če ţelimo, da naš izdelek kupi, pozitivna in osebna 

(Pavlica 2016). 

Pomembno je torej, da potencialnim kupcem predstavimo svoje izdelke ali storitve. To lahko 

naredimo v pogovoru z njimi, tudi denimo ob prvem srečanju s poslovnimi partnerji, ali pa 

preko drugih medijev, spleta, reklamnega gradiva … Pomembno je, da imajo kupci, kadar 

imajo potrebo po določenemu izdelku, informacijo, kje lahko kupijo izdelek, in morda še 

druge informacije (cena, prevoz, dostopnost …) (Skrivnosti uspešne prodaje 2017).  

3.4 Uspešna prodaja je ključ do uspeha 

Veliko podjetnikov ima sicer dobro poslovno idejo, vendar ne uspejo, saj to idejo uspejo 

pripeljati le do določene točke, dalje pa ne. Največkrat se stvari ustavijo pri prodaji, za katero 

je treba skrbno načrtovati korake (Stojanovski 2017b). 

Uspeti v poslovnem svetu namreč pomeni ustvariti dobiček, kar je poenostavljeno povedano 

pri prodaji prihodek, ki ga zasluţimo od prodaje, z odštetimi stroški, ki smo jih pri prodaji 

imeli. Pomembno je, da ima podjetnik pri tem tudi prodajne sposobnosti ter sposobnosti 

nuditi zelo dobro storitev. Storitev in prodaja sta namreč tudi tesno povezani. Boljša kot je 

storitev, višja je prodaja, manj vešč kot je posameznik v storitvi, tem slabša bo njegova 

prodaja (Stojanovski 2017a). 

Storitev je po mnenju Stojanovskega (2017b) občutek oziroma »kupčeva percepcija«. Še 

posebej so storitve pomembne na trgu, kot ga poznamo danes, ko so izdelki podobne 

kakovosti in so razlike v ceni minimalne. Zelo pomembna je tukaj storitev, in sicer pravilno 

izbran in izpeljan pogovor med prodajalcem in kupcem. Storitev je največkrat tista, ki novega 

kupca spremeni v stalnega in ob tem privabi še druge, saj novi kupec izdelek zaradi storitve 

priporoča drugim.  

V postopku prodaje ni trikov, ampak so postopki in tehnike, ki morajo biti pravilno izpeljani. 

Prodaja je veščina, ki se izboljšuje s prakso, je pa res, da je dober prodajalec tisti, ki ima 

zmoţnost empatije. Pomembno je tudi, da ima dober prodajalec moţnost, da se dodatno 

izobraţuje in da se nauči opazovati trg in trende, ki se na trgu pojavljajo. Uspešnost prodaje je 

namreč velikokrat odvisna ravno od tega. Pomembno se je tudi zavedati, da vedno ne prodajo 

z dobičkom, ob čemer pa je zelo pomembno, da ne ignoriramo izgube, ampak preverimo, 

zakaj in kje se je sam načrt prodaje zalomil (Folger 2017). 
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3.5 Pospeševanje prodaje 

»Pospeševanje prodaje se sestoji iz zbirke orodij, ki skušajo, predvsem kratkoročno, 

spodbuditi porabnike k hitrejšim in večjim nakupom izdelka/druge entitete.« (Konečnik 

Ruzzier 2011, 218)  

Pospeševanje prodaje so ukrepi, s katerimi ţelijo podjetja doseči, da bi se povečala prodaja, 

ob tem pa seveda ne pozabijo na to, da morajo biti ob tem zadovoljni tudi kupci (Potočnik 

2001, 289). Pospešeno prodajo podjetje uporabi predvsem takrat, ko ţeli povečati ali učinke 

oglaševanja ali pa povečati osebno prodajo (Potočnik 2005, 308). Lahko rečemo, da gre za 

dejavnosti ali materialne spodbude, ki kupca spodbudijo, da se odloči za nakup izdelka (Dibb 

idr. 2016, 593).  

Ločimo posredno in neposredno pospeševanje. Potočnik (2005, 289−290) posredno 

pospeševanj povezuje s prodajalci, saj je namen tovrstnega pospeševanja strokovno usposobiti 

tiste, ki prodajajo izdelke. Pri neposrednem vplivanju pa gre za vpliv na kupce, ki kasneje 

postanejo uporabniki izdelkov Posredni načini pospeševanja prodaje se ne osredotočajo na 

kupce, ampak na prodajalce. Namen tega je strokovno usposobiti trgovce, in sicer o izdelkih, 

ki jih prodajajo. Pri neposrednem pospeševanju prodaje pa gre za neposredno vplivanje na 

potencialne kupce in kasneje uporabnike izdelkov (medsezonski popust).  

3.5.1 Orodja pospešene prodaje 

Metode pospeševanja prodaje se po Vukovič in Završnik (2008, 130) glede na usmerjenost 

delijo na metode, ki so usmerjene na porabnika, in na tiste, ki so usmerjene na trgovske 

posrednike in na koncu seveda na prodajno osebje v lastnem podjetju. Končni cilj 

pospeševanja prodaje je vsekakor vplivati na končne porabnike, kar pomeni, da s pospešeno 

prodajo ţelimo doseči, da bi kupili ravno naš izdelek. Obstaja več metod, ki pomagajo doseči 

zastavljene cilje (Vukovič in Završnik 2008, 131).  

Orodja pospešene prodaje so: 

‒ Vzorci. So manjše embalaţe izdelka, ki ga kupci dobijo zastonj, da lahko preizkusijo 

izdelek. Lahko so poslani po pošti, prineseni na dom, dodani v revijah, pri drugih izdelkih 

ali pa jih delijo hostese. Gre za učinkovito, vendar tudi drago predstavitev izdelka (Kotler 

2004, 612). 

‒ Kuponi. Pri pospešeni prodaji se največkrat uporabijo kuponi. Največkrat so oblikovani 

kot papirnati denar, ki kupce vabi v trgovino, kjer ga »unovčijo«, vendar ob tem za 

izdelek tudi doplačajo. Poznamo neposredne kupone, kupone, ki jih prejmemo po pošti, v 

paketih, s trgovskih polic … (Vukovič in Završnik 2008, 133).  
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‒ Cenovni paketi. Cenovni paketi omogočajo kupcem posebne popuste ali pa za enako ceno 

večjo količino izdelka. So zelo uspešen pripomoček na kratek rok, saj podjetja brez 

kuponov ponudijo večjo količino za enak denar (Vukovič in Završnik 2008, 133). 

‒ Darila. Darila prodajalec ali proizvajalec ponudi za spodbudo pri nakupu posameznega, 

največkrat draţjega izdelka s pomočjo brezplačnega darila. S tem ţelijo nagraditi 

zvestobo svojih uporabnikov in jih seveda spodbuditi k ponovnemu nakupu (Vukovič in 

Završnik 2008, 134). 

‒ Programi zvestobe. Gre za programe, ki so vezani na nabiranje točk … v nekem daljšem 

ali krajšem časovnem obdobju in so večkrat vezani na to, kako pogosto je posamezen 

nakup opravljen. Gre za tekmovanje med kupci. Kot nagrado lahko kupec prejme denar, 

potovanje, praktično nagrado … (Kotler 2004, 612). 

3.5.2 Namen pospešene prodaje 

Namen pospeševanja prodaje je vplivati na prodajo tako, da se ta poveča. S tem podjetje, ki si 

je zastavilo cilje, lahko te cilje tudi doseţe. Pospešena prodaja tako za doseganje ciljev 

uporablja ukrepe, ki so v pomoč predvsem trgovcem, da je njihova prodaja bolj uspešna 

(Vukovič in Završnik 2008, 128). 

Od pospešene prodaje lahko imajo koristi tako trgovci kot tudi proizvajalci, ker jim omogoča, 

da se lahko na trgu prilagajajo glede na ponudbo, povpraševanje in konkurenco. Kupci pa 

imajo zaradi tega na izbiro več izdelkov, med katerimi lahko izberejo tistega, ki najbolj 

ustreza njihovim potrebam (Kotler 2004, 668). 

Glavni cilji pospešene prodaje so (Vukovič in Završnik 2008, 129−130): 

‒ podpirati prodajalce pri opravljanju prodaje in jih na različne načine tudi spodbujati, 

‒ pri trţenju izdelkov motivirati posrednike, 

‒ kupce pridobiti in seveda ohraniti, saj le to pripomore k dolgotrajni uporabi določenega 

izdelka, 

‒ pridobiti nove prodajne poti in širiti stare.  

Pospešena prodaja po mnenju Konečnik Ruzzier (2011, 218) narašča predvsem na račun 

upada pomena oglaševanja, zasičenosti trga z izdelki, naraščanja trgovske moči in 

potrošnikove občutljivosti na ceno.  

Pospešena prodaja je načrtovanje dejavnosti za posamezno skupino kupcev, ki jim je prodaja 

določenega izdelka namenjena. Pomembno je, da poznamo lastnosti potencialnih kupcev, saj 

jih lahko pri prodaji izkoristimo. Pomembno je, da ob tem poznamo navade, ki jih imajo pri 

nakupovanju, ter izdelke, ki jih najraje kupujejo, ter njihovo kupno moč (Bratina 2012, 187). 
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4 OSEBNA PRODAJA 

»Osebna prodaja je neposredno osebno komuniciranje z eno ali več osebami zaradi doseganja 

ugodnega prednakupnega vzdušja, sklepanja takojšnje prodaje, vzdrţevanja ponakupnega 

zadovoljstva ali razvijanja dolgoročnih odnosov, katerih posledica bo sklenitev prodaje.« 

(Grlica 2010, 86) 

Osebna prodaja prodajalcu omogoča, da lahko tudi neposredno vpliva na to, da se poveča 

prodaja. Pomembno je, da prodajalec zelo dobro pozna izdelek, ki ga prodaja, saj to lahko 

naredi bolje kot denimo to opravi reklama. Pri prodaji lahko izkoristi tudi osebni stik, 

svetovanje, prednosti in tudi slabosti izdelka … Še posebej je tovrstna prodaja primerna, 

kadar izdelki ob razlagi potrebujejo tudi predstavitev (Šenk Ileršič 2010, 88). 

4.1 Proces osebne prodaje 

»Obstaja korelacija med zahtevnostjo izdelka in med osebno prodajo – bolj zahteven in 

kompleksen kot je izdelek in višja kot je njegova cena, toliko višja sta deleţ in zahteva po 

osebni prodaji.« (Potočnik 2005, 378) To prikazuje tudi spodnja slika4.  

 

Slika 4: Osebna prodaja in zahtevnost izdelka 

Vir: Potočnik 2001, 378. 

Ločimo med osebno prodajo pravnim osebam in osebno prodajo individualnim osebam. 

Pomembno je, da podjetje, ki se za tovrsten način odloči, delo organizira tako, da lahko 

nadzoruje tako dogajanje na terenu kot tudi prodajalce in zastopnike ter jim ob tem zagotavlja 

tudi ustrezno informacijsko podporo (Weis 2010, 17). 
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Pri osebni prodaji ločimo več moţnih pristopov (Weis 2010, 18): 

‒ Informiranje. V tej vlogi je prodajalec kot komunikator, njegova naloga pa je, da o 

izdelku posreduje čim več podatkov in da na koncu s kupcem sklene posel.  

‒ Prodajanje. V tej vlogi prodajalec med izdelki izbere tistega, ki po njegovem mnenju 

ustreza kupčevim potrebam. Pri tem navaja dokaze, ki utemeljujejo njegovo ponudbo.  

‒ Pogajanje. Prodajalec uporabi ne le pogovor, ampak tudi pogajanje in na tak način ţeli 

ugotoviti, kakšne so potrebe kupca in se temu kasneje tudi prilagoditi.  

‒ Trţenje na podlagi odnosov. Prodajalec se potrudi, da v celoti, tako s storitvijo kot z 

izdelkom, zadovolji potrebe kupcev. Ob tem pa poskrbi, da podjetje deluje z dobičkom.  

Sicer pa se proces osebne prodaje po Grlica (2010, 87−89) deli na: 

‒ iskanje in opredeljevanje moţnih kupcev – »Moţne kupce lahko opredelimo glede na 

njihove finančne zmogljivosti, obseg poslov, posebne zahteve, kraj in trajnost poslov,« 

(Grlica 2010, 88);  

‒ priprava na obisk;  

‒ začetek razgovora – j Je zelo pomemben, saj kupec o prodajalcu pridobi prvi negativen 

ali pozitiven vtis; 

‒ demonstracija – pomembno je, da pri predstavitvi zadovoljimo potrebe in pričakovanja 

kupcev; 

‒ premagovanje zadrţkov in ugovorov; 

‒ sklenitev posla ter 

‒ vzdrţevanje odnosa. 

Osebna prodaja je pomembna, saj prodajalcem omogoča večjo selektivnost, kar pomeni, da se 

prodajalci lahko posvetijo kupcem in za vsakega oblikujejo svoje sporočilo. Ob tem tudi 

kupci lahko s pomočjo svetovanja, katalogov … izberejo in se odločijo, kateri izdelek bodo 

kupili (Info hiša b. l.).  

4.2 Osebna prodaja v trgovini na drobno 

Trgovina igra vlogo pomembnega posrednika med izdelki in kupci oziroma uporabniki teh 

izdelkov. Po Potočniku (2001, 19) poznamo različne oblike trgovine in vsaka ima svoje 

značilnosti in različno dolgo ţivljenjsko dobo. Tako se nekatere skozi čas več ne pojavljajo, 

so se pa pojavile nove.  

Ena izmed njih je trgovina na drobo, ki zaradi sodelovanja v zadnji fazi procesa vzpostavi 

posreden stik med proizvajalcem izdelka in njegovim uporabnikom. Nadzoruje povpraševanje 

izdelkov na trţišču in njena gospodarnost se kaţe v pravilnem načrtovanju zalog, ki morajo 

biti v skladu s povpraševanjem kupcev po izdelku (Potočnik 2001, 55).  
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»Trgovina na drobno je nakupovanje blaga in njegova nadaljnja prodaja potrošnikom (za 

osebno porabo in potrebe gospodinjstev).« (Lunder 2017, 3) To pomeni, da trgovci na drobno 

nabavijo blago za končne kupce, in sicer v manjših zalogah. Zaradi tega veljajo za posrednike 

med proizvajalci in kupci. Ob tem je pomembno, da znajo prisluhniti ţeljam kupcem, tudi 

kritikam na račun izdanega blaga, da lahko načrtujejo prodajo, zagotovijo povratne 

informacije proizvajalcem in na nek način s korektnim odnosom zaščitijo kupca (Bureau 

veritas Slovenija 2017). 

Trgovci najprej izberejo drţavo, nato mesto in v mestu lokacijo, kjer bodo izvajali svojo 

dejavnost. Koliko prodajaln bodo odprli, je odvisno od velikosti in moči trgovca ter od 

dejstva, da mu uspe z obsegom ustvarjati dobiček. Največkrat trgovci na drobno svoje 

prodajalne odpirajo v poslovnih ali nakupovalnih središčih ali soseskah središč (Kotler 2004, 

527).  

Pomemben je naročeni asortiment ter količina naročila, slednje še posebej tam, kjer moda 

vpliva na hitre spremembe. Največkrat se zato trgovska podjetja odločajo za sistem odprtega 

nakupa po potrebi (Potočnik 2005, 284).  

Pomembno je, kako oblikujemo okolje oziroma prodajalno, saj je to prvi stik s kupcem. 

Prodajalna mora biti ustrezno oblikovana in opremljena tako, da se kupec ob vstopu vanjo 

počuti varno. Pri tem mislimo na ureditev tako notranjosti kot zunanjosti, kamor spada tudi 

nabava opreme, ki je ne sme biti ne preveč in ne premalo. »Oblikovanje je postalo 

konkurenčno orodje zlasti trgovskih središč, ki iščejo nove poti za pridobivanje novih 

kupcev.« (Fabregas 2018) 

Pomembno je tudi vzdušje v trgovini, ki ga povezujemo z barvo, svetlobo, vonjem, slišnostjo 

in otipljivostjo (Fabregas 2018). 

Ob tem je najpomembneje, kako prodajno osebje proda izdelek, se pravi, kako ga prestavi. 

Uspešna prodaja je namreč odvisna od osebnega pristopa oziroma osebne prodaje prodajalca, 

zato je pomemben njegov odnos od trenutka, ko kupec vstopi v trgovino, pa do trenutka, ko 

jo, četudi brez nakupa, zapusti. Pomembno je, da ima prodajalec zmoţnost empatije, se pravi, 

da se ob vstopu kupca v prodajalno odloči, ali kupec potrebuje veliko ali malo osebnega stika, 

mu prisluhne in ob tem razmišlja o izdelkih, ki mu jih bo ponudil. Kadar je potrebno in to 

kupec od njega pričakuje, postane tudi svetovalec (The Economic Times 2016).  
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5 PROBLEM TRGOVINE VERUDELA, D. O. O. 

V nadaljevanju naloge bomo predstavili delovanje in prodajo podjetja Verudela, d. o. o., v 

katerem se trudijo, da bi na eni strani ohranjali prepoznavnost in na drugi strani v ta namen 

storijo vse, da prodaja poteka na visoki ravni. 

5.1 Predstavitev trgovine Verudela, d. o. o. 

Podjetje Verudela, d. o. o., sta leta 2003 ustanovila zakonca Repe skupaj z gospodom 

Drndalovskim. Njihova dejavnost je trgovina na drobno, in sicer v specializiranih prodajalnah 

z oblačili, dejavnosti, s katerima se ukvarjajo, pa sta uvoz in izvoz (Moj portal b. l.). 

V začetku so odprli poslovalnico Calzedonia v središču Ljubljane, nato so se vsako leto širili 

in tako odpirali nove poslovalnice, prav tako tudi poslovalnice blagovne znamke Intimissimi. 

Danes lahko poslovalnice podjetja vidimo na vsaki zanimivi ali privlačni točki v Sloveniji v 

prav vsakem večjem mestu. Skupaj imajo 20 poslovalnic, od tega je enajst poslovalnic 

blagovne znamke Calzedonia in devet poslovalnic Intimissimi. Podjetje stalno stremi k širitvi 

in odpira nove trgovine na boljših oziroma bolj obiskanih lokacijah. Vsako leto prenavljajo in 

izboljšujejo poslovalnice, saj se zavedajo pomembnosti dobrega počutja strank ter si ţelijo 

privlačnega videza (Verudela 2018). 

Verudela, d. o. o., je s 70 zaposlenimi srednje veliko podjetje, za pomoč pa imajo najetih tudi 

okrog 50 študentov. Ker je dejavnost namenjena ţenskam, je tudi večino zaposlenega osebja 

ţensk. Pri prodaji blagovnih znamk Calzedonia in Intimissimi se trudijo za pravilen pristop in 

način prodaje, kar pomeni, da za zaposlene o prodaji izdelkov pripravijo šolanje, kjer 

pridobijo znanja o svetovanju in tudi o pravilnem pristopu do kupcev. Zlasti pomemben je 

prvi vtis in svetovanje, kar pomeni, da morajo zaposleni zelo dobro poznati izdelke, ki jih 

prodajajo. Vsak nov izdelek je v podjetju razlog za izobraţevanje zaposlenih (Verudela 2018).  

5.2 Predstavitev problema 

V podjetju Verudela, d. o. o., se trudijo, da bi na trgu utrdili svojo prepoznavnost, vendar ob 

tem še povečali prodajo italijanskega kakovostnega spodnjega perila, nogavic in kopalk. 

Njihova ţelja je, da redno na trg prinašajo nove smernice, za kar mora prodajno osebje dobro 

poznati izdelke, ki jih prodajajo. Pomembna je osebna prodaja, kjer mora prodajno osebje 

zelo dobro poznati na eni strani veščine dobrega prodajanja izdelkov, na drugi strani pa tudi 

zelo dobro poznati izdelke, ki jih ţelijo prodati. Njihov cilj morajo biti na eni strani 

zadovoljne stranke in na drugi strani povečanje dobička podjetja. 

Ko poteka prodaja, je zelo pomembno, da kupec začuti prodajalčevo odkritost in prijaznost, 

začuti profesionalnost in da se zaveda, da prodajalec ni samo eden izmed tistih, ki ga zanima, 
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da izdelek proda, ampak tudi to, da je stranka zadovoljna ter da se bo stranka ponovno vrnila 

v njegovo prodajalno. Kupec mora, ko vstopi v prodajalno, čutiti, da ga prodajalec sprejema, 

začutiti mora, da je prodajalec v prijateljskih odnosih z njim, saj bo le tako rade volje opravil 

nakup.  

Ţeleli smo ugotoviti, kako naj trgovine z izboljšanjem osebne prodaje pripomorejo k 

doseganju dnevnih/mesečnih načrtov v trgovini ter na ta način pospešijo prodajo, s tem pa 

ustvarijo in povečajo dobiček ter zagotovijo zadovoljstvo potrošnikov. 
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6 RAZISKOVALNI DEL 

S pomočjo opravljene raziskave smo prišli do pomembnih ugotovitev, ki so nam bile v 

pomoč, da smo potrdili ali ovrgli hipoteze in oblikovali predloge. 

6.1 Namen in cilji ter metode raziskave 

Raziskava je bila opravljena s pomočjo anketnega vprašalnika, ki ga je v nakupovalnem 

središču Qlandia v Novi Gorici na prodajnih mestih, ki se ukvarjajo s prodajo oblačil, 

izpolnilo sto anketirancev. S pomočjo anketiranja smo ţeleli ugotoviti, kaj je tisto, kar kupce 

pritegne in kaj jih odvrne od nakupa pri osebni prodaji oblačil. 

Na osnovi raziskave in analiziranih podatkov smo lahko potrdili ali ovrgli na začetku 

zastavljene hipoteze, ob tem pa smo lahko ugotovili, kaj je tisto, kar posameznika pritegne, da 

trgovino ponovno obišče, kaj pričakuje od prodajalca in česa ne ţelijo pri osebni prodaji 

oblačil. 

Anketiranje smo izvedli v prodajalnah z oblačili in pri tem uporabili analitičen pristop 

raziskovanja. Nato smo z metodo obdelave pridobljene podatke analizirali in s pomočjo 

programa Excel 2016 rezultate predstavili grafično in v preglednicah. 

6.2 Načrtovanje in izvedba anketiranja 

Raziskava je bila opravljena s pomočjo anonimnega anketiranja na osnovi anketnega 

vprašalnika, ki je bil sestavljen iz 14 vprašanj. Dvanajst vprašanj je bilo zaprtega tipa, pri 

dveh pa so anketiranci ocenjevali trditve s pomočjo lestvice pomembnosti trditev, pri čemer 1 

pomeni zelo nepomembno in 5 zelo pomembno. Del vprašanj se je nanašalo na demografske 

podatke sodelujočih anketirancev. Vprašalnik so anketiranci izpolnjevali marca 2018. Anketni 

vprašalnik je v celoti izpolnilo sto anketirancev, rezultate pa bomo predstavili v nadaljevanju 

naloge.  
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6.3 Analiza in interpretacija rezultatov 

V nadaljevanju naloge smo predstavili in interpretirali rezultate, ki smo jih pridobili z analizo 

prejetih odgovorov.  

6.3.1 Osnovni podatki 

V anketi je sodelovali 26 moških, kar predstavlja 26 % populacije, in 74 ţensk (slika 5). Iz 

tega lahko sklepamo, da trgovine z oblačili v povprečju obišče več ţensk kot moških. 

 

Slika 5: Spol anketirancev  

Največ anketirancev je starih med 20 in 30 let, in sicer 44 anketirancev, kar predstavlja 

44 %populacije. Med 30. in 40. letom je v raziskavi sodelovalo 26 anketirancev, kar 

predstavlja 26 %, do 20 let je bilo starih deset anketirancev (10 %), enako število (10 ali 

10 %) anketirancev pa je bilo starih med 40 in 50 let ozirom nad 50 let (slika 6).  

 

Slika 6: Starost anketirancev 
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Raziskava je pokazala, da je nakupovanje oblačil najbliţje generaciji med 20. in 40. letom, 

kar lahko povezujemo tudi s statusom anketirancev, saj v tem obdobju največkrat ţe končajo 

šolanje in dobijo prve zaposlitve, s tem pa se izboljša tudi njihovo materialno stanje, kar jim 

omogoča nakupe. 

Največ anketirancev, in sicer 52 (52 %), ima končano srednjo ali poklicno šolo, 32 

anketirancev ali 32 % ima višjo ali visokošolsko izobrazbo, 14 udeleţencev (14 %) ima 

končano univerzitetno izobrazbo ali več in dva anketiranca imata končano osnovno šolo (slika 

7).  

 

Slika 7: Izobrazba anketirancev 

6.3.2 Analiza odgovorov  

Večina anketirancev meni, da je pomemben (54 %) ali zelo pomemben (41 %) vtis, ki ga 

posameznik dobi, ko prvič prestopi prag trgovine, oziroma tudi takrat, ko se v trgovini 

odločijo, da bodo prestavili oblačila, dekorirali trgovino … Le 5 % oziroma petim 

anketirancem to ni pomembno, kar je zagotovo pomemben podatek, da se morajo lastniki 

trgovin zavedati, da je urejenost trgovine pomembna (slika 8).  

 

Slika 8: Kako pomemben je prvi vtis, ko vstopite v trgovino? 
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Največji vtis ob prihodu v trgovino na anketirance naredi urejenost trgovine, in sicer se je 

tako odločilo 44 % anketirancev. 38 % je pomemben prvi vtis, ki ga naredi prodajalec, 18 % 

anketirancev pa meni, da je pomembno, kako so v trgovini postavljena oblačila (slika 9).  

 

Slika 9: Kaj na vas naredi največji vtis ob prihodu v trgovino? 

Največ anketirancev od prodajalca ob njihovem vstopu v trgovino pričakuje, da prodajalec 

vljudno pozdravi in se umakne, vendar tako, da ima kupec občutek, da je prodajalec v bliţini, 

če bi ga potreboval. Tako se je odločilo 46 % anketirancev. 29 % jih ţeli, da se jim ob 

prijaznem pozdravu posveti in razkaţe izdelke, ki jih ţelijo kupiti, 25 % pa jih ţeli, da 

prodajalec vljudno pozdravi in se umakne (slika 10).  

 

Slika 10: Kaj bi po vašem mnenju moral narediti prodajalec, ko stopite v trgovino? 
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Večina anketirancev pri prodajalcih najbolj pogreša prijaznost, tako se je namreč opredelilo 

kar 43 % vseh anketirancev. 29 % anketirancev pogreša znanje, ki naj bi ga imeli prodajalci o 

izdelkih, ki jih prodajajo, 24 % anketirancev ceni pravilno svetovanje, kar je verjetno 

povezano z nepoznavanjem izdelka, in 4 % anketirancev pričakujejo zahvalo ob nakupu 

izdelka (slika 11). 

 

Slika 11: Kaj pri prodajalcih najbolj pogrešate? 

Največ anketirancev, kar 62 %, se v trgovino vrne zaradi izdelkov, ki jih prodajajo, 29 % 

zaradi ugodnih cen, 8 % zaradi strokovnih prodajalcev in en anketiranec zaradi plačilnih 

pogojev. Nihče izmed anketirancev se v trgovino ne vrača zato, ker bi denimo kot stalna 

stranka pridobil moţnost določenega popusta pri nakupu. Strukturo odgovorov prikazujemo 

na spodnji sliki 12.  

 

Slika 12: Zakaj se ponovno vračate v določeno trgovino? 
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Kar 60 % anketirancev trgovino, s katero so zadovoljni, priporoča svojim prijateljem. 34 % 

anketirancev trgovino priporoča včasih, 6 % anketirancev pa trgovine prijateljem ne glede na 

zadovoljstvo ne priporoča (slika 13).  

 

Slika 13: Ali trgovino, s katero ste zadovoljni, priporočate svojim prijateljem? 

Kot je razvidno iz spodnje preglednice (preglednica 1), med anketiranci na obisk najbolj 

vpliva, da lahko vrnejo blago, saj je povprečna vrednost pri omenjeni trditvi 4,2, niţja pa je 

tudi razpršenost odgovorov (0,9). Pomembna jim je tudi dostopnost (4,1) in parkiranje (4), 

nekoliko niţjo povprečno vrednost sta dobili trditvi obratovalni čas in plačilni pogoji z 

nekoliko večjo razpršenostjo odgovorov (1). Najmanj pa na anketirance na osnovi povprečne 

ocene trditve vpliva bliţina drugih lokalov (3,5).  

Preglednica 1:  Kako posamezni dejavniki vplivajo na obisk želene trgovine 

Na obisk trgovine vpliva Povprečna vrednost Standardni odklon 

Dostopnost 4,1 0,8 

Parkiranje 4,0 0,8 

Plačilni pogoji 3,6 1,0 

Obratovalni čas 3,7 1,1 

Moţnost vračila blaga 4,2 0,9 

Bliţina drugih trgovin in 

lokalov 

3,5 1,2 

 

Izkazalo se je, da je prijaznost prodajalca anketirancem zelo pomembna, saj je povprečna 

vrednost odgovorov 4,6 in je razpršenost odgovorov nizka (preglednica 2). Pomembni sta jim 

tudi strokovnost prodajalca (4,5) in preglednost izdelkov v trgovini (4,3). Na osnovi analize 

odgovorov iz anketnega vprašalnika lahko tudi sklepamo, da je anketirancem v prodajalni z 

oblačili pomembno, da je prodajalec urejen (4,0), prav tako pa jim je pomembno, verjetno 
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zaradi pomerjanja oblačil, da je trgovina dovolj in pravilno osvetljena. Najmanj jim je 

pomembna velikost trgovine (3,4), kjer je tudi razpršenost odgovorov največja (1,2), kar kaţe, 

da si pri odgovoru anketiranci niso najbolj enotni (nikomur ni zelo nepomembno, 5 % je 

nepomembno, 19 % srednje pomembno, 44 % pomembno in 32 % je zelo pomembno).  

Preglednica 2:  Pomen lastnosti prodajalca in urejenosti trgovine 

Lastnosti prodajalca in urejenost Povprečna vrednost Standardni odklon 

Prijaznost prodajalca 4,6 0,6 

Strokovnost prodajalca 4,5 0,7 

Urejenost prodajalca 4,0 0,9 

Osvetlitev trgovine 3,9 0,9 

Postavitev izdelkov v trgovini 4,0 0,9 

Velikost trgovine 3,4 1,2 

Preglednost izdelkov v trgovini 4,3 0,7 

 

Večini anketirancev (53 %) je zelo pomembno, da lahko ali vrnejo ali reklamirajo blago, ki so 

ga kupili; 42 % anketirancev pa je to pomembno. Iz tega lahko sklepamo, da je to pomembna 

storitev, ki jo posamezna trgovina omogoča svojim kupcem. Le 5 % anketirancev se to ne zdi 

pomembno (slika 14).  

 

Slika 14: Kako pomembno je za vas, da lahko izdelek vrnete oziroma ga reklamirate 
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Kadar anketiranci s storitvijo trgovine ali z izdelkom, ki ga kupujejo ali so ga kupili, niso 

zadovoljni, to večina anketirancev (46 %) takoj v trgovini pove včasih, 29 % anketirancev to 

pove, 25 % pa o tem takrat s trgovcem ne spregovori (slika 15).  

 

Slika 15: Ali poveste, če z izdelkom ali storitvijo niste zadovoljni? 

Večina anketirancev, ki so nezadovoljni, se naslednjič po izdelek, ki ga potrebujejo, odpravi h 

konkurenci. Tako se je namreč odločilo 73 % vseh anketirancev; 27 % anketirancev pa tega 

zaradi nezadovoljstva nad enim izdelkom ne stori (slika 16).  

 

Slika 16: Ali se v primeru nezadovoljstva naslednjič po izdelek odpravite h konkurenci? 
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6.4 Rezultati raziskovanja 

Na osnovi rezultatov anketiranja lahko potrdimo ali ovrţemo hipoteze, ki smo jih zastavili na 

začetku naloge. 

Hipotezo H1: »Anketirancem je pri osebnem nakupovanju zelo pomemben prvi vtis pri 

vstopu v trgovino,« lahko potrdimo, saj se je pri vprašanju, kako pomemben je za vas prvi 

vtis, ko vstopite v trgovino, 95 % vseh anketirancev odločilo, da jim je to zelo pomembno ali 

pomembno, in le 5 %, kar predstavlja pet anketirancev, meni, da to ni pomembno. Prav tako 

je 44 % anketirancev najpomembnejša urejenost trgovine, šele nato so z 38 % izbrali prvi vtis, 

ki ga na posameznika naredi prodajalec. Prav tako lahko hipotezo potrdimo tudi z visoko 

oceno trditev, da so anketiranci osvetlitev trgovine in postavitev izdelkov ocenili zelo visoko 

(3,9 in 4), oboje pa lahko poveţemo s prvim vtisom, ki ga posameznik pridobi ob vstopu v 

prodajalno. Če povzamemo, je kupcem pomembno, da je trgovina urejena, dovolj velika, 

lično opremljena, da nanje prostor ţe ob vstopu naredi prijeten vtis.  

Hipotezo H2: »Anketiranci trgovino priporočajo prijateljem, kadar so z nakupom zadovoljni,« 

lahko potrdimo, saj je večina anketirancev (60 %) odgovorila, da v primeru zadovoljstva 

trgovino priporočajo svojim prijateljem, 34 % pa jih to naredi včasih. Vedeti je treba, da je za 

oglaševanje trgovine to zelo pomembno, saj na eni strani z zadovoljstvom ne izgubi stalnih 

strank, ki so zanjo zelo pomembne, po drugi strani pa je reklama zadovoljnih strank najboljša 

reklama, ki pripomore k temu, da trgovina pridobi nove kupce. Tega bi se morali trgovci tudi 

zavedati.  

Hipotezo H3: »Pri osebnem nakupovanju oblačil je svetovanje pomembno,« lahko prav tako 

potrdimo, saj so anketiranci s povprečno oceno 4,5 ocenili, da jim je strokovnost prodajalca 

pomembna, kar je zagotovo povezano s tem, da le prodajalec, ki je strokovno dovolj 

usposobljen in je tudi sam urejen (povprečna ocena 4), lahko svetuje kupcu, ki ţeli opraviti 

nakup oblačil. Zagotovo kupec bolj zaupa prodajalcu, ki je urejen in suveren, poleg tega pa je 

pomembno, da prepozna, kaj kupec ţeli od njega. Izkazalo se je, da nekateri ţelijo, da jim 

takoj priskoči na pomoč (29 %), večina (46 %) pričakuje, da je prodajalec v bliţini, če bi 

potrebovali nasvet ali pomoč, 25 % anketirancev pa prodajalca, če ga potrebujejo, poiščejo 

sami. Prav tako je velik deleţ anketirancev (29 %) izrazil dejstvo, da pri prodajalcih pogrešajo 

strokovnost, čeprav pa jih je le osem izbralo odgovor, da se samo zaradi strokovnosti vračajo 

v trgovino.  

Hipotezo H4: »Pomemben razlog za ponoven obisk prodajalne so plačilni pogoji in ugodne 

cene,« lahko ovrţemo, saj je naša raziskava pokazala, da niti polovici vseh anketirancev to ni 

pomembno. Plačilni pogoji so pomembni le enemu anketirancu, ugodna cena pa 29 

anketirancem, kar predstavlja skupaj 30 %. Najpomembnejši dejavnik, zaradi katerega se 

posamezniki vračajo v trgovino, so izdelki, ki jih posamezna trgovina prodaja. Tudi trditev, 

da plačilni pogoji vplivajo na ponoven obisk trgovine, so ocenili s povprečno oceno 3,6.  
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Hipotezo H5: »Pri nakupu oblačil je urejenost prodajalca pomembna,« lahko potrdimo, saj je 

trditev dobila povprečno oceno 4, kar pomeni, da je 78 % oziroma 78 anketirancem to 

pomembno oziroma jim je zelo pomembno. Pa tudi 38 % anketirancev je kot prvi vtis 

najpomembnejši vtis, ki ga naredi prodajalec. zelo pomembno je, da se tega zavedajo lastniki 

prodajaln z oblačili in od svojih zaposlenih zahtevajo, da so na delovnem mestu urejeni v 

skladu z bonton, ki velja za njihovo dejavnost. Teţko je prodati oblačila, če kupec dobi 

občutek, da prodajalcu za to ni mar.  

Če povzamemo naše ugotovitve, lahko to strnemo v nekaj priporočil: 

‒ Urejenost trgovine je za kupce oblačil zelo pomembna. Pomembno je, da je trgovina, 

četudi majhna, urejena, dovolj osvetljena in da so oblačila razporejena pregledno. 

‒ Prav tako kot urejenost trgovine je pomembna tudi urejenost prodajalca. Kupci laţe 

zaupajo prodajalcu, za katerega dobijo občutek, da ve, kaj prodaja in da mu je zato tudi 

mar.  

‒ Pomembno je tudi, da so prodajalci strokovno usposobljeni, kar največkrat pridobijo z 

dodatnimi vsakoletnimi ali polletnimi izobraţevanji. Šele takrat, ko vedo, kaj prodajajo, 

lahko strankam tudi ustrezno svetujejo.  

‒ Blago, ki je v prodaji, je glavni razlog, da se kupci vračajo v trgovino. 

‒ Pomembno je, da so kupci zadovoljni. Po eni strani zaradi tega, ker trgovino priporočajo 

prijateljem, po drugi strani pa tudi zato, ker sicer večina odide h konkurenci. 

6.5 Priporočila za naprej 

Na osnovi pridobljenih rezultatov lahko trgovinam z oblačili priporočamo, naj vlagajo v 

izgled in urejenost trgovine, jo aranţirajo v skladu s spreminjanjem novih kolekcij in če 

nimajo zaposlenega strokovnjaka za omenjeno področje, naj poiščejo pomoč pri zunanjih 

izvajalcih. Zelo pomembno je tudi, da imajo zaposleni na eni strani moţnost dodatnega 

izobraţevanja, ki jih velikokrat pripravljajo večje trgovske verige ali pa posamezni 

proizvajalci blagovnih znamk, saj je zelo pomembno, da imajo znanje in vedenje o tem, kar 

prodajajo. Šele takrat lahko suvereno pomoč in svetovanje ponudijo tudi potencialnim 

kupcem. Pravilna izbira je namreč zelo pomembna, saj s tem trgovina pridobi stalne stranke, 

ki z ustnim izročilom privabijo tudi svoje prijatelje … Če pa so kupci nezadovoljni, se 

velikokrat odločijo in se po nakup odpravijo drugam. Ob tem je pomembno, da so prodajalci 

tudi urejeni, kar lahko v trgovini poskrbijo z enotnim načinom oblačenja, ki je lahko v skladu 

s tistim, kar prodajajo, ali pa, denimo, barvno usklajeno z urejenostjo prodajalne.  

Raziskavo smo izvedli, ker smo ţeleli podjetju Verudela, d. o. o., podati predloge, ki jim bodo 

v neposrednem stiku s strankami v pomoč pri doseganju dnevnih, tedenskih in mesečnih 

načrtov. V podjetju se zelo trudijo, da bi na trgu ostali prepoznavni in ob tem povečali prodajo 

italijanskega kakovostnega spodnjega perila, nogavic in kopalk. V ta namen skrbijo tako za 

urejenost prodajaln kot tudi za izobraţevanje prodajalcev, njihov cilj pa je v prvi vrsti 
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zagotoviti zadovoljstvo strank. Raziskava je potrdila, da je videz trgovinic zaradi prvega vtisa 

zelo pomemben, prav tako pa tudi, da je treba vlagati v izobraţevanja zaposlenih. Blago, ki ga 

prodajajo, je specifično in zagotovo razlog, da se kupci k njim vračajo, pomembno pa je tudi, 

da lahko kupci vrnejo oziroma reklamirajo blago, ob tem pa tudi, da imajo moţnosti 

parkiranja. Glede na to, da večina trgovin deluje v trgovskih središčih, je za slednje 

poskrbljeno.  
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7 SKLEP 

Zunanji videz posameznika je ţe od nekdaj povezan z njegovim stilom oblačenja, kar je 

neposredno povezano z nakupom oblačil. Čeprav spletno nakupovanje vse bolj priljubljeno in 

narašča, je osebno nakupovanje oblačil med potrošniki še vedno zelo prisotno. Z nalogo smo 

ţeleli ugotoviti, kaj je tisto, kar posameznika pritegne, in kaj ga odvrne od nakupa oblačil v 

trgovini. 

Nalogo smo razdelili na dva dela. V prvem, teoretičnem delu smo s pomočjo virov in 

literature opredelili trgovino, prodajo, osebno prodajo in predstavili trgovino Verudela, 

d. o. o. Ker smo ţeleli z raziskavo omenjenemu podjetju podati predloge za izboljšanje in 

povečanje prodaje, smo v trgovinah, ki se ukvarjajo s prodajo oblačil, izvedli anketiranje 

kupcev. Anketne vprašalnike smo v ta namen razdelili v nakupovalnem središču Qlandia v 

Novi Gorici, in sicer smo razdelili in dobili vrnjenih sto v celoti izpolnjenih anketnih 

vprašalnikov. 

Na osnovi analize odgovorov smo lahko potrdili oziroma ovrgli na začetku naloge postavljene 

hipoteze.  

Na osnovi rezultatov anketiranja lahko potrdimo ali ovrţemo hipoteze, ki smo jih zastavili na 

začetku naloge. Potrdili smo našo domnevo, da je pri osebnem nakupovanju zelo pomemben 

prvi vtis, ki ga posameznik doţivi, ko vstopi v trgovino, ob tem pa je pomembna tudi 

urejenost prodajalca. Prav tako smo potrdili domnevo, da zadovoljni kupci priporočajo 

trgovino drugim, kar je za samo trgovino najboljša reklama, nezadovoljni pa odidejo h 

konkurenci. Ni pa se potrdila naša domneva, da je kupcem pomembno, kakšne plačilne 

pogoje ima trgovina (kartice, gotovina, obroki …), in da so pomembne ugodne cene, saj se je 

izkazalo, da zlasti prvo pri nakupu oblačil ni pomembno. Verjetno je pomembneje pri večjih 

nakupih, ki zahtevajo večji enkratni znesek.  

Na osnovi tega smo podali priporočila, in sicer je po našem mnenju zelo pomemben videz 

trgovine, kamor sodijo dekorativni dodatki, barve in osvetlitev, ter v sklopu tega, če se lahko 

tako izrazimo, tudi urejenost prodajalcev. Slednje je mogoče urediti z enotnim načinom 

oblačenja v prepoznavne barve ali znake trgovine.  

Prav tako je pomembna strokovnost prodajalcev, kar doseţemo z njihovim izobraţevanjem, 

če lahko dopolnimo, pa je ob tem pomembno poznavanje verbalnega in neverbalnega načina 

komuniciranja ter zmoţnost empatije s kupci. Vse to skupaj prodajalca naredi suverenega in 

strokovnega.  

Najpogosteje je prodajno blago razlog, da se kupci vračajo v trgovino. To pa je odvisno od 

njegove kakovosti in cene, zato je dobro zastaviti smernice in se jih drţati. Tako se poveča 

prodaja in preseţejo zastavljeni cilji. 



31 

V podjetju Verudela, d. o. o., se zavedajo, da uspeh ne pride sam od sebe in zato vlagajo v 

prodajalne in prodajalce, kar je recept za uspeh. To dokazujejo, saj v svoji branţi postavljajo 

in presegajo mejnike in ostajajo ţe desetletja vodilni ponudniki spodnjega perila, kopalk in 

nogavic.  
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PRILOGA 

Priloga 1: Anketni vprašalnik 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

Sem Kristina Vučkovska, študentka tretjega letnika višje strokovne šole na Univerzi na 

Primorskem, Fakulteti za management in ţelim z zaključno projektno nalogo Osebna prodaja 

v trgovini z oblačili ugotoviti, kaj posameznikom pri nakupu oblačil pomaga in kaj ga 

odvrača od nakupa. V sklopu tega sem pripravila anketo. Anketa je anonimna in rezultati 

bodo uporabljeni izključno za raziskovane namene diplomske naloge.  

Zahvaljujem se Vam za sodelovanje.  

1. Kako pomemben je za vas prvi vtis, ko vstopite v trgovino? 

a) Zelo pomemben 

b) Pomemben 

c) Ni mi pomemben 

2. Kaj na vas naredi največji vtis ob prihodu v trgovino? 

a) Prvi vtis, ki ga naredi prodajalec 

b) Postavitev oblačil v trgovini 

c) Urejenost trgovine 

3. Kaj bi po vašem mnenju moral narediti prodajalec, ko stopite v trgovino? 

a) Vljudno pozdraviti in mi razkazati izdelke, ki me zanimajo 

b) Vljudno pozdraviti in se umakniti, vendar mi dajati občutek, da je v bliţini 

c) Vljudno pozdraviti in se umakniti 

4. Kaj pri prodajalcih najbolj pogrešate? 

a) Prijaznost 

b) Poznavanje izdelkov, ki jih prodajajo 

c) Pravilno svetovanje 

č) Zahvalo za nakup 

5. Zakaj se ponovno vračate v določeno trgovino? 

a) Zaradi izdelkov, ki se prodajajo 

b) Zaradi strokovnih prodajalcev 

c) Zaradi ugodnih cen 

č) Ker kot stalna stranka pridobim določen popust 

d) Plačilnih pogojev 

6. Ali trgovino, s katero ste zadovoljni, priporočate svojim prijateljem? 

a) Da 

b) Ne 

c) Včasih 
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7. Kako posamezni dejavniki vplivajo na obisk želene trgovine? (1 − zelo nepomembno, 

2 − nepomembno, 3 − srednje pomembno, 4 − pomembno, 5 − zelo pomembno) 

  Pomembnost  

Dostopnost 1 2 3 4 5 

Parkiranje 1 2 3 4 5 

Plačilni pogoji 1 2 3 4 5 

Obratovalni čas 1 2 3 4 5 

Moţnost vračila blaga 1 2 3 4 5 

Bliţina drugih trgovin in lokalov 1 2 3 4 5 

8. Kako pomembne so za vas lastnosti prodajalca in urejenost? (1 − zelo nepomembno, 2 

− nepomembno, 3 − srednje pomembno, 4 − pomembno, 5 − zelo pomembno) 

  Pomembnost  

Prijaznost prodajalca 1 2 3 4 5 

Strokovnost prodajalca 1 2 3 4 5 

Urejenost prodajalca 1 2 3 4 5 

Osvetlitev trgovine 1 2 3 4 5 

Postavitev izdelkov v trgovini 1 2 3 4 5 

Velikost trgovine 1 2 3 4 5 

Preglednost izdelkov v trgovini 1 2 3 4 5 

9. Kako pomembno je za vas, da lahko izdelek vrnete oziroma ga reklamirate? 

a) Zelo pomembno 

b) Pomembno 

c) Ni pomembno 

10. Ali v trgovini poveste, če z izdelkom ali storitvijo niste zadovoljni? 

a) Da 

b) Ne 

c) Včasih 

11. Ali se v primeru nezadovoljstva naslednjič po izdelek odpravite h konkurenci? 

a) da 

b) ne 

12. Spol 

a) moški 

b) ţenska 

13. Starost 

a) do 20 let 
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b) nad 20 do 30 let 

c) nad 30 do 40 let 

č) nad 40 do 50 let 

d) nad 50 let 

14. Stopnja izobrazbe 

a) Osnovna šola 

b) Srednja in poklicna šola 

b) Višja ali visokošolska 

c) Univerzitetna ali več 

 

Hvala za sodelovanje 


