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POVZETEK
Marketinško komuniciranje igra eno izmed pomembnejših vlog v samem poslovanju podjetja
oziroma je tako rekoč ključ do uspeha, predvsem dandanes, ko je trg tako zelo konkurenčen. V
teoretičnem delu naloge smo obravnavali marketing, marketinško komuniciranje in trg
ekološke prehrane ter naravne kozmetike. V zaključni projektni nalogi smo proučevali
aktivnosti marketinškega komuniciranja v slovenskem podjetju Malinca d. o. o., ki deluje na
trgu ekološke prehrane in naravne kozmetike. V podjetju imajo dobro načrtovano in izvajano
strategijo marketinškega komuniciranja, zato poslujejo zelo uspešno, hkrati pa je njihov ključ
do uspeha izobraževanje ljudi in učinkovita osebna raven komunikacije.
Ključne besede: marketing, marketinško komuniciranje, ekološka prehrana, naravna
kozmetika, Malinca d. o. o.
SUMMARY
Marketing communication plays one of the most important roles in the company's business
performance and is so called key to success, especially nowadays where there are so many
competitors on the market. In the theoretical part of written assignment, we were examining
marketing, marketing communication, organic food market and natural cosmetics market. In
the final project assignment, we studied the activities of marketing communication in the
Slovenian company Malinca d. o. o., which operates in the market of organic food and natural
cosmetics. The company is well-planned and implements a marketing communication strategy,
so they operate very successfully, and at the same time their key to success is educating people
efficiently on the personal level of communication.
Key words: marketing, marketing communication, organic food, natural cosmetics, Malinca d.
o. o.
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1

UVOD

Okolje, v katerem podjetje deluje, je izjemno konkurenčno, zato je pomembno, da svoje izdelke
na primeren način predstavi potencialnim kupcem in na takšen način poskrbi za njihovo
naklonjenost. Da bi slednje doseglo, se mora prilagoditi njihovim potrebam. Poiskati mora
način, s katerim bi potencialne kupce privabili, jih seznanili z izdelki in storitvami, ki jih
ponujajo, prepričali v nakup, hkrati pa bi jih tudi obdržali.

1.1

Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč

V današnjem času, ko so trgi zelo konkurenčni in hitro rastoči, je ključ do uspeha podjetja v
marketinški strategiji, proaktivnem delovanju in profesionalnem upravljanju z blagovnimi
znamkami (Korelc 2010, 7).
Marketing je angleška beseda, ki v prevodu pomeni trženje in obsega vse dejavnosti, ki so v
kakršnem koli smislu povezane s trgom. Zajema vse poslovne dejavnosti, ki se odvijajo v
podjetjih in so povezane s potjo izdelkov in storitev od proizvajalcev do porabnikov (Potočnik
2002, 20).
Kotler (1996, 13) navaja: »trženje je proces načrtovanja in snovanja izdelkov, storitev in idej,
določanja cene, odločitev v zvezi s tržnim komuniciranjem in distribucijo, z namenom, da se s
ciljnimi skupinami ustvari taka menjava, ki zadovolji pričakovanja porabnika in podjetja«.
Ruzzier Konečnikova (2011, 4) opredeljuje trženje kot proces prostovoljne menjave med
ponudniki in porabniki izdelkov ali drugih entitet, pri čemer morata biti obe strani v procesu,
ki se odvija zadovoljni. Opozarja, da morajo ponudniki nuditi takšne izdelke, ki bodo njihovim
modernim porabnikom zagotavljali zadovoljevanje njihovih potreb in želja ter pri njih dosegli
maksimalno zadovoljstvo.
Avtor opredeljuje: »tržno komuniciranje je zapleten proces, ki obsega organizacijo, sredstva,
metode in sporočila, s katerimi prenašamo informacije o temeljnih značilnostih izdelka, da bi
se porabniki lažje in hitreje odločili za nakup. Za podjetje sploh ni vprašljivo, ali naj
komunicira, ampak komu, kaj in kako pogosto naj sporoča o sebi in svojih izdelkih« (Potočnik
2002, 302).
Če povzamemo Potočnika (2002, 304), je trženjsko-komunikacijski splet sestavljen iz petih
sestavin: oglaševanja, neposrednega trženja, osebne prodaje, stikov z javnostmi in pospeševanja
prodaje. Podjetje lahko uporablja vse sestavine posamično ali v kombinaciji ter dve ali tri
sestavine skupaj.
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Ni dovolj, če ima podjetje le dober izdelek in ugodno ponudbo, saj je ključnega pomena prav
komunikacija s kupci. Vsako podjetje želi, da se kupec odloči za njih in ne za konkurenco; da
bi to doseglo, mora s pomočjo trženjsko-komunikacijskega spleta kupcu predstaviti izdelek,
njegovo vrednost in koristi ter ga prepričati, da je njihov izdelek boljši od konkurenčnega
izdelka. Obenem pa si podjetje z dobrim marketinškim komuniciranjem pridobi zaupanje in
zvestobo kupcev.
Avtor navaja: »blagovna znamka je umetnost in temelj trženja« (Potočnik 2002, 418). Podjetje
lahko z dobro zasnovanimi in učinkovito vodenimi blagovnimi znamkami doseže velik ugled,
s tem pa povečuje zaupanje kupcev in uporabnikov. Blagovne znamke so tako močno sredstvo,
prav zaradi tega, ker se v njih povezujejo funkcionalne vrednote, ki izhajajo iz kakovosti in jih
presojamo razumsko ter čustvene vrednote, ki jih presojamo s čustvenimi merili (De
Chernatony (2002, 18–19).
Korelc (2010, 67) navaja: »močna blagovna znamka med drugim omogoča postavljanje in
vzdrževanje visokih cen, kar vodi v višji dobiček, spodbuja povpraševanje, je vir pogajalske
moči, omogoča lažje širjenje asortimaja in uvajanje novih izdelkov ter odpira vrata do novih
kupcev in na nove trge«.
Ljudje se vedno bolj zavedajo kako pomembna je kvaliteta hrane, ki jo zaužijejo, saj bistveno
vpliva na zdravje in dobro počutje. Nekoč je bila vsa hrana naravna, vendar se je to s prihodom
kemične industrije, industrijske pridelave in predelave hrane vse spremenilo. Tako se na
trgovinskih policah nahajajo izdelki, ki so pridelani s pomočjo kemije, gensko spremenjenih
organizmov, vsebujejo ogromno pesticidov, s tem pa se izgublja pomen kvalitetne hrane. Zato
narašča ozaveščenost o pomenu in sami kakovosti ekološko pridelane hrane. Posledično se
ljudje tega problema zavedajo vsak dan bolj, kar nakazuje tudi statistika, saj se je povpraševanje
po ekološko pridelani hrani povečalo. Ne gre samo zato, da je ekološko pridelana hrana
kvalitetnejša, ampak je tudi celoten proces pridelave in predelave hrane okolju prijaznejši.
Odločili smo se, da v zaključni projektni nalogi raziščemo, proučimo, analiziramo in
opredelimo aktivnosti marketinškega komuniciranja v podjetju Malinca d. o. o., saj smo pri
pregledovanju literature in virov zasledili, da še ni bilo narejene raziskave na področju
aktivnosti marketinškega komuniciranja podjetij, ki se ukvarjajo z distribucijo ekološke
prehrane in naravne kozmetike.

1.2

Namen in cilji

Namen zaključne projektne naloge je bil raziskati, proučiti in opredeliti aktivnosti
marketinškega komuniciranja v podjetju Malinca d. o. o., ki posluje in deluje v distribucijski
dejavnosti z ekološko prehrano in naravno kozmetiko ter na osnovi rezultatov raziskovanja
podati priporočila za nadaljnjo uspešno poslovanje in delovanje proučevanega podjetja.
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Cilji zaključne projektne naloge so:
−

obravnavati vlogo in pomen marketinga v poslovanju podjetja,

−

analizirati elemente marketinškega komuniciranja,

−

ovrednotiti vlogo in pomen blagovne znamke za poslovanje podjetja,

−

ugotavljati značilnosti trga ekološke prehrane in naravne kozmetike,

−

raziskati, proučiti, analizirati, opredeliti aktivnosti marketinškega komuniciranja v podjetju
Malinca d. o. o.,

−

na osnovi rezultatov raziskovanja podati priporočila za nadaljnjo uspešno poslovanje in
delovanje podjetja Malinca d. o. o.

1.3

Metodologija

Pri izdelavi zaključne projektne naloge smo uporabili naslednje raziskovalne metode:
−

metodo opisovanja ali deskripcije,

−
−

metodo povzemanja ali kompilacije,
metodo študija primera,

−

metodo analize,

−

metodo sinteze.

Zastavili smo si raziskovalno vprašanje, na katerega smo odgovorili z izvedeno raziskavo:
kakšne aktivnosti marketinškega komuniciranja izvaja podjetje Malinca d. o. o. in kako to
vpliva na njihov poslovni uspeh?
Izvedli smo kvalitativno raziskavo v obliki polstrukturiranega intervjuja z ustanoviteljico
podjetja Malinca d. o. o., Nastjo Kramer Pesek, s pomočjo katerega smo odgovorili na
zastavljeno raziskovalno vprašanje.

1.4

Predpostavke in omejitve

Pri izdelavi zaključne projektne naloge predpostavljamo:
−

da je marketing zelo pomemben za uspešno poslovanje vsakega podjetja,

−

da je konkurenca na trgu ekološke prehrane in naravne kozmetike zelo velika, zato je
pomembna dobra strategija marketinškega komuniciranja,

−

da podjetje Malinca d. o. o. posluje uspešno.

Predvidene omejitve pri izdelavi zaključne projektne naloge so naslednje:
−

omejen dostop do vseh potrebnih informacij o poslovanju proučevanega podjetja,

−

iskrenost odgovorov intervjuvanke.
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2

MARKETING

Izraz trženje izvira iz izraza marketing, ta pa izvira iz besede the market, ki v prevodu pomeni
trg, tržišče. Kljub iskanju primernega slovenska izraza se pogosto uporablja beseda marketing,
ki nadomešča izraz trženje. Trženje je relativno mlada veda v primerjavi z drugimi vedami in
poslovnimi področji. Avtorja navajata: »s prvimi trženjskimi prijemi, ki so pričeli postavljati v
ospredje pomen dolgoročnih odnosov med dvema vpletenima stranema, so se srečevali
ameriški managerji v multinacionalnih podjetjih v petdesetih letih prejšnjega stoletja. Izraz
trženje se je razvil v Združenih državah Amerike kot oblika tržnega raziskovanja« (Vukasović
in Jagodič 2017, 13). Po koncu druge svetovne vojne je izraz trženje iz Amerike prišel v Evropo,
kar je posledica strukturnih sprememb v proizvodnji in potrošnji. Pri nas se je trženje
postopoma začelo uveljavljati v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, s pritokom tujega kapitala
(Vukasović in Jagodič 2017, 13).
Obstaja veliko opredelitev trženja, Kotler (1996, 6) pa ga opredeljuje: »trženje je družbeni in
vodstveni proces, ki omogoča posameznikom in skupinam, da dobijo to, kar potrebujejo in
želijo, tako da ustvarijo, ponudijo, in z drugimi izmenjujejo izdelke, ki imajo vrednost«.

2.1

Opredelitev vloge in pomena marketinga

Organizacijsko poslanstvo ali razlog za obstoj mora imeti vsaka organizacija ne glede na to ali
je velika ali majhna. Najpomembnejša naloga vsakega podjetja je, da zadovolji svoje kupce.
Zato sta za podjetja trženjska in inovativna funkcija bistvenega pomena. Trženje ne moremo
poistovetiti s prodajo, saj je mnogo širše kot samo prodajanje, kajti v trženju se odraža celotno
delovanje podjetja, skupaj z doseženim poslovnim rezultatom. Pod pojmom trženje si lahko
predstavljamo številne dejavnosti, ki so povezane z izdelki in storitvami, ki omogočajo menjavo
med prodajalci in kupci ter na takšen način zadovoljujejo svoje potrebe in želje. Gre za
dejavnosti, kot so kupovanje, skladiščenje, prodajanje, reklame, informiranje kupcev in
podobno. Če povzamemo, se trženje nanaša na delovanje podjetja na različnih trgih (Potočnik
2002, 20).
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Slika 1: Primerjava prodaje in trženja
Vir: Habjanič in Ušaj Hvalič 2003, 13.

Področje trženja je veliko bolj obširno, kot le kupovanje in prodajanje izdelkov. Širša področja
obsegajo predvsem (Potočnik 2002, 20–21):
−

raziskovanje trga, ki naj zagotovi podatke o stanju na trgu in tržnih dogajanjih;

−

tržno načrtovanje, s pomočjo katerega si zamišljamo, kako bomo na trgu delovali;

−

pripravo trženjskih akcij, s katerimi nameravamo vplivati na porabnike;

−

izvajanje trženjskih akcij, med katerimi je pomembno zlasti razvijanje novih izdelkov,
oblikovanje prodajnih cen, razvijanje poti in načinov prodaje ter oglaševanje – tem
dejavnostim pravimo tudi temeljni tržni instrumenti;

−

spremljanje učinkovitosti izvajanja trženjskih akcij;

−

neposredno prodajanje;

−

nadzor nad vsemi navedenimi področji trženja.

Marketing v organizacijah predstavlja veliko več kot le sredstvo prodaje in promocije.
Marketing je »sredstvo načrtovanja in upravljanja odnosov in izmenjav med različnimi
javnostmi,« navaja Devetak (2007, 24).
V obdobju nove ekonomije 21. stoletja se dogajajo spremembe, ki bistveno vplivajo na razvoj
trženja in oblikovanje tržnih strategij. Omenjene spremembe se nanašajo na hiter tempo
življenja; spremembe v samem načinu življenja in tudi prehranjevanja; nepredvidljivost okolja
v katerem živimo; bistveno večji poudarek je na poreklu izdelkov; naraščanje vloge trženja;
nenehne zahteve po novih izdelkih in nenazadnje tudi velik vpliv tehnologije. Tržno okolje je
zelo konkurenčno in hitro spreminjajoče, slednje pa od podjetij zahteva neprestano
spreminjanje razmer na trgu in prilagajanje ponudbe zahtevam ciljnega trga. Podjetja so tako
5

osredotočena na porabnike, ki imajo vedno večjo moč, zrelost večine trgov pa vpliva na kratek
življenjski cikel izdelkov, inovativna podjetja dosegajo najvišje položaje in obseg konkurence
je globalen. V opisanih razmerah delovanja, ki so zelo spremenjena je poglavitni element rasti
podjetij prav znanje, ki se kaže na poznavanju porabnikov, konkurence, trgov, trendov,
obvladovanju sodobnih tržnih načel in praks. Tako lahko trdimo, da je 21. stoletje pomembno
poudarilo trženjski način razmišljanja in obenem od njega samega zahtevalo, da se izpopolni in
nadgradi (Vukasović 2020, 4).
Kupci v današnjih časih želijo biti aktivni, to pomeni, da si želijo sooblikovati izdelke,
prispevati svoje izkušnje, pripravljeni so poskusiti nove stvari, hkrati pa želijo svoj dialog.
Nenazadnje postajajo pri nakupih previdnejši, samosvoji, racionalni, spet včasih čustveni,
varčni ali razsipni. Tako je na obzorju nova trženjska in podjetniška usmeritev, ki se imenuje
individualno trženje ali trženje 1 : 1. Podjetja sedaj razmišljajo o posameznemu kupcu ali o
skupinah kupcev in ne več o vseh skupnih kupcih. Zato je končni cilj posameznemu kupcu
prodati čim več izdelkov in če je le mogoče, kupca obdržati za vse življenje (Habjanič in Ušaj
2003, 16).
Avtorja navajata: »cilj trženja je, da na dolgi rok pridobi zveste in zadovoljne kupce ob dvigu
kvalitete življenja, ne pa da zgolj proda izdelek ali storitev« (Habjanič in Ušaj 2003, 16).

2.2

Blagovna znamka

Potočnik (2002, 206) navaja: »blagovna znamka je ime, oznaka, oblika, simbol ali katerakoli
druga značilnost izdelka, ki določa razliko med izdelki različnih proizvajalcev. Z blagovno
znamko lahko opredelimo posamezni izdelek, skupino izdelkov ali vse izdelke nekega
proizvajalca«.
Kotler (2004, 418) opredeljuje blagovno znamko kot umetnost in temelj trženja.
Ker so blagovne znamke kompleksna danost, jih lahko razlagamo na različne načine. Tako
lahko razlaganje izhaja iz vstopnih dejavnikov oziroma povedano drugače s stališča
managerjev, ki izpostavljajo uporabo virov za doseganje odziva med odjemalci, ali iz izstopnih
dejavnikov oziroma s stališča odjemalcev, ki uporabljajo blagovne znake za izboljšanje
njihovega življenja (De Chernatony 2002, 69).
Za vzpostavitev komercialne komunikacije se uporablja sredstvo imenovano znamka, saj
vzpostavlja neposredno komunikacijo med proizvajalcem in uporabnikom. Nenazadnje pa
znamka omogoča reklamiranje izdelkov in druge oblike stika z javnostmi, kar pa lajša nastop
proizvajalcev na trgu. Lahko trdimo, da je dandanes zelo pomembna oziroma celo
najpomembnejša ravno vloga znamke v oglaševanju (Jadek Pensa 2008, 40).
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Zavedati se moramo, da blagovna znamka ni samo šminka, kajti po besedah Korelca (2010, 68)
»še tako lepa zunanja podoba brez duše in osebnosti je kot obleka na stojalu, mrtva in brez
življenja«. Blagovna znamka je tako psihološki konstrukt in skupek vseh zaznav, stališč,
predstav, asociacij ter občutkov, ki jih ima posameznik oziroma skupina do določene blagovne
znamke. Z gotovostjo lahko rečemo, da blagovna znamka pooseblja energijo, dosežke, naš
življenjski slog, uspeh, status in še veliko več (Korelc 2010, 68–69).
Devetak (2007, 303) navaja, da je vloga blagovne znamke:
−
−

razločevalna; z njo prepoznamo izdelke na trgu, zlasti kakovostne.
Izvorna; povezana je z razločevalno vlogo in pride zlasti do izraza pri poreklu blaga. Z
označbo porekla blaga se zavaruje geografsko ime proizvodov, katerih posebne lastnosti
so pretežno odvisne od območja, na katerem so bili proizvedeni, če so te lastnosti nastale
naravno – pod vplivom podnebja ali tal ali z ustaljenim načinom proizvodnje in postopkom
obdelave.

Slika 2: Struktura znamke
Vir: Korelc 2010, 81.

Blagovna znamka ima tri statuse (Korelc 2010, 77–78):
−

status priporočila; se že v osnovi sklicuje na razločevanje od drugih blagovnih znamk, pri
tem v veliki večini poudarja le svojo kakovost;

−

status osebnosti; gradi se na psihološkem učinku, s katerim posledično vpliva na ciljno
skupino ter

−

status svetinje: ki se ga doseže takrat, ko postane za ciljne skupine prava svetinja. Na takšen
način so uporabniki neločljivo povezani ter z njo izražajo svojo osebnost, slog, prepričanja
in vrednote.

Velik pomen za blagovno znamko predstavlja identiteta, ki je sestavljena iz jasno izdelane
idealne ali želene podobe, skupaj z vsebino in globino, ki služi kot vodilo tistim, ki so kakorkoli
povezani z blagovno znamko. Kajti ravno identiteta blagovne znamke je otipljiv odraz njene
osebnosti. Identiteto pa moramo ločiti od njene podobe oziroma imidža, ki je pravzaprav tisto,
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kar okolje blagovne znamke zaznava o njeni identiteti. Če pojasnimo, podoba blagovne znamke
pomeni, kako je blagovna znamka znana, identiteta blagovne znamke pa pomeni težnjo, kako
bi radi, da bi bila blagovna znamka znana. Ključno je kako ljudje in okolje dojemajo identiteto
blagovne znamke, kajti moramo se zavedati, da je zaznavanje ključ do človeških izkušenj z
blagovno znamko in stališč do nje, saj pomeni vez med človekom in blagovno znamko. Torej
če želimo ustvariti močno ter prodorno blagovno znamko, moramo ustvariti in dejavno
komunicirati želeno identiteto (Korelc 2010, 79–80).
Lahko predpostavljamo, da so blagovne znamke v veliki meri pomembne tako za organizacijo
kot tudi za odjemalce. Kolikšen dobiček bodo blagovne znamke ustvarjale, je odvisno predvsem
od tega, kako organizacije dodajajo vrednost življenju odjemalcev (De Chernatony 2002, 28).
»Močne in uspešne blagovne znamke niso stvar naključij in sreče, so odraz dobrega in
sistematičnega dela skozi daljše časovno obdobje« (Ruzzier Konečnik 2011, 155).
Označevanje z blagovno znamko daje prodajalcu številne prednosti, in sicer poenostavi
obdelavo naročil in odkrivanje napak. Prav tako ime blagovne znamke ter prodajalčev zaščitni
znak zagotovita pravno zaščito edinstvenih značilnosti izdelkov. Prodajalcu blagovna znamka
daje možnost, da privabi zveste in dobičkonosne kupce, saj zvestoba blagovne znamke varuje
prodajalca pred konkurenco. Prav tako blagovna znamka olajša prodajalcu segmentirati trge,
ne nazadnje pa močne blagovne znamke pripomorejo pri grajenju celostne podobe podjetja ter
so sprejete s strani distributerjev in porabnikov (Kotler 2004, 226).
Torej o močnih blagovnih znamkah govorimo takrat, ko se porabniki blagovne znamke
zavedajo njenega obstoja na trgu, imajo o njej pozitivno ter jasno podobo, njeno kakovostno
dimenzijo vrednotijo visoko ter izkazujejo zvestobo blagovni znamki s ponovljenimi nakupi in
priporočili blagovne znamke svojim prijateljem ali znancem. Močna blagovna znamka zavzema
v glavah porabnikov edinstveno zaznano vrednost, za katero so porabniki pripravljeni plačati
zahtevano vsoto denarja. Za uspeh blagovne znamke je najpomembnejše predvsem njeno
pozitivno ovrednotenje v očeh potencialnih kupcev (Ruzzier Konečnik 2011, 174–175). Korelc
(2010, 63) ugotavlja: »blagovna znamka ne pomeni le prepoznavnosti ali celostne grafične
podobe izdelka ali storitve. Blagovna znamka živi predvsem v glavah in srcih ljudi«.
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3

MARKETINŠKO KOMUNICIRANJE

Potočnik (2020, 302) navaja: »tržno komuniciranje (promotion) obsega vse komunikacijske
aktivnosti, s katerimi podjetje obvešča in prepričuje kupce na ciljnem trgu o svojih izdelkih in
dejavnostih ter tako neposredno olajšuje menjavo dobrin. Posredno olajšuje sporočanje
informacij o podjetju in izdelkih zainteresiranim skupinam«.

3.1

Opredelitev in pomen marketinškega komuniciranja

Tržno komuniciranje je kompleksen proces, ki zajema organizacijo, sredstva, metode in
sporočila. Z naštetimi procesi prenaša informacije o poglavitnih značilnostih izdelka, da bi se
porabniki lažje, predvsem pa hitreje odločili za nakup. Za podjetje je bistvenega pomena, da ve
komu, kaj in kako pogosto naj sporoča o sebi in svojih izdelkih (Potočnik 2002, 302).
Zavedati se moramo dejstva, da s komuniciranjem ustvarjamo mnenje o določeni stvari na
osnovi prejetih informacij, ki morajo vsebovati skupen pomen za vse prejemnike. Je proces, v
katerem kodirano sporočilo prenesemo po posrednikih do prejemnika, ki prejeto sporočilo
dekodira in se nanj odzove ali ne (Potočnik 2002, 303).
Da bi dosegli učinkovito komuniciranje, moramo pripraviti dober načrt, ki ga tvorijo določeni
koraki. Prvi korak je določitev ciljne skupine, sledi mu določitev ciljev komuniciranja, tretji
korak je oblikovanje sporočila, četrti je izbira komunikacijskih kanalov, sledi določanje
sredstev za komunikacijske programe, predzadnji korak je izbira ustreznega komunikacijskega
spleta in še zadnji korak je merjenje učinkovitosti komuniciranja (Habjanič in Ušaj 2003, 99).
Trženjsko komuniciranje je nepogrešljiv element, ki je hkrati tudi najbolj viden dejavnik
trženjskega komuniciranja. Uspešna podjetja po svetu se dandanes ne sprašujejo ali je smiselno
komunicirati, ampak na kakšen način načrtovati in nato izpeljati svoje komuniciranje, da bo v
skladu z vsemi sodobnimi razmerami na trgu kakovostno doseglo želeno skupino. Ne smemo
pozabiti, da je pri tem bistveno, da je trženjsko komuniciranje usklajeno z ostalimi elementi na
spletu (Konečnik Ruzzier, 2011, 207).
Procese tržnega komuniciranja sestavljajo štirje elementi (Potočnik 2002, 303):
−

pošiljalec tržnega sporočila (komunikator),

−

sporočilo (informacija),

−

komunikacijska pot (komunikacijski kanal), ki je lahko oseba ali neoseba,

−

prejemnik sporočila (oseba, kateri je sporočilo namenjeno).

Kotler (2004, 564) vrednoti najpogostejša orodja komuniciranja, razdelano takole:
−

oglaševanje; sem spadajo tiskani oglasi, oglasi na televiziji in radiu, zunanja stran
embalaže, letaki v embalaži, filmi, brošure, veliki plakati, simboli in logotipi,
avdiovizualna gradiva;
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−

pospeševanje prodaje; sem spadajo darila, vzorci, nagradna tekmovanja, loterije, kuponi,
cenovni popusti, programi zvestobe, vezani nakupi, razstave, predstavitve delovanja
izdelkov;

−

odnosi z javnostmi; sem uvrščamo sponzoriranje, seminarje, letna poročila, govore, darila
v dobrodelne namene, odnose z lokalno skupnostjo, celotno podobo podjetja, lobiranje;

−

osebna prodaja; sestavljena je iz osebne prodaje, prodajnih srečanj, programov spodbud,
vzorcev, sejmov in poslovnih razstav;

−

neposredno trženje; sem uvrščamo kataloge, naslovljeno pošto, trženje po telefonu,
elektronsko nakupovanje, TV nakupovanje, elektronsko pošto, glasovno pošto in sporočila
po telefaksu.

Da bi dosegli učinkovito komuniciranje, se moramo ravnati po osmih korakih (Kotler 2004,
585):
−

določitev ciljnega občinstva,

−

opredelitev ciljev komuniciranja,

−

oblikovanje sporočila,

−

izbira komunikacijskih poti,

−

določitev proračuna,

−
−

izbiranje spleta orodij za trženjsko komuniciranje,
merjenje rezultatov,

−

ravnanje v zvezi s povezanim trženjskim komuniciranjem.

3.2

Oglaševanje

Potočnik (2002, 324) navaja: »oglaševanje je najpomembnejša tržno-komunikacijska
dejavnost, s katero želi podjetje porabnike pravočasno obvestiti o svojih izdelkih in jih
prikazati, da bi se lahko zagotovilo prodajo pred drugimi ponudniki, pa tudi povečanje prodaje
in s tem ustvarjanje večjega dobička«.
Oglaševanje je plačana oblika neosebnega tržnega komuniciranja o podjetju, njegovih izdelkih
ali aktivnostih, ki poteka prek masovnih sredstev javnega obveščanja. Z oglaševanjem podjetje
doseže ciljno občinstvo po sorazmerno nizkih stroških na tisoč oseb. Ravno zaradi navedenega
razloga je oglaševanje zelo učinkovita oblika promocije (Potočnik 2002, 304).
Lastnosti oglaševanja po Kotlerju (1996, 615) so naslednje.
−

Javna predstavitev: oglaševanje je povsem javni način sporočanja. Javni značaj podeli
izdelku neke vrste legitimnost in kaže na standardizacijo ponudbe. Ker veliko ljudi prejme
isto sporočilo, kupci vedo, da so njihovi motivi za nakup izdelka v javnosti upravičeni.

−

Prodornost: oglaševanje je prodorno sredstvo, ki omogoča prodajalcu, da sporočilo večkrat
ponovi. Na drugi strani kupec sprejema in lahko primerja oglase raznih, med seboj
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konkurenčnih ponudnikov. Obsežno oglaševanje je pozitivno, saj govori o prodajalčevi
velikosti, moči in uspehu.
−

Okrepljena izraznost: s spretno uporabo tiska, zvoka in barv je preko oglasov možno
posredovati učinkovito podobo o podjetju in njegovih izdelkih, čeprav včasih izrazno
uspešna orodja oslabijo učinek sporočila ali odvrnejo pozornost od njega.

−

Neosebnost: oglaševanje ni tako neposredno kot prodajni zastopnik; porabnik se lahko
izogne pozornemu spremljanju sporočila in se mu ni treba neposredno odzvati nanj. Pri
oglaševanju sporočevalec nima možnosti dvogovora, ampak le samogovor.

Tako lahko oglaševanje uporabljamo za oblikovanje dolgoročne podobe izdelka ali pa zgolj za
kratkoročno spodbujanje nakupov (Kotler, 1996, 615). Z oglaševanjem lahko dosežemo veliko
število geografsko razpršenih porabnikov. Z gotovostjo lahko trdimo, da obsežno ter pogosto
oglaševanje ponazarja velikost in moč oglaševalca, tako imajo porabniki občutek, da je večkrat
ponavljajoča se blagovna znamka, ki se pojavlja v oglasih, kakovostna (Habjanič in Ušaj 2003,
104).
Osnovni cilj oglaševanja je povečanje prodaje oziroma širitev prodajnega trga, ali pa najmanj
le ohranjanje zdajšnjega trga, v primeru, da je oglaševanje konkurentov izrazito okrepljeno.
Zastavljene cilje oglaševanja poskušajo podjetja doseči s tremi strategijami (Potočnik 2002,
326):
−

strategija ustvarjanja potreb; poskuša ustvariti potrebo po izdelkih, ki jih do danes na trgu
ni bilo,

−

strategija razširjanja potreb; poskuša razširiti potrebo po izdelkih, ki so že na trgu,

−

strategija usmerjanja potreb: usmerja zadovoljitev dane potrebe na točno določen izdelek.

Da je oglaševanje dobro, lahko rečemo, kadar je usklajeno z osnovno strategijo podjetja, je
primerno prilagojeno glede na ciljno skupino in medij oglaševanja, je zasnovano izključno na
realnih temeljih, ki jih lahko določen izdelek ciljnemu trgu ponudi, poda sporočila zgolj o
obljubah, ki jih bo izdelek lahko izpolnil, ima oglaševanje zmožnost, da si porabnik o izdelku
ustvari lastno mnenje, je inovativno na način posredovanja sporočila in izbora medijev, hkrati
pa ustvarja razlikovanje med oglaševanim izdelkom in konkurenti ter je stroškovno učinkovito
in ima pozitiven vpliv na ostale interesne skupine podjetja. Vendar pa se morajo podjetja pri
samem posredovanju oglasov zavedati, da porabniki njihove obljube enačijo s tem kaj bodo za
določen znesek denarja dobili. Skratka, če bodo porabnikova pričakovanja previsoka, zaradi
njihovega preveč ambicioznega oglaševanja, obstaja verjetnost, da bo porabnik ob nakupu
določenega izdelka razočaran in nezadovoljen. Ravno zato, da bi bilo oglaševanje izpeljano na
najboljši in najučinkovitejši način, je izrednega pomena, da podjetja sledijo posameznim
stopnjam pri procesu oglaševanja. Te stopnje so: opredelitev ciljev oglaševanja glede na ciljno
skupino, določitev oglaševalskih proračunov, določitev in oblikovanje oglaševalskih sporočil,
izbor in načrtovanje medijev ter merjenje oglaševalskih rezultatov (Konečnik Ruzzier 2011,
211–213).
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Slika 3: Koraki razvoja oglaševalskega programa
Vir: Potočnik 2002, 326.

3.3

Osebna prodaja

V zadnjih desetletjih sta se vloga in pomen osebne prodaje bistveno povečala. Po besedah
Potočnika (2002, 378) je prodaja postala ozko grlo vseh dejavnosti podjetja, saj sta od uspešne
prodaje usodno odvisna ravno njegov obstoj in razvoj. Tako si večina proizvodnih podjetij ne
zastavlja vprašanja kako in koliko izdelkov proizvesti, vendar komu in kdaj te izdelke prodati.
Tu se skriva razlog, da podjetja vse več pozornosti posvečajo osebni prodaji, torej
neposrednemu kontaktiranju prodajnega osebja s potencialnimi kupci oziroma z drugimi
podjetji. Večjo vlogo podjetja namenjajo ravno osebni prodaji in ne pospeševanju prodaje,
oglaševanju ali stikom z javnostmi (Potočnik 2002, 378).
Če primerjamo ostale sestavine komunikacijskega spleta, ima osebna prodaja tri prednosti
(Potočnik 2002, 378):
−

ustvarja osebni stik in možnosti za hitro prilagajanje,

−

omogoča različna razmerja med sodelujočimi – prijateljstvo in spoštovanje,

−

od nasprotne strani zahteva pozitivni ali negativni odziv med samim prodajnim procesom.

Kotler (1996, 685–686) predpostavlja, da je prodajno osebje osebna vez med podjetjem in
odjemalci. Prodajni predstavnik namreč predstavlja podjetje mnogim odjemalcem in na takšen
način postopoma podjetju prinese vso potrebno znanje in informacije o odjemalcu. Zato mora
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podjetje zelo temeljito premisliti, kako bo osnovalo svojo prodajno ekipo ter kako bo v tej zvezi
razvilo cilje, strategije, strukturo, obseg in nagrajevanje.
Osebno prodajo definiramo kot osebni stik med vsaj dvema osebama oziroma med potencialnim
kupcem in prodajalcem, kot tudi s soglasno izraženo voljo dejansko prisotnega prodajalca in
potencialnega kupca, kot medčloveški odnos, med katerim se potencialne kupce seznani s
ponudbo ter se prepriča, da bo lahko zadovoljil svojo potrebo z nakupom ponujenega izdelka
(Potočnik 2002, 378).
Trije glavni koncepti osebne prodaje so (Kotler 1996, 703):
−

prodajanje,

−

pogajanje,

−

trženje na podlagi pozitivnih odnosov.

Celoten proces osebne prodaje je sestavljen iz sedmih stopenj, in sicer iz iskanja in pridobitve
možnega odjemalca, priprave na obisk, pristopa do odjemalca, predstavitve izdelka, odprave
ugovorov, sklenitve posla in na koncu še iz ponakupnega spremljanja in vzdrževanja stikov z
odjemalcem. Pri samem pogajanju je cilj, da prodajni referent doseže takšne pogoje prodaje, ki
bodo zadovoljile obe strani, čeprav imata nasprotne si interese. Trženje je koncept osebne
prodaje, ki ustvarja trajne odnose in hkrati tudi soodvisnost med prodajnim in nabavnim
osebjem v obeh podjetjih. Odnosi pa slonijo na medsebojnem zaupanju. Vsekakor pa je za
pridobitev medsebojnega zaupanja potrebno dolgoročno sodelovanje na več poslovnih
področjih in stalna pozornost (Potočnik 2002, 379–380).

Slika 4: Proces osebne prodaje
Vir: Potočnik 2002, 379.

Zelo pomemben element prodaje so prodajne osebe, od katerih je odvisna poslovna uspešnost,
ki je neposredno povezana z uspešnim opravljanjem delovnih nalog v prodaji, zato podjetja
namenjajo veliko pozornost izbiri prodajnega osebja. Pridobivanje prodajnega osebja lahko
poteka po dveh različnih poteh: centralizirano, kar pomeni, da vodstvo prodajne službe odloča
o izbiri vsakega prodajnega referenta ali decentralizirano, kar pomeni, da o izbiri odločajo vodje
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posameznih oddelkov. Vsekakor pa se morajo v obeh primerih upoštevati postavljeni
predvideni kriteriji za delovno mesto (Potočnik 2002, 385–386).
Po besedah Kotlerja (1996, 703) je osebna prodaja prastara umetnost. Pojasnjuje, da imajo
učinkoviti prodajalci več kot le instinkt, saj so usposobljeni v metodah analize in ravnanju z
odjemalci.

3.4

Odnosi z javnostmi

Odnosi z javnostmi ali po angleško public relations predstavljajo povezavo med podjetjem in
javnostjo. Podjetje si mora pridobiti zaupanje javnosti, ki ga doseže z ustreznimi aktivnostmi.
Pri odnosih z javnostmi je pomemben dvosmeren proces komuniciranja med podjetjem in
javnostjo. Na takšen način podjetja dosegajo ustrezen imidž, kar nenazadnje prispeva k
uspešnejši prodaji (Devetak 2007, 164–165).
Potočnik (2002, 343) trdi: »pomembna sestavina tržnega komuniciranja so stiki z javnostmi ali
publiciteta o ugledu in solidnosti podjetij, ki se od oglaševanja razlikuje v tem, da podjetja nanjo
ne morejo neposredno vplivati. Publiciteta pomembno dopolnjuje oglaševanje in ustvarja
sinergijski učinek, dokler je ugodna. Publiciteto si ustvarja podjetje z dolgoročnimi odnosi, s
katerimi posamezne javne skupine seznanja s svojim poslovanjem, zlasti pa z izdelki, ki jih
ponuja, storitvami, ki jih izvaja, strokovnostjo zaposlenih, sponzoriranjem športnih in kulturnih
organizacij, donacijami dobrodelnim organizacijam itd.«.
Stiki z javnostmi lahko podjetju pomagajo pri izpeljavi sledečih nalog (Kotler 1996, 677):
−

pomagajo pri uvajanju novih izdelkov na trg,

−

pomagajo umestiti izdelek na stopnjo zrelosti,

−

ustvarijo zanimanje za vrsto izdelka,

−

vplivajo na posebne ciljne skupine,

−

branijo izdelke, ki so v javnosti naleteli na težave,

−

zgradijo tako podobo podjetja, ki je ugodna tudi za izdelke.

Prek stikov z javnostmi želi podjetje uresničiti sledeče cilje (Potočnik 2002, 344): da bi javnost
spremenila negativno mnenje, ki si ga je morda ustvarila zaradi napak podjetja v preteklosti; da
bi pri porabnikih ustvarilo pozitivno mnenje o izdelkih, ki jih do sedaj še niso poznali; da bi
ustvarilo že doseženo ugodno javno mnenje o svojem delovanju. Nedvomno pa lahko podjetje
stike z javnostmi načrtuje ali pa jih prepusti naključju, vendar se jim ne more izogniti ne na prvi
ne na drugi način.
Pomembnejša orodja za trženjske stike z javnostmi so (Kotler 1996, 679):
−

publikacije; podjetja se opirajo na komunikacijsko gradivo, s tem pa dosežejo in vplivajo
na ciljne trge. Sem spadajo razna letna poročila, brošure, revije podjetja;
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−

dogodki; z organizacijo dogodkov podjetja pritegnejo pozornost na nove izdelke ali druge
dejavnosti. Med dogodke uvrščamo tiskovne konference, seminarje, izlete, tekmovanja;

−

vesti; ena izmed glavnih nalog strokovnjakov za stike z javnostmi je, da poiščejo ali
ustvarijo ugodne vesti o podjetju, njegovih izdelkih in ljudeh;

−

govori; so še eno orodje, s katerim lahko podjetja ustvarijo publiciteto podjetja ali izdelka;

−

dejavnosti za javno dobro; podjetja lahko popravijo javno razpoloženje z denarnimi
prispevki in časom, ki ga porabijo za dobre namene.

Nedvomno pa je pri odnosih z javnostmi potrebno upoštevati nekatera načela, kot so resničnost,
jasnost in enotnost besed ter dejanj (Devetak 2007, 165). Poglavitne prednosti odnosov z
javnostmi so večja verodostojnost sporočila, nižji stroški, učinkovitejše vplivanje na vodilno
podjetje oziroma na porabnike in inovatorje (Vukasović in Jagodič 2017, 139).

3.5

Pospeševanje prodaje

Pospeševanje prodaje je nepogrešljiva sestavina trženjskih kampanj, saj je sestavljena iz pestre
zbirke orodij, ki so namenjeni spodbujanju, da bi pri porabniku ali trgovini izzvali hitrejši ali
celo večji nakup izdelka ali storitve (Kotler, 2004, 609).
Medtem ko je oglaševanje namenjeno ponudbi razloga za nakup določenega izdelka ali storitve,
je pospeševanje prodaje namenjeno spodbudi za nakup. Vendar pa morajo podjetja za
učinkovito pospeševanje prodaje izvajati naslednje dejavnosti (Potočnik 2002, 341):
−

izbrati ustrezne oblike pospeševanja prodaje za določene segmente porabnikov;

−

z oglaševanjem in osebno prodajo koordinirano delovati pri izvajanju pospeševalnih akcij;

−

izboljševati strokovnost prodajnega osebja z izobraževanjem in usposabljanjem.

Postopki, ki pripomorejo k pospeševanju prodaje so (Potočnik 2002, 342):
−

postopki za pospeševanje prodaje, ki so namenjeni motiviranju lastnih prodajalcev z
raznimi nagrajevanji in strokovnimi izpopolnjevanji;

−

postopki pospeševanja prodaje, ki se navezujejo na posrednike – izobraževanje prodajalcev
trgovinskih podjetij, prikazovanje in preskušanje izdelkov, reklamni material;

−

postopki za pospeševanje prodaje, s katerimi spodbujamo predvsem porabnike s testiranji
izdelkov, ugodnimi ali znižanimi cenami, nagradnimi igrami.

Cilji pospeševanja prodaje porabnikom so (Ruzzier Konečnik, 2011, 2019):
−

pridobiti porabnike za nakup novih izdelkov,

−
−

spodbuditi porabnike k večjemu in ponovnemu nakupovanju uveljavljenih izdelkov,
spodbuditi porabnike, da kupijo izdelek, ki ga do sedaj še niso uporabljali,

−

pritegniti uporabnike konkurenčnih izdelkov,

−

podpreti oglaševanja in ostala orodja trženjskega komuniciranja.
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Razlikovati moramo med dvema načinoma pospeševanja prodaje. Posredno pospeševanje
prodaje ne vpliva v trenutku na kupce, vendar podjetje najprej usposobi prodajalce, jih seznani
z izdelki, njihovo uporabo in s prednostmi pred drugimi izdelki. Neposredno pospeševanje
prodaje pa temelji na določenih oblikah, kot so opozarjanje na razne izdelke, pošiljanje vzorcev,
nagradna tekmovanja, kuponi, degustacije in podobno (Potočnik 2002, 342).
Dejstvo je, da pospeševanje prodaje pritegne tiste porabnike, ki pogosto menjajo blagovne
znamke, iščejo nižje cene, dober nakup za določeno ceno ali darila. Zelo majhna verjetnost je,
da bi take vrste porabniki postali zvesti porabniki blagovne znamke. Najuspešnejše je
pospeševanje prodaje, če ga uporabljamo skupaj z oglaševanjem (Kotler 2004, 609–611).
Ruzzier Konečnikova (2011, 220–221) ugotavlja, da pretirana uporaba orodja za pospeševanje
prodaje lahko dolgoročno zmanjšuje zvestobo blagovni znamki, zato je smiselno, da podjetja
razlikujejo med različnimi orodji pospeševanja prodaje. Priporočena so tista orodja
pospeševanja prodaje, ki so narejena na način, da zagotavljajo varčevanje porabnikov, ta pa
resnično pripomorejo k dolgoročnemu povečanju prodaje.

3.6

Neposredno trženje

Kotler (2004, 620) neposredno trženje opredeljuje kot: »uporabo neposrednih poti za dosego
porabnika in dostavo izdelkov in storitev porabniku brez uporabe posrednikov. Te poti
vključujejo neposredno pošto, kataloge, telefonsko trženje, interaktivno televizijo, kioske,
spletna mesta in mobilne naprave. Neposredno trženje je eden najhitreje rastočih načinov za
oskrbo kupcev«.
V samih začetkih neposrednega trženja je bilo mišljeno, da bo neposredno trženje pripomoglo
k zbiranju osnovnih podatkov o porabnikih, katerim so tržniki največkrat kar s pomočjo telefona
ali pošte prodajali izdelke. Vendar se neposredno trženje dandanes nanaša na veliko več kot le
na opredeljevanje načina tržne poti, pri katerem ne uporabljamo posrednikov. Na razvoj
neposrednega trženja je v veliki meri pripomogel razvoj informacijsko komunikacijske
tehnologije (Ruzzier Konečnik 2011, 229).
Glavne oblike neposrednega trženja (Potočnik 2002, 358–363) navajamo nadalje.
−

Akviziterstvo: je najstarejša oblika trženja – prodaja od vrat do vrat in iz oči v oči. Je
prodajni obisk prodajalca (borzni posredniki, agenti zavarovalnic, posredniki pri prodaji
premičnin in nepremičnin) pri možnem potencialnem kupcu, saj ga s tehnikami
prepričevanja želi spremeniti v odjemalca.

−

Kataloško trženje ali prodaja po katalogu: to obliko neposrednega trženja uporabljajo
proizvajalci, trgovci na debelo in na drobno ter veliko storitvenih podjetij. Na dom
potencialnih kupcev oziroma kjer pričakujejo naročilo, pošljejo po pošti enega ali več
katalogov. Lahko rečemo, da imajo v današnjih časih ljudje stisko s pomanjkanjem časa za
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nakupovanje, za čakanje v kolonah ob prometnih konicah in vrstah pred blagajnami, in to
v veliki meri spodbuja nakupovanje od doma. Preko interneta so kupcem dostopni katalogi
podjetij v tujini, kar ustvarja globalne odjemalce.
−

Neposredno trženje po pošti: sem spadajo različni prospekti, ponudbe in sporočila, ki jih
podjetja pošiljajo določeni osebi na določen naslov po pošti. Osebno naslavljanje pošiljk
omogoča veliko selektivnost ciljnega trga, obenem pa ustvarja zaupanje med pošiljateljem
in prejemnikom sporočila. Cilj neposrednega trženja po pošti je tudi zbiranje informacij o
možnih potencialnih kupcih ali pa krepitev odnosov z obstoječimi odjemalci.

−

Trženje po telefonu: trženje po telefonu je možno izvajati kadarkoli, vendar mora podjetje
ostati previdno, saj je zelo pomembno, da izberejo pravi čas za telefonsko komuniciranje s
potencialnim kupcem, saj obstaja verjetnost, da ga klic ob neprimernem času vznemiri,
zato ni pripravljen poslušati ponudbe po telefonu.

−

Trženje prek radia in televizije: sta zelo pomembna načina neposrednega trženja, zlasti za
takojšnje odzivno naročanje.

−

Elektronsko trženje: od leta 1990 se je elektronsko trženje neverjetno hitro razvilo.
Porabniki so ugotovili, da je nakupovanje preko svetovnega spleta hitrejše, udobnejše, bolj
kakovostno in predvsem cenejše. Elektronsko poslovanje je pomembno predvsem na treh
področjih: povezovanju med potrošniki in odjemalci, notranjem poslovanju podjetij in pri
poslovanju med organizacijami. Razlikujemo štiri vrste elektronskega poslovanja:
podjetje-kupec (business-to-costumer), podjetje-podjetje (business-to-business), podjetjezaposleni v podjetju (business-to-employee), kupec-kupec (costumer-costumer).

Neposredno trženje ima prednosti za prodajalca in porabnika. Porabnikom predstavlja največjo
prednost ravno možnost nakupovanja 24 ur na dan in sedem dni v tednu, prodajalcem pa
omogoča prodajo, ki je popolnoma neodvisna od časa in prostora, je globalno navzoča in
selektivnejša glede potencialnih porabnikov. Zato je lahko sporočilo osebno in prilagojeno
porabniku. Neposredni odziv porabnikov pa podjetju omogoča merljivost rezultatov, saj lahko
z vsako akcijo neposrednega trženja natančno izmeri njeno učinkovitost (Vukasović in Jagodič
2017, 144).
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4

TRG EKOLOŠKE PREHRANE IN NARAVNE KOZMETIKE

V današnjih časih je povpraševanje po ekološko pridelani hrani in naravni kozmetiki v velikem
porastu. Ljudje se zavedajo, kako zelo pomembno je kaj damo vase in tudi nase. K temu pa
pripomore prav tako zavedanje, da smo ljudje sami odgovorni za svet, v katerem živimo. Vsako
leto se pojavljajo nove bolezni in/ali razne alergije, kar je pripeljalo do tega, da so ljudje začeli
bolj skrbeti za svoje lastno zdravje. Včasih je bilo ekološko kmetijstvo nekaj povsem
običajnega, obenem pa tudi edino, vse do tedaj, ko se je razvila agrarna industrija. Vendar pa
zaradi večjega povpraševanja po ekološko pridelani hrani narašča tudi število ekoloških kmetij.
Seveda pa moramo biti pri nakupu ekološko pridelane hrane še vedno zelo previdni, saj mnogi
kljub visoko postavljenim normativom, pomen ekološko pridelane hrane izrabljajo.
Kot že omenjeno, je poleg ekološko pridelane hrane v velikem porastu uporaba naravne
kozmetike, ki je vsako leto bolj priljubljena med populacijo. Naravna kozmetika je varna za
dolgoročno uporabo, je učinkovita in sestavine, ki so pridobljene na naravni osnovi so
razgradljive. Na trgu je prava poplava najrazličnejših kozmetičnih izdelkov, ki obljubljajo
čudeže, vsebujejo polno kemikalij in so škodljivi za naše telo, zato moramo biti tudi pri nakupu
naravne kozmetike zelo previdni, saj za razliko od ekološko pridelane hrane, področje naravne
kozmetike ni zakonsko urejeno, kar dopušča zavajajoče oglaševanje.
Tako ekološko pridelana prehrana kot tudi naravna kozmetika vodita do vrnitve k naravi, kar je
danes pravi trend.

Slika 5: Temelji ekološkega kmetijstva
Vir: Bavec 2009, 15.
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4.1

Opredelitev in pomen ekološke prehrane in naravne kozmetike

Podmenik (2012, 23) opredeljuje: »ekološko kmetijstvo lahko opredelimo kot najbolj okolju in
človeku prijazno kmetijsko prakso, katere glavni cilji so varovanje in ohranjanje naravnih virov,
dobrobit živali, pridelava zdravih živil ter trajnostni razvoj podeželja«.
Bavec in sodelavci (2001, 9) vrednotijo: »ekološko kmetijstvo je način trajnostnega kmetijstva,
ki v pridelavi hrane temelji na ravnovesju v sistemu tal-rastline-živali-človek in sklenjenem
kroženju hranil v njem«.
Glavni cilj ekološkega kmetijstva oziroma ekološko pridelane prehrane je, da ekološka živila
zagotavljajo visoko kakovost, obenem pa postopki proizvodnje ne škodujejo okolju, našemu
zdravju in zdravju rastlin ter živali. Seveda pa moramo na kakovost ekološko pridelane hrane
gledati z vseh zornih kotov. Zelo pomembno je, da so ekološka živila pridelana in obdelana na
način, ki sestavine živil ohranja v najboljši meri ter hkrati ustreza pojmu polnovredne prehrane
(Bavec idr. 2009, 110).
Ekološko pridelana hrana je pridelana na popolnoma naraven način, poimenujemo jo lahko tudi
bio hrana. To je hrana visoke kakovosti, pridelana na ekološki način kmetovanja, ki je prijazen
do živali in narave. Bio kmetije se nikakor ne poslužujejo raznih umetnih gnojil ali gensko
spremenjene hrane, zato bio hrana ne vsebuje pesticidov, herbicidov, nitratov oziroma nobenih
kemičnih dodatkov. Ekološka pridelana hrana mora ustrezati strogim predpisom kontrolne
organizacije; tisti izdelki, ki sodijo v opisano kategorijo pa pridobijo certifikat, ki kupcu
sporoča, da je izdelek res ekološko, bio oziroma organsko pridelan. Certifikat zagotavlja, da so
izdelki pridelani v skladu z uredbo Evropske unije o ekološkem kmetijstvu. Eden izmed
najpogosteje uporabljenih certifikatov je Evrolist. Izdelki s certifikatom Evrolist so popolnoma
ekološke pridelave. Omenjeni certifikat nam zagotavlja, da so izdelki pridelani povsem v skladu
z uredbo Evropske unije o ekološkem kmetijstvu ali v primeru uvoženih živil z enakovrednim
ali strožjim seznamom predpisov (Malinca 2021a).
Če povzamemo, ima ekološko pridelana hrana boljši vpliv na naše zdravje, ima izrazit ter
predvsem pristen okus in ekološko kmetijstvo je trajnostno naravnano. Torej z uživanjem
ekološko pridelane hrane ne skrbimo samo za naše zdravje, temveč tudi za naš planet, ki je z
leta v leto bolj obremenjen zaradi onesnaženosti in pritiskov na okolje.
Kot že omenjeno, področje naravne kozmetike ni zakonsko urejeno, zato tudi ni opredeljenih
kriterijev, ki bi jih morali izpolnjevati izdelki, da bi jih lahko opredelili kot naravne. Evropsko
združenje proizvajalcev kozmetičnih izdelkov je na svoji spletni strani objavilo pojasnilo o
naravni kozmetiki, ki opredeljuje, da se izraz naravno na kozmetičnih izdelkih nanaša na izvor
sestavin ali samo na sestavo izdelka; oznake, kot so ekološko, bio in organsko pa pomenijo, da
so sestavine izdelane v skladu s specifičnimi pravili in zahtevami. Vendar pa se v različnih
državah zahteve za oznako naravno in/ali organsko na kozmetičnih izdelkih interpretirajo
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drugače, saj so različne organizacije vzpostavile svoje standarde in sisteme certificiranja
(Gorenjske lekarne 2017).
Na vse smernice, ki veljajo, je naravna kozmetika tista, ki vsebuje sestavine rastlinskega,
živalskega ali mineralnega izvora, te sestavine pa so pridobljene zgolj s fizikalnimi,
mikrobiološkimi in encimskimi metodami (Gorenjske lekarne 2017).
Kljub temu, da nimamo veljavnih zakonskih smernic za samo sestavo in tudi izdelovanje
naravnih kozmetičnih izdelkov, so certifikati edino zagotovilo, da je izdelek zares to, za kar ga
oglašujejo. Večini certifikatov je skupno to, da naravni kozmetični izdelki ne smejo vsebovati
sinteznih barvil in dišav, določenih konzervansov, etoksiliranih spojin, genetsko spremenjenih
sestavin, parafina in drugih naftnih derivatov ter silikona. Kar je dandanes zelo pomembno,
naravna kozmetika ne sme biti testirana na živalih, proizvodni proces mora biti prijazen do
okolja, izdelek mora biti v ovojnini, ki je narejena iz okolju prijaznih materialov in izdelki
nikakor ne smejo biti obsevani z ioniziranim sevanjem (Gornjak Korošec b. l.).
Preden je v veljavo stopil izraz naravna kozmetika, ni bilo nobenemu pomembno kaj vse se
skriva v sestavinah krem, mleka in losjonov za telo, dišav, šamponov, mil in vseh drugih
izdelkov, ki jih uporabljamo za nego kože. V tistih časih je veljalo, da je visoka cena najbolj
zanesljiv dokaz kakovosti, kar pa je kozmetična industrija s pridom izkoriščala za tržne
možnosti, ki so bile pravzaprav le iluzija (Lange-Ernstn 1992, 8). Ker pa je naša koža zelo
obremenjena z onesnaženim zrakom in raznimi alergijami, ki jih je vedno več, ter nezdravim
načinom življenja, je skorajda nujno, da nanjo nanašamo čim manj škodljivih snovi. Tega se
zaveda vse več ljudi, ki jim je vedno bolj pomembno zdravje in skrb za okolje, v katerem
živimo. S tem pa priljubljenost naravne kozmetike raste (Gorenjak Korošec b. l.).

Slika 6: Primerjava konvencionalnega in ekološkega kmetijstva
Vir: Bavec in sodelavci 2001, 23.
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4.2

Značilnosti trga ekološke prehrane in naravne kozmetike

Eden glavnih trendov pri hrani je naraščajoče povpraševanje po ekološko pridelani hrani.
Posledično se evropski trg z ekološko prehrano širi, kar naj bi se nadaljevalo tudi v prihodnje,
zahvaljujoč večji razpoložljivosti ekoloških živil in naraščajoči ozaveščenosti ljudi. Kot že
omenjeno, se v Evropi povečuje povpraševanje po ekološko pridelani hrani, saj so evropski
potrošniki za kakovostne in zdrave izdelke pripravljeni plačati več (CBI 2020a).
Svetovni trg ekoloških živil je bil leta 2017 vreden kar 253 milijard evrov, evropski trg
ekoloških živil pa je bil leta 2018 ocenjen na 12,23 milijarde ameriških dolarjev. Predvidoma
naj bi se svetovni trg ekoloških živil povečal za približno 6 % na leto ter do leta 2022 dosegel
339 milijard evrov (CBI 2020a).
Največji trg ekološke prehrane v Evropi predstavlja Nemčija. Nemški trg ekološke prehrane je
leta 2018 znašal 10,9 milijard evrov. Drugo mesto pripada Franciji. Francoski trg z ekološko
prehrano znaša 9,1 milijarde evrov. Med letoma 2017 in 2018 je francoski trg z ekološko
prehrano zabeležil visoko rast. Na tretjem mestu z ekološko prehrano je italijanski trg, ki je bil
leta 2018 vreden 3,5 milijarde evrov (CBI 2020a).
V Evropi se skupne ekološke površine vsako leto povečujejo, kar dokazuje dejstvo, da je bilo
leta 2018 skupnih evropskih ekoloških površin 13 milijonov hektarjev, leta 2019 pa skoraj 13,8
milijonov hektarjev. Ekološka površina je v letu 2019 predstavljala 8,5 % vseh kmetijskih
površin v Evropi. Med letoma 2012 in 2019 so štiri države: Bolgarija, Hrvaška, Madžarska in
Francija zabeležile več kot sto-odstotno rast skupne ekološke površine (Eurostat 2021). V
Sloveniji so se ekološke površine med letoma 2018 in 2019 povečale. V letu 2019 je površina
za 2.787 hektarjev večja kot leta 2018, kar predstavlja 7 % (Šimunović 2020).
V Sloveniji se izvaja kontrolirano in certificirano ekološko kmetijstvo od leta 1998, takrat so
bile izvedene prve kontrole kmetij po evropskih standardih. Nato je bila leta 2001 sprejeta prva
nacionalna zakonodaja, ki je kasneje v letu 2010 uredila področje ponudbe ekoloških jedi in
pijač v gostinskih lokalih (Robačer idr. 2018, 16).
Vendar pa se je število ekoloških kmetij v Sloveniji prvič po uvedbi sistema kontrole
ekološkega kmetovanja zmanjšalo, leta 2019 je bilo v kontrolo vključenih 3.827 ekoloških
kmetij, leta 2020 pa 35 manj. Slednje pa Slovenijo oddaljuje od rastočega trenda ekološkega
kmetijstva v Evropi (Prijatelj Videmšek 2020).
Trg naravne in organske kozmetike se zelo hitro povečuje, saj se potrošniki vedno bolj izogibajo
kemikalijam, ki povzročajo vrsto tveganj za naše zdravje, naravne sestavine pa so varnejše za
zdravje in nenazadnje tudi za okolje. Evropski trg naravne kozmetike je bil leta 2018 ocenjen
na 3,6 milijarde evrov, kar predstavlja nekoliko manj kot 5 % evropskega trga kozmetike,
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vendar pa evropski trg naravne kozmetike raste hitreje kot celotni trg kozmetike. Pandemija
Covid-19 pa naj bi povpraševanje po naravni kozmetiki še spodbudila (CBI 2020b).
Nemčija je v Evropi vodilna na trgu naravne kozmetike. Nemški trg naravne kozmetike
predstavlja 1,3 milijarde evrov, kar pomeni, da ima Nemčija 35-% delež celotnega evropskega
trga naravne kozmetike. Naravni kozmetični izdelki predstavljajo skoraj 10 % celotne prodaje
kozmetike v Nemčiji. Nemčija ima zelo močan predelovalni sektor za kozmetiko. Medtem ko
ima tudi švicarsko podjetje za naravno kozmetiko Weleda proizvodnji obrat v Nemčiji (CBI
2020b).
Francija ima drugi največji trg naravne kozmetike v Evropi, njen trg pa je ocenjen na 720
milijonov evrov. Značilnost francoskega trga naravne kozmetike je, da imajo veliko število
francoskih blagovnih znamk (več kot 100) in poudarek na lokalnem pridobivanju surovin, tako
na primer lokalno podjetje Lea Nature 70–100 % svojih sestavin pridobiva v Franciji. Italijanski
trg naravnih kozmetičnih izdelkov je na tretjem mestu v Evropi in predstavlja 12-% delež
celotnega evropskega trga naravne kozmetike. Italijanski trg naravne kozmetike zdravo raste
(CBI 2020b).
V letu 2020 je globalni trg naravne kozmetike znašal 21,5 milijarde dolarjev. Do leta 2030 pa
naj bi trg naravne kozmetike znašal 89,7 milijarde dolarjev. Med letoma 2020 in 2030 naj bi trg
naravne kozmetike rastel s sestavljeno letno stopnjo rasti 15,4 %. Glavna dejavnika, ki
pospešujeta rast trga naravne kozmetike sta povečanje zavesti o lepoti in ozaveščenost o
zdravju. Poleg omenjenih dejavnikov pa na rast trga naravne kozmetike v napovedanem
obdobju vpliva tudi povečanje razpoložljivega dohodka, ki je povezan z izboljšanim
življenjskim standardom (Sheer Analytics & Insights 2020).
Glavni ponudniki naravne kozmetike na svetovnem trgu so: L'Occitane en Provence, L'Oreal
International, Arbonne International, Burt's Bees, Estee Lauder Companies, Weleda, Oriflame
Cosmetics in mnoge druge (Sheer Analytics & Insights 2020).
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5

EMPIRIČNI DEL – RAZISKAVA O AKTIVNOSTIH MARKETINŠKEGA
KOMUNICIRANJA V PODJETJU MALINCA D. O. O.

V empiričnem delu smo raziskali, proučili in opredelili aktivnosti marketinškega komuniciranja
v podjetju Malinca d. o. o. Podjetje je na trgu uspešno, saj ponuja zdravo prehrano, prehranske
dodatke in naravno kozmetiko, njihova glavna prednost pa so izdelki slovenskega porekla in
izdelki iz kontrolirane ekološke pridelave.

Slika 7: Logotip podjetja
Vir: Malinca 2021b.

5.1

Predstavitev podjetja Malinca d. o. o.

Osnovni podatki o podjetju Malinca (Ajpes 2021):
−
−

Ime podjetja: MALINCA, trgovina, d. o. o.
Skrajšano ime: MALINCA d. o. o.

−

Sedež podjetja: Cesta Simona Blatnika 16, 3320 Velenje

−

Matična številka: 6367801000

−

Identifikacijska številka za DDV in davčna številka: SI61876275

−

Višina osnovnega kapitala: 7.500,00

−

Datum vpisa v sodni register: 30. 4. 2013

−

Lastniška struktura: 50 % Stopar Andreja, 50 % Kramer Pesek Nastja

Podjetje Malinca d. o. o. je slovenska blagovna znamka z zdravo prehrano, prehranskimi
dodatki in naravno kozmetiko, obenem pa je tudi portal z recepti in nasveti za zdravo življenje.
Podjetje je bilo ustanovljeno s strani Stopar Andreje in Kramer Pesek Nastje, leta 2013. Deluje
na treh trgih, in sicer v Sloveniji, na Hrvaškem in v Avstriji. Blagovna znamka Malinca je
zaščitena znamka, ki predstavlja več kot 200 različnih naravnih prehranskih in kozmetičnih
izdelkov (Malica 2021b).
Podjetje Malinca d. o. o. pri sami izbiri zagotavlja prednost izdelkov, ki so slovenskega porekla
in izdelkom, ki so iz kontrolirane ekološke pridelave. Prav tako pa podjetje Malinca d. o. o.
sodeluje z raznolikimi kmetijami, proizvajalci in nutricionisti, nato pa s skupnimi močmi
izbirajo, testirajo in razvijajo izdelke, za katere zagotavljajo, da so najboljši za naše telo. Veliko
pozornost posvečajo kakovosti živil in njihovi čim manjši predelavi, kar omogoča ohranjanje
vitaminov, mineralov in drugih hranilnih snovi (Malinca 2021b).
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Poslanstvo podjetja Malinca, d. o. o. je: »izobraževanje in osveščanje ljudi o zdravem načinu
življenja preko zdrave prehrane, zdravih receptov, športa, ekologije in hkrati izpolnjevanje želja
naših strank« (Malinca 2021b).
Podjetje Malinca d. o. o. je zelo dejavno na področju donacij in sponzorstev. Šestkrat v letu, in
sicer konec februarja, aprila, junija, avgusta, oktobra in konec decembra opravijo izbor in se
nato na podlagi izpolnjenega obrazca odločijo (Malinca 2021c).
Podjetje Malinca d. o. o. se ponaša s številnimi nagradami. Tako je že leta 2014, torej eno leto
po ustanovitvi podjetja, prejelo nagrado za Spletnega trgovca leta v kategoriji hrana in pijača.
Nato je leta 2015 postalo Spletni trgovec leta skupni zmagovalec in Spletni trgovec leta v
kategoriji hrana in pijača. V letu 2016 je postalo Spletni trgovec leta skupni zmagovalec Web
Challenger in Spletni trgovec leta v kategoriji hrana in pijača. Podjetje Malinca d. o. o. je prejelo
ravno tako dve nagradi na Hrvaškem, in sicer Spletni trgovec leta v kategoriji lepota in zdravje
2017 ter Spletni trgovec leta v kategoriji hrana in pijača 2018, ta naziv pa je podjetje prejelo v
istem letu tudi v Sloveniji. V letu 2019 je podjetje Malinca osvojilo nagrado Spletni trgovec
leta v kategoriji zdrava hrana in dodatki, naslednje leto pa v kategoriji hrana, zdravje in lepota.
Podjetje se je leta 2014 in 2015 uvrstilo v finale tekmovanja Mladi podjetnik leta, na Websi
tekmovanju v kategoriji spletne trgovine pa je leta 2015 zasedlo tretje mesto, leta 2018 pa drugo
mesto. S številnimi nagradami pa podjetje Malinca dokazuje kakovost njihovih izdelkov
(Malinca 2021d).
Podjetje Malinca d. o. o. sledi motu: »work smart – have fun – make a difference« (Malinca
2021b).

5.2

Raziskava o aktivnostih marketinškega komuniciranja v podjetju Malinca d. o. o.

Izvedli smo kvalitativno raziskavo v obliki izvedenega polstrukturiranega intervjuja z
ustanoviteljico podjetja Malinca d. o. o., Nastjo Kramer Pesek.
Nastjo Kramer Pesek smo kot prvo vprašali, kakšen pomen in vlogo ima marketing v
poslovanju podjetja Malinca d. o. o. Odgovorila nam je: »marketing je ena izmed najbolj
ključnih stvari v našem podjetju, kar pomeni, da se skoraj polovica ekipe na nek način ukvarja
z marketingom. Že od samega začetka dajemo velik pomen marketingu, saj do 20 % vseh
prihodkov vlagamo naprej v marketing in prepoznavnost blagovne znamke. Tako da bi rekla,
da je to ključna dejavnost poleg razvoja izdelkov v podjetju Malinca d. o. o.«
Nadaljevali smo z vprašanjem, na kaj morajo biti pozorni pri sestavljanju plana aktivnosti
marketinškega komuniciranja. Povedala nam je, da je podjetje Malinca d. o. o. že nekaj časa na
trgu, zato so si uspeli vzpostaviti sistem, po katerem delujejo, in sicer enkrat na mesec pripravijo
plan komunikacije za naslednji mesec, za vsa družabna omrežja Facebook, Instagram, TikTok,
YouTube, e-poštni marketing in tudi za fizične kanale, kot so TV, radio, revije. V sistem, po
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katerem delujejo spada tudi priprava načrta, koliko objav in kako pogoste so le te ter pripravo
fokusnih izdelkov, ki jih kasneje čez mesec promovirajo. Nastji Kramer Pesek se zdi
pomembno, da vsak odkrije svoj ključ, ki mu prinaša uspeh oziroma dobre rezultate; njihov
ključ so redne objave, kombinacija med prodajnimi in vsebinskimi objavami, teh imajo sami
zelo veliko in na takšen način ljudi izobražujejo skozi video vsebine, članke, recepte. Poudarila
je, da je pomembno, da se aktivnosti porazdelijo tako, da smo prisotni na čim več kanalih ter
da načrtujemo na tak način, da imamo več izobraževalnih vsebin kot prodajnih, s tem pa
privabimo ljudi.
Zanimalo nas je, kakšno vlogo ima v marketinškem komuniciranju blagovna znamka Malinca.
Odgovorila je: »blagovna znamka Malinca je ključna pri marketinškem komuniciranju.
Ustvarili smo blagovno znamko, ki ji ljudje zaupajo, jo prepoznajo kot kvalitetno, spodbuja
naravno in bio. Zato pri vseh izdelkih, ko jih komuniciramo, vedno damo blagovno znamko v
ospredje, saj blagovna znamka daje neko zaupanje in naš cilj je, da delamo čim več na
prepoznavnosti blagovne znamke in ne zgolj izdelkov, saj je z dolgoročnega vidika
prepoznavnost blagovne znake bolj pomembna, kajti izdelki se lahko menjujejo, spreminjajo,
blagovna znamka kot taka pa ostaja«.
Vprašali smo tudi, katere izmed aktivnosti marketinškega komuniciranja, ki jih uporabljajo v
svojem podjetju, prinašajo največji poslovni učinek. Izvedeli smo, da podjetju Malinca d. o. o.
največji poslovni učinek prinaša Facebook, saj ima največ obiska, največ prodaje in je
najmočnejše orodje. Takoj za Facebookom pa je izpostavila e-mail marketing, Instagram in
Google oglaševanje. Našteti kanali z vidika merjenja in z vidika spleta prinašajo največji
poslovni učinek, saj ga lahko merijo in na koncu vidijo rezultate. Z vidika fizičnih kanalov
(televizija, radio, revije) pa ne morejo izpostaviti najučinkovitejšega, saj je rezultate težko
izmeriti. Pomembno se ji zdi, da v marketinško komuniciranje vključimo vplivnice oziroma
tako imenovane influencerke, saj gre za močan kanal, ki trenutno zelo dobro funkcionira in
deluje. Na tem področju je podjetje naredilo dobro strategijo sodelovanja, trenutno sodelujejo
s šestdesetimi influencerkami v Sloveniji na letni ravni, ki delajo na prepoznavnosti podjetja in
blagovne znamke, saj prikazujejo in predstavljajo njihove izdelke.
Zanimalo nas je, če podjetje Malinca d. o. o. pri strategiji marketinškega komuniciranja
uporablja družbena omrežja in kakšni so njihovi učinki. Povedala nam je, da njihovo podjetje
pri strategiji marketinškega komuniciranja uporablja družbena omrežja največ. Kot je omenila
že pri prejšnjem vprašanju, so družbena omrežja ena izmed najbolj pomembnih kanalov tako z
vidika obiska ljudi in prepoznavnosti kot tudi z vidika prodaje.
Ustanoviteljico podjetja smo vprašali kakšno strategijo uporabljajo pri marketinškem
komuniciranju in samem marketingu ter kakšni so njihovi marketinški cilji. Njen odgovor je,
da imajo pri strategiji določena pravila, ki jim sledijo že od samega začetka. Enkrat na leto pa
pripravijo plan za naslednje leto, tako so oktobra lani pripravili načrt po mesecih za letošnje
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leto, torej katere so fokusne naloge, po katerih kanalih bodo komunicirali, kakšne akcije bodo
imeli, skratka nek grob osnutek dogajanja čez celotno leto. Potem pa vsak mesec pripravijo
natančnejši spored, na katerem piše točno katere objave, kdaj, na katerih omrežjih, na katerih
kanalih. Torej je slednje neka osnova, ki je znana in se prakticira vedno, se pravi, kot že
omenjeno, kateri kanali se uporabljajo, kolikokrat se ti kanali uporabljajo, na kakšen način se
komunicira, da se tipa. Potem pa tej osnovi vsako leto dodajo letni plan, ki se mu vsak mesec
doda še plan z natančnimi navodili in usmeritvami, ki jih pripravi Nastja Kramer Pesek, nato
pa jih ekipa Malince spelje. Ciljev z vidika marketinga imajo več, vsako leto si postavijo cilj
koliko sledilcev več si želijo na družabnih omrežjih, zastavijo si željeno število obiskovalcev
na spletni strani, katere kampanje si želijo speljati, število bralcev e-novic, s katerimi mediji
želijo sodelovati, med katerimi mediji skratka imajo neke ključne kazalnike uspešnosti, ki jim
sledijo mesečno in na podlagi tega si nato ustvarijo letne cilje, ki jih želijo doseči. Povedala je,
da ne dajo velikega poudarka na cilje, vendar na to, v katero smer želijo iti, kar spremljajo na
mesečni ravni; v primeru, da cilji niso izpolnjeni, nimajo nikakršnih sankcij.
Vprašali smo prav tako, kako bi ocenili uspešnost marketinškega komuniciranja podjetja
Malinca v primerjavi s konkurenčnimi podjetji. Odgovorila je: »menim, da smo z vidika
marketinga eno najuspešnejših podjetij v Sloveniji, saj je moje vodilo – bodi povsod, kar
pomeni, da se poskušamo pojavljati na čim več različnih kanalih. Tudi naša strategija, ki sem
jo prej pozabila omeniti, pa je zelo pomembna, je, da delamo vse na osebni ravni, jaz se
izpostavljam kot obraz podjetja in to se mi zdi, da je takšna dodana vrednost, saj ljudje vidijo
kdo stoji za podjetjem, kakšna je zgodba, ljudje ti tako lažje zaupajo. Ravno zato, ker smo
povsod in uporabljamo praktično vse kanale, ki obstajajo, bi rekla, da je to ena stvar, ki pri nas
deluje oziroma bi se ocenila kot eno izmed uspešnejših podjetij predvsem zato, ker večino stvari
delamo sami znotraj podjetja. Tudi komunikacija se mi zdi zelo dobra in se dobro približa
uporabniku. Imamo dve punci, ki obvladata pisanje vsebin, znata se približati ljudem, zato
menim, da imamo to področje zares dobro pokrito«.
Nastjo Kramer Pesek smo povprašali po ključu za uspešno marketinško komuniciranje in
povedala nam je, da je ključ predvsem to, da ljudi v čim večji meri izobražujemo, saj si ljudje
želijo novega znanja in novih informacij. Podjetje Malinca d. o. o. dela ogromno na vsebinah
in izobraževanju ljudi, kar je velika prednost, ki jo podjetje ima in na koncu tudi ključ za uspeh.
Kot je povedala Nastja, imajo še ogromno povedati, tega jim nikoli ne zmanjka in jim tudi ne
bo. Poudarila je osebno izpostavljenost, osebno komunikacijo, grajenje medsebojnega zaupanja
in prijateljskega odnosa s strankami, to vse pa so stvari, ki se ji zdijo pomembne za uspeh in
dobro komunikacijo.
Za konec smo jo vprašali o načrtih za prihodnost in zastavljenih strategijah marketinškega
komuniciranja za še večjo uspešnost podjetja. Odgovorila je: »dolgoročnih načrtov za
prihodnost nimamo, kot sem že omenila, planiramo za leto dni v naprej, saj se stvari zelo hitro
spreminjajo tako na spletu kot tudi pri samih izdelkih, ki jih imamo, jih razvijamo. Recimo
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Covid situacija je vse stvari obrnila na glavo tako, da sama nekih dolgoročnih strategij oziroma
ciljev ne podpiram. Kot že omenjeno, imamo zastavljene stvari do konca letošnjega leta, potem
bomo pa razmišljali naprej, ko bomo videli kako se bodo stvari odvile. Vsekakor je v načrtih,
da to strategijo, ki jo v Sloveniji zelo dobro peljemo prenesem tudi v druge države, saj delujemo
tudi na hrvaškem trgu, začeli smo z Avstrijo in hočemo odkriti nek način oziroma vzorec, kako
te stvari prenašati na druge trge. To je pravzaprav nek dolgoročen cilj oziroma dolgoročna
strategija, ki ji sledimo. Delali bomo, kar delamo, ker to kar delamo, delamo dobro in prinaša
rezultate, zelo hitro rastemo in sedaj imamo že tri leta zaporedoma sto-odstotno rast prihodkov
na letni ravni, slednje pa se mi zdi tudi zelo dober pokazatelj, da to kar delamo, delamo dobro
in s tem bomo tudi nadaljevali, saj se mi zdi zelo neumno, da bi spreminjali stvari, ki delujejo.
Zadeva, ki se mi zdi zelo pomembna za kratkoročno prihodnost in ki jo bomo poskušali čim
bolj izkoristiti je TikTok, sedaj pripravljamo tudi eno zelo veliko kampanjo v maju na TikToku.
Slednje je omrežje, ki ima zelo velik potencial za prihodnost«.

5.3

Ugotovitve raziskovanja

V teoretičnem delu zaključne projektne naloge smo opredelili marketing, blagovno znamko in
marketinško komuniciranje. V empiričnem delu zaključne projektne naloge smo z izvedbo
kvalitativne raziskave in polstrukturiranega intervjuja z ustanoviteljico podjetja Malinca d. o.
o. želeli odgovoriti na zastavljeno raziskovalno vprašanje: kakšne aktivnosti marketinškega
komuniciranja izvaja podjetje Malinca, d. o. o. in kako to vpliva na njihov poslovni uspeh.
Ugotovili smo, da je vloga marketinškega komuniciranja v proučevanem podjetju zelo
pomembna, saj povezuje potrošnike s podjetjem. V proučevanem podjetju med seboj
usklajujejo različne načine komuniciranja, in sicer: oglaševanje, neposredno trženje preko
elektronske pošte, komuniciranje preko družbenih omrežij, fizičnih kanalov, raznih dogodkov,
marketing s pomočjo influencerjev oz. vplivnežev, deljenje koristnih vsebin, saj se ljudje želijo
iz dneva v dan učiti. Podjetje se zaveda pomembnosti komuniciranja s potrošniki, zato že od
samega začetka komunikacija poteka na osebni ravni. Družbena omrežja podjetju predstavljajo
najpomembnejši kanal z vidika obiska strani, prodaje in prepoznavnosti. Podjetje daje ogromen
poudarek na blagovno znamko, ki je v osnovi ključna za dobro marketinško komuniciranje.
Blagovna znamka Malinca je psevdonim za kvaliteto in spodbujanje naravnega.
Podjetje se zaveda ovir, ki lahko sledijo pri dolgoročnem načrtovanju marketinškega
komuniciranja, zato si strategijo marketinškega komuniciranja pripravijo za leto dni vnaprej.
Pri sestavljanju strategije marketinškega komuniciranja so pozorni predvsem na to, katere so
fokusne naloge, po katerih kanalih bodo komunicirali, kakšne akcije bodo imeli, s katerimi
mediji želijo sodelovati. Ker je plan marketinškega komuniciranja kompleksen proces, ga
pripravi Nastja Kramer Pesek, kasneje pa ga celotna ekipa v podjetju uresniči. Imajo določene
kazalnike uspešnosti, tem sledijo na mesečni ravni ter na podlagi le-teh določijo letne cilje, ki
jih želijo doseči. Glavna prednost podjetja je komunikacija, ki se dobro približa ljudem, osebna
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izpostavljenost, ki omogoča, da ljudje vidijo resnični obraz osebe, ki stoji za podjetjem, grajenje
medsebojnega zaupanja in prijateljskega odnosa s strankami, s tem pridobijo na dodani
vrednosti, obenem pa je zaupanje kvaliteta, ki pomembno vpliva na uspešnost.

5.4

Priporočila za nadaljnji razvoj in poslovno prakso

Podjetje Malinca d. o. o. uspešno posluje že osem let. V zadnjih treh letih je zabeležila stoodstotno rast prihodkov, kar dokazuje dejstvo, da je hitro rastoče podjetje na področju ekološke
prehrane in naravne kozmetike.
Podjetje za marketinško komuniciranje uporablja vse kanale, kar je tudi njihovo vodilo. Zaradi
vodila bodi povsod, podjetje dosega odlične rezultate na področju prodaje in prepoznavnosti
blagovne znamke, z osebnim pristopom gradi zaupanje, z izobraževalnimi vsebinami pritegne
ljudi, torej lahko ugotavljamo, da njihov marketing deluje na zelo visoki ravni. Menimo in se
hkrati strinjamo z Nastjo Kramer Pesek, da nadaljujejo z dosedanjo strategijo, ker so več kot
očitno na pravi poti.
Za nadaljnji razvoj menimo, da je zelo pomembno, da ne nehajo z razvijanjem in lansiranjem
novih produktov, kajti bilo bi potrebno razširiti prodajni program, in sicer ga razdeliti na
podkategorije, ki so namenjene posebej otrokom, moškim, nosečim ali doječim materam. Ker
je z leta v leto več alergij, ki jih konvencionalna kozmetika še poslabšuje, menimo, da bi bilo
potrebno dati še večji poudarek na naravne kozmetične izdelke, kot so mila za telo, šamponi,
dezodorante, losjone za telo in podobno. Glede na to, kako velik pomen ljudje pripisujemo
zunanjemu izgledu in kako previdni smo postali, ko gre za nakup ličil, bi nadaljnji razvoj morali
usmeriti ravno v naravna ličila. S tem bi še povečali skupino potencialnih kupcev.
Podjetje trenutno deluje na treh trgih, za prihodnost pa smo menja, da bi se podjetje moralo
razširiti na še večje število tujih trgov in se tako močneje internacionalizirati. Čeprav je na trgu
poplava ekološke prehrane in naravne kozmetike, smo enotnega mnenja, da s tovrstnim dobro
dodelanim marketingom in komuniciranjem, ki ga prakticirajo že danes, bi jim zagotovo uspelo.
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6

SKLEP

Konkurenca na trgu z ekološko prehrano in naravno kozmetiko je zelo velika, zato je marketing
in marketinško komuniciranje bistvenega pomena za uspešnost delovanja in poslovanja
podjetja na trgu. Prav tako pa se z elementi marketinškega komuniciranja gradi uspešnost
blagovne znamke, na katero pomembno vplivajo kupci, saj je njena uspešnost odvisna od
pozitivnega vrednotenja potencialnih kupcev. Z dobro blagovno znamko pri potrošniku
dosežemo zaupanje glede na kvaliteto izdelka in ga s tem spodbudimo k nakupu.
Podjetje, ki želi doseči učinkovito marketinško komuniciranje, mora v osnovi pripraviti dober
načrt, ki je sestavljen iz točno določenih korakov. Podjetja morajo v prvi vrsti določiti način
komuniciranja in kako bodo slednjega izpeljali. Za podjetje je zelo pomembno, da v
kompleksnem procesu trženjskega komuniciranja, ki je sestavljeno iz organizacije, sredstev,
metode in sporočila, prenese do uporabnikov bistvene značilnosti izdelka, kar kupce na
posreden ali neposreden način prepriča v nakup izdelka.
V zaključni projektni nalogi smo raziskali in proučili aktivnosti marketinškega komuniciranja
v podjetju Malinca d. o. o. Izvedli smo kvalitativno raziskavo in polstrukturiran intervju z
ustanoviteljico podjetja. Podjetje na trgu ekološke prehrane in naravne kozmetike uspešno
posluje že sedem let. Z raziskovanjem smo prišli do novih ugotovitev o tem, kako pomembno
je komuniciranje s kupci, na kakšen način je potrebno komunicirati, da podjetje doseže uspeh,
ter kako pomembna je blagovna znamka v samem poslovanju podjetja. Malinca daje velik
poudarek na blagovno znamko, saj je z dolgoročnega vidika pomembnejša prepoznavnost
blagovne znamke s strani kupcev, kot posameznih izdelkov. Ugotovili smo, da je uspešnost
marketinga in marketinškega komuniciranja odvisna od števila uporabljenih različnih kanalov,
torej na več različnih kanalih kot si prisoten, večja bo tvoja prepoznavnost in posledično tudi
uspešnost. Podjetje v svoji strategiji marketinškega komuniciranja v največji meri uporablja
družbena omrežja, s katerimi tudi doseže največjo prepoznavnost, prodajo in obisk ljudi. Veliko
prepoznavnost podjetje doseže z izobraževanjem ljudi preko različnih vsebin, saj so ljudje v
današnjih časih željni novega znanja, in z osebno komunikacijo ter prijateljskim odnosom do
strank.
V podjetju Malinca d. o. o. se zavedajo kakovosti svojih izdelkov, zato pri kupcih dosegajo
visoko mero zadovoljstva, ki temelji na zaupanju v izdelke. Na podlagi tega pa obdržijo kupce,
kar pa je pravzaprav končni cilj. Na podlagi izvedene raziskave smo ugotovili, da imajo v
proučevanem podjetju dobro načrtovano in izvajano strategijo tako marketinga kot tudi
marketinškega komuniciranja, kar se zelo dobro odraža v uspešnosti njihovega poslovanja.
Velik poudarek dajejo izdelkom slovenskega porekla in tistim izdelkom, ki so iz kontrolirane
ekološke pridelave, kakovosti živil ter njihove čim manjše predelave. Ravno zato je blagovna
znamka vedno bolj priljubljena na slovenskem, hrvaškem in avstrijskem trgu.
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Za še boljše in uspešnejše poslovanje slovenskega podjetja Malinca d. o. o. bi trdili, da naj
nadaljujejo z dosedanjo strategijo, saj jim ta prinaša odlične rezultate. Pomembno se nam zdi,
da nadaljujejo z razvijanjem in lansiranjem novih produktov ter le te razdelijo na več
podkategorij. Podjetju svetujemo, da se razširi na še večje število tujih trgov ter s tem še poveča
letno rast svojih prihodkov in doseže mednarodno konkurenčnost in prepoznavnost.
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Priloga 1

VPRAŠANJA ZA INTERVJU Z USTANOVITELJICO PODJETJA MALINCA
D.O.O., NASTJO KRAMER PESEK
1. Kakšen pomen in vlogo ima marketing v poslovanju vašega podjetja?
2. Na kaj morate biti pozorni pri sestavljanju plana aktivnosti marketinškega
komuniciranja?
3. Kakšno vlogo ima v marketinškem komuniciranju blagovna znamka Malinca?
4. Katere izmed aktivnosti marketinškega komuniciranja, ki jih uporabljate v vašem
podjetju, vam prinašajo največji poslovni učinek?
5. Ali pri vaši strategiji marketinškega komuniciranja uporabljate družbena omrežja, kot
so: Facebook, Instagram, TikTok in kakšni so njihovi učinki?
6. Kakšno strategijo uporabljate pri marketinškem komuniciranju in samem marketingu?
Kakšen je vaš marketinški cilj?
7. Kako bi ocenili vašo uspešnost marketinškega komuniciranja v primerjavi s
konkurenčnimi podjetji?
8. Kaj je po vašem ključ za uspešno marketinško komuniciranje?
9. Kakšni so vaši načrti za prihodnost in kakšne strategije imate zastavljene glede
marketinškega komuniciranja za še večjo uspešnost poslovanja podjetja?

