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POVZETEK 

 

V diplomski nalogi raziskujemo, ali je gospodarska kriza vplivala na trženjsko komuniciranje. 

V prvem delu se opredeli mala in srednje velika podjetja. V nadaljevanju so opredeljeni pojmi 

trženjskega komuniciranja in posameznih sestavin tržnokomunikacijskega spleta. V tretjem  

delu teoretičnega dela je opredeljena kriza ter odzivi podjetij na gospodarsko krizo. V 

empiričnem delu so prikazani rezultati analize opravljene ankete med podjetji. Rezultati 

ankete so prikazani v obliki grafov, ter prikazani s komentarji. V sklepu ugotavljamo, da 

spremembe v okolju vplivajo na marketing. Gospodarska kriza je vplivala na marketing v 

podjetjih. Mala in srednje velika podjetja so zaradi gospodarske krize zmanjšala sredstva v 

marketingu, vendar pa niso bistveno spremenila strategije trženjskega komuniciranja. V 

prihodnosti bodo podjetja za trženjsko komuniciranje največ uporabljala internet. 

 

Ključni pojmi:trženjsko komuniciranje, trženjska strategija, gospodarska kriza, 

tržnokomunikacijski splet, oglaševanje, malo in srednje veliko podjetje. 

 

 

SUMMARY 

 

This diploma researches the influence of economic crisis to marketing communications. The 

first part defines small and medium-sized enterprises. The following part defines marketing 

communication and individual components of marketing communications mix. The third part 

of theoretical work defines crisis and the responses of enterprises to the economic crisis. The 

empirical part presents the results of analyzes carried out surveys among enterprises. Results 

of the survey are presented in the form of graphs with the comments. In conclusion we find 

out that changes in the environment effects marketing. The economic crisis has effected the 

marketing of companies. The economic crisis has reduced the resources in marketing of small 

and medium-sized enterprises but no significantly changed marketing communications 

strategy. In the future companies will primarily use the internet for marketing 

communications. 

 

Keywords: marketing communications, marketing strategy, economic crisis, marketing 

communications mix, advertising, small and medium-sized enterprise. 
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1 UVOD 

 

 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

 

V diplomski nalogi smo na primerih realnih podjetij opravili raziskavo, kako so se mala in 

srednje velika podjetja, v nadaljevanju MSP, odzvala na gospodarsko krizo in kakšen je bil 

vpliv krize na načrtovanje marketinške dejavnosti v podjetju. Bazo MSP za raziskavo o 

trženjskem komuniciranju smo dobili v podjetju, ki se ukvarja z oglaševanjem in 

pospeševanjem prodaje. Predstavili smo izbrane teorije o ekonomski krizi in strategijah 

tržnega komuniciranja, ki bodo povzete po izbrani literaturi.   

 

»Z izrazom promocija oz. tržno komuniciranje razumemo vrsto aktivnosti, namenjenih 

pridobivanju in ohranitvi kupcev. Med ključne naloge promocije štejemo informiranje, 

navduševanje ter vpliv na nakupne odločitve« (Vidic 2000, 158). S kupci podjetje komunicira 

na različne načine; vsem pa je skupno, da želijo potencialnega kupca prepričati v nakup 

njihovega izdelka ali storitve. Komuniciranje s kupci je pomemben del prodaje in tega se 

zavedajo predvsem podjetja, ki ponujajo svoje storitve na področju oglaševanja in 

pospeševanja prodaje. Ta podjetja sledijo oglaševalskim trendom in se nenehno izobražujejo. 

Njihov cilj je, da lahko svojo storitev ponudijo kar največjemu krogu podjetij. Zaradi 

trenutnih razmer v gospodarstvu pa mora biti komuniciranje s kupci toliko bolj premišljeno in 

načrtovano, da podjetje doseže enako količino prodaje, kot jo je pred začetkom gospodarske 

krize. Vprašanje pa je, ali se vsa podjetja zavedajo tega dejstva in kako se s tem spoprijemajo. 

 

Podjetja, ki smo jih v tej diplomski nalogi obravnavali, in so zaradi svoje organizacijske 

kulture tudi največkrat odjemalci teh agencij, so MSP. Gomezelj Omerzel (2009, 17) za 

opredelitev MSP navaja več načinov, in sicer opredelitev po evropski definiciji ali po delitvah 

v Sloveniji. Po evropski definiciji so to podjetja, ki imajo manj kot 250 zaposlenih, do 50 

milijonov evrov letnega prihodka in manj kot 43 milijonov evrov bilančne vsote. V Sloveniji 

poznamo več delitev, največkrat pa se uporabljata delitev po Zakonu o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah ter po Zakonu o podpornem okolju za 

podjetništvo. V tej diplomski nalogi smo uporabili merila razvrščanja v Sloveniji. Po tej 

definiciji so MSP z manj kot 250 zaposlenimi, do 28,4 milijoni evrov letnega prihodka ali 

manj kot 14,2 milijoni evrov bilančne vsote.  

 

»MSP se seveda razlikujejo med seboj, kljub temu pa lahko začrtamo nekatere skupne 

značilnosti: 

- majhna podjetja imajo v primerjavi z velikimi sorazmerno majhen tržni delež, zato nimajo 

vpliva na tržne cene ali količine prodanega proizvoda na trgu; 
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- vodstvo majhnih podjetij po navadi vodi podjetje osebno in ne prek formalizirane 

vodstvene strukture, hkrati je vsaj delni lastnik; 

- vodstvo je samostojno in pri sprejemanju ključnih odločitev ni pod vplivom zunanjega 

nadzora« (Burns 1996, cit. po prav tam). 

 

»MSP so fleksibilnejša in se hitreje odzivajo na spremembe na trgu. Imajo bolj omejene vire, 

tako v smislu vodstvenih in finančnih zmogljivosti kot tudi v smislu delovne sile. Zaradi 

vsega tega veljajo manjša podjetja za bolj tvegana« (prav tam). 

 

MSP imajo torej krajšo verigo odločanja in v samem procesu odločanja navadno sodeluje 

lastnik, ki podjetje tudi vodi. Zaradi večjega prenosa informacij bomo pri podjetjih hitreje 

dobili podatke o prioritetah, ki zadevajo njihove marketinške potrebe in strategije tržnega 

komuniciranja. Zanimalo nas bo, ali so v času krize skrčili sredstva v marketingu. Poleg tega 

nas bo zanimalo, kakšne načrte imajo v marketingu v prihodnosti in kakšne bodo njihove 

prioritete takrat. 

 

Da lahko pridemo do končnega sklepa, smo v analizo zajeti tri časovna obdobja. Časovna 

obdobja, ki jih smo jih obravnavali, so: 

1. Obdobje pred začetkom krize. To obdobje se smatra za čas, ko je podjetje raslo in je imelo 

več prihodka. Ekonomska kriza je nastopila leta 2008, torej nas bo najprej zanimalo 

splošno poslovanje in strategija trženjskega komuniciranja pred letom 2008.  

2. Obdobje po letu 2008 in do sedanjosti, torej do leta 2012. To je obdobje krize, ki bo v 

času raziskave zajemalo pet let. 

3. Obdobje v prihodnosti. Zanimalo nas je, kakšni so načrti podjetja v prihodnosti in kje v 

trženjskem komuniciranju se vidijo v prihodnosti .  

 

Kriza se je začela s padcem borze v New Yorku in nato zajela celoten svet. Najbolj vidne 

posledice krize so propadi velikih slovenskih podjetij; prav tako posledice občutijo MSP. 

»Kriza je okoliščina, v kateri so ogroženi življenje, varnost ali celo obstoj posameznika ali 

organizacije. Za krizo je značilen časovni pritisk, kar pomeni, da morajo upravljavci hitro 

sprejemati odločitve in obvladovati stres vseh udeležencev v krizi. Krizo lahko opredelimo 

tudi kot nenačrtovane in nezaželene procese, ki trajajo omejen čas, na katere je mogoče le 

deloma vplivati in ki se lahko končajo na vse načine« (Ašanin Gole 1998, cit. po Novak 2000, 

34). 

 

Osnovni obravnavani problem v tej diplomski nalogi je raziskati in ugotoviti, kako je 

gospodarska kriza vplivala na strategijo tržnega komuniciranja v MSP. Prav tako nas je 

zanimalo, kateri medij bo v prihodnosti vodilen v komuniciranju s kupci MSP. To vprašanje 

smo si zastavili zaradi prakse, saj so odgovori potencialnih odjemalcev v oglaševalski agenciji 

pogosto naravnani v smeri, da podjetja zaradi krize nimajo sredstev za oglaševanje. Z 
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raziskavo, ki ne bo promoviranje oglaševalske agencije ali prodaja storitev, bomo iskali 

odgovore, da to vprašanje potrdimo ali ovržemo. Prav tako opažamo, da podjetja stopajo v 

stik s kupci preko različnih medijev. Če so podjetja skrčila sredstva marketinga, 

predvidevamo, da so se omejila na medij, ki je po njihovem mnenju cenovno najbolj 

učinkovit. Tako smo želeli dobiti podatek, kateri je ta medij in kateremu mediju nameravajo v 

prihodnosti nameniti svoja sredstva. 

 

 

1.2 Namen in cilji diplomskega dela ter predvidene metode za doseganje ciljev 

 

 

1.2.1 Namen in cilji 

 

Za diplomsko delo s tega področja smo se odločili, ker smo se pri delu v podjetju, ki ponuja 

različne oblike oglaševanja, pogovarjali s predstavniki podjetij, ki so povedali, da zaradi krize 

nimajo denarja za oglaševanje. Vemo, da je marketing za podjetje med ključnimi funkcijami, 

zato nas zanima, ali je bil to le znak nezanimanja za storitve, ali je kriza res prispevala k 

odrekanju sredstev za marketing v MSP. 

 

Namen diplomske naloge je bil, da svoja opažanja preverimo z raziskavo med potencialnimi 

odjemalci ter jih podkrepimo s teorijo o vplivu krize na marketinške procese. 

 

V diplomski nalogi predstavljamo teoretična izhodišča tržnega komuniciranja in krize. Z 

raziskavo med odjemalci oglaševalske agencije smo raziskali vzorec odločanja v treh 

časovnih obdobjih.  

 

Cilj diplomske naloge je bil, da z raziskovanjem med odjemalci ugotovimo, kako je 

gospodarska kriza prispevala k marketinškim odločitvam in kakšni so načrti za prihodnost.  

 

Zastavljamo naslednje hipoteze: 

- H 1: Spremembe v okolju vplivajo na odločitve v marketingu. 

- H 1.1: Gospodarska kriza vpliva na marketinške odločitve. 

- H 2: MSP so zaradi gospodarske krize zmanjšala marketinška sredstva. 

- H 3: V prihodnosti se bo vse več podjetij osredotočalo na oglaševanje preko interneta. 

 

 

1.2.2 Predvidene metode 

 

V teoretičnem delu naše diplomske naloge smo uporabili znanstvene metode, in sicer: 
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- metodo kompilacije, kjer bomo povzemali opazovanja, mnenja, stališča, citate in sklepe 

različnih avtorjev; 

- metodo deskripcije, v okviru katere bomo navedli dejstva, procese in razlagali pojme in 

- komparativno metodo, s katero bomo ugotavljali podobnosti in razlike v domačih in tujih 

virih. 

 

V empiričnem delu je poudarek na uporabi metode poizvedovanja z opazovanjem in raziskavi 

mnenj, pridobljenih z anketnim vprašalnikom. Zanimalo nas je predvsem, kako so podjetja 

pristopala do kupcev v preteklosti in kako dostopajo zdaj. Uporabili smo analitično metodo, s 

katero smo analizirali odločitve v podjetjih na področju strategije tržnega komuniciranja. Vse 

odgovore smo analizirali ter jih predstavili v tabelah in grafih. 

 

Ocenjujemo, da smo z vsemi navedenimi metodami prišli do relevantnih podatkov in 

zaključkov. 

 

 

1.3 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanem problemu 

 

V raziskavi, ki smo jo opravljali v mesecu juliju 2012, smo se omejili na MSP. Bazo smo 

pridobili v podjetju, ki se ukvarja z oglaševanjem; s podjetji, ki so ustrezala kriterijem, smo 

komunicirali preko e-pošte.  

 

Glede na to, da diplomsko delo temelji na raziskavi mnenj, pridobljenih z odgovori 

anketirancev, predpostavljamo, da so sodelujoči odgovarjali vestno, natančno in po svojih 

najboljših zmožnostih. Predpostavljamo, da so podjetja v času krize skrčila sredstva za 

trženjsko komuniciranje s kupci in da v ospredje vstopa komuniciranje preko interneta, ki se 

bo v prihodnosti tudi najbolj razvijalo. 

 

1.3.1 Omejitve 

 

Upoštevali smo naslednje omejitve: 

- empirična raziskava je vključevala MSP s področja Slovenije, ki so v bazi podjetja, ki se 

ukvarja z oglaševanjem; 

- raziskava je temeljila na odgovorih, pridobljenih z anketnim vprašalnikom; 

- v raziskavi smo uporabili le dostopne podatke, ki niso poslovne skrivnosti podjetij; 

- predpostavka »ceteris paribus« (vse drugo nespremenjeno). 

 

Po zaključku ankete smo izključili ankete, ki niso ustrezale kriterijem. Vse zbrane odgovore 

smo nato analizirali ter jih predstavili z grafi. Ugotovitve smo primerjali z izbrano literaturo. 
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2 MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA 

 

 

2.1 Opredelitev malega in srednje velikega podjetja 

 

»MSP najpogosteje definiramo kot samostojna podjetja, ki zaposlujejo manj ljudi, kot je 

določeno. To število ni enako v vseh nacionalnih statističnih sistemih. Večinoma je zgornja 

meja postavljena na 250 zaposlenih, na primer v EU 9, nekatere države OECD so izbrale mejo 

200, v ZDA pa imajo mala in srednje velika podjetja manj kot 500 zaposlenih. Mala podjetja 

so večinoma opredeljena kot podjetja z manj kot 50 zaposlenimi. Poleg števila zaposlenih se 

kot merilo upoštevata tudi vrednost prihodkov in bilančna vsota« (Žakelj 2004, cit. po 

Gomezelj Omerzel 2009, 17). 

 

»Za delitev podjetij na MSP obstajajo različna merila. Upoštevamo lahko kvantitativne 

(število zaposlenih, vrednost prihodkov, bilančna vsota, panoga dejavnosti) ali kvalitativne 

dejavnike (tržni delež, neodvisnost podjetja, slog vodenja). Merilo razvrščanja uporabnik 

največkrat prilagaja svojim ciljem« (prav tam). 

 

»V Sloveniji uporabljamo različne delitve, najpogosteje se uporabljata delitev po Zakonu o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-H) in delitev po Zakonu o 

podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP)« (prav tam). 

 

Zakon o gospodarskih družbah, 55. člen (U. l. RS, št. 65/2009), navaja, da se družbe 

razvrščajo na mikro, majhne, srednje in velike družbe. Kot majhno družbo navaja družbo, ki 

izpolnjuje dve od naslednjih meril: 

- povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 50, 

- čisti prihodki od prodaje ne presegajo 8.800.000 evrov in 

- vrednost aktive ne presega 4.400.000 evrov. 

 

Srednja družba je v Zakonu o gospodarskih družbah, 55. člen (U. l. RS, št. 65/2009), družba, 

ki ni mikro ali majhna družba, in ki izpolnjuje dve od naslednjih meril: 

- povprečno število delavcev v poslovnem letu ne presega 250, 

- čisti prihodki od prodaje ne presegajo 35.000.000 evrov in 

- vrednost aktive ne presega 17.500.000 evrov. 

 

»V začetku leta 2005 je začela veljati nova evropska definicija MSP. Uporaba je za države 

članice prostovoljna, vendar jo priporočajo Evropska komisija, Evropska investicijska banka 

in Evropski investicijski sklad. Po tej definiciji so MSP z manj kot 250 zaposlenimi, največ 

50 milijoni evrov letnega prihodka ali manj kot 43 milijoni evrov bilančne vsote« (European 

Commission 2003, cit. po Gomezelj Omerzel 2009, 17). 
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2.2 Značilnosti malih in srednje velikih podjetij 

 

»Podjetništvo prispeva k ustvarjanju delovnih mest, h gospodarski rasti in povečanju 

produktivnosti« (Glas 2001, cit. po Gomezelj Omerzel 2008, 10). 

 

MSP imajo proti velikim podjetjem svoje prednosti in slabosti (Egbu in Sturges 2001, cit. po 

Gomezelj Omerzel 2009, 15): 

1. Prednosti: 

- zaradi manj formalne organiziranosti je možna boljša komunikacija in prenos znanja, 

hitrejše odločitve in veliko formalnega mreženja; 

- neformalno mreženje in povezave med zaposlenimi povzročajo večjo vpletenost 

zaposlenih, njihovo pripadnost in razumevanje za implementacijo novih metod in 

poizkusov v povezavi z učinkovitimi managementom znanja; 

- zmožnost hitrejšega reagiranja na spremenjene potrebe na trgu in hitro pridobivanje 

znanja za zadostitev teh potreb. 

2. Slabosti: 

- nesposobnost financiranja dolgoročnih in tveganih postopkov implemenetacije 

managementa znanja; 

- pomanjkanje sprecializiranega znanja in kompetenc s področja tehnologije, ki pa je nujno 

pri procesu managementa znanja; 

- premalo investicij v usposabljanje in izobraževanje zaposlenih. 

 

MSP se seveda razlikujejo med seboj, kljub temu pa lahko začrtamo nekatere skupne 

značilnosti (Burns 1996, cit. po Gomezel Omerzel 2009, 17): 

- majhna podjetja imajo v primerjavi z velikimi sorazmerno majhen tržni delež, zato nimajo 

vpliva na tržne cene ali količine prodanega proizvoda na trgu; 

- vodstvo majhnih podjetij po navadi vodi podjetje osebno in ne prek formalizirane 

vodstvene strukture, hkrati je vsaj delni lastnik; 

- vodstvo je samostojno in pri sprejemanju ključnih odločitev ni pod vplivom zunanjega 

nadzora.  

 

»V MSP so običajno managerji oz. direktorji hkrati tudi lastniki. To pomeni, da je odločanje 

centralizirano, kar posledično pomeni tudi hitrejše odločanje kot v velikih podjetjih« 

(Gomezelj Omerzel 2009, 16). 

 

»MSP so fleksibilnejša in se hitreje odzivajo na spremembe na trgu. Imajo bolj omejene vire, 

tako v smislu vodstvenih in finančnih zmogljivosti kot tudi v smislu delovne sile. Zaradi 

vsega tega veljajo manjša podjetja za bolj tvegana« (Gomezelj Omerzel 2009, 17). 
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3 TRŽENJSKO KOMUNICIRANJE V MALIH IN SREDNJE VELIKIH 

PODJETJIH 

 

 

3.1 Vloga in pomen trženjskega komuniciranja 

 

»Temeljni cilj tržnega komuniciranja ni samo vzpostaviti stik s kupci (potrošniki in/ali 

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

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

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

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

podjetja, da ga sprejme med svoje dobavitelje in partnerje. S tržno komunikacijo ustvarjamo 

vtis« (Pompe in Vidic 2008, 123–124) . 

 

 

 

Slika 1: Proces komunikacije 
 

Vir: Vidic 2000, 160. 

 

»Da bi bilo tržno komuniciranje uspešno, mora podjetje oblikovati svoja tržnokomunikacijska 

sporočila tako, da kar najbolj ustrezajo izbrani komunikacijski poti in prejemnikom sporočil 

ter določiti kriterije za ugotavljanje, spremljanje in nadzorovanje učinkovitosti tržnega 

komuniciranja« (Potočnik 2002, 313). 

 

 

3.2 Strategija trženjskega komuniciranja 

 

»Strategija marketinga je sestavni del strategije podjetja. Njen cilj je ustvarjanje dolgoročnih 

konkurenčnih prednosti pred tekmeci na trgu z razvojem in proizvodnjo konkurenčnih 

izdelkov, pridobivanje novih kupcev in trgov, ustvarjanje ustreznega imidža podjetja in 

doseganje primernega dobička za enostavno in razširjeno reprodukcijo. Dobro zastavljena 
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strategija je prvi pogoj za uspešno poslovanje podjetja in mora biti tržno prilagodljiva ter 

mora upoštevati zlasti povpraševanje« (Devetak 2007, 229). 

 

»Podjetja postopoma spoznavajo, da je vedno težje izvajati množično trženje in trženje 

raznolikih izdelkov. Kupcev je bodisi preveč, bodisi so prostorsko razpršeni, ali pa se zelo 

razlikujejo po svojih nakupnih zahtevah. Množični trgi se vse bolj zožujejo in razpadajo na 

stotine drobnih tržišč, za katera je značilno, da kupci na njih iščejo različne izdelke na 

različnih prodajnih poteh in da so pozorni na različne komunikacijske kanale« (Kotler 1996, 

264). 

 

»Izbira strategije tržnega komuniciranja zavisi od trga, ki ga podjetje obdeluje (angleško – 

market), denarja, s katerim razpolaga za promocijo (angleško – money), izbire medijev 

(angleško – media) in sporočila (angleško – message)« (Vidic 2000, 173). 

 

Strategija tržnega komuniciranja pomeni osnovno zamisel o tem, kako bomo dosegli cilje 

komuniciranja. Praviloma je treba zanjo predvideti več oz. vsaj dve možnosti. Najugodnejša 

različica strategije pomeni optimalno kombinacijo instrumentov komuniciranja: oglaševanja, 

osebne prodaje, odnosov z javnostmi, pospeševanje prodaje in neposrednega trženja. 

Strategija tržnega komuniciranja postavlja meje, v okviru katerih sprejemamo taktične 

odločitve (Lorbek 1979, 192–193). 

 

Podjetja tržijo izdelke in storitve. Med njimi obstajajo razlike, zato ločimo med trženjskim 

spletom izdelka in storitve. Pri prvem govorimo o 5P, pri drugem pa o 7P. Ko govorimo o 5P, 

govorimo o: predmetu oz. izdelku (product), ceni in prodajnih pogojih (price), prodajnih 

poteh (placement) in tržnih komunikacijah (promotion) ter ljudeh (people). Pri 7P se poleg že 

naštetih pojavita še dva: fizični dokazi (physical evidence) in procesiranje (procesing) (Pompe 

in Vidic 2008, 88–91). 

 

Ko se podjetje odloča o kombinaciji komunikacijskega spleta, se mora opredeliti tudi o 

strategiji potiska ali vleke. S strategijo potiska (push strategy) podjetje promovira izdelek le 

do naslednjega udeleženca na tržni poti. Nasprotno pa proizvajalec izdelek promovira s 

strategijo vleke (pull strategy) neposredno do končnih porabnikov, da bi dosegel veliko 

povpraševanje po tem izdelku (Potočnik 2002, 306–307). 

 

»Jedro sodobne trženjske strategije tvorijo segmentiranje, izbor ciljnih trgov in pozicioniranje, 

kar ustvarja široko orodje za strateški uspeh. Prodajalci lahko oblikujejo novo ponudbo za 

vsak ciljni trg, in sicer tako, da prilagodijo cene, prodajne poti in oglaševanje, kar omogoča, 

da ciljni trg tudi uspešno pridobijo« (Kotler 1996, 264). 
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3.3 Sestavine tržnokomunikacijskega spleta 

 

Sestavine tržnokomunikacijskega spleta so naslednje (Potočnik 2002, 304): 

- oglaševanje; 

- neposredno trženje; 

- osebna prodaja; 

- stiki z javnostmi in 

- pospeševanje prodaje. 

 

Preglednica 1: Najpogostejša orodja za trženjsko komuniciranje 

 

Oglaševanje Pospeševanje 

prodaje 

Odnosi z 

javnostmi 

Osebna prodaja Neposredno 

trženje 

tiskani oglasi, 

radijski in 

televizijski oglasi, 

zunanja stran 

embalaže, letaki v 

embalaži, brošure 

in knjižnice, 

letaki in zgibanke, 

oglasne deske, 

simboli in logotipi 

nagradna 

tekmovanja, igre, 

žrebanja, darila, 

vzorci, sejmi in 

prodajne razstave, 

predstavitve, 

kuponi, znižanja, 

zabave, vezana 

prodaja 

tiskovna 

sporočila, govori, 

seminarji, letna 

poročila, 

dobrodelna darila, 

sponzorstvo, 

objave, glasilo 

podjetja, dogodki, 

revije podjetij, 

lobiranje 

prodajne 

predstavitve, 

prodajna srečanja, 

spodbujevalni 

programi, vzorci, 

sejmi in prodajne 

razstave 

katalogi, 

neposredna 

pošta, trženje po 

telefonu, 

elektronska 

prodaja, 

televizijska 

prodaja 

 

Vir: Kotler 1996, 597. 

 

»Komunikacije potekajo na najrazličnejših ravneh, z različno težo in kredibilnostjo, frekvenco 

in opaznostjo. Izpostavljenost podjetja in njegovih produktov trgu je večplastna. Da bi dosegli 

resnično učinkovitost, moramo komunikacijo opremiti z nepremagljivim sporočilom, ki izhaja 

iz ugotovljene in želene pozicije« (Pompe in Vidic 2008, 126). 

 

 

3.3.1 Oglaševanje 

 

»Oglaševanje sodi med najpomembnejše dejavnosti tržnega komuniciranja, ki ima nalogo, da 

seznanja potencialne potrošnike, jim vzbudi zanimanje in jih hkrati navduši za nakup. Vsako 

propagandno sporočilo mora: vzbuditi pozornost, posredovati idejo, vzbuditi željo po 

nadaljnjih informacijah, vzpostaviti zaupanje« (Vidic 2000, 162 ). »Oglaševanje je plačana 

oblika neosebne predstavitve podjetij, tržnih znamk, izdelkov in storitev v medijih 

množičnega dosega, ki jo plača znani naročnik« (Pompe in Vidic 2008, 136). 
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Slovenski oglaševalski kodeks (Slovenska oglaševalska zbornica 2009) narekuje, da mora biti 

oglaševanje zakonito, dostojno, pošteno in resnično. Oglaševanje mora biti zasnovano 

odgovorno do potrošnikov in do družbe. Spoštovati  mora načela lojalne konkurence, ki so 

uveljavljena v poslovnem svetu. 

 

»Temeljni cilj oglaševanja je povečanje prodaje (širitev prodajnega trga) ali pa vsaj ohranitev 

sedanjega trga, kadar je oglaševanje konkurentov izrazito ostro oz. okrepljeno« (Potočnik 

2002, 326). 

 

»Oglaševalčeva naloga je izbira oglasnih medijev, ki naj nosijo sporočilo. Osredotočiti se 

mora, kakšni bodo želeni doseg (reach), frekvenca (frequency) in oglasni vtis (impact) objave, 

izbrati mora med poglavitnimi vrstami medijev, določiti posamezne medijske prenosnike 

(vehicles), opredeliti časovni potek sporočanja ter prostorsko postavitev medijev« (Kotler 

1996, 638). 

 

»Podjetja uspešnost svojih oglaševalskih akcij najpogosteje ocenjujejo z enostavnimi 

metodami, kot so: pomnenje posamezne reklamne akcije, opazovanje reakcij kupcev na 

različna reklamna sporočila ter anketiranje pred, med in po zaključeni reklamni akciji« 

(Potočnik 2002, 340). 

 

 

3.3.2 Pospeševanje prodaje 

 

»Pospeševanje prodaje je plačana oblika ciljne in selektivne komunikacije za spodbujanje 

hitrega in neposrednega odziva ciljnih potrošnikov.« (Pompe in Vidic 2008, 136). »Medtem 

ko oglaševanje ponudi razlog za nakup, ponudi pospeševanje prodaje spodbudo za nakup« 

(Kotler 1996, 666). 

 

»Pospeševanje prodaje temelji na neposrednem spodbujanju k večjemu in hitrejšemu nakupu 

ter vključuje vse komunikacijske dejavnosti, ki za posredovanje sporočil ne uporabljajo 

medijev z množičnim dosegom. Za pospeševanje prodaje je značilno, da je usmerjena v 

natačno opredeljeno ciljno skupino in ''zadetki'' sporočil le redko dosežejo neciljno skupino« 

(Pompe in Vidic 2008, 146). 

 

»Pospeševanje prodaje je lahko usmerjeno k lastnemu osebju, pri čemer govorimo predvsem o 

pospeševanju njihove motivacije (strokovno izpopolnjevanje, nagrajevanje glede na prodajo 

itd.), na posrednike (izobraževanje trgovcev in zastopnikov, demonstracije produktov itd.) in 

na porabnike (testiranje produktov, ugodnejše cene, nagradne igre itd.). Pri prvih dveh 

govorimo o posrednem pospeševanju prodaje, saj končni kupec ni vključen, pri slednjem pa o 

neposrednem« (Pompe in Vidic 2008, 147). 
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»Pri pospeševanju prodaje razlikujemo med posrednimi načini, pri katerih podjetje ne vpliva 

takoj na kupce, ampak najprej strokovno usposablja prodajalce, da dobro spoznajo način 

prodaje in značilnosti izdelkov, ki jih prodajajo, ter neposrednimi načini, ki obsegajo 

aktivnosti, s katerimi podjetja neposredno vplivajo na nakupne odločitve porabnikov« 

(Potočnik 2002, 348). 

 

 

3.3.3 Odnosi z javnostmi 

 

»Javnost je katerakoli skupina, ki se dejansko ali potencialno zanima oz. vpliva na sposobnost 

podjetja, da doseže svoje cilje« (Kotler 1996, 676). »Odnosi z javnostmi so veja tržnega 

komuniciranja, ki preučuje razvojne usmeritve, predvideva posledice, ki jih ti prinašajo, 

organizacijskim vodjem svetuje, kako se vesti, in izvaja načrtovane programe akcij. Vse z 

namenom, da te služijo tako podjetniško-organizacijskemu kot javnemu interesu. 

Strokovnjaki za odnose z javnostmi načrtujejo, vzpostavljajo in vzdržujejo dobro ime 

organizacije in medsebojno razumevanje med organizacijo in njenimi javnostmi. Osnovni cilj 

odnosov z javnostmi je informirati, izobraževati, promovirati, da bi dosegli razumevanje in 

sprejemljivost organizacije v okolju. Prvi pogoj za to je dvosmerna komunikacija med virom 

informacij in sprejemnikom« (Pompe in Vidic 2008, 149). 

 

»Najpomembnejša orodja za stike z javnostmi so publikacije, dogodki, vesti, govori, 

dejavnosti v javno korist in posredniki, ki oblikujejo identiteto podjetja« (Potočnik 2002, 

344). 

 

»Izjemno publiciteto lahko podjetje pridobi s sponzorstvom, zlasti uspešnih športnikov, 

umetnikov, kulturnih delavcev in njihovih društev ter dobrodelnih ustanov« (Potočnik 2002, 

348). 

 

 

3.3.4 Osebna prodaja 

 

»Z osebno prodajo pojmujemo neposredno komuniciranje s potrošniki z namenom, da pride 

do prodaje izdelka« (Vidic 2000, 162). »Osebno komuniciranje temelji na osebnih stikih, 

predstavitvah, odgovorih na vprašanja, da bi pridobili nova naročila« (Pompe in Vidic 2008, 

136). 

 

Potočnik (2002, 378) navaja tri prednosti osebne prodaje: 

- ustvarja osebni stik in možnosti za hitro prilagajanje; 

- omogoča različna razmerja med sodelujočimi, na primer prijateljstvo in spoštovanje; 

- od nasprotne strani zahteva pozitivni ali nagativni odziv med samim prodajnim procesom. 
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»Osebna prodaja je sestavina komunikacijskega spleta, s katero želi podjetje povečati 

zadovoljstvo svojih odjemalcev. Proces osebne prodaje sestavlja sedem stopenj: iskanje 

možnih odjemalcev, priprava na obisk, pristop k odjemalcu (začetek razgovora), prikaz 

izdelka, odpravljanje ugovorov, sklenitev posla in ponakupno vzdrževanje stikov z 

odjemalcem« (Potočnik 2002, 390). 

 

 

3.3.5 Neposredno trženje 

 

Neposredno trženje je način trženjskega komuniciranja, ko se med ponudnika in kupca ne 

vrine noben posrednik. Komunikacija poteka brez posrednikov. Nagovor je tako lahko 

povsem oseben in ga prejemnik prejme, ko je bolj ali manj sam (Pompe in Vidic 2008, 151). 

 

»Združenje za neposredno trženje (DMA – Direct Marketing Association) je po uveljavitvi 

telefona in ostalih medijev za pospeševanje ponudb neposredno kupcem ponovno opredelilo 

neposredno trženje: Neposredno trženje je interaktivni sistem trženja, ki uporablja enega ali 

več oglaševalskih medijev, da na katerikoli lokaciji pripelje do merljivega odziva in/ali 

transakcije« (Kotler 1996, 655). 

 

 

Elektronsko trženje 

 

»Elektronsko trženje se vedno bolj uveljavlja kot pomembna oblika neposrednega trženja« 

(Potočnik 2002, 370). »Internet je svetovno računalniško omrežje, ki omogoča takojšnje 

globalno komuniciranje. Uporabniki lahko pošljejo elektronsko pošto, kupujejo izdelke, 

pridejo do novic in informacij o podjetjih, ki imajo svoje spletne strani« (Potočnik 2002, 363). 

»Internet ima svoje zakonitosti, je cenovno razmeroma ugodnejši od drugih kanalov in temelji 

na ravni osebnega komuniciranja« (Pompe in Vidic 2008, 136). 

 

Potočnik (2002, 363) navaja štiri vrste elektronskega poslovanja: 

- podjetje–kupec (business-to-customer): pri tem načinu kupci kupujejo izdelke in storitve 

od podjetij, prisotnih na svetovnem spletu; 

- podjetje–podjetje (business-to-business): poslovanje med podjetji poteka predvsem pri 

nabavi, izdajanju računov in opravljanju elektronskega plačevanja; 

- podjetje–zaposleni v podjetju (business-to-employee): ta način omogoča hitro in 

enostavno komuniciranje, ki je nujno za izvajanje delovnih nalog in sprotno nadziranje; 

- kupec–kupec (customer-to-customer): značilno je za elektronske dražbe – licitacije, 

elektronska pogajanja in elektronsko posredništvo. 
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»Danes je internet poligon za objavo česarkoli, največja težava pa je privabiti ljudi na 

določeno stran, zato je tako rekoč vsako klasično komunicirnjae pospremljeno z obveznim 

internetnim naslovom in povabilom nanj« (Pompe in Vidic 2008, 156). 

 

 

3.4 Trženjsko komuniciranje v malih in srednje velikih podjetjih 

 

Tržno komuniciranje je za podjetja pomembno vsaj iz treh razlogov (Potočnik 2002, 301): 

1. je bistvena sestavina strateškega pozicioniranja podjetja; 

2. odločilno vpliva na informiranje in prepričevanje kupcev, da kupijo izdelek prav tega 

podjetja in 

3. ustvarja zveste kupce, če so bili z izdelki in storitvami zadovoljni. 

 

»Za uspešno tržno komuniciranje mora podjetje zagotoviti potrebna sredstva, ki jih izračuna 

bodisi po metodi odstotka od vrednosti prodaje v preteklem letu ali načrtovane vrednosti 

prodaje v tekočem letu bodisi po metodi primerjave s konkurenti. Manjša podjetja, ki s svojo 

komunikacijsko aktivnostjo ne morejo tekmovati z velikimi podjetji, usmerjajo svoje tržno 

komuniciranje predvsem na lokalne trge, na katerihlahko s sorazmerno skromnimi sredstvi za 

oglaševanje agresivno vstopajo v tržne vrzeli« (Potočnik 2002, 308). 

 

»Danes ima povprečno podjetje sistem trženja, ki je nastal po letih poskusov in napak. 

Razvilo je politiko, strategije in taktiko za uporabo tržnih raziskav, oblikovanje cen, prodajno 

osebje, oglaševanje, pospeševanje prodaje, sejme in druga tržna orodja. Te navade se bodo 

verjetno ohranile, saj zbujajo občutek varnosti in predvidljivosti. Bile so uspešne v preteklosti 

in naj bi bile uspešne tudi v prihodnje« (Kotler in Caslione 2009, 136). 

 

Low in Mohr (1999, 67–79 , cit. po Jerman, Žabkar in Završnik 2008, 895) v svoji raziskavi 

opredelita tri dejavnike, ki vplivajo na proces določanja sredstev za tržno komuniciranje: 

- narava vpletenih oseb iz različnih oddelkov, zadolženih za določenje proračuna tržnega 

komuniciranja; 

- različni pogledi vpletenih oseb v procesu odločanja in 

- nezadovoljstvo glede delitve potrebnih sredstev med instrumenti tržnega komuniciranja 

(npr. med oglaševanjem in pospeševanjem prodaje). 

 

»Stroški medijev so tudi pomemben dejavnik presoje, kako naj podjetje oblikuje 

komunikacijski splet. Manjša podjetja se zaradi skromnih sredstev, ki jih lahko namenijo za 

promocijo, usmerjajo k lokalnim časopisom in radijskim postajam, ter reklamnim panojem, 

velika podjetja pa morajo že zaradi konkurentov izvajati aktivnosti tržnega komuniciranja na 

celotnem tržnem območju, kjer poslujejo« (Potočnik 2002, 309). 
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Potočnik (2002, 611) navaja štiri metode za določanje proračuna za tržno komuniciranje: 

- metoda razpoložljivih sredstev;  

- metoda deleža od vrednosti prodaje;  

- metoda primerjave s konkurenti;  

- metoda ciljev in nalog. 

 

Jerman, Žabkar in Završnik (2008, 896) pa navajajo, da v praksi ločimo dve skupini metod 

določanja sredstev za tržno komuniciranje: razčlenjevalni in izgrajevalni pristop. 

  



15 
 

4 GOSPODARSKA KRIZA 

 

 

4.1 Kaj je kriza 

 

»Kriza (gr. krinein – odločiti kaj) je nenačrtovana in nezaželena okoliščina, ki ogroža 

organizacijsko sposobnost preživetja, onemogoča doseganje ciljev ali celo obstoj organizacije. 

Za krizo je značilna še negotovost, saj lahko ima kriza vsakršen izid in pomeni časovni 

pritisk. To pomeni, da se morajo managerji v krizah še posebej hitro odločati. Kriza 

nemalokrat ogroža tudi varnost in življenje ljudi, udeleženih v kriznem dogodku. Krizi 

sorodna pojma sta tudi incident ali začetni stadij krize in katastrofa oz. kriza ali nesreča 

velikih razsežnosti« (Novak 2000, 253). 

 

Barton (1993, cit. po Dubrovski 2011, 27) pove, da je kriza pomemben, nepredviden dogodek, 

ki bo verjetno prinesel negativen izid. Dogodek in njegova posledica lahko močno 

poškodujeta organizacijo in njene zaposlene, izdelke, storitve, finančne pogoje in ugled. 

 

Dubrovski (2011, 31) navaja definicijo krize, ki jo je moč uporabiti tako za pridobitne kot 

nepridobitne, storitvene ali industrijske ter velike in male organizacije: »Kriza je kratkotrajno 

neugodno, nezaželeno in kritično stanje v podjetju (organizaciji), ki neposredno ogroža 

nadaljnji obstoj in razvoj tega podjetja, nastalo pa je zaradi prepletenega in hkratnega 

delovanja tako zunanjih kakor tudi notranjih vzrokov.« 

 

 

4.2 Zaznavanje krize  v malih in srednje velikih podjetjih 

 

»Kako se bodo ljudje obnašali v krizi, je v glavnem odvisno od tega, kako zaznavajo krizo« 

(Novak 2000, 128). 

 

Preglednica 2: Siptomi v razvojnem ciklusu krize 

 

Prva etapa – 

nedelovanje, 

napake 

Prisotnost napak, zanemarjenosti 

in nepazljivosti, napake v 

delovanju vplivajo na razvoj in 

vodenje organizacije. 

Težave opaža le del managerjev, ki pa 

svoj čas posvečajo drugiom 

prioritetam (»Imam drugo delo.«). 

Druga etapa 

– nevednost, 

neznanje 

Povečanje in zbiranje napak in 

težav v delovanju, ki postajajo vse 

bolj vidne. 

Managerji zanikajo nastajajoče težave 

ali minimizirajo njihov pomen in 

menijo, da imajo popoln nadzor nad 

dogajanjem (»Tveganje je povsem 

teoretično.«). 
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Tretja etapa – 

pripisovanje 

vzrokov 

Zanemarjanje napake se 

preoblikuje v neravnovesja.  

Ko managerji ne morejo več zanikati 

resnega položaja, pripisujejo vzroke za 

njegov nastanek področjem, ki jih ne 

obvladujejo (»Kar se nas tiče, je na 

vsak način vse pod nadzorom.«). 

Četrta etapa – 

prekinitev, 

prelom 

Neravnovesja vodijo k prekinitvi 

poslovnega procesa in v krizo. 

Nastopi učinek osuplosti, ko 

poskušajo managerji razumeti vzroke 

nastale krize (»Kako smo lahko padli 

v to?«). 

 

Vir: Dubrovski 2011, 69. 

 

Posledice krize se kažejo tako znotraj podjetja kakor tudi v njegovem okolju. V splošnem jih 

lahko delimo na dve skupini: slabšanje kazalcev uspešnosti poslovanja in spremenjeno 

vedenje udeležencev (Dubrovski 2011, 95). 

 

 

4.3 Odzivi podjetij na krizo 

 

»Problem ni le kriza, ampak način, kako jo dojemamo in kako se z njo spopadamo« (Simon 

2009, 37). »Krizo namreč zdravimo tako, da odpravljamo ali zmanjšujemo njene prave 

vzroke« (Dubrovski 2010, 42). 

 

Preglednica 3 (Bloomfield 1998, cit. po Dubrovski 2011, 190–191) navaja nekatere značilne 

trditve managementa, ko se znajdejo v krizi. Dubrovski (2011, 190) nadaljuje, da zdravljenje 

kriz v MSP ne more biti identično, čeprav je tudi tu mogoče upoštevati splošno veljavne 

koncepte, metode in tehnike, vendar v nekoliko prilagojeni obliki. 

 

Preglednica 3: Nekatere značilne trditve in zavrnitve managementa malega podjetja v 

krizi 

 

Trditev Zavrnitev 

Vedno smo delovali na ta način. Glede na položaj, v katerem se nahajamo, 

smo do sedaj delovali napačno. 

Program moramo zadržati, saj prispeva k 

pokrivanju splošnih stroškov. 

Prispevek k pokritju splošnih stroškov je 

vprašljiv, če pravilno zajamemo vse 

stroškovne postavke, ali pa program ne 

ustreza zastavljenim ciljem. 

Računovodski sektor se z odločitvijo ne bo 

strinjal. 

Sektor bo storil tako, kot mu bo naročeno. 
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Takšen obseg zaloge potrebujemo za 

primer, če ... 

Zaloga je denar z drugačnim imenom. 

Ne morem zmanjšati svoje plače. Izbor je zmanjšanje plače sli delovanje brez 

plače. 

Moramo imeti službeni avtomobil. V podjetju ne bo službenega avtomobila, 

drugače ne bo podjetja. 

Vemo, kaj se dogaja na trgu, zato ne 

potrebujemo dodatnih informacij. 

Zakaj potem naši konkurenti poslujejo še 

naprej uspešno ... 

Ne smemo povedati zaposlenim, kaj se 

dogaja, ker jih bo to vznemirilo. 

Govorice, ki temeljijo na netočnih 

predpostavkah, so dosti bolj vznemirjajoče, 

kot pa pravilne in skrbno lansirane. 

Ne moremo povečati izterljivosti terjatev. Obravnavajte dolg do podjetja enakovredno 

kot dolg do vas; ali bi pustili dolžniku, da 

razpolaga z vašim denarjem? 

Brez njega ne moremo, je nepogrešljiv. Nihče ni nepogrešljiv. 

 

Vir: Dubrovski 2011, 191. 

 

Trenutna gospodarska kriza je za podjetja kriza povpraševanja in prodaje. V razmerju, kjer je 

povpraševanje večje od ponudbe, trg imenujemo »trg prodajalcev«. Za takšen trg je značilno, 

da proizvodnja ne more slediti povpraševanju, vodstvo se ukvarja z odpravo ozkih grl v 

proizvodnji in dobavni verigi, preprosto je izvesti dvig cen, prodajano osebje lahko do kupcev 

postane arogantno. Na drugi strani pa je t. i. »trg kupcev«, ki je posledica dramatične 

spremembe. Za takšen trg je značilno, da družbe v celoti ne izkoriščajo svojih zmogljivosti, 

zaloge se večajo, naraščajo pritiski na znižanje cen, potencialni kupci se odpovedujejo 

naložbam in raje kopičijo denarna sredstva, težje je prodajati. To so pa tudi značilnosti močne 

gospodarske krize, ki vpliva na vse vidike poslovanja in dejavnike dobička (Simon 2009, 43–

46). 

 

»Ne glede na tržne navade družbe v običajnih razmerah, se bodo te med pretresi spremenile, 

zlasti ob začetku gibanja navzdol in recesije. Podjetja bodo začela varčevati in ohranjati 

kapital. Zanje bodo značilni naslednji ukrepi: 

- Omejila bodo proizvodnjo in pri dobaviteljih naročala manj izdelkov. Pred pričakovanim 

upadom povpraševanja si namreč nočejo kopičit zalog. Hkrati pa nočejo zniževati cen, da 

bi zaloge spravile v promet. 

- Zmanjševala bodo kapitalske naložbe. Odločitev bo povzročila, da bo povpraševanje po 

jeklu, cementu, strojih, programski opremi in mnogih drugih izdelkih manjša. 

- Občutno bodo oklestila proračun za trženje. 

- Prestavila bodo razvoj novih izdelkov in začasno ustavila večje projekte« (Kotler in 

Caslione 2009, 139–140). 
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»Kriza je preobrat v življenju organizacije in hkrati priložnost za osnovanje boljšega ugleda. 

Kriza je odlična priložnost, da vodstvo spremeni način razmišljanja v podjetju, uvede 

potrebne organizacijske spremembe, okrepi vodenje, oblikuje nove oddelke, pregleda vloge in 

odgovornost članov vodstva, izboljša sisteme nadzora in vpelje novo organizacijsko kulturo. 

Kriza je torej nevarnost in hkrati tudi priložnost« (Novak 2000, 35). 

 

 

 

 

 

Slika 2: Kriza je nevarnost in priložnost 
 

Vir: Novak 2000, 35. 

 

»Kriza je izziv za iznajdljive in to predvsem velja za trženje. Kriza daje možnost za tehten 

premislek, kaj pravzaprav so tisti dodatni elementi in prednosti vašega izdelka, storitve – 

blagovne znamke, ki lahko ustvari nov prodajni potencial« (GZS 2009, vpr. 79). 

 

Jadranka Jezeršek Turnes (GZS 2009, vpr. 77), direktorica Konteksta Jadranka Jezeršek 

Turnes, s. p., navaja, da še posebej za MSP velja, da se je v krizi potrebno osredotočiti na 

trženje: 

- ki krepi pozicijo blagovne znamke; 

- hkrati pa je usmerjeno na izpolnjevanje kvantitativnih poslovnih ciljev, kar pomeni, da 

izrazito podpira prodajne aktivnosti podjetja (prodajne poslovne cilje). 

 

»Med najmanj primernimi odzivi na nenadne pretrese in recesijo je vsesplošno varčevanje. V 

trženju bi morali odgovorni že na začetku recesije premisliti o korakih, kot so znani iz 

tradicionalnega strateškega načrtovanja za dva primera, za cvetoči in za nazadujoči trg: 

- znebite se neobetavnih segmentov strank; 

- znebite se neobetavnih strank znotraj segmenta; 

- znebite se neobetavnih območij; 

- znebite se neobetavnih izdelkov; 

- znižajte cene in spodbujajte prodajo cenejših izdelkov; 

- zmanjšajte ali ustavite oglaševanje in pospeševanje prodaje, ki nista učinkovita« (Kotler in 

Caslione 2009, 140). 

 

Prav tako Jože Urh (GZS 2009, vpr. 86), konzultant in direktor razvoja Mercuri International, 

d. o. o., pove, da je posebej za manjša podjetja, ki pogosto temeljijo na podjetniškem, z voljo 

in osebno motivacijo gnanem modelu poslovanja, kjer je direktor ali lastnik tudi sam glavni 

prodajalec, pomembno, da v trženje in prodajo dovolj zgodaj vpeljemo sistem načrtovanja, 

spremljanja in poročanja.  

KRIZA  =  NEVARNOST  +  PRILOŽNOST 
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5 RAZISKAVA 

 

 

Namen diplomske naloge je, da z raziskavo med potencialnimi odjemalci oglaševalskega 

podjetja preverimo vpliv gospodarske krize v MSP. Zanimalo nas je, kako gospodarska kriza 

vpliva na marketinške odločitve in kakšni so načrti za tržno komuniciranje v podjetjih v 

prihodnosti. Cilj te raziskave je potrditi ali ovreči naslednje hipoteze:  

- H 1: Spremembe v okolju vplivajo na odločitve v marketingu. 

- H 1.1: Gospodarska kriza vpliva na marketinške odločitve. 

- H 2: MSP so zaradi gospodarske krize zmanjšala sredstva v marketingu. 

- H 3: V prihodnosti se bo vse več podjetij osredotočalo na oglaševanje preko interneta. 

 

Bazo e-poštnih naslovov slovenskih MSP smo dobili pri podjetju, ki ponuja različna 

oglaševanja in pospeševanja prodaje drugim podjetjem. Podjetje na slovenskem trgu deluje že 

več let; sledi razmeram na trgu, se jim prilagaja. Tako so v teh letih nabrali kar široko paleto 

ponudb, s katerimi redno informirajo svoje potencialne kupce preko telefona ali internetne 

pošte. Omenjeno podjetje ima zelo bogato bazo potencialnih in dejanskih odjemalcev ter so 

bili pripravljeni pomagati pri našem diplomskem delu.  

 

 

5.1 Predstavitev kriterijev za sodelujoča podjetja 

 

Anketo smo poslali na različne e-poštne naslove podjetij po celotni Sloveniji. Pri pošiljanju 

vabil za sodelovanje v anketi nismo preverjali, ali podjetje morda spada v mikro ali veliko 

družbo, ampak so se podjetja v anketi skozi vprašanja sama opredelila; ta podjetja smo 

pozneje izločili. Že v uvodu smo namreč zapisali, da nas v tem diplomskem delu zanimajo 

MSP.  

 

MSP so nas zanimala predvsem, ker je v Sloveniji zelo velik delež teh podjetij in imajo zelo 

velik delež doprinosa h gospodarstvu. Poleg tega imajo svoje značilnosti in so po strukturi ter 

organizaciji dela drugačna od mikro in velikih družb. 

 

Vprašanja, skozi katera so se podjetja opredelila, so spraševala o številu sodelavcev v 

poslovnem letu, čistih prihodkih od prodaje in vrednosti aktive. 
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5.2 Razvoj in predstavitev vprašalnika 

 

Anketni vprašalnik smo razdelili v štiri dele. V prvem sklopu smo želeli pridobiti informacije 

o sodelujočih podjetjih. Začeli smo z vprašanjem, kakšno funkcijo v podjetju ima oseba, ki 

rešuje anketo, in vprašanjem po kraju, kjer se podjetje nahaja. V nadaljevanju nas je zanimalo, 

v katero obliko gospodarske družbe spada podjetje po velikosti in s katero dejavnostjo se 

ukvarja (storitev, proizvodnja ali oboje). Za naše diplomsko delo je bilo pomembno, da smo 

pridobili odgovore MSP ter izločili mikro in velike družbe, pri čemer smo uporabili kriterije, 

ki smo jih navedli v prejšnjem poglavju. 

 

V drugem sklopu smo se posvetili vprašanjem o poslovanju MSP ter trženjskemu 

komuniciranju pred začetkom gospodarske krize in v sedanjosti. Skozi ta vprašanja smo želeli 

pridobiti predstavo o tem, kako je kriza vplivala na trženjsko komuniciranje v podjetju. 

Podjetja smo torej spraševali, katera orodja uporabljajo za trženjsko komuniciranje in katera 

so uporabljala pred začetkom gospodarske krize. Vprašali smo jih po vseh sestavinah 

trženjskega komuniciranja: oglaševanju, pospeševanju prodaje, odnosih z javnostmi, osebni 

prodaji in neposrednemu trženju. Za vsako sestavino smo podali komunikacijska orodja ter 

dodali opcijo »drugo«, če njihovo komunikacijsko orodje ni bilo navedeno. V tem delu smo 

jim zastavili tudi vprašanja o medijih, ki jih uporabljajo ter o izkušnjah in mnenjih o njihovi 

učinkovitosti.  

 

V tretjem sklopu smo želeli pridobiti informacije o načrtih za prihodnost, kar je ključnega 

pomena za predloge za izboljšavo storitev v oglaševalski agenciji. Tako smo spraševali o 

njihovih načrtih za trženjsko komuniciranje v prihodnosti, medijih, ki jih bodo uporabljali. 

Spraševali smo tudi, kako MSP merijo učinkovitost svojih kampanj. Zanimalo nas je tudi, če 

imajo MSP svojo spletno stran in kako ocenjujejo učinkovitost le-te. Prav tako pa smo 

postavili tudi vprašanje o izkušnjah s storitvami oglaševalskih agencij.  

 

V četrtem sklopu smo sklenili anketo ter povprašali o njihovem mnenju, kako je gospodarska 

kriza vplivala na trženjsko komuniciranje v podjetju ter dodali možnost, da nam MSP podajo 

še lasten komentar ali povratno informacijo o sami anketi.  

 

Anketa je tako zajemala vsega skupaj 40 vprašanj, skoraj vsa so bila zaprtega tipa. Pri 

nekaterih vprašanjih smo dopustili možnost »drugo«, da so podjetja lahko napisala svoj 

odgovor.   
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5.3 Analiza odgovorov in sinteza ugotovitev 

 

Več slovenskih podjetij je bilo k sodelovanju v anketi povabljenih v mesecu juliju 2012. 

Vestno reševanje ankete je zahtevalo 5 do 10 minut, poleg tega je bilo v nagovoru poudarjeno, 

da je anketa anonimna in da ne promovira nobenega podjetja, izdelka ali storitve. Vsa 

vprašanja so bila pomembna za raziskavo v tej diplomski nalogi. Na povabilo se je odzvalo 

232 podjetij. Od tega je kriterijem ustrezalo 140 podjetij, ki so anketo rešila vestno in katerih 

odgovore bomo v nadaljevanju tudi analizirali. 

 

S prvimi vprašanji smo ugotavljali, v katero obliko družbe spada anketiranec. Zelo je bilo 

pomembno, da se vsako podjetje opredeli kot mikro, majhno, srednje podjetje ali velika 

družba. Podjetje smo opredelili skozi vprašanja o prihodkih in vrednosti aktive v preteklem 

letu ter številu zaposlenih. Za našo diplomsko delo so pomembna MSP in kot smo že 

povedali, se je tako opredelilo 140 podjetij.  

 

Graf 1: Katera oblika gospodarske družbe je vaše podjetje? 

 

 

 

Med vprašanimi MSP je bilo največ, kar 74,1 % delež, družb z omejeno odgovornostjo (d. o. 

o.), 22,3 % je bilo samostojnih podjetnikov (s. p.) in 3,8 % družb z neomejeno odgovornostjo 

(d. n. o.). Pričakovano med MSP prevladujejo družbe z omejeno odgovornostjo, ki jih je v 

Sloveniji bistveno več kot družb z neomejeno odgovornostjo. Prav tako je bilo pričakovano, 

da bo večje tudi število samostojnih podjetnikov med MSP. Velik delež te oblike družbe smo 

glede na odgovore uvrstili med mikro podjetja, ki pa za našo diplomsko delo ne pridejo v 

poštev.  

 

Graf 2: Kaj ponuja vaše podjetje? 
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Največ anketiranih MSP ponuja storitev, kar 40,8 %, storitev in izdelek ponuja 33,4 % 

vprašanih podjetij, samo izdelek pa 26 % podjetij.  

 

Zanimalo nas je tudi, kdo so kupci anketiranih MSP (priloga 2, graf 1), saj je podatek v 

nadaljevanju pomemben za ugotavljanje, katero strategijo trženjskega komuniciranja 

uporabljajo podjetja. Med odgovori je 55,6 % anketiranih označilo, da so njihove stranke 

podjetja in potrošniki, 29, 7 % podjetij je odgovorilo, da so njihovi odjemalci (B2B) 14,9 % 

podjetij pa prodaja svoje storitve ali izdelke potrošnikom. Vsekakor opazimo, da podjetja 

poskušajo zadovoljiti čim večji krog odjemalcev – tako druga podjetja (B2B) kot končne 

kupce (B2C). 

 

Graf 3: Kako opisujete poslovanje podjetja pred začetkom gospodarske krize (pred 

letom 2008)? 

 

 

 

V nadaljevanju smo spraševali, kako opisujejo poslovanje v podjetju pred letom 2008, torej 

pred začetkom gospodarske krize. Najpogostejši odgovor je bil dobro, kar je označilo 85 

anketirancev (60,8 %), 35 podjetij (25 %) je označilo, da so poslovali zadovoljivo, 20 

odgovorov (14,3 %) pa je bilo, da so podjetja poslovala odlično. 

 

Graf 4: Kako opisujete poslovanje podjetja sedaj? 
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Ko so podjetja opisovala poslovanje v sedanjem času, je bil najpogostejši odgovor 

zadovoljivo, kar je odgovorilo 50 anketirancev (35,8 %). Drugi najpogostejši odgovor je bil 

slabo, kar je odgovorilo 40 anketirancev (28,6 %). Da poslujejo dobro, je odgovorilo 30 

anketirancev (21,5 %). 15 podjetij (10,8 %) je odgovorilo, da poslujejo zelo slabo, medtem ko 

je 5 podjetij (3,6 %) odgovorilo, da poslujejo odlično. Ob primerjavi z rezultati raziskave o 

gibanju zadolženosti v slovenskih podjetjih (Hafner 2011, 95–97 ) je vidno, da se je delež 

dolga v virih sredstev podjetij v obdobju 2006–2009 konstantno povečeval, v letu 2009 pa se 

je nato ohranil na približno enaki ravni kot leto prej. Isti vir pa navaja, da je bil največji delež 

dolga v mikro podjetjih, 79 %, v malih podjetjih je bil 71 %, v srednjih podjetjih 69 % in 

najnižji v velikih podjetjih, 55 %. Največ so se MSP zadolževala pri bankah, mala podjetja pa 

so nagnjena tudi k zadolževanju pri dobaviteljih. V zadnjih letih pa se je to zadolževanje 

precej zmanjšalo. Vir kaže rezultate, da podjetja zmanjšujejo obseg kratkoročnih zadolževanj 

in krepijo obseg dolgoročnih. 

 

Podjetja so si v preteklosti nabrala dolgove, ki jih pa glede na trenutno stanje v gospodarstvu 

težko poplačajo. Če torej primerjamo poslovanje MSP pred začetkom gospodarske krize in 

sedaj, je vsekakor očiten padec uspešnosti poslovanja v podjetjih za stopničko ali dve in v 

grafu je opazen pomik v levo, torej k slabšemu poslovanju. Največ MSP se tako opredeli, da 

poslujejo zadovoljivo, veliko pa je tudi odgovorv, da poslujejo slabo. Medtem pa pri 

odgovorih o poslovanju pred začetkom gospodarske krize podjetja svojega poslovanja niso 

ocenila z manj kot zadovoljivo.  

 

Graf 5: Kdo v podjetju odloča o trženju? 

 

 

 

V nadaljevanju nas je zanimalo, kdo v podjetju odloča o trženju. Pričakovano je bilo največ 

odgovorov (70,4 %), da o trženju odloča direktor, ki je hkrati tudi lastnik podjetja. Tudi 

zbrana literatura navaja, da je za MSP značilno, da je direktor, ki je tudi lastnik, prav tako 

manager za vsa področja v podjetju. 26 % podjetij je odgovorilo, da imajo zaposleno osebo, ki 

skrbi za marketing; le 3,8 % podjetij ima direktorja, ki odloča o trženju, vendar ta ni lastnik 

podjetja. Zunanjega svetovalca za marketing nima nobeno podjetje (0 %). 

 

 

 

 



24 
 

Graf 6: Katere oblike oglaševanja uporabljate? 

 

 

 

Z naslednjimi vprašanji smo se posvetili posameznim sestavinam trženjskega komuniciranja. 

Spraševali smo, katera orodja uporabljajo podjetja sedaj in katera so uporabljala pred 

začetkom gospodarske krize. MSP so lahko označila več odgovorov. Najprej smo spraševali 

po orodjih oglaševanja. Največ odgovorov (24,7 %) je bilo, da oglašujejo na internetu, sledili 

so tiskani oglasi (19,8 %) ter letaki in zgibanke (17,3 %); oglaševanje simbolov in logotipov 

na promocijskih izdelkih ter radijske oglase uporablja 11,2 % podjetij, brošure in knjižice 7,5 

% , drugo 5 %, televizijske oglase 2,5 %. Nobenega izmed naštetih kanalov oglaševanja ne 

uporablja 3,6 % anketirancev. Dobili smo pričakovan odgovor, in sicer, da podjetja največ 

oglašujejo na internetu. Tukaj je namreč največja rast in razvoj oglaševanja ter temu primerno 

veliko ugodnih ponudnikov. Prav tako so visok odstotek odgovorov dobili tudi tiskani oglasi, 

preko katerih podjetja oglašujejo najdlje in imajo na tem področju največ izkušenj, v času 

krize pa se zatekajo h kanalom, ki so preizkušeni in jih poznajo. Predvidevamo tudi, da gre za 

tiskane medije, ki so lokalnega obsega, kar je za MSP v veliki meri že osvojen in raziskan trg, 

ter pomeni zatekanje k varnemu poslovanju. 

 

Vsi oglaševalski mediji pa imajo prednosti in slabosti, ki so predstavljene v naslednji 

preglednici. 

 

Preglednica 4: Prednosti in slabosti oglaševalskih medijev 

 

Medij Vrsta Prednosti Slabosti 

1. Časopisi Dnevniki 

Tedniki 

●  dostopni vsakomur 

●  velika geografska razširjenost 

●  pogoste objave 

●  hitrost objave sorazmerno hitra 

pri dnevnikih 

●  primerni za skupno oglaševanje 

proizvajalcev in trgovcev  

●  neselektivni za ciljne skupine 

●  kratek rok za objavo zlasti v 

dnevnikih in tednikih 

●  številni oglasi omejujejo 

preglednost 

3. Revije Splošne ●  selektivnost na ciljne skupine ●  dolg rok za objavo 
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Poslovne 

Mednarodne 

Regionalne 

Specialne 

●  daljši rok uporabe 

●  branje v prostem času 

●  geografska selektivnost zlasti 

regionalnih revij 

●  visoki stroški zaradi 

oblikovanja, boljšega tiska, 

barvnih oglasov 

4. Televizija Nacionalna  

Lokalna 

 

 

Kabelska 

●  doseganje velikega avditorija 

●  kombiniranje avdio video 

učinkov 

●  prestižnost 

 

●  geografska in ciljna selektivnost 

●  nizki stroški na 1000 gledalcev  

●  kratko trajanje sporočila 

●  ni zagotovila o velikosti 

avditorija 

●  najugodnejši čas za oglaševanje 

je omejen 

●  visoki stroški za objavo 

4. Radio SV 

UKV 

●  velika prostorska razpršenost 

postaj 

●  hitro spreminjanje sporočil 

●  doseganje velikega ciljnega 

avditorija 

●  geografska in ciljna selektivnost 

●  nizki stroški na 1000 poslušalcev 

●  omogoča samo avdio sporočila 

 

●  ni prestižnosti 

●  kratko trajanje sporočila 

●  poslušalčeva pozornost je 

omejena, ker lahko med 

poslušanjem opravlja druge 

dejavnosti 

●  nizki stroški za objavo 

5. Pošiljanje 

sporočil po 

pošti 

Pisma 

Katalogi 

Prospekti 

Ceniki 

Vzorci 

Kuponi 

●  izjemno selektivno za ciljne 

skupine 

●  možen nadzor nad pošiljanjem 

●  osebno naslavljanje 

 

●  enostavno merjenje stopnje 

odziva 

●  vdor v zasebnost 

 

●  težave pri ustvarjanju 

zanimanja zaradi »poplave« 

pošiljk 

●  prepričanje, da gre za slabo 

blago 

●  visoki stroški pošiljke 

6. Zunanji 

displeji 

Napisi na 

zgradbah in 

prevoznih 

sredstvih 

Oglasne deske 

Elektronski 

displeji 

●  geografska selektivnost 

●  dobra vidnost 

 

●  hitro spreminjanje 

 

●  nizki stroški 

●  sporočilo mora biti kratko 

●  ni selektivnosti na ciljne 

skupine 

●  vremenski vplivi, ki 

zmanjšujejo vidnost 

●  redko pritegnejo celovito 

zanimanje 

●  nevarnost za promet 

7. Prevozna 

sredstva 

Avtobusi 

Taksiji 

Tramvaji 

Železnica 

●  geografska selektivnost 

●  stalni in naključni potniki 

●  nizki stroški 

●  skromen vpliv 

●  naključna odzivnost 

 

Vir: Potočnik 2002, 335–336 . 

 

V razpredelnici sicer ni interneta, smo pa lahko pozorni na druge medije. Kot smo ugotovili, 

je večji tudi odstotek oglaševanj preko tiska, ki je sicer zelo dostopen za odjemalce in 

geografsko razširjen, vendar je velika pomanjkljivost ta, da ne moremo zagotoviti, da bo oglas 

dosegel določeno ciljno skupino, kar velja predvsem za časopise. Poleg tega je preglednost 



26 
 

enega oglasa majhna, če ni zakupljen večji prostor. Do določene ciljne skupine lahko pridemo 

z oglaševanjem v revijah, vendar je tam zaradi barv, oblikovanja in kvalitete tiska, oglas 

dražji. Prav tako ima sorazmerno velik domet oglaševanje na radiu, ki je glede na obseg 

cenovno sprejemljivejše, vendar pa je sporočilo navadno krajše, poleg tega pa ne moremo 

zagotoviti, da bo oglas dosegel poslušalca, saj je le-ta lahko zaposlen z drugim opravilom med 

poslušanjem.  

 

Graf 7: Katere oblike oglaševanja ste uporabljali pred začetkom gospodarske krize 

(pred letom 2008)? 

 

 

 

Pred začetkom gospodarske krize so anketirana podjetja največ oglaševala preko tiska, 

interneta ter letakov in zgibank (16,9 %). Oglaševanje simbolov in logotipov na promocijskih 

izdelkih je dobilo 13,3 % odgovorov, sledili so radijski oglasi z 12,1 %, brošure in knjižice z 

10,9 % televizijski oglasi z 4,9 %, letaki v embalaži in drugo z 2,5 %, oglasi na zunanji strani 

embalaže pa 1,3 %. Prav tako nobenega izmed naštetih kanalov ni uporabljalo 3,6 % podjetij. 

Opaziti je, da so pred gospodarsko krizo MSP več oglaševala v tisku, na radiu in televiziji ter 

s pomočjo promocijskega materiala. Pričakovana je tudi ugotovitev, da je v času krize poraslo 

oglaševanje na internetu, saj je, ko smo že povedali, ta kanal glede na doseg potencialnih 

odjemalcev, zelo ugoden. Televizija je med vsemi mediji najdražja oblika oglaševanja.  

 

Kotler in Caslione (2009, 148–149 ) navajata, da če oglasi ne prinašajo novih podatkov, ki bi 

bili pomembni za odjemalce v obdobju krize, jih je potrebno ukiniti. Poleg tega za območja, 

ki so šibkejša v primerjavi s konkurenco, velja, da se poraba za medije zmanjša in se denar 

nameni za ohranitev tržnega deleža, kjer je podjetje močnejše. Hkrati pa avtorja svetujeta, da 

je potrebno denar investirati v nove digitalne medije, ki so pogosto cenejši. Namesto po pošti, 

se lahko podjetje preusmeri v pošiljanje sporočil po e-pošti. Vsekakor priporočata, da podjetja 

vzdržujejo in krepijo stik z odjemalci preko interneta. 
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Graf 8: Katere oblike pospeševanja prodaje uporabljate? 

 

 

 

Naslednja sestavina trženjskega komuniciranja, ki nas je zanimala, je bilo pospeševanje 

prodaje. Najprej smo povprašali, katerih orodij pospeševanja prodaje podjetja uporabljajo 

sedaj. Podjetja največ pospešujejo prodajo s popusti in znižanji (18,1 %), sledijo darila (14, 

8%), sejmi in prodajne razstave ter predstavitve (11,5 %), nagradne igre in kuponi (9,9 %), 

nagradna žrebanja (6,6 %) in vzorci (5 %), nagradna tekmovanja in drugo (3,3 %) ter zabave 

(1,7 %). Pospeševanja prodaje ne uporablja 10,7 % anketiranih podjetij. 

 

Graf 9: Katere oblike pospeševanja prodaje ste uporabljali pred začetkom gospodarske 

krize (pred letom 2008)? 

 

 

 

Pred začetkom gospodarske krize so MSP največ pospeševala prodajo z darili (17,5 %). 

Sledijo popusti in znižanja (15,9 %), sejmi in prodajne razstave (14,3 %), nagradne igre (9,6 

%), nagradna žrebanja, in vzorci (6,4 %), enak odstotek so dobile tudi predstavitve in zabave, 

nagradna tekmovanja, kuponi in drugo so dobili vsak po 3,2 % ter vezana prodaja (1,6 %). 

Pospeševanja prodaje v preteklosti ni uporaljalo 14,3 % podjetij. V preteklosti so MSP največ 

pospeševala prodajo z darili, sedaj pa uporabljajo popuste in znižanja.  

 

Simon (2009, 132–135) svetuje, da podjetja »izkrčijo džunglo popustov«. Večina popustov in 

znižanj je nepotrebnih, saj mora kupec po njegovem mnenju narediti nekaj v zameno, da 
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popust dobi. Med krizo so višji popusti sicer lahko potrebni, vendar ima način pogajanja o 

njih velik vpliv na marže. Kriza sicer ni najboljši način za izkoreninjenje popustov, vendar 

lahko te dobro načrtujemo in če so prepričljivo komunicirani, smo uspešni tudi med krizo. 

 

Graf 10: Katere oblike odnosov z javnostmi uporabljate? 

 

 

 

Od vseh orodij odnosov z javnostmi podjetja največ uporabljajo sponzorstva (23,6%). Sledijo 

objave v medijih (17,7 %), tiskovna sporočila in dogodki (11,8 %); seminarji, dobrodelna 

darila in glasilo podjetja so vsi dobili po 7,9 %, letna poročila (4 %), govori in lobiranje pa 

sta oba dobila 2 %. Orodij odnosov z javnostmi ne uporablja 7,1 % anketiranih MSP. 

 

Graf 11: Katere oblike odnosov z javnostmi ste uporabljali pred začetkom gospodarske 

krize (pred letom 2008)? 

 

 

 

V času pred gospodarsko krizo je sponzorstvo prav tako na prvem mestu (22,5 %). Sledijo 

objave v medijih (16,4%), glasilo podjetja (12,3 %), tiskovna sporočila (10,3 %), 8,2 % so 

dobili seminarji in dobrodelna darila, letna poročila 6,2 %, dogodki 4,1 % ter govori 2,1 %. 

V času pred gospodarsko krizo odnosov z javnostmi ni uporabljalo 17,8 % anketiranih 

podjetij. Podjetja znotraj odnosov z javnostmi največ uporabljajo sponzorstva, saj jim to 

prinaša izjemno publiciteto. Objave v medijih so sicer značilne za večje družbe, vendar je 

opazno, da jih uporabljajo tudi MSP. Zanimivo je, da podjetja urejajo tudi glasilo podjetja, saj 

je za MSP značilno, da je organiziranost manj formalna in je zato tudi boljša komunikacija. K 

temu veliko pripomore manjše število zaposlenih. Glede na rezultate pa podjetja vseeno 
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uporabljajo glasila podjetja in tako utrjujejo vezi v podjetju ter pokažejo podobo podjetja tudi 

okolju.  

 

Graf 12: Katere oblike osebne prodaje uporabljate? 

 

 

 

V nadaljevanju smo spraševali po orodjih za osebno prodajo. V sedanjosti podjetja največ 

uporabljajo sejme in prodajne razstave (30,4 %), nato pa še prodajnih predstavitev in vzorcev 

(18,2 %), prodajnih srečanj (12,2 %) in drugega (3,1 %). Osebne prodaje ne uporablja 22,2 % 

anketirancev. 

 

Graf 13: Katere oblike osebne prodaje ste uporabljali pred začetkom gospodarske krize 

(pred letom 2008)? 

 

 

 

V času pred gospodarsko krizo prav tako prevladujejo sejmi in prodajne razstave (29 %), 

sledijo pa prodajna srečanja (18,5 %), prodajne predstavitve (15,8 %), vzorci (13,2 %), 

spodbujevalni programi (5,3 %). Osebne prodaje ne uporablja 21,4 % anketiranih podjetij. 

Sejmi in prodajne razstave so najbolj pogost način osebne prodaje. Pri tem kanalu preskočimo 

korak, ko iščemo možne odjemalce, saj ti pridejo k tebi. Podjetje se udeleži tistega sejma, ki 

tematsko ustreza njegovi dejavnosti. Glede na druge odgovore v anketi, se podjetja vse bolj 

zavedajo, da je pomemben oseben stik in oseben vtis, predvsem v času, ko na trgu poteka 

velik boj za odjemalce. 
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Graf 14: Katere oblike neposrednega trženja uporabljate? 

 

 

 

Od orodij neposrednega trženja se največkrat uporablja neposredna pošta (24 %), sledijo 

katalogi (21,8 %), trženje po telefonu (19,6 %), elektronska prodaja (17,4 %) ter televizijska 

prodaja in drugo (2,2 %). Med drugo so bili navedeni oseben stik in obiski. 25 % anketiranih 

podjetij neposrednega trženja ne uporablja.  

 

Graf 15: Katere oblike neposrednega trženja ste uporabljali pred začetkom gospodarske 

krize (pred letom 2008)? 

 

 

 

Med orodji neposrednega trženja so pred začetkom gospodarske krize prevladovali katalogi 

(26,1 %), sledila je neposredna pošta (21,8 %), elektronska prodaja (19,6 %), trženje po 

telefonu (15,3 %) ter televizijska prodaja in drugo (2,2 %). Tudi pred začetkom gospodarske 

krize neposrednega trženja ni uporabljalo 25 % anketiranih podjetij. Vsekakor opazimo, da so 

se skoraj vsa orodja neposrednega trženja v MSP uporabljala pred začetkom krize in se 

uporabljajo tudi danes. Je pa neposredno trženje sistem trženja, kjer lahko merimo odziv. Pri 

vrhu sta neposredna pošta in katalogi. Glede na osebne izkušnje vemo, da nas v poštnem 

nabiralniku vsak dan pričaka sveženj reklamnih katalogov, prav tako pa opazimo, da podjetja 

vse bolj zbirajo bazo svojih kupcev, ki jih redno kontaktirajo tako s fizično kot z e-pošto. 

 

V nadaljevanju nas je zanimalo, kako se podjetja lotevajo trženjskega komuniciranja. Najprej 

naj naštejemo osem korakov za uspešno trženjsko komuniciranje (Pompe in Vidic 2008, 125): 

1. popolno poznavanje prednosti in koristi produkta ali podjetja; 

2. identifikacija ciljne skupine; 

3. določitev ciljev komuniciranje; 
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4. oblikovanje sporočil; 

5. izbira komunikacijskih kanalov, rezervacija finančnih sredstev; 

6. izbira instrumentov komunikacijskega spleta; 

7. merjenje rezultatov; 

8. upravljanje in koordiniranje procesov komuniciranja. 

 

Graf 16: Kakšni so sedaj vaši cilji v trženjskem komuniciranju? 

 

 

 

Želeli smo torej izvedeti, kako se podjetja sedaj lotevajo trženjskega komuniciranja, zlasti, če 

se ga lotevajo načrtovano in s ciljem, kot je potrebno v kriznem obdobju. Tako smo v 

nadaljevanju spraševali, kakšne cilje imajo podjetja v trženjskem komuniciranju. Na 

vprašanje je bilo možnih več odgovorov. Iz odgovorov je razvidno, da je njihov cilj v največji 

meri povečana prodaja izdelka (21,6 %). Sledijo povečana prepoznavnost podjetja (20,3 %), 

utrjevanje dobrega imena (19 %), povečana prepoznavnost izdelka (14 %), okrepiti odnos 

med podjetjem in kupcem (11,4 %), opomniti na izdelek, storitev (8,9 %), drugo (3,8 %) ter 

spreminjanje mnenja o izdelku (1,3 %). Podjetja se vsekakor lotevajo trženjskega 

komuniciranja s ciljem povečanja prodaje izdelka, storitve. Zavedajo se tudi pomena 

prepoznavnosti podjetja ter dobrega imena, zato vlagajo tudi v ta namen.  

 

Graf 17: Kako merite odziv oz. uspešnost trženjskega komuniciranja? 
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Naslednje vprašanje je bilo, kako MSP v tem času merijo odziv oz. uspešnost trženjskega 

komuniciranja. Tudi to vprašanje je imelo več možnih odgovorov in največ, kar 58,9 %, 

odgovorov je bilo, da podjetja merijo uspešnost s spremljanjem prodaje. Sledijo intervjuji in 

ankete med kupci (23,6 %) ter drugo (3 %). 17,9 % anketiranih podjetij uspešnosti trženjskega 

komuniciranja ne preverja. Največ podjetja za merjenje odzivnosti uporabljajo spremljanje 

prodaje, kar je tudi najenostavnejši način. Veliko več dela in spremljanja zahtevajo intervjuji, 

vendar tako dobimo tudi več povratnih informacij, ki pa so lahko v prihodnosti koristne za 

nas, tako na področju trženja kot na področju prodaje in inovativnosti. Presenetljiv je rezultat, 

da skoraj petina anketiranih podjetij uspešnosti trženjskega komuniciranja ne meri. Na ta 

način podjetja tvegajo izgubo sredstev za kanale, ki mogoče sploh niso učinkoviti, namesto, 

da bi preizkušali in spremljali nove komunikacijske poti. 

 

Graf 18: Katere medije trenutno uporabljate za trženjsko komuniciranje? 

 

 

 

Nadaljevali smo z vprašanjem, katere medije podjetja v času gospodarske krize uporabljajo za 

trženjsko komuniciranje. Tudi to vprašanje je imelo več možnih odgovorov. Iz rezultatov je 

jasno razvidno, da MSP največ uporabljajo oglaševanja preko interneta (24,7%), kar je bilo 

pričakovano. Kot smo že povedali, je ta medij zelo ugoden in ima zelo velik krog dosega 

potencialnih in rednih odjemalcev. Sledi pošiljanje sporočil po pošti (18,5 %), nato revije 

(15,4 %), radio (13,9 %), časopisi (10,8 %), zunanji displeji (9,3 %), televizija (4,7 %) in 

prevozna sredstva (3,1 %). Tradicionalno podjetja še vedno uporabljajo pošiljanja sporočil po 

pošti, kar je sredstvo neposrednega trženja. Revije, radio, časopisi, zunanji displeji in 

televizija lahko imajo zelo širok domet potencialnih odjemalcev, vendar mora biti skrbno 

načrtovano, kje, kdaj in kako bomo oglaševali v teh medijih. V kratkem času moramo 

sporočiti čim več in predvsem pa je cilj, da naše sporočilo pride do našega potencialnega 

kupca. 
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Graf 19: Katere medije ste uporabljali za trženjsko komuniciranje pred začetkom 

gospodarske krize (pred letom 2008)? 

 

 

 

Preverjali smo tudi, katere medije so podjetja uporabljala pred začetkom gospodarske krize in 

dobili smo naslednje odgovore. Tudi pred začetkom gospodarske krize so MSP največ 

uporabljala internet (26,8 %). Podobno sledi pošiljanje sporočil po pošti (15,5 %), časopisi in 

revije (14,1 %), radio (9,9 %), zunanji displeji (8,5 %), televizija (5,7 %), prevozna sredstva 

(4,3 %) . 3,6 % anketiranih podjetij je označilo, da je njihovo podjetje nastalo po začetku 

gospodarske krize.   

 

Z naslednjimi vprašanji smo podjetja vprašali po enem mediju, kjer največ trženjsko 

komunicirajo v kriznem obdobju (priloga 2, graf 2). Tako je 55,6 % podjetij znova kot 

najpogostejše uporabljanje odgovorilo z odgovorom internet. 11,2 % podjetij je odgovorilo 

časopisi, ta odstotek imajo tudi revije, 3,8 % podjetij najpogosteje uporablja televizijo, isti 

odstotek imata tudi pošiljanje sporočil po pošti in prevozna sredstva. Kot smo že povedali, je 

internet zaradi svoje ugodne cene in širokega dosega potencialnih kupcev, najbolj razširjen 

medij za tržno komuniciranje. Posebnost interneta je tudi v tem, da omogoča dvosmerno 

komunikacijo med podjetjem in stranko, kar je pri drugih medijih težje izvedljivo. 

 

Tudi v času pred začetkom gospodarske krize (priloga 2, graf 3) je največ podjetij trženjsko 

komuniciralo preko interneta (40,8 %). 14,9 % podjetij je komuniciralo preko revij; enak 

odstotek ima tudi radio. 11,2 % podjetij je največ pošiljalo sporočila po pošti. 3,8 % podjetij 

je komuniciralo preko časopisov, enak odstotek imata tudi televizija ter zunanji displeji. 7,5 % 

anketiranih podjetij je odgovorilo, da je njihovo podjetje nastalo po začetku gospodarske 

krize. Vrsta medijev, ki jih podjetja uporabljajo za trženjsko komuniciranje, se v tem času ni 

bistveno spremenila. Narasel je le delež komuniciranja v časopisih, kar je razumljivo, če je 

podjetje vajeno komunicirati preko tiska, glede stroškov pa je komuniciranje preko revij 

dražje kot v časopisih.  
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Graf 20: Kateri medij se vam zdi najbolj ugoden in prinese zadovoljive rezultate? 

 

 

 

V nadaljevanju smo jih vprašali, kateri medij se jim zdi najbolj ugoden in prinese zadovoljive 

rezultate. Pričakovano je največ (55,6 %) MSP odgovorilo, da je to internet. Presenetljivo 

večji odstotek (11,2 %) podjetij pa meni, da je to televizija, ki je v primerjavi z drugimi mediji 

dražja. 11,2 % podjetij tudi meni, da je najbolj ugodno pošiljanje sporočil po pošti. 7,5 % 

podjetij trdi, da so to časopisi, enak odstotek imajo tudi revije in radio. Da je najpogostejši 

odgovor internet, nas, kot že povedano, ni presenetilo. To je prav tako medij, kjer lahko 

podjetja komnicirajo dvosmerno in tehnološko lažje ustvarijo dialog z odjemalcem. Glede na 

to, da je internet dostopen vsakomur in v globalizacijskem svetu vsepovsod prisoten, pa je ta 

medij glede na svoje lastnosti zelo ugoden. 

 

Povprašali smo jih tudi, preko katerega medija bi želeli trženjsko komunicirati, če bi bila cena 

sprejemljiva (priloga 2, graf 4). Največ, kar 51,9 %, podjetij je izrazilo, da bi želeli 

komunicirati preko televizije. 37,1 % podjetij je povedalo, da bi komunicirali preko interneta, 

3,8% podjetij se je odločilo za časopis, enak odstotek glasov pa sta dobila tudi komuniciranje 

preko revij in oglaševanje z zunanjimi displeji. Tudi tukaj smo pričakovali, da bo največ 

odgovorov prejela televizija. Čeprav so danes ob tehnološkem napredku sprejemljivejši in 

ugodnejši drugi komunikacijski kanali, se televizije še vedno drži sloves najprestižnejšega 

kanala. Ta kanal vsekakor omogoča, da se podjetje prikaže v najboljši luči in si ga gledalci 

tudi zapomnijo, vendar je potrebno upoštevati, kakšen je naš produkt, saj lahko svojo ciljno 

skupino dosežemo tudi na bolj učinkovit ter ugodnejši način. 
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Graf 21: Kateri medij boste v prihodnosti največ uporabljali za trženjsko 

komuniciranje? 

 

 

 

Zanimalo nas je tudi, kako podjetja razmišljajo o oglaševanju v prihodnosti in kje bodo 

oglaševala. To vprašanje je eno izmed ključnih, da lahko podamo predloge za izboljšavo 

storitev. 63 % podjetij je odgovorilo, da bodo v prihodnosti največ oglaševala preko interneta. 

18,6 % podjetij je odgovorilo, da bodo največ uporabljali pošiljanja sporočil po pošti. 7,5 % 

podjetij je povedalo, da bodo največ oglaševali po radiu. 3,8 % podjetij je menilo, da bodo 

največ oglaševali preko časopisov, enak odstotek podjetij je izrazilo načrte za oglaševanje 

preko revij in tudi televizija je dobila enak delež podjetij, ki načrtujejo oglaševanje preko nje. 

 

»Zmotno je mišljenje, da so oglaševanje, osebna prodaja, osebni stiki zaposlenih, 

pospeševanje prodaje, PR in publiciteta, internet ter različni komunikacijski dogodki, kot so 

sejmi, predstavitve, oprema prodajnih mest ločene tržnokomunikacijske kategorije. Vsi ti 

elementi so komunikacijski načini, preko katerih uresničujemo svoj osnovni cilj« (Pompe in 

Vidic 2008, 124). Pomembno je torej, da se komunikacijski kanali med seboj prepletajo in da 

se podjetje ne sme osredotočiti le na en kanal. Ravno zato mora biti trženjsko komuniciranje 

načrtovano, da je prepletanje kanalov uspešno in da ima podjetje čim več odzivov. 

 

Spraševali smo, katere oblike trženjskega komuniciranja bodo podjetja uporabljala v 

prihodnosti (priloga 2, graf 5). Možnih je bilo več odgovorov. 26,7 % odgovorov je bilo, da se 

bodo podjetja ukvarjala s pospeševanjem prodaje. Oglaševanje ter osebna prodaja sta dobila 

po 22,3 % odgovorov, 20 % odgovorov je dobilo neposredno trženje in le 8,9 % odnosi z 

javnostmi. Opazno je torej, da podjetja najbolj stremijo k pospeševanju prodaje, saj jim to 

očitno pomeni povečanje slednje. Od prodaje pa dobijo sredstva za tekoče in nadaljnje 

poslovanje. 

 

Vprašali smo jih tudi, ali imajo svojo spletno stran. Tako smo želeli izvedeti, ali so dejavni v 

najpogosteje uporabljanem mediju za trženjsko komuniciranje. Med odgovori je bila poleg 

odgovora da in odgovora ne tudi možnost imamo zakupljen prostor na spletnem portalu. Za 

slednjo možnost se ni opredelilo nobeno podjetje, jih je pa 89,3 % odgovorilo, da imajo svojo 
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spletno stran, ostali pa, da je nimajo. Naslednje vprašanje je bilo, kako ocenjujejo uspešnost 

svoje spletne strani (priloga 2, graf 6). Podjetja so imela pet možnih odgovorov; lestvico, kjer 

so lahko opredelila delovanje spletne strani. Polovica MSP (50 %) je odgovorila, da 

poslovanje svoje spletne strani ocenjujejo dobro. 34,6 % podjetij je uspešnost spletne strani 

ocenilo zadovoljivo. 11,5 % podjetij, ki imajo spletno stran je odgovorilo, da preko nje 

delujejo odlično in 3,8 % podjetij je uspešnost ocenilo slabo. Vsekakor je večina podjetij 

ocenila uspešnost spletne strani v pozitivni smeri. Potrdimo lahko, da se MSP v večini 

zavedajo pomembnosti spletnega omrežja in da so dejavna tudi tukaj.  

 

V naslednjem vprašanju smo jih vprašali, ali je podjetje odjemalec storitev katere izmed 

oglaševalskih agencij. Le 21,4 % podjetij se je opredelilo kot odjemalec storitev oglaševalske 

agencije. Od tega (priloga 2, graf 7) 63,7 % podjetij preko oglaševalske agencije oglašuje 

preko interneta, 18,2 % preko revij ter 9,1 % preko časopisov, enak odstotek pa jih oglašujeje 

tudi na zunanjih displejih. Vprašali smo jih tudi, ali so zadovoljni s storitvami oglaševalske 

agencije in vsi odjemalci oglaševalskih agencij so odgovorili, da so zadovoljni.  

 

Podjetje potrebuje večji proračun za trženje, da lahko ohrani raven prodaje ali zavre njeno 

upadanje. Vsekakor pa se je te potrebno lotiti premišljeno in načrtovano. Omeji ali preloži se 

lahko nekatere aktivnosti, kot so: neuspešni tržni programi, neuspešno oglaševanje, šibki 

izdelki in storitve, uvajanje obrobnih izdelkov in storitev, razen če niso izredno inovativni, 

načrti za pocenitev ključnih izdelkov ter oglaševanje in pospeševanje prodaje neključnih 

izdelkov. S pogodbeniki ohranimo odnose, ki nam prinašajo trženjske podporne dejavnosti in 

podporne dejavnosti za pospeševanje prodaje. Vsekakor pa je potrebno povečati ali pospešiti 

naslednje dejavnosti podjetja: proračun za trženje na splošno, proračun za tržne raziskave, 

proračun za raziskave cen, proračun za oglaševanje, proračun za pospeševanje prodaje, 

osredotočenje na ključne segmente, povečanje tržnega deleža v ključnih segmentih, razvoj 

novih izdelkov in storitev pod novim imenom za stranke, ki skrbneje obračajo denar, 

uskladitev vrednosti in cene, programi zvestobe, uvedba novih, izredno inovativnih izdelkov 

in storitev, tržna komunikacija po meri za ključne stranke, tržna komunikacija s partnerji v 

distribucujski verigi, tržna komunikacija z deležniki.  

 

Z zadnjimi vprašanji smo želeli izvedeti, koliko stredstev podjetja namenijo trženjskemu 

komuniciranju, koliko so jih pred začetkom gospodarske krize in ali je gospodarska kriza 

vplivala na njihovo poslovanje (priloga 2, graf 8). Največ podjetij (28,6 %) se je opredelilo, 

da letno za trženjsko komuniciranje nameni do 1000 evrov. 21,4 % MSP je povedalo, da 

trženjskemu komuniciranju nameni med 1000 in 3000 evrov, 10,7% MSP trženjskemu 

komuniciranju nameni med 3000 in 6000 evrov, enak odstotek MSP nameni med 6000 in 

10.000 evrov, prav tako med 10.000 in 20.000 evrov nameni 10,7 % MSP, 7,1 % MSP nameni 

med 20.000 in 50.000 evrov, 3,6 % MSP med 50.000 in 100.000 evrov ter 7,1 % MSP nameni 

nad 100.000 evrov. 
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Pred začetkom gospodarske krize (priloga 2, graf 9) je 28,6 % MSP trženjskemu 

komuniciranju namenilo do 1000 evrov sredstev. 14,3 % podjetij je namenilo med 1000 in 

3000 evrov, 17,9 % MSP je namenilo med 3000 in 6000 evrov, 10,7 % podjetij je namenilo 

med 6000 in 10.000 evrov, enak odstotek MSP je namenilo med 10.000 in 20.000 evrov 

sredstev, 14,3 % MSP je namenilo med 20.000 in 50.000 evrov ter 3,6 % MSP je namenilo 

med 50.000 in 100.000 evrov. Opazimo lahko, da večina MSP nameni malo sredstev za 

trženjsko komuniciranje, saj največ MSP nameni le do 1000 evrov letno. 7,1 % MSP je 

odgovorilo, da v trženjsko komuniciranje namenijo nad 100.000 evrov, medtem ko v 

preteklosti podjetja takšnih vsot niso vlagala. Vseeno pa je aritmetična sredina odgovorov v 

sredstvih, ki jih podjetja namenijo marketingu, v sedanjosti nižje, kot je bila v preteklosti. 

 

Graf 22: Menite, da ste zaradi gospodarske krize skrčili sredstva za marketing/trženje? 

 

 

 

Vseeno polovica podjetij (50 %) meni, da so zaradi gospodarske krize skrčili sredstva za 

marketing. 28,6 % podjetij meni, da sredstev za marketing v tem času niso skrčili, 21,4 % 

podjetij pa odgovarja, da so sredstva za marketing mogoče malo skrčili.  

 

Graf 23: Menite, da ste zaradi gospodarske krize spremenili strategijo komuniciranja z 

odjemalci? 
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Na vprašanje, ali menijo, da so zaradi gospodarske krize spremenili strategijo komuniciranja, 

je večina podjetij (60,7 %) odgovorila, da mogoče malo. 21,4 % podjetij je odgovorilo, da so 

spremenili strategijo komuniciranja in 17,9 % podjetij strategijo komuniciranja ni spremenilo. 

Podjetja torej v večini ocenjujejo, da strategije komuniciranja z odjemalci niso spremenili. 

Tukaj se pojavi vprašanje, ali se podjetja v času pretresov počutijo varno v že preizkušenih 

strategijah in ne želijo izgubljati časa in denarja za preverjanje drugih kanalov ter strategij. Ali 

pa podjetja dejansko menijo, da je njihova strategija trženjskega komuniciranja najboljša za 

njihove potrebe in najbolj zadovoljuje njihove cilje. Simon (2009, 55) navaja, da je 

priljubljena standardna rešitev za omilitev krize povečanje tržnega deleža. Je pa takšno 

osredočanje v krizi pravzaprav nevaren cilj in managerji ne smejo pozabiti, da preživetje 

podjetja ni odvisno od tržnega deleža, ampak od denarnih tokov in dobička. 

 

Anketirancem smo na koncu dali tudi možnost, da sami dopišejo komentar ali kakšno mnenje. 

Dobili smo nekaj mnenj in razlag, kakšna so njihova podjetja ter da predvsem krepijo odnos 

med podjetjem in odjemalcem z osebnim pristopom. Glede na to, da je večina MSP, ki so 

odgovarjala na anketo, storitvenih podjetij in da je velik delež podjetij, katerih odjemalci so 

tudi druga podjetja (B2B), je takšen način pristopa pogost. Zanimiv pa je bil eden izmed 

komentarjev, ki se je glasil: »Reklama ne pomaga, če storitve ne opraviš, kot je treba.« 

 

 

5.4 Primerjava rezultatov s teoretičnimi postavkami 

 

Podjetja se trenutno spopadajo z zahtevnostjo trga in težjimi gospodarskimi razmerami. 

Gospodarska kriza je prizadela velik delež slovenskih podjetij. MPS so v veliki meri odvisna 

od drugih podjetij in gospodarske razmere imajo nanje velik vpliv. Ker so manjša, se lahko 

hitro prilagodijo, hitrejši je tudi pretok informacij, vendar je zanje značilno pomanjkanje 

specializiranega znanja in nezmožnost financiranja dolgoročnih ter tveganih postopkov. V 

času gospodarske krize pa so tveganja vsekakor višja. Za MSP je prav tako značilno, da je 

lastnik tudi manager za vsa področja v podjetju. To trditev smo potrdili tudi v naši anketi. Za 

takšen način vodstva pa je značilno, da je odločanje centralizirano, posledično je tako slednje 

tudi hitrejše. 

 

Izkušena podjetnica Jadranka Jezeršek Turnes, direktorica Konteksta s. p., v nasvetih za 

podjetnike v času krize (GZS 2009, vpr. 79) navaja, da je kriza vedno čas, ko morajo podjetja 

bistveno več časa vlagati v trženje in prodajo ter vse podporne aktivnosti, ki zagotovijo, da 

proces lažje in hitreje steče. Preden pa se podjetja lotijo krizne trženjske strategije, si morajo 

po njenem mnenju odgovoriti na naslednja vprašanja: 

- Kaj je ključna prednost podjetja pred ostalimi tekmeci na trgu? 

- Kaj je vrednost blagovne znamke podjetja? 

- Kaj je ključna obljuba blagovne znamke podjetja potrošnikom? 
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- Kdo so zvesti potrošniki podjetja? 

- Kakšne atribute ima blagovna znamka podjetja? 

- Kakšne racionalne atribute ima blagovna znamka in katere probleme potrošnikov rešuje? 

- Kako blagovno znamko podjetja doživljajo kupci? Kaj jim podjetje obljublja? 

- Kje se skriva potencialni trg podjetja? 

 

Med odgovori smo zasledili, da se podjetja trženjskega komuniciranja lotevajo s ciljem, kar 

pomeni, da temu primerno pripravijo tudi trženjsko strategijo. Poleg tega rezultate kampanj v 

veliki meri preverjajo tako s spremljanjem prodaje kot z anketami med kupci. Velik pomen za 

uspešnost trženjskega komuniciranja pa so sredstva, ki jih podjetja namenijo. 

 

»Podjetja največji delež sredstev za tržno komuniciranje namenjajo oglaševanju, zlasti 

oglaševanju v tisku in internetnem oglaševanju« (Jerman, Žabkar in Završnik 2008, 900). V 

naši anketi smo preverjali uporabo vseh sestavin trženjskega komuniciranja ter njihovih 

orodij. Glede na število odgovorov, ki smo jih prejeli na vprašanje, katera orodja posameznih 

sestavin trženjskega komuniciranja podjetja uporabljajo, smo zasledili, da podjetja največ 

uporabljajo orodja oglaševanja. Prav tako lahko z rezultati ankete potrdimo, da podjetja med 

orodji oglaševanja največ uporabljajo oglaševanje na internetu in v tisku.   

 

Internet je trženjski kanal, ki je pri vseh vprašanjih o medijih dobil največ glasov. Poleg tega, 

da je po mnenju MSP to nabolj pogosto uporabljen medij za oglaševanje v sedanjosti ter v 

preteklosti, je to tudi medij, ki bi naj glede na ceno prinesel tudi najbolj ugodne rezultate. Prav 

tako se tudi v prihodnosti podjetja želijo najbolj posvetiti trženjskemu komuniciranju preko 

interneta. To je torej medij, ki se bo v prihodnosti zagotovo najbolj razvijal. 

 

Med drugimi sestavinami trženjskega komuniciranja poleg orodij oglaševanja v veliki meri 

uporabljajo tudi pospeševanja prodaje, predvsem preko popustov in znižanj. Potočnik (2002, 

308) meni, da je pospeševanje prodaje s kuponi in popusti pomembnejše za sloje z nižjimi in 

srednjimi dohodki ter nima skoraj nobenega vpliva na ljudi z visokimi prejemki. 

Pospeševanju prodaje, katerega namen je posredno ali neposredno vplivati na hitrejšo in 

povečano prodajo, pa so MSP namenila tudi največ glasov pri vprašanju, katere sestavine 

trženjskega komuniciranja se bodo podjetja posluževala v prihodnosti. Vsekakor opazimo 

zagretost MSP po prodaji, saj je to njihov prihodek, poleg tega pa morajo v tem času vložiti 

več truda, da prodajo enako količino, kot so jo v preteklosti. Simon (2009, 12) zapiše, da je 

trenutna kriza kriza prodaje in prihodkov, ne pa kriza stroškov. MSP se prav tako zavedajo 

pomembnosti osebnega stika, zato med aktivnostmi trženjskega komuniciranja v prihodnosti 

na drugo mesto uvrščajo osebno prodajo. Oglaševanje, katerega cilj je povečanje prodaje ali 

pa vsaj ohranitev sedanjega trga, je v načrtih za prihodnost šele na tretjem mestu. 
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Vsekakor so stroški medijev pomemben dejavnik presoje, kako naj podjetje komunicira. MSP 

se zaradi manjših sredstev obračajo na lokalne medije, medtem ko morajo velika podjetja 

izvajati aktivnosti trženjskega komuniciranja na širšem tržnem območju. V rezultatih naše 

ankete lahko opazimo, da polovica podjetij nameni do 3000 evrov za trženjsko komuniciranje, 

druga polovica pa od 3000 evrov naprej: 7,1 % podjetij tudi nad 100.000 evrov. V preteklosti 

je polovica podjetij namenila do 3000 in 6000 evrov, druga polovica pa nad 3000 evrov vse 

do 100.000 evrov. Vseeno pa je aritmetična sredina v sedanjosti nižja, kot je bila v preteklosti. 

MSP so torej res skrčila sredstva za marketing, vendar v večini menijo, da to ni veliko 

vplivalo na strategijo trženjskega komuniciranja.  

 

Sorazmeroma malo podjetij pa uporablja storitev oglaševalskih agencij. Le 21,4 % podjetij je 

odjemalec storitev slednjih. Storitve, ki jih po navadi vključujejo oglaševalske agencije, so 

naslednje (Potočnik 2002, 331):  

- ocenitev prednosti in slabosti naročnikovih izdelkov ter njihove podobe v primerjavi s 

konkurentnimi; 

- analiza obstoječega in potencialnega trga ter naročnikovih konkurenčnih prednosti; 

- oblikovanje oglaševalskega načrta vključno z razmerjem med oglaševanjem in ostalimi 

sestavinami komunikacijskega spleta; 

- opredelitev ciljev, ki naj bi jih dosegli z oglaševanjem; 

- oblikovanje oglasov (scenarija, grafike, besedila itd.); 

- zakup medijskega prostora in časa, s katerima bo doseženo maksimalno število kupcev v 

ciljni skupini (ob najnižjih možnih stroških na tisoč posameznikov); 

- ocena uspešnosti oglaševalske akcije s testiranji pred, med in po akciji.  

 

Večina MSP preko oglaševalske agencije oglašuje na internetu. Vsekakor pa je pomembna 

tudi ugotovitev, da so vsa MSP, ki uporabljajo storitve oglaševalskih agencij, z njimi 

zadovoljna.  

 

Nobeno izmed anketiranih MSP ne uporablja niti zunanjega svetovalca za marketing, ampak 

je pretežno, kar v 71,4 %, v podjetjih direktor tisti, ki je tudi lastnik in je poleg tega še 

manager za marketing. Podjetja imajo v večini, kar v 89,3 % anketiranih MSP, svojo spletno 

stran in večina je z delovanje te zadovoljna. Sklepamo, da dejavnosti marketinga ostajajo v 

podjetju in zaposleni v podjetju sami ustvarjajo strategije trženjskega komuniciranja. 
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6 PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVO STORITEV 

 

 

6.1 Predstavitev podjetja in ponudbe 

 

Podjetje, kjer smo si pridobili bazo podjetij, ki smo jim poslali anketne vprašalnike, je 

hčerinska družba enega izmed najuspešnejših podjetij na področju pospeševanja prodaje, 

osebne prodaje ter oglaševanja v Sloveniji. Zaradi izkušenj z vsemi vrstami trženjskega 

komuniciranja so ustanovili tudi podjetje, katerega dejavnost je komunikacija s podjetji ter 

ponudba različnih načinov oglaševanja ter pospeševanja prodaje. 

 

Podjetje lahko zaradi svoje stabilnosti na slovenskem trgu in s široko pokritostjo slovenskih 

medijev ponudi zelo ugodne cene za več različnih orodij sestavin trženjskega komuniciranja. 

Začetki tega hčerinskega podjetja so bili ponudba pospeševanja prodaje ali oglaševanje na 

nakupovalnem portalu. Ustvarili so pakete, ki so zajemali letni zakup prostora na portalu ali 

pa so se s posameznimi podjetji dogovorili za odstotke od prodaje. Ko je podjetje dobilo več 

strank in večje število uporabnikov tega spletnega portala, so se agenti usmerili predvsem v 

prodajo paketov. Posebnost tega spletnega portala je, da se uporabniki ob registraciji 

opredelijo, katere stvari jih zanimajo in za katere ponudbe želijo vedeti. Oglaševalci, podjetja, 

ki oglašujejo ali prodajajo na portalu, pa lahko omejijo svoje ponudbe na uporabnike, ki so iz 

njihove okolice ali ki kako drugače ustrezajo njihovi ciljni skupini. Poleg tega lahko 

oglaševalci na portalu v svojem računu merijo odzive in učinkovitost ponudb.  

 

Kmalu je podjetje začelo sodelovati z medijsko hišo Delo in skupaj sta podjetjem omogočila, 

da širokemu krogu bralcev predstavijo in pospešijo prodajo njihovih produktov ali storitev. 

Sodelovanje je bilo uspešno in kmalu so ponudbo še izpopolnili. Tudi skozi ta kanal so 

odjemalcem ponudili meritev uspešnosti, popolno svetovanje pri oblikovanju ponube in pri 

prodaji izdelkov.  

 

Le vprašanje časa je bilo, kdaj bodo izkoristili tudi uspešno sodelovanje s televizijskimi 

hišami. Oblikovali so ponudbo, kjer so podjetjem ponudili, da za sprejemljivo ceno oblikujejo 

oglas, ga posnamejo in se predstavijo na sicer manj gledanem televizijskem kmalu, vendar še 

vedno z zelo širokim dosegom. Vsekakor ima po letih delovanja navedeno podjetje široko 

paleto ponudb za oglaševanje in pospeševanje prodaje. Dnevno stopajo v kontakt s 

potencialnimi odjemalci preko telefona. 
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6.2 Predlogi za izboljšavo storitev 

 

MPS, tako kot v preteklosti, še vedno največ uporabljajo orodja oglaševanja. Večina 

anketiranih MSP pa za prihodnost načrtuje trženjsko komuniciranje v smeri pospeševanja 

prodaje. Poleg tega je zelo pomemben podatek, da se MSP največ posvečajo komuniciranju 

preko interneta, ki se jim zdi najbolj ugoden in prinese zadovoljive rezultate. Vseeno pa bi si 

kar 53,6 % anketiranih podjetij želelo oglaševati na televiziji, če bi bilo to ugodnejše. 

 

Rezultati ankete govorijo v prid storitev, ki jih ponuja oglaševalsko podjetje. Glede na to, da 

imajo MSP, glede na rezultate anket, osebe v podjetju, ki odločajo v marketingu, in glede na 

dejstvo, da so podjetja zmanjšala sredstva za marketing, lahko predvidevamo, da podjetja 

želijo za te dejavnosti poskrbeti sama. Potočnik (2002, 331) je mnenja, da izbira ustrezne 

oglaševalske agencije odločilno vpliva na določanje višine oglaševalskih izdatkov. 

 

Glede na to, da ima podjetje kvalitetne storitve, bi predlagali, da svoje potencialne odjemalce 

opomni na težavnost situacije in ob predstavitvi ponudbe preveri, ali imajo v podjetju kader, 

ki ima znanje o marketingu ter o gospodarski krizi. Poleg izobraževanja agentov o 

posameznih produktih, ki jih ponuja, naj izobražuje agente tudi o trženju v času gospodarske 

krize ter poleg storitev ponudi tudi svetovanje. Ker je iz rezultatov anket tudi razvidno, da 

podjetja zelo cenijo osebni stik, bi lahko napravili korak tudi v to smer. 

 

Storitev, ki jo predlagamo, da se v prihodnosti razvija, pa je oglaševanje in pospeševanje 

prodaje preko interneta. Podjetja namreč v prihodnosti načrtujejo trženjsko-komunikacijske 

dejavnosti preko tega medijskega kanala. Predlagamo, da razvijajo svoj spletni portal in 

povečajo njegovo prepoznavnost med potencialnimi odjemalci.  

 

Pomemben je tudi podatek, da so MSP, ki so odjemalci storitev tovrstnih agencij, s temi 

storitvami zadovoljni. To je velik adut pri pridobivanju interesa nove stranke.  
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7 SKLEP 

 

 

»Za podjetje sploh ni vprašljivo, ali naj komunicira, ampak komu, kaj in kako pogosto naj 

sporoča o sebi in svojih izdelkih.« (Potočnik 2002, 302) Trženjsko komuniciranje je v 

današnjem času dejavnost, ki je prisotna v vsakem podjetju, ki želi ostati na trgu. Glede na 

trenutne gospodarske razmere pa je potrebno veliko več spretnosti, načrtovanja in znanja, da 

MSP dosežejo rezultate, ki so jih dosegali pred začetkom gospodarske krize.  

 

MSP se zavedajo pomembnosti trženjskega komuniciranja in se ga lotevajo s ciljem. 

Največkrat je cilj povečana prodaja izdelka, prepoznavnost podjetja in izdelka ter okrepitev 

odnosa med podjetjem in kupcem. Uspešnost posameznih kampanj MSP preverjajo s 

spremljanjem prodaje in z intervjuji med kupci. Vsako podjetje ima svojo trženjsko strategijo, 

s katero dosega cilje trženjskega komuniciranja. Glede na segment, ciljni trg in pozicioniranje, 

MSP izberejo sestavino ter orodje trženjskega komuniciranja. Sestavine 

tržnokomunikacijskega spleta so: oglaševanje, neposredno trženje, osebna prodaja, stiki z 

javnostmi in pospeševanje prodaje. 

 

Oglaševanje je eno izmed najpomembnejših dejavnosti trženjskega komuniciranja. Rezultati 

ankete so pokazali, da podjetja največ uporabljajo orodija oglaševanja in sicer prevladujejo 

oglasi na internetu. Pri pospeševanju prodaje prevladujejo popusti in znižanja, pri odnosih z 

javnostmi sponzorstvo, pri osebni prodaji sejmi in prodajne razstave ter pri neposredni prodaji 

neposredna pošta. V preteklosti so pri oglaševanju prav tako prevladovali oglasi na internetu 

in tiskani oglasi, pri posepeševanju prodaje so prevladovala darila, sponzorstvo je tudi v 

preteklosti prevladovalo pri odnosih z javnostmi, kakor tudi sejmi in prodajne razstave pri 

osebni prodaji, pri neposrednem trženju pa so prevladovali katalogi. Podjetja so se v tem času 

vsekakor usmerila k drugim orodjem trženjskega komuniciranja. Glede na odgovor, da so 

zmanjšala sredstva za marketing, predvidevamo, da so se usmerila k cenejšim oblikam 

trženjskega komuniciranja.  

  

Sedaj pa se posvetimo še hipotezam, ki smo jim sledili skozi diplomsko delo: 

 

H 1: Spremembe v okolju vplivajo na odločitve v marketingu. 

Marketing je le ena izmed funkcij v podjetju, kot proizvodnja, finance itd. Ko se v okolju 

zgodijo spremembe in te vplivajo na podjetje, vplivajo tudi na marketing. Anketirana podjetja 

so v anketi potrdila, da je gospodarska kriza vplivala na njihovo poslovanje ter da so zaradi 

nje zmanjšali sredstva v marketingu. Takšno reakcijo vodilnih v podjetjih predvideva že 

zbrana literatura, vendar prav to graja. Marketing je funkcija v podjetju, ki povezuje podjetje 

ter njegove odjemalce. V času, ko mora podjetje še več komunicirati z odjemalci, zmanjšanje 

sredstev tej funkciji ni rešitev.   
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H 1.1: Gospodarska kriza vpliva na marketinške odločitve. 

Gospodarska kriza je sprememba v okolju, ki na podjetje deluje stresno. Podjetje se znajde v 

krizi in refleksno začne varčevati. Tako je eden izmed prvih ukrepov, da se v podjetju 

zmanjša sredstva za trženje. Kljub temu pa so podjetja v večini izrazila, da niso premenila 

strategije trženjskega komuniciranja. Glede na izbrano literaturo predvidevamo, da se podjetja 

zatekajo k strategijam in komunikacijskim kanalom, s katerimi so imale v preteklosti dobre 

izkušnje ter ne želijo tvegati stredstev in časa v preizkušanju novih strategij. Literatura pa 

tukaj narekuje, da je potrebno premisliti in dobro izdelati načrt ter preplesti vse 

komunikacijske kanale, vložiti več truda in sredstev, da v prodaji dosežemo takšne uspehe, 

kot smo jih v preteklosti. 

 

H 2: Srednje in mala velika podjetja so zaradi gospodarske krize zmanjšala sredstva v 

marketingu. 

Predvsem MSP so podjetja, na katere gospodarski pretresi vplivajo. Njihovo poslovanje je 

pogosto vezano še na druga podjetja in ko se znajde v krizi eno podjetje, to deluje verižno na 

ostala podjetja, s katerimi sodeluje. Kot smo že povedali, podjetja v času pretresa, krize, 

zmanjšajo sredstva marketinga. To smo dokazali z raziskavo, kjer so podjetja izrazila 

opažanje, da poslujejo slabše, kot so pred začetkom gospodarske krize in da so zmanjšala 

sredstva marketinga. 

 

H 3: V prihodnosti se bo vse več podjetij osredotočalo na oglaševanje preko interneta. 

Ugotovili smo, da je med vsemi komunikacijskimi kanali, internet tisti, ki je glede na rezultate 

najbolj ugoden. Internet je namreč dosegljiv vsem, tako ponudniku kot odjemalcu in 

takorekoč vsepovsod prisoten. Podjetja komuniciranje preko interneta v največji meri 

uporabljajo že sedaj, v prihodnosti pa želijo ta komunikacijski kanal še okrepiti. Prednost tega 

kanala je tudi v tem, da je lažje izpeljati dvosmerno komunikacijo med ponudnikom in 

odjemalcem. Odjemalec lahko sporoča svoje želje, vse se beleži skozi tehnologijo, kar 

ponudniku olajša delo in pridobi vse podatke o odjemalčevih potrebah, nakupnih navadah itd. 

  

Ocenjujemo, da smo cilje, ki smo si jih zastavili v uvodnem delu naloge, dosegli. Proučili in 

prikazali smo teoretične osnove na podlagi izbrane literature. Z anketnim vprašalnikom smo 

opravili raziskavo med potencialnimi odjemalci oglaševalske agencije, izvedli analizo 

rezultatov ter izdelali predloge in smernice za izboljšavo storitev v podjetju, ki ponuja storitve 

na področju oglaševanja in pospeševanja prodaje. Potrdimo lahko, da spremembe v okolju, 

med njimi tudi gospodarska kriza, vplivajo na marketinške odločitve v podjetju in da so 

podjetja zmanjšala sredstva za marketing. Podjetju, ki ponuja storitve na področju oglaševanja 

in pospeševanja prodaje, smo svetovali, da se v prihodnosti osredotoči na razvoj spletnega 

portala, poveča svojo prepoznavnost med odjemalci in se osredotoči na pospeševanje prodaje.  
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Diplomsko delo zaključujemo z mislijo, da je trženjsko komuniciranje v tem obdobju 

ključnega pomena za nadaljnje delovanje. Podjetja se morajo komuniciranja  z odjemalci lotiti 

premišljeno in načrtovano. Če sama tega znanja nimajo, se morajo – dokler imajo na 

razpolago dovolj sredstev – obrniti na zunanje svetovalce, na podjetja, ki imajo znanje in 

izkušnje.  
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PRILOGE 

 

Priloga 1  Anketa 

Priloga 2  Grafi 



 



Priloga 1 
 

 
 

ANKETA 

 

 

Lokacija: (bo dopisal anketirani) 

Poklic, ki ga anketirani opravlja v podjetju: (bo dopisal anketirani) 

 

1. Število zaposlenih v podjetju: (Označite le en odgovor) 

- do 10 

- 11 – 50 

- 51 – 250 

- Več kot 250 

 

2. Kolikšni so bili čisti prihodki od prodaje v preteklem letu? (Označite le en 

odgovor) 

- manj kot 2.000.000 EUR 

- med 2.000.000 in 8.800.000 EUR 

- med 8.800.00 in 35.000.000 EUR 

- več kot 35.000.000 EUR 

 

3. Kakšna je bila vrednost kapitala/aktive v preteklem letu? (Označite le en 

odgovor) 

- manj kot 2.000.000 EUR 

- med 2.000.000 in 4.400.000 EUR 

- med 4.400.000 in 17.500.000 EUR 

- več kot 17.500.000 EUR 

 

4. Katera oblika gospodarske družbe je vaše podjetje? (Označite le en odgovor) 

- samostojni podjetnik (s. p.) 

- družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.) 

- družba z neomejeno odgovornostjo (d. n. o.) 

- komanditna družba (k. d.) 

- delniška družba (d. d.) 

 

5. Kaj ponuja vaše podjetje? (Označite le en odgovor) 

- storitev 

- izdelek  

- oboje 

 

6. Kdo so kupci vaših izdelko oz. storitev? (Označite le en odgovor) 

- podjetja (B2B) 



Priloga 1 

- potrošniki (B2C) 

- podjetja in potrošniki 

 

7. Kako opisujete poslovanje podjetja pred začetkom gospodarske krize (pred 

letom 2008)? (Označite le en odgovor) 

1 (zelo slabo) 2 slabo 

 

3 zadovoljivo 

 

4 dobro 

 

(5) odlično 

 

 

8. Kako opisujete poslovanje podjetja sedaj? (Označite le en odgovor) 

1 (zelo slabo) 2 slabo 

 

3 zadovoljivo 

 

4 dobro 

 

(5) odlično 

 

 

9. Kdo v podjetju odloča v trženju? (Označite le en odgovor) 

- direktor 

- direktor, ki je tudi lastnik 

- imamo zaposleno osebo, ki skrbi za marketing 

- imamo zunanjega svetovalca za marketing 

 

10. Katere oblike oglaševanja uporabljate? (Možnih je več odgovorov) 

- tiskani oglasi 

- radijski oglasi 

- televizijski oglasi 

- oglasi na zunanji strani embalaže 

- letaki v embalaži 

- brošure in knjižice 

- letaki in zgibanke 

- oglasi na oglasnih deskah 

- oglaševanje simbolov in logotipov na promocijskih izdelkih (majice, kape, pisala itd.) 

- nobeno 

- drugo (bo dopisal anketirani) 

 

11. Katere oblike oglaševanja ste uporabljali pred začetkom gospodarske krize (pred 

letom 2008)? (Možnih je več odgovorov) 

- tiskani oglasi 

- radijski oglasi 

- televizijski oglasi 

- oglasi na internetu 

- oglasi na zunanji strani embalaže 

- letaki v embalaži 

- brošure in knjižice 
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- letaki in zgibanke 

- oglasi na oglasnih deskah 

- oglaševanje simbolov in logotipov na promocijskih izdelkih (majice, kape, pisala itd.) 

- nobeno 

- drugo (bo dopisal anketirani) 

 

12. Katere oblike pospeševanja prodaje uporabljate? (Možnih je več odgovorov) 

- nagradna tekmovanja 

- nagradne igre 

- nagradna žrebanja 

- darila 

- vzorci 

- sejmi in prodajne razstave 

- predstavitve 

- kuponi 

- popusti in znižanja 

- zabave 

- vezana prodaja 

- nobeno 

- drugo (bo dopisal anketirani) 

 

13. Katere oblike pospeševanja prodaje ste uporabljali pred začetkom gospodarske 

krize (pred letom 2008)? (Možnih je več odgovorov) 

- nagradna tekmovanja 

- nagradne igre 

- nagradna žrebanja 

- darila 

- vzorci 

- sejmi in prodajne razstave 

- predstavitve 

- kuponi 

- popusti in znižanja 

- zabave 

- vezana prodaja 

- nobeno 

- drugo (bo dopisal anketirani) 

 

14. Katere oblike odnosov z javnostmi uporabljate? (Možnih je več odgovorov) 

- tiskovna sporočila 

- govori 
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- seminarji 

- letna poročila 

- dobrodelna darila 

- sponzorstvo 

- objave v medijih 

- glasilo podjetja 

- dogodki 

- lobiranje 

- nobeno 

- drugo (bo dopisal anketirani) 

 

15. Katere oblike odnosov z javnostmi ste uporabljali pred začetkom gospodarske 

krize (pred letom 2008)? (Možnih je več odgovorov) 

- tiskovna sporočila 

- govori 

- seminarji 

- letna poročila 

- dobrodelna darila 

- sponzorstvo 

- objave v medijih 

- glasilo podjetja 

- dogodki 

- lobiranje 

- nobeno 

- drugo (bo dopisal anketirani) 

 

16. Katero  oblike osebne prodaje uporabljate? (Možnih je več odgovorov) 

- prodajne predstavitve 

- prodajna srečanja 

- spodbujevalni programi 

- vzorci 

- sejmi in prodajne razstave 

- nobeno 

- drugo (bo dopisal anketirani) 

 

17. Katere oblike osebne prodaje ste uporabljali pred začetkom gospodarske krize 

(pred letom 2008)? (Možnih je več odgovorov) 

- prodajne predstavitve 

- prodajna srečanja 

- spodbujevalni programi 
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- vzorci 

- sejmi in prodajne razstave 

- nobeno 

- drugo (bo dopisal anketirani) 

 

18. Katere oblike neposrednega trženja uporabljate? (Možnih je več odgovorov) 

- katalogi 

- neposredna pošta 

- trženje po telefonu 

- elektronska prodaja 

- televizijska prodaja 

- nobeno 

- drugo (bo dopisal anketirani) 

 

19. Katere oblike neposrednega trženja ste uporabljali pred začetkom gospodarske 

krize (pred letom 2008)? (Možnih je več odgovorov) 

- katalogi 

- neposredna pošta 

- trženje po telefonu 

- elektronska prodaja 

- televizijska prodaja 

- nobeno 

- drugo (bo dopisal anketirani) 

 

20. Kakšni so sedaj vaši cilji v tržnem komuniciranju? (Možnih je več odgovorov) 

- povečana prodaja izdelka 

- povečana prepoznavnost izdelka 

- povečana prepoznavnost podjetja 

- opomniti na izdelek, storitev 

- spreminjanje mnenja o izdelku, podjetu 

- utrjevanje dobrega imena 

- okrepiti odnos med podjetjem in kupcem 

- drugo (bo dopisal anketirani) 

 

21. Kako merite odziv oz. uspešnost tržnega komuniciranja? (Možnih je več 

odgovorov) 

- s spremljanjem prodaje 

- z intervjuji, anketami med kupci 

- z intervjuji, anketami med potencialnimi kupci in dejanskimi kupci 

- drugo (bo dopisal anketirani) 
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22. Katere medije trenutno uporabljate za trženjsko komuniciranje? (Možnih je več 

odgovorov) 

- časopisi 

- revije 

- televizija 

- radio 

- pošiljanje sporočil po pošti 

- zunanji displeji (napisi na zgradbah in prevoznih sredstvih, oglasne deske itd.) 

- prevozna sredstva (avtobusi, taksiji, vlak) 

- internet 

 

23. Katerih medije ste uporabljali za trženjsko komuniciranje pred začetkom 

gospodarske krize (pred letom 2008)? (Možnih je več odgovorov) 

- časopisi 

- revije 

- televizija 

- radio 

- pošiljanje sporočil po pošti 

- zunanji displeji (napisi na zgradbah in prevoznih sredstvih, oglasne deske itd.) 

- prevozna sredstva (avtobusi, taksiji, vlak) 

- internet 

- naše podjetje je mlajše 

 

24. Preko katerega medija največkrat trženjsko komunicirate? (Označite le en 

odgovor) 

- časopisi 

- revije 

- televizija 

- radio 

- pošiljanje sporočil po pošti 

- zunanji displeji (napisi na zgradbah in prevoznih sredstvih, oglasne deske itd.) 

- prevozna sredstva (avtobusi, taksiji, vlak) 

- internet 

 

25. Preko katerega medija ste največkrat trženjsko komunicirali pred začetkom 

gospodarske krize (pred letom 2008)? (Označite le en odgovor) 

- časopisi 

- revije 

- televizija 
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- radio 

- pošiljanje sporočil po pošti 

- zunanji displeji (napisi na zgradbah in prevoznih sredstvih, oglasne deske itd.) 

- prevozna sredstva (avtobusi, taksiji, vlak) 

- internet 

- naše podjetje je mlajše 

 

26. Kateri medij se vam zdi najbolj ugoden in prinese zadovoljive rezultate? 

(Označite le en odgovor) 

- časopisi 

- revije 

- televizija 

- radio 

- pošiljanje sporočil po pošti 

- zunanji displeji (napisi na zgradbah in prevoznih sredstvih, oglasne deske itd.) 

- prevozna sredstva (avtobusi, taksiji, vlak) 

- internet 

 

27. V katerem mediju bi si želeli trženjsko komunicirati, če bi bila cena 

sprejemljiva? (Označite le en odgovor) 

- časopisi 

- revije 

- televizija 

- radio 

- pošiljanje sporočil po pošti 

- zunanji displeji (napisi na zgradbah in prevoznih sredstvih, oglasne deske itd.) 

- prevozna sredstva (avtobusi, taksiji, vlak) 

- internet 

 

28. Kateri medij boste v prihodnosti največ uporabljali za trženjsko komuniciranje? 

(Označite le en odgovor) 

- časopisi 

- revije 

- televizija 

- radio 

- pošiljanje sporočil po pošti 

- zunanji displeji (napisi na zgradbah in prevoznih sredstvih, oglasne deske itd.) 

- prevozna sredstva (avtobusi, taksiji, vlak) 

- internet 
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29. Katere oblike trženjskega komuniciranja boste v prihodnosti uporabljali? 

(Možnih je več odgovorov) 

- oglaševanje 

- pospeševanje prodaje 

- odnosi z javnostmi 

- osebna prodaja 

- neposredno trženje 

 

30. Imate svojo spletno stran? (Označite le en odgovor) 

- da 

- ne 

- imamo zakupljen prostor na spletnem portalu 

 

31. Če da, kako ocenjujete uspešnost svoje spletne strani? (Označite le en odgovor) 

- odlično 

- dobro 

- zadovoljivo 

- slabo 

- zelo slabo 

 

32. Ste naročnik storitev oglaševalske agencije? (Označite le en odgovor) 

- da 

- ne 

 

33. Če da, v katerem mediju trženjsko komunicirate preko oglaševalske agencije? 

(Možnih je več odgovorov) 

- časopisi 

- revije 

- televizija 

- radio 

- pošiljanje sporočil po pošti 

- zunanji displeji (napisi na zgradbah in prevoznih sredstvih, oglasne deske itd.) 

- prevozna sredstva (avtobusi, taksiji, vlak) 

- internet 

 

34. Ste zadovoljni s storitvami oglaševalske agencije? (Označite le en odgovor) 

- da  

- ne 
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35. Koliko sredstev letno namenite za trženjsko komuniciranje? (Označite le en 

odgovor) 

- do 1000 EUR 

- med 1000 in 3000 EUR 

- med 3000 in 6000 EUR 

- med 6000 in 10.000 EUR 

- med 10.000 in 20.000 EUR 

- med 20.000 in 50.000 EUR 

- med 50.000 in 100.000 EUR 

- nad 100.000 EUR 

 

36. Koliko sredstev letno ste namenili za trženjsko komuniciranje pred gospodarsko 

krizo (pred letom 2008)? (Označite le en odgovor) 

- do 1000 EUR 

- med 1000 in 3000 EUR 

- med 3000 in 6000 EUR 

- med 6000 in 10.000 EUR 

- med 10.000 in 20.000 EUR 

- med 20.000 in 50.000 EUR 

- med 50.000 in 100.000 EUR 

- nad 100.000 EUR 

 

37. Menite, da ste zaradi gospodarske krize skrčili sredstva za marketing/trženje? 

(Označite le en odgovor) 

- zagotovo 

- mogoče malo 

- ne 

 

38. Menite, da ste zaradi gospodarske krize spremenili strategijo komuniciranja s 

kupci? (Označite le en odgovor) 

- zagotovo 

- mogoče malo 

- ne 

 

39. Morebitne opombe so zaželene.   

(bo dopisal anketirani) 
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Graf 1: Kdo so kupci vaših izdelkov oz. storitev? 

 

 

 

 

 

Graf 2: Preko katerega medija trenutno največkrat trženjsko komunicirate? 

 

 

 

 

Graf 3: Preko katerega medija ste največkrat trženjsko komunicirali pred začetkom 

gospodarske krize (pred letom 2008)? 
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Graf 4: V katerem mediju bi si želeli trženjsko komunicirati, če bi bila cena 

sprejemljiva? 

 

 

 
 

Graf 5: Katere oblike trženjskega komuniciranja boste v prihodnosti uporabljali? 

 

 

 
 
 

Graf 6: Kako ocenjujete uspešnost svoje spletne strani? 
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Graf 7:  V katerem mediju trženjsko komunicirate preko oglaševalske agencije? 

 

 

 

 

Graf 8: Koliko sredstev letno namenite za trženjsko komuniciranje? 

 

 

 

 

Graf 9: Koliko sredstev letno ste namenili za trženjsko komuniciranje pred začetkom 

gospodarske krize (pred letom 2008)? 

 

 

 

 


