
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M
A

Š
A

 Z
ID

A
N

Š
E

K
 

2
0
1
8

 
Z

A
K

L
JU

Č
N

A
 P

R
O

JE
K

T
N

A
 N

A
L

O
G

A
 

MAŠA ZIDANŠEK 

KOPER, 2018 

ZAKLJUČNA PROJEKTNA NALOGA 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATEGIJA MEDNARODNEGA MARKETINGA 

 PODJETJAV DEJAVNOSTI  

IGRALNIŠTVA 

 

Maša Zidanšek 

Zaključna projektna naloga 

 

Mentor: izr. prof. dr. Dragan Kesič 

 

UNIVERZA NA PRIMORSKEM 

FAKULTETA ZA MANAGEMENT 

Koper, 2018 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

III 

 

POVZETEK 

V vsakem podjetju je strategija marketinga velikega pomena. Zavedati se je treba, da je lahko 

marketing tudi ključ do uspeha vsakega podjetja. V zaključni projektni nalogi smo proučevali  

strategijo mednarodnega marketinga podjetja Interblock, d. d., ki deluje v dejavnosti 

igralništva. Na podlagi rezultatov raziskave smo ugotovili, da podjetje posluje zelo uspešno, je 

eno izmed vodilnih svetovnih podjetij v dejavnosti igralništva in ima dobro načrtovano in 

izvajano strategijo mednarodnega marketinga. 

Ključne besede: strategija, mednarodni marketing, mednarodno poslovanje, igralništvo, 

podjetje Interblock, d. d. 

 

SUMMARY 

 

Marketing strategy has an important role in every company. It is important to know that 

marketing can be a key to success of every company. In this final project assignment we have 

studied the strategy of international marketing in the company Interblock d. d, which operates 

in gambling business. The results of research have shown that the company operates 

successfully and it is one of the leading companies in gambling business, it has well-defined 

and implemented international marketing strategy. 

 

Keywords: strategy, international marketing, international bussniess, gambling, company 

Interblock, d. d. 
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mix                     mešanica 

PESTIN             politično, ekonomsko, socialno, tehnološko, inovativno in naravno okolje 

SWOT               kratica je v angleščini, pomeni pa prednosti, slabosti, nevarnosti in priložnosti 

ZDA                   Združene Države Amerike 

4P                      štiri trženjska orodja: izdelek, cena, prodajna pot in trženjsko komuniciranje 

7P                      sedem trženjskih orodij: izdelek, cena, prodajna pot, trženjsko komuniciranje, 
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1 UVOD 

V današnjem času je na trgu prisotne vse več konkurence, zato je podjetje primorano poskrbeti 

za svoje odjemalce. Osredotočiti se mora, na kakšen način bo svoje kupce privabilo, kako jim 

bodo izdelek oziroma storitev predstavili in jih privabili k nakupu. Pomembno je, da podjetje 

svoje kupce obdrži. 

Marketing je družbeni in managerski proces, ki omogoča posameznikom in organizacijam, da 

dobijo, kar potrebujejo in želijo, in sicer tako, da ustvarijo, ponudijo in medsebojno zamenjujejo 

izdelke, ki imajo vrednost (Kotler 1996, 6). Igra na srečo oz. sama igra je starejša kot človeštvo, 

igra je človeštvu pomenila nekoč in v večini primerov še danes krajšanje časa in zabavo, 

razvedrilo in duševno sprostitev. 

Danes je najbolj koncentriran kraj igralništva na svetu Las Vegas v ZDA. Tam casinoji na 

vsakem koraku nudijo različne igralne aparate, rulete, igralne karte.  

1.1 Opredelitev teoretičnih okvirov in problematike 

Pojem mednarodno poslovanje oziroma poslovanje s tujimi partnerji obsega vse aktivnosti, ki 

na trgovinski ali ne-trgovinski način potekajo med dvema državama ali več. Je širši pojem od 

mednarodne izmenjave (kupoprodaje, notranje trgovine, trgovine) (Dubrovski 2000). Je proces 

menjave blaga ali storitev med dvema državama ali več. Koristi mednarodnega poslovanja se 

odražajo v razpoložljivosti blaga, storitev na mednarodnem trgu, med širšim krogom 

uporabnikov in z višjim nivojem zadovoljstva kupcev. Zaradi nižjih stroškov proizvodnje kot 

posledice optimizacije proizvodnje in inovativnosti lahko podjetje ponudi nižje in 

konkurenčnejše cene na trgu (Branch 2006). 

Pri vstopu na mednarodne trge se srečamo s konkurenco. Le-ta je koristna za podjetja kot za 

njihove potrošnike. Konkurenca med podjetji koristi potrošnikom, ker podjetja razvijajo 

kakovostnejše izdelke za nižjo ceno. Zaradi konkurence na domačem trgu se podjetja širijo na 

tuje trge. Širitev ali internacionalizacija je v današnjem času postalo gonilo globalne ekonomije 

in seveda konkurenčnosti. 

Marketinška veda izhaja iz družbenih ved, kot so psihologija, sociologija, komunikologija in 

ekonomija. Ena prvih marketinških teorij je Kotlerjeva teorija 4P, v angleščini (product, price, 

placement, promotion) izdelek, cena, postavitev (na tržišče), promocija. Tržnik se mora odločiti 

o tem, kaj bo predmet njegovega trženja, kakšna bo cena, kje bo prodajal, po katerih prodajnih 

poteh in kakšna bo promocija. Zanimiv koncept je celostni marketing, ki govori, da je marketing 

menjava, pri kateri obe strani pridobita. Govorimo lahko o marketinškem odnosu med fantom 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Psihologija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sociologija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Komunikologija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ekonomija
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Philip_Kotler&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Angle%C5%A1%C4%8Dina
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%C5%BEnik&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Promocija
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in punco (oba morata vlagati, da oba dobita); zemljo in človekom; študentom in profesorjem 

(Wikipedija 2018d). 

Termin marketing se pogosto neupravičeno zamenjuje z oglaševanjem, promocijo, celo 

propagando ali reklamo. Poslovno komuniciranje je vsekakor tudi del marketinga. Podjetje 

mora pri svojih marketinških aktivnostih namreč analizirati svoj trenutni položaj na trgu, 

konkurenco, določiti ustrezno ceno svojih storitev ali izdelkov, organizirati prodajne poti, 

ustvariti strategijo nastopa na trgu, strategijo cen, ipd., ne pa zgolj komunikacijsko strategijo. 

Osnovni namen marketinga je dvigniti krivuljo povpraševanja po izdelkih oz. storitvah podjetja, 

posledično dvigniti krivuljo dobička (Wikipedija 2018d). 

Las Vegas slovi predvsem po igralništvu, prav tako pa tudi po zabavi, zaradi česa si je nadel 

vzdevek Svetovna prestolnica zabave. Ustanovljen je bil leta 1905, uradni status mesta pa je 

dobil leta 1911. Las Vegas ima avenijo hotelov in igralnic, ki je dolga dobrih šest kilometrov 

(Wikipedija 2017a). Gledano iz vesolja je to mesto najsvetlejše na svetu. 

O tej tematiki ni bilo izvedenih veliko raziskav, zato smo se iz tega izhajajoč odločili v zaključni 

projektni nalogi raziskati, proučiti in opredeliti strategijo mednarodnega marketinga izbranega 

slovenskega podjetja Interblock, d. d., ki deluje v svetovnem igralniškem tržnem prostoru. Na 

osnovi rezultatov raziskave smo podali tudi priporočila za nadaljnji razvoj in poslovno prakso 

proučevanega podjetja. 

1.2 Nameni in cilji zaključne projektne naloge 

Namen zaključne projektne naloge je bil raziskati, proučiti, analizirati in opredeliti strategijo 

mednarodnega marketinga izbranega podjetja Interblock, d. d., ki deluje v svetovnem 

igralniškem tržnem prostoru.  Na osnovi rezultatov raziskave smo podali priporočila za 

nadaljnji razvoj in poslovno prakso proučevanega podjetja.  

Cilji zaključne projektne naloge so bili: 

- predstaviti vlogo in pomen mednarodnega poslovanja, 

- predstaviti vlogo in pomen mednarodnega marketinga, 

- predstaviti vlogo in pomen igralništva, 

- raziskati, proučiti, analizirati in opredeliti strategijo mednarodnega marketinga izbranega 

podjetja Interblock, d. d., 

- na podlagi raziskave podati priporočila za nadaljnji razvoj proučevanega podjetja in poslovno 

prakso podjetja. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Ogla%C5%A1evanje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Promocija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Propaganda
https://sl.wikipedia.org/wiki/Reklama
https://sl.wikipedia.org/wiki/Komuniciranje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Podjetje
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1.3 Izbrane metode raziskovanja 

 

Pri izdelavi zaključne projektne naloge smo uporabili: 

- metodo opisovanja ali deskripcije, 

- metodo povzemanja ali kompilacije, 

- metodo analize, 

- metodo študije primera, 

- metodo sinteze končnih ugotovitev. 

Zastavili smo si naslednje raziskovalno vprašanje, ki smo ga z raziskavo želeli preveriti: 

Kakšno strategijo mednarodnega marketinga izvaja podjetje Interblock, d. d.? 

Izvedli smo kvalitativno raziskavo v obliki polstrukturiranega intervjuja s predstavnico podjetja 

Interblock, d. d., s pomočjo katerega smo odgovorili na zastavljeno raziskovalno vprašanje. 

1.4 Predpostavke in omejitve 

Predpostavljali smo: 

- da je prava strategija marketinga v mednarodnem poslovanju ključna za uspešnost podjetja,  

- da je poslovanje v mednarodnem tržnem prostoru bolj dinamično in kompleksno kot na 

domačem trgu, 

- da podjetje Interblock, d. d., posluje uspešno, 

- da je igralništvo specifična gospodarska panoga, 

- da v tej panogi ni toliko konkurence. 

Omejitve so bile dostop do vseh potrebnih podatkov o poslovanju izbranega podjetja ter 

iskrenost odgovorov intervjuvanke. 
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2 MEDNARODNO POSLOVANJE 

Že sama beseda mednarodno poslovanje pove, da posel opravljamo zunaj meja svoje države.  

V majhnem odprtem gospodarstvu, kot je slovensko, predstavlja mednarodno poslovanje motor 

slovenskega gospodarstva in njegovega razvoja. Ker živimo v vse bolj globalnem svetu, v 

katerem poslovanje postaja brezmejno in presega geografski prostor, čas in kulture, se morajo 

podjetja in institucije vsak dan spopadati z novimi izzivi internacionalizacije. Srečujejo se z 

globalnimi in lokalnimi porabniki, razvijajo poslovne enote doma in po svetu, spreminjajo 

poslovne modele in pristope ter obvladujejo raznovrstna tveganja (Ekonomska fakulteta 

Ljubljana 2018). 

Menimo, da je v današnjem času za preživetje podjetja ključ uspeha ravno mednarodno 

poslovanje. Slovenija postane hitro premajhen trg za uspešna podjetja, zato se je podjetje s 

prodajo primorano hitro širiti na tuje trge. Res je, da je v današnjem času hitreje in ceneje 

izdelek pripeljati z enega konca sveta na drugega, kar je odprlo lažji pretok izdelkov in lažji 

vstop na tuje trge. 

2.1 Značilnosti mednarodnega poslovanja 

Pod mednarodno poslovanje štejemo (Prevc 2008): 

- izvoz, 

- uvoz, 

- pogodbene oblike mednarodnega poslovanja, 

- neposredno investiranje. 

Mednarodno poslovanje vključuje vse transakcije od izvoza, uvoza, pogodbenih oblik 

mednarodnega poslovanja, neposrednega investiranja, ki potekajo med posamezniki, podjetji, 

institucijami, državami. Vse te aktivnosti se odvijajo čez meje. Mednarodno poslovanje, 

mednarodna trgovina je ključnega pomena za rast blaginje posameznega gospodarstva. Pomeni 

večje priložnosti za trgovanje, bolj raznolike proizvodne možnosti, posebej za izdelke z več 

znanja, z več dodane vrednosti, terja večjo inovativnost, večjo produktivnost in prinaša nižje 

stroške proizvodnje. Pomeni srečevanje s tujim okoljem, ki se hitro spreminja (Prevc 2008). 

Svet je globalna tržnica ter postaja ekonomska, komunikacijska, informacijska celota. Uspešna 

so podjetja in države, ki v svoje strategije vključujejo merila svetovnega gospodarstva. 

Mednarodno poslovanje ni kup ovir, ampak sprejemljiv, kreativen izziv, ki je nujen za rast in 

razvoj podjetij (Markovič Brenčič, Hrastelj in Jurše 2003). 
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Slika 1: Svet kot globalna tržnica 

Vir: Poslovni.azimut 360 2017. 

Mednarodna trgovina, mednarodno trženje, mednarodno poslovanje so pojmi, ki so si podobni, 

medsebojno povezani, se prepletajo, uporabljamo jih, kadar govorimo o aktivnostih podjetja, 

države na mednarodnih trgih. Med njimi ni ostre ločnice, še posebej ob soočenju z dinamičnim 

globalnim okoljem. Različni avtorji jih različno definirajo. Če v grobem povzamemo razlike, 

potem velja, da je mednarodna (zunanja) trgovina ožji pojem, obsega izvoz in uvoz. 

Mednarodno trženje upošteva trženjski vidik, vključuje tudi trženje lokalnih podjetij, ki imajo 

matična podjetja na tujem. Mednarodno poslovanje, pogosto uporabljeno kot sinonim za 

mednarodno trženje, je najširši pojem, ki poleg trženjskih vključuje tudi druge (Prevc 2008). 

Ena najpomembnejših značilnosti mednarodnega poslovanja je poslovanje čez meje nacionalne 

države. Poznamo različna mednarodna poslovanja, lahko gre za uvoz ali izvoz. Kot ena izmed 

ključnih značilnosti je, da je mednarodno poslovanje ključ do uspeha podjetja. 

2.2 Razvojni trendi mednarodnega poslovanja  

Razvojni trendi mednarodnega poslovanja so danes usmerjeni na azijske trge. Podjetja naredijo 

svoje izdelke prav tam. Izdelke dobijo v najkrajšem možnem času in po zelo ugodni ceni. To je 

podjetja prisililo, da izdelek naredijo na azijskem trgu in tako ostanejo konkurenčna drugim 
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podjetjem s ceno. Veliko podjetij zapira svoje proizvodnje v državi in jih seli v tujino, ključna 

je cena delovne sile, zato se v današnjem času dosti proizvodnje seli prav v Azijo.  

 

 

Slika 2: Razvijajoči se trgi, ponazorjeni s krivuljami 

Vir: Triglavski skladi 2017. 

Leta 2017 je bila objavljena primerjava razvijajočih se trgov, ponazorjenih s krivuljami, med 

30. 12. 2016 in 28. 6. 2017 (Triglavski skladi 2017), na grafu je očitno vidna razlika med 

razvijajočimi se azijskimi trgi in razvijajočimi se trgi brez Azije. Od leta 2016 do leta 2017 so 

imeli azijski trgi kar za 15 procentov višjo rast, ostali trgi pa so bili leta 2017 brez odstotka rasti 

glede na prejšnje leto. Graf lahko potrdi našo zgoraj navedeno tezo, da se v današnjem času 

razvojni trend mednarodnega marketinga koncentrira prav na azijske trge.
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3 MARKETING 

Marketing je družbeni in managerski proces, ki omogoča posamezniku in organizacijam, da 

dobijo, kar je potrebno in kar želijo, in sicer tako, da ustvarijo, ponudijo in medsebojno 

zamenjajo izdelke, ki imajo vrednost (Kotler 1996, 6). 

Potočnik (2005, 20) pa v svoji knjigi opredeli besedo trženje kot pogosto uporabljen prevod 

angleške besede marketing, ki izvira iz besede market (trg) in obsega vse dejavnosti, ki so 

kakorkoli povezane s trgom. 

Sama beseda marketing izhaja iz besede market, kar v angleščini pomeni tržnica. Kjer se srečata 

kupec in prodajalec. Tako razmišlja tudi Potočnik (2005, 20) v svoji knjigi. 

V novi dobi marketinga je zanimivo Postmanovo razmišljanje o marketingu. Avtor ga opredeli 

kot celoten nakupno-prodajni proces, ki se konča z ekonomsko menjavo (Devetak 2007, 20. cit. 

po Postman 2001, 15). 

Marketing je kompleksna dejavnost, ki jo mora izvajati vsako podjetje (Ahačič 2012). Vidimo, 

da ima marketing velik pomen za podjetje. Z dobrim marketingom lahko podjetju ustvarimo 

veliko dodano vrednost vsakega izdelka. Pomembno je dobro poznavanje potrošnika in 

njegovih potreb. Tako vemo, kaj potrebuje, in mu to tudi ponudimo. 

 

Slika 3: Vsebinske aktivnosti marketinga 

Vir: Wrightoncomm 2016. 
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Marketinška veda izhaja iz družbenih ved, kot so psihologija, sociologija, komunikologija in 

ekonomija. Ena prvih marketinških teorij je Kotlerjeva teorija 4P, v angleščini (product, price, 

placement, promotion) izdelek, cena, postavitev (na tržišče), promocija. Tržnik se mora odločiti 

o tem, kaj bo predmet njegovega trženja, kakšna bo cena, kje bo to prodajal, po katerih 

prodajnih poteh in kakšna bo promocija. Zanimiv koncept je celostni marketing, ki govori, da 

je marketing menjava, pri kateri obe strani pridobita (Wikipedija 2018d). 

 

Slika 4: Aktivnosti, brez katerih marketing ne deluje uspešno 

Vir: Barbara kay coaching 2017. 

3.1 Aktivnosti marketinga  

K aktivnostim marketinga spadajo analiza trga, načrtovanje, izvedba, prodaja in kot zadnji člen 

kontrola. Najprej je treba s pomočjo raziskav analizirati trg. Pod aktivnosti marketinga pa lahko 

prištejemo tudi SWOT ali PESTIN analizo, s katerima okolje spoznamo še veliko bolje. Ko 

raziščemo trg in ugotovimo, da je naš izdelek primeren za prodajo, nadaljujemo z načrtovanjem. 

Načrtujemo, kako bomo prodajali, komu bomo prodajali, kdo so naši ciljni kupci, kje bomo 

prodajali in seveda kakšne kanale bomo uporabili, da pridemo do naših kupcev. Ko imamo 

načrtovanje narejeno, se lotimo prodaje. Prodaja je ključnega pomena za vsako podjetje, ker se 

s tem naš izdelek ponovno spremeni v denarna sredstva. S pomočjo le-teh izdelek ponovno 

naredimo in prodamo. Slednje je interes vsakega podjetja in tu je rezultat dobiček. Zadnji člen 

v verigi aktivnosti marketinga je kontrola, ki jo lahko navedemo kot eno izmed ključnih 

aktivnosti marketinga. S kontrolo ugotavljamo naše napake pri poslovanju, prav tako pa tudi 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Psihologija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sociologija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Komunikologija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Ekonomija
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Philip_Kotler&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Angle%C5%A1%C4%8Dina
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tr%C5%BEnik&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Promocija
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pri našem izdelku. Kar ni, kot mora biti, popravimo; kar je, kakor mora biti, pa se potrudimo še 

izboljšati in tako izdelku še dodatno dvigniti vrednost za uporabnika.  

Konečnik Ruzzierjeva (2011, 3) pravi, da bi ključne trženjske značilnosti lahko izpostavili v 

kratki opredelitvi trženja, po kateri je trženje dobičkonosno zadovoljevanje potreb/želja. 

3.2 Marketinški splet 

Trženjski splet je kombinacija instrumentov trženja, ki jo poznamo pod angleško kratico 4P 

(product, placement, promotion and price). V slovenščini so instrumenti trženja izdelek, 

prodajne cene, tržne poti in tržno komuniciranje. 4P zadošča za izdelke, medtem ko se je treba 

v storitveni dejavnosti usmeriti še na dodatne elemente marketinškega spleta. Zaradi tega sta 

(Booms, Bitner 1981; povzeto po Kotler, 2004, 450) v začetku osemdesetih let 20. stoletja 

predlagala tri dodatne P-je za trženje storitev : ljudje (people), fizični dokazi (physical evidence) 

in procese (process) (Kodrin, Kregar Brus in Šuster Erjavec 2013, 218). 

Kotler v svoji knjigi poudari, da je najprej pomembno postaviti temelje marketinške strategije. 

Ko ima podjetje zasnovano strategijo, lahko začne z naslednjim korakom (Kotler, 2000, 83). 

Marketinški mix navaja kot skupek kontroliranih in taktičnih marketinških orodij, s katerimi se 

podjetje zlije, da proizvaja takšen izdelek, kot ga želi trg. Marketinški mix sestoji iz vsega, kar 

lahko podjetje stori, da vpliva na zahteve produkta, ki ga trži (Kotler 2000, 83). 

Kot pravi Kotler (2000, 85) v svoji knjigi, prvi P (product) navaja, da je to proizvod, ki je 

mešanica dobrin in storitev, ki jih podjetje ponuja ciljnemu trgu. Drugi P (cena) navaja kot 

količino denarja, ki jo mora stranka plačati, da pridobi izdelek. Tretji P (place) prevede kot 

prostor, ki vključuje aktivnosti podjetja, ki omogočajo produkt dosegljiv ciljnim strankam. 

Zadnji P (promotion) navaja kot aktivnosti ali promocijo, s katero podjetje sledi svojim ciljnim 

strankam. Z dobro promocijo pa kupec izdelek tudi kupi. 
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Slika 5: Marketinški splet za izdelek  

Vir: Dreamstime 2018. 

Če dobro poznamo 4P pri izdelkih in 7P pri storitvah in znamo te sestavine medsebojno pravilno 

kombinirati, je to ena izmed naših velikih konkurenčnih prednosti pred ostalimi podjetji.  

Vsak trženjski instrument je interaktivno (vzajemno vplivno) povezan z drugimi in zagotavlja 

medsebojno podporo pri uresničevanju trženjskih strategij in izvajanju trženjskih aktivnosti 

(Vekić 2017). 

Vzajemno delovanje trženjskih instrumentov se kaže kot (Potočnik 2004, 224): 

- skladnost, ki zagotavlja ločno in koristno povezavo dveh ali več trženjskih elementov, 

- celovitost, ki obsega usklajeno delovanje trženjskih instrumentov, 

- vplivnost, ki se nanaša na izbiro tistih trženjskih instrumentov, ki v dani tržni situaciji največ 

prispevajo k uspešnemu trženju. 

Najugodnejši trženjski splet za storitve temelji zato na takšni izbiri in povezovanju trženjskih 

instrumentov, ki se medsebojno podpirajo in vplivajo na doseganje sinergije. To ima večji 

skupni učinek kot vsota posameznih učinkov (Potočnik, 2004, 224). 

Tržna raziskava je sistematično in znanstveno načrtovanje, zbiranje in analiziranje tržnih 

informacij, poročanje o rezultatih ipd. Izvaja se lahko: v podjetju (stranka v salonu izpolni 



 

11 

 

vprašalnik) ali pri specializiranih ustanovah za tržne raziskave. Z raziskavo trga analiziramo in 

opazujemo trg – postopek imenujemo diagnoza – ter poskušamo načrtovati oziroma napovedati 

njegov razvoj – postopek načrtovanja razvoja imenujemo prognoza. Pri analizi zbiramo podatke 

v določenem trenutku. Pri opazovanju trga pa zbiramo podatke dlje časa. 

 

Slika 6: Shema marketinškega spleta za storitve -7P 

Vir: Devetak 2007, 28. 

3.3 Marketinške strategije  

Dobro poznavanje trga je lahko tudi ena izmed ključnih marketinških strategij podjetja. Okolje 

moramo dobro spoznati, zato je treba najprej narediti SWOT analizo, kateri sledi PESTIN 

analiza trga. Pri SWOT analizi napišemo prednosti in slabosti, kar se nanaša na notranje okolje 

podjetja. Prav tako pa nas zanimajo tudi nevarnosti in priložnosti, kar se nanaša na zunanje 

okolje podjetja. Potrebna je tudi že zgoraj navedena PESTIN analiza, kjer proučimo politično, 

ekonomsko, socialno, tehnološko, inovativno in naravno okolje.  

Pri marketinški strategiji je zelo pomembna win-win strategija. V današnjem času uporabljajo 

podjetja najpogosteje to strategijo, kjer sta obe strani zadovoljni. Tako je uspeh dosežen na obeh 

straneh, kar je ključnega pomena. 

Ena izmed ključnih strategij marketinga je tudi know-how strategija. Uporablja jo tudi podjetje 

Interblock, d. d., ki ga raziskujemo. 
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3.4  Mednarodni marketing 

Proces internacionalizacije poslovanja spodbuja tržnike k snovanju globalnih marketinških 

strategij, ki pa se jih v različnih podjetjih lotevajo na različne načine. Za ameriška 

multinacionalna podjetja je bila značilna strategija standardizacije marketinških programov za 

različne trge, saj so običajno prenašala (razširjala) na tuje trge marketinške programe, ki so bili 

razviti za velik domači trg v ZDA. Evropska podjetja pa so v veliko večji meri prilagajala 

marketinške strategije in programe posebnostim lokalnih trgov, na katere so vstopala. Tako so 

podjetja na eni strani delovala precej togo, saj je bil velik del marketinških procesov 

centraliziran in usmerjan iz enega centra, običajno s sedeža matičnega podjetja, na drugi pa so 

v težnji po lokalnem prilagajanju bolj decentralizirala procese vodenja marketinških aktivnosti 

in jih približala pogojem delovanja v lokalnem okolju (Jurše 1997). 

Razumevanje procesa globalizacije trgov postopoma vodi do spoznanja, da je marketinške 

procese in aktivnosti mogoče izvajati na dveh ravneh:  

- Na globalni oziroma regionalni ravni je smiselno usmerjati in izvajati tiste procese in 

marketinške aktivnosti, ki jih je mogoče poenotiti zaradi značilnosti okolja in ekonomske 

racionalnosti, ter jih centralizirano usmerjati in izvajati, npr. oblikovanje globalne vizije 

podjetja, logistične aktivnosti, procese zbiranja strateških marketinških informacij, strateško 

načrtovanje, strateški nadzor, analiziranje konkurence ipd.  

- Na lokalni ravni pa je smiselno usmerjati in izvajati tiste aktivnosti in procese, ki morajo 

izhajati iz posebnosti lokalnega okolja držav, kamor vstopa podjetje, npr. tematiko 

oglaševanja (kadar gre za kulturnospecifična oglaševalska sporočila) in izvedbo oglaševalskih 

kampanj zaradi razlik v stopnji razvitosti komunikacijske infrastrukture, prilagajanje izdelkov 

in embalaže, izbor primernih posrednikov, kadar obvladuje distribucijo na lokalnem trgu 

mreža majhnih lokalnih trgovcev na drobno, razvoj prodajne mreže, kadar zahtevajo izdelki 

specifično predprodajno, prodajno ali poprodajno podporo po posameznih trgih, politiko cen 

in pozicioniranja znamk, kadar se podjetje odloči za lokalne izdelke in lokalno strategijo 

pozicioniranja (Jurše 1997). 

Kadar vstopamo na tuje trge, je treba imeti marketing vedno dobro zasnovan. Kako bomo 

poslovali, kakšen bo izdelek, ki ga bomo ponujali. Izdelek mora imeti dodano vrednost, da 

bomo ljudje sami povpraševali po njem (Jurše 1997). 

Svetovno gospodarstvo vse bolj dobiva podobo velikih regionalnih trgov, na katerih tekmujejo 

globalni konkurenti, ki si skušajo na svetovni tržni sceni zagotoviti čim boljši položaj. Pod 

vplivom različnih dejavnikov mednarodnega okolja se neprestano spreminjajo tudi dejavniki 

mednarodne konkurenčnosti podjetij na posameznih geografskih in izdelčnih trgih. Znotraj 

globalnih procesov in sprememb se oblikujejo tudi pogoji tržnega delovanja za lokalno 
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naravnana podjetja, ki nimajo možnosti niti ambicij za agresiven vstop na globalni trg. Sodobni 

dejavniki konkurenčne sposobnosti podjetij, ki vodijo do njihove konkurenčne prednosti, se 

torej nenehno spreminjajo, predvsem pa niso omejeni zgolj na nizke cene kot prevladujoče 

sredstvo tržnega tekmovanja, temveč postajajo zelo raznoliki in kompleksni. Zaradi krepitve 

internacionalizacije poslovanja podjetij dobiva marketinški koncept globalni značaj, zato 

morajo tudi menedžerji v podjetjih, ki delujejo zgolj na domačem (lokalnem) trgu, izoblikovati 

globalni pogled na mednarodno okolje v procesu strateškega načrtovanja, da bi bili zmožni 

dovolj zgodaj spoznati nevarnosti (grožnje), ki jih prinaša globalna konkurenca (Jurše 1997). 

Kot meni avtor (Jurše 1997) tudi če deluješ samo na domačem trgu, moraš imeti izoblikovan 

globalni pogled. Včasih ti poznavanje okolja lahko pomaga pri spoznavanju nevarnosti oz. 

grožnje, ki jih prinaša konkurenca. Tako da je treba načrtovanje dobro strateško zastaviti.
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4 IGRALNIŠTVO KOT GOSPODARSKA PANOGA 

Če opredeljujemo igre na srečo, je nujno opredeliti tudi samo igro. Z antropološkega vidika jo 

lahko opredelimo kot dejavnost človeka, s katero se želi zabavati, in je vezana na človekov 

prosti čas (Huizinga 1938, po Pahor, Prašnikar in Kneževič 2005, 2). 

Igralništvo je dejavnost, je eden izmed katalizatorjev, ki predstavlja pomemben vir dohodka za 

državo, za razvoj gospodarstva in turizma. Je tista panoga, ki pripomore k oživitvi turistično-

gospodarskega področja. Po drugi strani gre za dejavnost, ki je namenjena tudi pokrivanju 

potreb ljudi po igrah in večjemu številu igralcev. S tega vidika se je tovrstna dejavnost 

spremenila iz oblike zabave, ki je bila v preteklosti namenjena in dostopna le elitnemu krogu 

ljudi, v dejavnost, namenjena in dostopna širokemu krogu ljudi (Pahor, Prašnikar in Kneževič 

2005, 2). 

4.1 Značilnosti igralništva 

Čeprav je igra stara kot človeštvo (Luin 1998), je igralništvo kot dejavnost mnogo mlajša. 

Antropologi poznajo različne vrste iger celo pri živalskih vrstah. Oblike iger na srečo pa 

najdemo le pri človeku. Da je ta dejavnost pomembna dimenzija v človekovem razvoju, pričajo 

tako miti kot izkopanine in pisni viri. Igro je kot antropološki pojav prvi temeljito obdelal 

Huizinga (2003) v temeljnem delu o igri »Homo Ludens«. Ljudje igrajo zaradi različnih 

motivov (Raspor 2015, 41). 

 

Slika 7: Igralni avtomati v igralnem salonu Lipica, Slovenija 
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Igre na srečo so za ene narode bolj značilne kot za druge. To lahko ima tudi stranske učinke, ki 

kažejo v zasvojenost z igrami na srečo. Gre za prostovoljno dejavnost, vir veselja, zabave in 

ustvarjalnosti, vezano na prosti čas, lastno izbiro opcije s prostim vstopom in izstopom. Kot 

dejavnost je ločena od dejanskega življenja ter je prostorsko in časovno definirana (Raspor 

2015, 42). 

Standardna definicija igralništva po Collinsu (2003) definira igralništvo kot aktivnost, kjer dve 

ali več strani »stavijo na riziko« neko vrednost, »stavo«, v upanju, da bodo dobili nekajkrat 

večjo vrednost, »dobiček«, in kjer sta tisti, ki dobi, in tisti, ki izgubi, odvisna od slučajnega 

izida, ki je udeležencem v trenutku stave nepoznan »rezultat« (Raspor 2015, 42). 

V Velikem angleško-slovenskem slovarju (Grad, R. Vitorovič in N. Vitorovič 1997) glagol »to 

gamble« prevedejo z »igrati za denar«. Podobno Reverso Dictionary glagol »to gamble« opisuje 

kot »igranje iger na srečo z namenom priigrati denar« (Raspor 2015, 42). 

Zelo pomembno se je zavedati, da igro na srečo igra vsak posameznik prostovoljno. Velikokrat 

pripelje igra na srečo do zasvojenosti, kar lahko vodi tudi do propada samega človeka, zato so 

v določenih državah casinoji prepovedani. 

4.2 Igralništvo v svetu  

Las Vegas 

Danes je najbolj koncentriran kraj igralništva na svetu prav Las Vegas v Ameriki. Tam nam 

casinoji na vsakem koraku nudijo različne igralne aparate, rulete, igralne karte. Las Vegas slovi 

predvsem po igralništvu, prav tako pa tudi po zabavi, zaradi česa si je nadel vzdevek Svetovna 

prestolnica zabave. 

V Las Vegasu najdemo igralne avtomate na vsakem koraku. Poleg casinojev najdemo ogromno 

število nočnih klubov. Že sam pogled na Las Vegas kar kliče ljudi po zabavi. 
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Slika 8: Izstopajoči simbol Las Vegasa 

Monte Carlo 

Med največje centre igralništva pa spada tudi Monte Carlo, ki ga najdemo v majhni državi 

Monaco. Monte Carlo je v Kneževini Monako s 15.200 prebivalci (Wikipedija 2017b). 

Monte Carlo je igralniški del kneževine, kar privablja številne obiskovalce. Zaradi mile 

mediteranske klime in luksuznih hotelov je turistično obiskano področje. Kneževina je s svojo 

davčno politiko davčna oaza za številne bogataše, največkrat športnike in estradnike, ki se 

naseljujejo v Monte Carlu in se na ta način izogibajo plačevanju davkov matičnih državah 

(Wikipedija 2017b). 

Mesto je poleg casinojev znano po vsakoletni avtomobilistični Veliki nagradi Monaka v 

Formuli 1, po številnih športnih prireditvah ter operi in baletni šoli. Zaradi teh dogodkov ga 

rade obiskujejo znane in bogate osebnosti iz celotnega sveta (Wikipedija 2017b). 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Monako
https://sl.wikipedia.org/wiki/Igra_na_sre%C4%8Do
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kne%C5%BEevina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sredozemsko_podnebje
https://sl.wikipedia.org/wiki/Luksuz
https://sl.wikipedia.org/wiki/Hotel
https://sl.wikipedia.org/wiki/Turizem
https://sl.wikipedia.org/wiki/Dav%C4%8Dna_oaza
https://sl.wikipedia.org/wiki/Davek
https://sl.wikipedia.org/wiki/Dr%C5%BEava
https://sl.wikipedia.org/wiki/Formula_1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Opera
https://sl.wikipedia.org/wiki/Balet
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Slika 9: Eden od najznamenitejših casinojev v Monte Carlu 

Vir: Izimania 2018. 

Macau 

Igre na srečo v Macauju so zakonite od 1850, ko je portugalska vlada legalizirala dejavnost v 

avtonomni koloniji. Od takrat je Macau postal znan po vsem svetu kot »glavna igralnica sveta«. 

Igre na srečo so največji vir prihodkov v Macau, ki predstavljajo približno 50 % gospodarstva. 

Obiskovalce sestavljajo večinoma kitajski državljani iz celinske Kitajske in Hongkonga. Z 

vstopom velikih tujih igralnic iz Las Vegasa in Avstralije je Macau prevzel Las Vegas Strip v 

prihodkih iz iger na srečo leta 2007. Do zahodnega igralništva v 20. stoletju so se igrale samo 

kitajske igre, najbolj priljubljena pa je Fan-Tan. Na splošno so lahko igre na srečo v Macauu 

razdeljene v eno od štirih kategorij: igralniške igre, dirke, športne stave in loterije. Trenutno 

Macau ne dovoljuje spletnih iger na srečo. Macau, posebna upravna regija, kot je Hongkong, 

je edino mesto na Kitajskem, kjer so igralnice zakonite. Macau je glavna prestolnica iger na 

srečo na svetu, ki izračuna največjo količino prihodkov od iger na srečo (Wikipedija 2018c). 
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Slika 10: Casino v Macau 

Vir: RTVSlo 2007. 

4.3 Zakonodajni okvir igralništva 

Slovenski Zakon o igrah na srečo (Zakon o igrah na srečo (uradno prečiščeno besedilo) (ZIS-

UPB1). Uradni list RS, št. 134/2003) v 2. členu opredeli kot »igre, pri katerih imajo udeleženci 

za plačilo določenega zneska enake možnosti zadeti dobitke, izid iger pa je izključno ali 

pretežno odvisen od naključja ali kakršnega negotovega dobitka« (Raspor 2015, 43). 

Pomembno pri definiciji iger na srečo je tudi, da »… igramo samo, če hočemo, samo, kadar 

hočemo, samo, kolikor časa hočemo. V tem smislu je igra svobodna dejavnost …« (Caillois 

2003, 145). 

Sodobna slovenska zakonodaja s področja igralništva je bila sprejeta v letu 1995. Sledile so ji 

dopolnitve v letih 2001, 2003 in 2010. V letih 2007, 2008, 2009 in 2015 so se v parlamentarni 

proceduri pojavili predlogi, da bi se poleg znižanja davčne obremenitve dopolnilno ureditev 

področja napitnine (Raspor 2015, 44). 

4.4  Razvojni trendi igralništva v Sloveniji in svetu 

V Sloveniji igralništvo ni nova dejavnost. Tako ima Goriška več kot dvestoletno tradicijo 

igralništva. Že leta 1795 je bil odprt prvi casino, in sicer kmalu po tem, ko so v Benetkah zaprli 



 

19 

 

»Casino Ridotto«.  Takratni »casinoji« so v Gorici z obsežnimi prekinitvami delovali vse do 

prve svetovne vojne. Predstavljali so središče družabnega in kulturnega življenja (Raspor 2015, 

43). 

Najdaljšo tradicijo sodobnega igralništva na območju Republike Slovenije ima Portorož. Tam 

je bila igralnica ustanovljena za časa Avstro-ogrske monarhije leta 1913. Kasneje je Kraljevina 

SHS prepovedala igre na srečo. Taki ureditvi smo bili priča tudi po drugi svetovni vojni, vse do 

leta 1963, ko so dovolili odpiranje igralnice za tujce. Prva igralnica v nekdanji Jugoslaviji se je 

odprla v Opatiji. Leta 1964 sledi odprtje igralnice v Portorožu, 1965 na Bledu in leta 1971 v 

Ljubljani. Po nekajletnem zatišju odpiranja igralnic smo priča začetka igralništva v Novi Gorici 

(1984). Družba Hit Nova Gorica kmalu prevzame primat in odpre igralnice v Rogaški Slatini 

(1989), Kranjski Gori (1991), Tolminu (1991–1993), Otočcu (1992–2008), Perlo v Novi Gorici 

(2003), Kobaridu (2004) in Šentilju (2007). V tem času se dovoli vstop v igralnico tudi 

domačinom. Portoroška igralnica odpre igralnici v Lipici (1989) in Čatežu (2001–2009). 

Igralništvo je bilo prisotno tudi v Mariboru (1991–2009) in v Moravskih Toplicah (2001–2009). 

Z liberalizacijo igralniške zakonodaje v letu 2001 se je razmahnilo tudi veliko število igralnih 

salonov. Ponudba je pretežno skoncentrirana ob zahodni meji in v Ljubljani. Tako se delež 

igralnic (živih iger) v primerjavi z igralnimi saloni (igralnimi avtomati) postopoma zmanjšuje. 

Dejansko se slovensko igralništvo krči. Julija 2015 je bilo v Sloveniji 9 igralnic in 30 igralnih 

salonov. To je najmanjše število v zadnjih desetih letih. Skupaj je bilo 28 igralnih miz in 8123 

igralnih avtomatov. Od tega je skoncentrirane na Goriškem kar 1/3 ponudbe: 103 igralnih miz 

in 3.330 igralnih avtomatov (Raspor 2015, 43). 

Slovensko igralništvo je pri svojem razvoju sledilo evropskemu trendu. Tako je dopolnjevalo 

gostinsko dejavnost in bilo locirano v turističnih krajih. 

Igralništvo je okoli leta 1990 v Sloveniji doživelo velik razcvet (Raspor 2015), kar je bilo v 

pomoč turizmu v slovenskih krajih. V vseh teh letih se je živa igra, kar je pomenilo igralnico, 

prelevila v igralne salone, kjer v današnjem času le pritiskamo na gumbe igralnega avtomata in 

nimamo stika s fizično osebo. Igralni saloni so sorazmerno porazdeljeni po Sloveniji, največ pa 

jih najdemo blizu italijanske meje. 
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Slika 11: Portorož je center igralništva v Sloveniji 

Vir: Gradtur 2018.
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5 EMPIRIČNI DEL – RAZISKAVA O STRATEGIJI MEDNARODNEGA 

MARKETINGA IZBRANEGA PODJETJA INTERBLOCK, D. D. 

Za raziskavo strategije mednarodnega marketinga izbranega podjetja smo se odločili, ker je 

podjetje Interblock, d. d., najuspešnejše slovensko podjetje v dejavnosti igralništva. Družba je 

priznana blagovna znamka po vsem svetu. 

 

Slika 12: Logotip podjetja Interblock 

Vir: Interblock 2018. 

5.1 Predstavitev podjetja 

Osnovni podatki o podjetju (Ferko Tina, pismo avtorju, 15. marec 2018): 

- Ime družbe: Interblock, d. d. 

- Skrajšano ime: Interblock, d. d. 

- Sedež družbe: Gorenjska cesta 23, Mengeš, 1234 Mengeš 

- Matična številka: 5330840000 

- Ident. št. Za DDV: 73757713 

- Datum registracije: 16. 3. 1990 

- Lastniška struktura: Pečečnik Jože (predsednik upravnega odbora), Žvipelj Tomaž (izvršni 

direktor), Uhan Rok (izvršni direktor) 

Poslanstvo podjetja Interblock, d. d. je razvijanje igralnih naprav najvišjega kakovostnega 

razreda in privlačnega videza  ter postati ključni partner družbam, katerih dejavnost je povezana 

s posebnimi igrami na srečo, v vseh svetovnih igralniških jurisdikcijah (Ferko Tina, pismo 

avtorju, 15. marec 2018.). 

Vizija Interblocka je ostati eden izmed vodilnih nosilcev razvoja in prodaje elektromehanskih 

in video igralnih naprav luksuznega razreda in konkurenčni proizvajalec igralnih naprav (Ferko 

Tina, pismo avtorju, 15. marec 2018). 

V šestindvajsetih letih delovanja je družba Interblock postala mednarodno priznana blagovna 

znamka, poznana po podjetniški smiselnosti, znanju in inovativnosti. Z edinstveno zgodbo o 
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uspehu (v igralniški industriji) družba Interblock karizmatično širi svoj vpliv v širšem 

družbenem okolju doma in v tujini. Podjetje je v neprestanem razvoju in rasti, medtem ko se v 

njenem osrčju krepijo vrednote, kot so lojalnost, samostojnost, ljubezen do dela in 

vseživljenjsko izobraževanje (Ferko Tina, pismo avtorju, 15. marec 2018). 

Interblock je prejemnik mnogih nagrad, tako v domačem kot tudi mednarodnem okolju, 

izpostavili pa bi jih samo nekaj (Ferko Tina, pismo avtorju, 15. marec 2018): 

- Zlata Gazela (2007), 

- Priznanje GZS za inovacijo leta (2008),  

- Top 20 Most Innovative Gaming Technology Products Awards (2012),  

- GGB 3rd Best Table Game Product or Innovation 2014 (2014), 

- EGE Expo Award 2016  za Most Diverse Multiplayer Electronic Table Portfolio (2016),  

- TOP 101 Najboljše podjetje v letu 2016,  

- Most Attractive Electronic Table Multiplayer Solution & Honored Quality Design Award 

(2017)  

 - za Najbolj inovativno varnostno rešitev (2017).  

 

Slika 13: Razstavni prostor Interblock, d. d. v Las Vegasu 

5.2 Poslovanje podjetja 

V štiriindvajsetih letih delovanja je družba Interblock (Elektronček) postala ena izmed vodilnih 

svetovnih proizvajalcev elektromehanskih ter videoelektronskih igralnih naprav, svetu izven 

meja Slovenije znana pod blagovno znamko Interblock. Razvoj lastne družine tehnološko in 
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oblikovno izjemno naprednih produktov podjetju omogoča veliko prilagodljivost potrebam 

vsakega posameznega kupca. Družba stremi k globalnemu delovanju ter želi prispevati k 

sooblikovanju razvojnih smernic na področju proizvodnje igralnih aparatov. Skupina Interblock 

(Elektronček) zaposluje 224 ljudi (Mojedelo 2018). 

»Casino operaterji po vsem svetu poznajo Interblock® kot vodilnega razvijalca in dobavitelja 

luksuznih elektronskih izdelkov za igre na srečo. Naši igralni avtomati z več igralci nenehno 

postavljajo industrijske standarde in zagotavljajo vrhunske interaktivne zabavne izkušnje za 

igralce naših strank«. (Ferko Tina, pismo avtorju, 15. marec 2018) 

V letu 2014 se je matična družba Interblock preimenovala v Interblock, d. d. (prej Elektronček, 

d. d.). Interblock, d. d., se nahaja v Sloveniji, kjer je oddelek za raziskave in razvoj družbe ter 

primarne produkcijske objekte (Ferko Tina, pismo avtorju, 15. marec 2018). 

Odvisne družbe Interblock, ki delujejo kot distributerji igralnih naprav Interblock za določene 

trge: 

- USA LC, 

- Interblock Asia  

- Interblock Casino Products Canada  

Interblock USA LC pa je distributer za igralne naprave Interblock na trgu ZDA (Ferko Tina, 

pismo avtorju, 15. marec 2018). 

Podjetje, ki ima sedež v Sloveniji, zelo uspešno posluje v Evropi, Severni Ameriki – ZDA – 

Kanadi ter Aziji. Vedno bolj pa se uveljavljajo na območju Južne Amerike in Avstralije. Afriko 

pa vidijo še kot velik potencial. 
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Slika 14: Igranje rulete v igralniškem salonu Lipica 

5.3 Mednarodno poslovanje in mednarodni marketing podjetja Interblock, d. d. 

Podjetje Interblock, d. d. posluje na štirih kontinentih. Sem spadajo Evropa, Severna Amerika, 

Azija, Južna Amerika in Avstralija. K popolnemu mozaiku morajo dodati le še Afriko, ki jo pri 

podjetju vidijo kot velik potencial (Ferko Tina, pismo avtorju, 15. marec 2018). 

Ko smo podjetje Interblock, d. d. vprašali, zakaj so se takoj obrnili na mednarodne trge, so nam 

odgovorili (Ferko Tina, pismo avtorju, 15. marec 2018): 

Z zastavljeno vizijo in poslanstvom, hkrati pa neugodnemu davčnemu režimu, ki vlada 

igralniškemu trgu v Sloveniji, se je naše poslovanje že s prvim produktom podalo v mednarodne vode, 

čeprav smo izredno ponosni na svoje korenine in se nenehno trudimo biti ambasadorji naše države in 

kulture. 

Ključna aktivnost na področju mednarodnega marketinga so sejmi, kjer s kupcem vzpostavijo 

stik. Velik pomen dajejo osebnim aktivnostim, kot so obiski poslovnih partnerjev. 

Vsakodnevno se trudijo tudi z neosebnim stikom, kot je dopisovanje po e-pošti, telefonski 

pogovori, družbena omrežja in digitalni marketing. 
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5.4 Raziskava o strategiji mednarodnega poslovanja podjetja Interblock, d. d. 

Opravili smo kvalitativno raziskavo v obliki izvedenega polstrukturiranega intervjuja. 

Intervjuvali smo vodjo marketinga EU izbranega podjetja Interblock, d. d., gospo Tino Ferko. 

Zastavili smo ji devet vprašanj odprtega tipa. Intervju je bil poslan po elektronski pošti na e-

mail naslov podjetja Interblock, d.d., po predhodnem dogovoru z gospo Tino Ferko, dne 

15.3.2018 (Ferko Tina, pismo avtorju, 15. marec 2018). 

Gospo Ferko smo vprašali, kaj je značilno za njihovo poslovanje. Odgovorila nam je: »V 

sedemindvajsetih letih delovanja je družba Interblock postala mednarodno priznana blagovna 

znamka, poznana po podjetniški smelosti, znanju in inovativnosti. Z edinstveno zgodbo o 

uspehu (v igralniški industriji) družba Interblock karizmatično širi svoj vpliv v širšem 

družbenem okolju doma in v tujini. Podjetje je v neprestanem razvoju in rasti, medtem ko se v 

njenem osrčju krepijo vrednote, kot so lojalnost, samostojnost, ljubezen do dela in 

vseživljenjsko izobraževanje.« 

Gospo Ferko smo vprašali tudi, zakaj se je podjetje takoj usmerilo na mednarodne trge. 

Odgovorila nam je: »V Sloveniji imamo dobro organizirane igralnice in operaterje, igralniški 

zakon pa je zastarel in ga je potrebno modernizirati, saj uničuje celotno dejavnost. Država bi 

morala ohraniti monopol nad loterijami in sprostiti igralniško zakonodajo v igralnicah in salonih 

na način, da bi ustvarjala delovna mesta in razvijala turizem. Poslanstvo podjetja Interblock, d. 

d. je razvijanje igralnih naprav najvišjega kakovostnega razreda in privlačnega videza ter postati 

ključni partner družbam, katerih dejavnost je povezana s posebnimi igrami na srečo v vseh 

svetovnih igralniških jurisdikcijah. Vizija Interblocka je ostati eden izmed vodilnih nosilcev 

razvoja in prodaje elektromehanskih in video igralnih naprav luksuznega razreda in 

konkurenčni proizvajalec igralnih naprav. Z zastavljeno vizijo in poslanstvom, hkrati pa 

neugodnemu davčnemu režimu, ki vlada igralniškemu trgu v Sloveniji, se je naše poslovanje 

že s prvim produktom podalo v mednarodne vode, čeprav smo izredno ponosni na svoje 

korenine in se nenehno trudimo biti ambasadorji naše države in kulture.« 

Zanimalo nas je, kateri so njihovi najpomembnejši trgi in zakaj. Odgovorila nam je: »Težko je 

reči, kateri trgi so najpomembnejši, saj imamo sedež na petih celinah in za vsako hčerinsko 

podjetje je njihovo lokalno okolje najpomembnejše. Zelo uspešni smo tako v Evropi kot Severni 

Ameriki in Kanadi ter Aziji. Vedno bolje se uveljavljamo na območju J Amerike, v Avstraliji 

in Afriki pa vidimo še velik potencial.« 

Gospo Ferko smo vprašali, kako v njihovem podjetju izvajajo marketinške aktivnosti. 

Odgovorila nam je: »Marketinške aktivnosti se izvajajo preko številnih orodij. Najbolj obsežni 

in dejavni smo na področju igralniških sejmov. Temu namenimo več kot polovico vseh svojih 

resursov, znanja in časa. Poleg tega smo vedno bolj aktivni na področju digitalnega marketinga, 

preko spleta in socialnih omrežij. Potem pa so tu še številne promocije novih produktov, 
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oglaševalske kampanje ter nenazadnje družbeno humanitarne aktivnosti, kjer preko enega 

največjih dobrodelnih dogodkov v Sloveniji in družbenega delovanja na vseh področjih, od 

kulture, športa, izobraževanja, civilne iniciacije do humanitarnosti, skušamo deliti rezultate 

poslovnega uspeha in povrniti delček tega lokalnemu okolju.« 

Gospo Ferko smo vprašali tudi, na kakšen način pridobivajo kupce. Odgovorila nam je: 

»Podjetje vodimo po principu starega dobrega slovenskega reka 'Dober glas seže v deveto vas'. 

Tak način poslovanja je zagotovo v prvi vrsti najbolj uspešen, ne pa tudi dolgoročen. Poleg 

zadovoljstva obstoječih kupcev so potrebna številna vlaganja v razvoj novih produktov in 

povečanje portfelja produktov, infrastrukturo za zagotovitev rasti, nenehnega vlaganja v nova 

znanja in človeške vire, dobrega poprodajnega servisa, v zadnjem času smo tudi veliko naredili 

na področju investicij v globalno servisno podporo strankam za zagotovitev vrhunskega servisa 

in podpore po celem svetu ter vzpostavitvi  hišnega 24/7 klicnega centra za dodatno tehnično 

podporo strankam.« 

Zanimalo nas je, kako marketinško komunicirajo s potencialnimi kupci. Odgovorila nam je: 

»Poudarek v našem podjetju je tako na osebnem kot neosebnem načinu komuniciranja. V vseh 

delih procesa od lansiranja produkta na tržišče (in prej) do končne prodaje kupcu, poteka 

neosebni način komunikacije na način oglaševanja, medijskih objav, mesečnih novic itd. do 

seveda osebne komunikacije, ki se vzpostavi na različne načine, z obiskom sejemskega 

paviljona, preko osebnega obiska lokacije ali po elektronski pošti. Kjerkoli se pojavljamo, 

skušamo skrbeti za kvaliteto naše blagovne znamke, vseživljenjskim učenjem našega 

neprecenljivega kadra ter pozicioniranjem na trgu.« 

Gospo Ferko smo vprašali, kako spremljajo aktivnosti konkurentov. Odgovorila nam je: »Z 

digitalizacijo in prehajanjem potrošnikov v online svet postajajo podatki lažje dostopni, 

raziskave cenejše, marsikaj pa se dobi tudi brezplačno. Za ugotavljanje konkurence imamo tudi 

za to izobražene kadre, ki raziskujejo te podatke, na vsake toliko časa pa se lotimo tudi kakšne 

samostojne raziskave, ki nam poda rezultate s tržišča.« 

Gospo Ferko smo vprašali tudi, kako ocenjujejo nadaljnji razvoj trga igralništva. Odgovorila 

nam je: »Igralništvo je trenutno zelo stabilno, saj zagotavlja nenehno rast gospodarstvu, odpira 

nove turistične destinacije oziroma t. i. igralniški turizem in prinaša nova delovna mesta. Z 

razvojem tehnologije napreduje tudi igralniški svet in zahteva vedno večja vlaganja, know how 

je ključen faktor, ki zagotavlja stabilen in trajnostni razvoj. Glede na to, da je trenutna kupna 

moč visoka, je zmožnost vlaganja v nove projekte vedno večja. V ospredje čedalje bolj prihaja 

nova, edinstvena oblika preživljanja prostega časa, ki inovativno združuje najnovejše trende na 

področju igralništva in interaktivnosti v zabavnem vzdušju, ki obiskovalcem igralnic in igralnih 

salonov prinaša novo izkušnjo in doživetja, ki združujejo zabavo, različne vrste iger na srečo in 

komunikacije.« 
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Za konec smo gospo Ferko še vprašali, kako bi ocenila strategijo mednarodnega marketinga 

podjetja in njihov nadaljnji razvoj. Odgovorila nam je: »Smo visoko razvito tehnološko 

podjetje, ki mora ves čas iskati nove načine tržne komunikacije s ključnimi kupci in širšo 

javnostjo. Naš cilj je nenehno izobraževanje, iskanje izboljšav, iskanje novih tržnih niš, 

promoviranje obstoječih produktov in dvigovanje blagovne znamke na še višji nivo. Ker smo 

prisotni po vsem svetu, je to delo še toliko bolj razpršeno in hkrati oteženo, saj ima vsaka regija 

svoje značilnosti, želje in specifike.« 

5.5  Analiza rezultatov raziskovanja 

Analiza rezultatov raziskovanja nam kaže, da je podjetje Interblock, d. d. zelo ambiciozno 

podjetje, ki s trdim in kvalitetnim delom žanje svoje uspehe. Takoj ko se je podjetje prebilo na 

trg, je že čutilo moč svojega produkta, se usmerilo na tuje trge ter postalo zelo prodorno. V 

današnjem času posluje zelo dobro, kar vidimo pri pozicioniranju podjetja s svojo blagovno 

znamko Interblock. Podjetje je postalo priznana blagovna znamka na področju igralništva po 

celotnem svetu. Marketing je za podjetje Interblock, d. d. zelo velikega pomena, kar se kaže pri 

njihovih aktivnostih. Svojim kupcem novosti predstavijo na sejmih, kar je za podjetje ena izmed 

ključnih marketinških potez pri stiku z kupcem. Prav tako se spoprijemajo z digitalnim 

marketingom in družbenimi omrežji. Svojo konkurenčno prednost pa vidijo v svojem lastnem 

razvoju, smiselnosti in znanju. 

5.6 Ugotovitve raziskovanja 

Z izvedbo kvalitativne raziskave v obliki polstrukturiranega intervjuja smo želeli odgovoriti na 

zastavljeno raziskovalno vprašanje: Kakšno strategijo mednarodnega marketinga izvaja 

podjetje Interblock, d. d.? Ugotovili smo, da je za uspešno poslovanje potrebna podjetniška 

smiselnost, znanje in inovativnost. V proučevanem podjetju je zelo pomembno, da so njihovi 

zaposleni lojalni, samostojni, imajo ljubezen do dela in se vseskozi izobražujejo. S svojimi 

poslovnimi aktivnostmi so se takoj usmerili na tuje trge, ker menijo, da je zakon o igralništvu 

v Sloveniji zastarel in tako uničuje celotno dejavnost igralništva. Ugotovili smo, da poslujejo 

na štirih celinah in vse jemljejo enako resno. Uspešni so v Evropi, Severni Ameriki, Aziji in 

Kanadi. Uveljavljajo se na območje Južne Amerike in Avstralije. Afriko pa vidijo kot velik 

potencial. 

Zavedajo se, da je v podjetju izvajanje marketinških aktivnosti velikega pomena. Marketing 

izvajajo s pomočjo večjega števila marketinških aktivnosti z uporabo več elementov. Za 

podjetje je eno izmed ključnih elementov marketinškega komuniciranja in tudi sklepanja poslov 

sejem. Aktivni pa so tudi na področju digitalnega marketinga, spleta in socialnih omrežij. 

Veliko vlagajo v humanitarne aktivnosti kot tudi v nadaljnji razvoj ter sledijo tehnologiji, ki 

hitro napreduje. V prihodnje želijo vzpostaviti klicni center 24/7 za dodatno tehnično podporo 
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strankam po celotnem svetu. S svojimi potencialnimi kupci komunicirajo tako osebno kot 

neosebno. 

Kot enega izmed ključnih faktorjev so navedli Know How strategijo, kar zanje zagotavlja 

stabilen in trajnostni razvoj. Poudarili so, da vseskozi iščejo nove načine marketinškega 

komuniciranja s ključnimi kupci in širšo javnostjo. Pomembno jim je, da nikoli ne zaspijo. Tako 

lahko odgovorimo za zastavljeno raziskovalno vprašanje, da ima proučevano podjetje 

Interblock, d. d. dobro načrtovano in izvajano strategijo mednarodnega marketinga, kar se kaže 

v uspešnem poslovanju podjetja v mednarodnem tržnem prostoru.  

5.7 Predlogi za nadaljnji razvoj in poslovno prakso 

Menimo, da podjetje Interblock, d. d., deluje in posluje uspešno, strategijo poslovanja in tudi 

strategijo mednarodnega marketinga imajo dobro zastavljeno. Vseskozi so prisotni na sejmih 

igralništva. Sledijo trenutnemu trendu marketinga. Spoprijemajo se z aktivnostmi, kot so 

digitalni marketing in družbena omrežja. Vzpostavljajo 24/7 servis za pomoč uporabnikom, kar 

bo dodano vrednost izdelkom le še dvignilo. Edini trg, ki ga še niso osvojili, je Afrika. Menimo, 

da  jim bo s pravim marketinškim pristopom trženja lastnega produkta uspelo prodreti tudi na 

afriški trg, zato predlagamo vstop nanj. Glede na njihove izkušnje v poslovanju na 

mednarodnem trgu predvidevamo, da bodo uporabili učinkovite tržne prijeme za zadovoljstvo 

potencialnih kupcev. Zadovoljstvo kupca je ključnega pomena za zagotavljanje dobička in rast 

podjetja, katerega temelj je kakovost proizvoda. Podjetju bi svetovali, da vlaga v izobraževanje 

zaposlenih in motivira ter ustvarja pozitivno klimo znotraj podjetja. Zadovoljstvo zaposlenih 

zagotavlja kakovost izdelkov, učinkovito in uspešno poslovanje znotraj in izven podjetja. 
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6 SKLEP 

V zaključni projektni nalogi smo raziskovali strategijo mednarodnega marketinga izbranega 

podjetja Interblock, d. d., ki deluje v panogi igralništva. Ugotovili smo, da je strategija 

mednarodnega marketinga za podjetje velikega pomena. V dejavnosti igralništva je pomembno 

pridobivanje strateških kupcev. Zato se mora podjetje še bolj potruditi, da se čim bolj zbliža s 

kupci, upošteva njihove zahteve, si pridobi njihovo zaupanje in s tem tudi naklonjenost. 

S proučevanjem aktivnosti mednarodnega marketinga podjetja Interblock, d. d. smo prišli do 

kar nekaj spoznanj in ugotovitev. Ugotovili smo, da marketinške aktivnosti izvajajo s pomočjo 

večjega števila marketinških orodij, ključni element marketinškega komuniciranja in poslovnih 

aktivnosti pa so sejmi. Posvečajo se digitalnemu marketingu in socialnim omrežjem. Za 

podjetja je glavni rek: »Dober glas seže v deveto vas«. Rezultat tega je, da se njihovi potencialni 

kupci kar sami obračajo na njih. Kot enega izmed ključnih faktorjev uporabljajo Know How 

strategijo, kar zanje zagotavlja stabilen in trajnostni razvoj. Poudarili so, da vseskozi iščejo 

nove načine marketinškega komuniciranja s ključnimi kupci in širšo javnostjo. Pomembno jim 

je, da nikoli ne zaspijo, zato skrbijo za stalna izobraževanja, iščejo izboljšave, iščejo nove tržne 

niše, promovirajo obstoječe produkte in dvigujejo blagovno znamko na še višji nivo. 

Ugotovili smo, da je podjetje Interblock, d. d., po vsem svetu znano kot vodilni razvijalec in 

dobavitelj luksuznih elektronskih izdelkov za igre na srečo. Njihovi igralni avtomati z več 

igralci nenehno postavljajo industrijske standarde in zagotavljajo vrhunske interaktivne 

zabavne izkušnje za igralce njihovih strank. 

Na zastavljeno raziskovalno vprašanje lahko odgovorimo, da ima proučevano podjetje 

Interblock, d. d. dobro načrtovano in izvajano strategijo mednarodnega marketinga, kar se kaže 

v uspešnem poslovanju podjetja v zahtevnem in visokokonkurenčnem  mednarodnem tržnem 

prostoru.  

Zaključimo lahko  z rekom: » Delati prav in pravo stvar« je ključ do uspeha, rasti, uspešnega 

strateškega razvoja in visoke konkurenčnosti vsakega podjetja. 
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PRILOGA 

Priloga 1        Vprašanja za intervju z gospo Tino Ferko, vodjo marketinga podjetja Interblock, 

d. d.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Priloga 1 

1. Kaj je značilno za vaše poslovanje? 

2. Zakaj ste se takoj usmerili na mednarodni trg? 

3. Kateri so vaši najpomembnejši trgi in zakaj? 

4. Kako v vašem podjetju izvajate marketinške aktivnosti? 

5. Na kakšen način pridobivate kupce? 

6. Kako komunicirate s potencialnimi kupci? 

7. Kako spremljate aktivnosti konkurentov? 

8. Kako ocenjujete nadaljnji razvoj trga igralništva? 

9. Kako bi ocenili vašo strategijo mednarodnega marketinga in nadaljnji razvoj? 

 


