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POVZETEK 

Za vsako podjetje je zelo pomembna strategija trženja, saj je od samega poteka trženja 
odvisno kako uspešno se bo podjetje predstavilo na tržiš�u in kako bodo njegove blagovne 
znamke konkurirale drugim blagovnim znamkam, ki so že na tržiš�u in ki bodo šele vstopile 
na trg. Pred vstopom na tržiš�e je potrebno najprej narediti raziskavo trga, ki je del trženja, saj 
nam pove tudi kaj si želijo naši ciljni kupci in na kakšen na�in lahko še bolj zadovoljimo 
njihove potrebe. Vsako podjetje se namre� trudi, da bi �im bolj zadovoljilo potrebe svojih 
kupcev, vendar pa želi to storiti s pomo�jo �im nižjih stroškov. Blagovne znamke so nekaj 
povsem vsakdanjega v življenju posameznika, saj jih uporabljamo za vsakodnevno oziroma 
nujno uporabo, kot tudi za nekatere aktivnosti in za zabavo. Spremljajo nas torej na vsakem 
koraku in so najbolj pomemben dejavnik življenja posameznika v vseh razvitejših, 
ekonomsko orientiranih družbah, saj se vsakdo poistoveti z dolo�eno blagovno znamko, 
vendar pa ji je zvest le dokler mu ugajajo vse njene komponente, torej cena, kakovost, udobje 
in prakti�nost. Res sicer, da daje posameznik eni od komponent prednost, vendar pa so 
pomembne vse, saj �e jim blagovna znamka ne sledi ve�, izgubi svoje uporabnike in torej tudi 
tržni delež. 

Klju�ne besede: blagovna znamka, trženje, strategija, konkurenca, trženjski splet, tržno 
komuniciranje, strateško na�rtovanje trženja, sponzorstvo, raziskava.  

SUMMARY 

Marketing strategy is very important for every company, since the whole process of 
marketing depends on how successful the company will present herself on the market and 
how will brands compete with brands that are already on the market and with brands that will 
enter to the market in future. Before entering to the market, it is necessary to do market 
research, which is part of marketing It also tells us what our target customers want and how 
can we further satisfy their needs. Every company is trying best to satisfy needs of customers, 
but wants to do it using the lowest possible costs. Brands are something normal in the life of 
individual as we use it for everyday or emergency use, as well as some of the activities and 
entertainment. Brands follow us on every step and are the most important factor in life of an 
individual in modern, economy-oriented societies. Almost everyone can identify themselves 
with certain brand, but is faithful to it only as long as he likes all of components, therefore 
price, quality, comfort and practicality. It is true that an individual gives priority to one of the 
component, but they are all important, because if brand doesn’t follow them, lose their users 
and market share. 

Key words: brand, marketing, strategy, competition, marketing mix, marketing 
communication, strategic marketing planning, sponsorship, research. 

UDK: 339.138:685.626(043.2) 
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1 UVOD 
�

Blagovna znamka ima v globalnem trženju vedno ve�ji pomen, saj se z njo vsak �lovek 

poistoveti in ji daje vedno ve�ji pomen. S pomo�jo blagovne znamke poiš�emo tudi 

primerjavo z drugimi izdelki, ki so nam do tedaj bili še popolna neznanka. Zaupanje prav tako 

gradimo na podlagi poznavanja blagovnih znamk, saj veliko ljudi uporablja blagovne znamke, 

s katerimi so vsaj enkrat imeli dobre izkušnje, pa �eprav so bili morda nekajkrat tudi 

razo�arani nad njihovo kvaliteto ali uporabnostjo, vendar pa nikakor no�ejo menjati blagovne 

znamke, ker ne zaupajo drugim blagovnim znamkam oziroma verjamejo, da so izdelki drugih 

blagovnih znamk slabše kvalitete, manj uporabni, na splošno neprimerni, poleg tega pa celo 

dražji.  

 »Zaradi zaupanja v verodostojnost blagovnih znamk porabnik ne razmišlja o preostalih 

proizvodih na prodajni polici, ampak vzame tiste, ki so mu doslej u�inkovito zadovoljevali 

potrebe.« (Pfajfar in Kone�nik 2007, 642) 

Neko� je bilo za podjetje in njihov proizvod oziroma ve� proizvodov najbolj pomembno, 

kako so ga izdelali (torej koliko stroškov doseže enota proizvoda in kako kakovostno je 

proizvod narejen), niti ni ve� tako zelo pomembna u�inkovitost podjetja in njegove 

proizvodnje oziroma razvoj tehnologij. Res sicer, da je vse to še vedno zelo pomembno, saj 

omogo�a podjetju, da na tržiš�u posluje konkuren�no in s tem lahko preživi, vendar pa je 

potrebno poudariti, da vedno bolj na pomembnosti pridobiva blagovna znamka. Slednja 

namre� skrbi za prepoznavnost podjetja oziroma njegovih proizvodov na tržiš�u, vendar pa je 

tudi dejstvo, da nikakor ne pride ta prepoznavnost sama po sebi, temve� je potrebno zelo 

dobro skrbeti zanjo. Blagovna znamka je namre� sklop dolgoletnega ustvarjanja podjetja in 

njihovega medijskega udejstvovanja, torej trženja izdelka. Ve�inoma namre� ljudi prepri�a 

prav kakovost izdelka, njegova posebnost in druga�nost, nasproti drugim podobnim izdelkom. 

Zaradi tega pa potem tudi širijo njegovo dobro ime, kar pa v veliko primerov hitro opazi tudi 

podjetje, zato zagrabi priložnost in svojo blagovno znamko poskuša še bolj uveljaviti oziroma 

tudi zaš�iti njeno posebnost. S tem pravno prepre�i konkuren�nim podjetjem ponarejanje 

oziroma kopiranje proizvodov. Sicer je še pred kratkim veljalo, da blagovna znamka nima 

dejanske finan�ne vrednosti, vendar pa danes temu ni ve� tako, saj obstajajo razli�na podjetja, 

ki ocenjujejo vrednosti blagovnih znamk in zadnji dve leti je bila narejena tudi lestvica najbolj 

oziroma najve� vrednih blagovnih znamk na svetu (na prvem mestu te lestvice je sicer 

Google, katerega vrednost je ocenjena na nekaj ve� kot 114 milijard dolarjev)1. Vrednost 

blagovne znamke pa torej samo pove�uje vrednost podjetja, razen �e ne gre pri imenu 

blagovne znamke kar za celotno podjetje, tako kot prav pri blagovni znamki Google, ki je 

dejansko zelo široka blagovna znamka, saj zajema internetni oziroma spletni brskalnik, 
���������������������������������������� �������������������
1 Vir: http://www.millwardbrown.com/brandz/2012/Documents/2012_BrandZ_Top100_Chart.pdf
�
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operacijski sistem za ra�unalnike, kot tudi za mobilno telefonijo, dolo�eno programsko 

opremo za ra�unalnike, kot tudi za mobilne telefone. Zajema pa dejansko tudi še marsikaj 

drugega, kot le našteto.  

Res pa je tudi, da se blagovne znamke med seboj zelo razlikujejo, saj je blagovna znamka 

Google povsem druga�na, kot pa na primer sama blagovna znamka Adidas. Slednja je namre�

del podjetja Adidas Group, v katerem sta zajeti še dve drugi blagovni znamki, ki se oglašujeta 

in dojemata povsem druga�e, kot pa blagovna znamka Adidas. Podobno je tudi z blagovno 

znamko Coca Cola, ki je dejansko tudi podjetje (the Coca Cola Company), ki pa sicer 

proizvaja ogromno razli�nih blagovnih znamk pija�e in ne le Coca Colo, ki je sicer njihova 

najbolj prepoznavna blagovna znamka in tudi najbolj donosna. Sicer pa so njihove blagovne 

znamke povezane z razli�nimi brezalkoholnimi, gaziranimi pija�ami (Fanta, Sprite, itd.), med 

njihovimi blagovnimi znamkami pa najdemo tudi izvirske vode (Apollinaris, Kropla Beskidu, 

Ciel). Podjetje pa izdeluje tudi energijsko pija�o (Burn) in izotoni�ni napitek (Powerade), kot 

tudi sokove (npr.: Cappy). Spekter blagovnih znamk podjetja je torej zelo širok in vsaka 

blagovna znamka se oglašuje posebej, ne pa podjetje kot celota, medtem ko se nekatera 

podjetja pojavljajo na tržiš�u, kot celota in ne z razli�nimi blagovnimi znamkami posebej. 

Google torej zadržuje na tržiš�u le ime svojega podjetja, kot blagovno znamko, ki pa se sicer 

pojavlja že tudi marsikje drugje in ne le na internetu oziroma kot internetni brskalnik, saj 

poznamo že ogromno njegove programske opreme in tudi marsi�esa drugega, vendar pa se 

nikoli ne pojavlja pod nobenim drugim imenom, kot Google. Podobno je tudi s podjetji, ki se 

ukvarjajo z mobilno telefonijo oziroma izdelujejo naprave za mobilno telefonijo, saj se 

blagovna znamka podjetja Nokia, tudi imenuje kar Nokia in ne ustvarja nobene druge 

blagovne znamke, kot le to, s katero so sicer pridobili neverjetno prepoznavnost po vsem 

svetu, pa �eprav v zadnjem letu izgubljajo na svoji veljavi, ker so azijska podjetja prevzela 

pobudo s svojo inovativnostjo in iznajdljivostjo, kot seveda tudi cenejšo delovno silo in 

predmeti dela. Prav cena pa je tudi Apple prepri�ala v to, da je nekaj svojih obratov preselil 

na Kitajsko, kjer poslujejo mnogo ceneje, kot pa bi lahko doma. Dober primer blagovnih 

znamk, ki uporabljajo le ime svojega podjetja, so torej tudi ra�unalniška podjetja, kakršno je 

tudi Apple, saj se pojavlja na tržiš�u z blagovno znamko Apple in ne katerokoli drugo. 

Njihovi proizvodi, kot so iPod, iPad, iPhone in Mac, se torej vedno na tržiš�u pojavljajo s 

svojim odgriznjenim jabolkom na hrbti strani proizvoda, ki ga prodajajo. Lahko torej re�emo, 

da se na tržiš�u pojavljajo dve vrsti podjetij z blagovnimi znamkami. Podjetja, ki so kar sama 

po sebi blagovna znamka, saj oglašujejo svoje podjetje, kot celoto in pa podjetja, ki tvorijo 

ve�je število razli�nih blagovnih znamk in oglašujejo vsak svoj proizvod oziroma vsako svojo 

blagovno znamko posebej.     

Namen te diplomske naloge je spoznati kako slovenske blagovne znamke uspešno 

konkurirajo tujim blagovnim znamkam oziroma zakaj nikakor ne morajo dosegati takšnega 

uspeh, kot najve�je blagovne znamke na svetu, še posebej pa se bom posvetil blagovnim 
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znamkam, ki prodajajo športna obla�ila in ostalo športno opremo. S pomo�jo raziskave, torej 

anketnega vprašalnika, pa bomo poskušali tudi ugotoviti kakšne so navade naših, torej 

slovenskih kupcev. Radi bi namre� ugotovili, �e so pripravljeni pla�ati ve� za izdelke 

slovenskih blagovnih znamk, ali jim je popolnoma vseeno od kod izvira izdelek, katerega 

kupujejo, samo da je narejen dovolj kakovostno in primerno za njihove vsakodnevne potrebe. 

Dejansko pa je potrebno najprej še ugotoviti, �e ljudje sploh kupujejo blagovne znamke 

oziroma kakšen odstotek ljudi kupuje izdelke blagovnih znamk. Kot navajata Pfajfar in 

Kone�nik (2007, 641) lahko blagovne znamke sre�ujemo vsak dan na vsakem koraku, zato jih 

lahko obravnavamo kot del našega življenja, zato se lahko oseba identificira z blagovnimi 

znamkami. To bomo poskušali v tej diplomski nalogi tudi potrditi, saj menimo, da se vsakdo 

resni�no lahko poistoveti z blagovnimi znamkami. Obstaja namre� veliko razli�nih blagovnih 

znamk, tako da vsakdo lahko brez težav najde neko blagovno znamko, s katero se lahko 

identificira oziroma ji celo �uti neke vrste pripadnost, sploh ko spozna njeno identiteto 

oziroma strategijo podjetja, v kateri so lahko tudi podobne vrednote, kakor jih sprejema 

oziroma podpira tudi sam. 

Tema diplomske naloge je analiza zakaj so tuje blagovne znamke toliko bolj uspešne, kot pa 

doma�e blagovne znamke, ki imajo sicer kar nekaj uspeha doma, vendar pa jim nikakor ne 

uspe, da bi se mednarodno uveljavile. Dejansko lahko re�emo, da so celo v Sloveniji bolj 

cenjene tuje blagovne znamke, kar bomo poskušali dokazati tudi z anketnim vprašalnikom, ki 

bo dejansko osnova za vprašanja in kasnejše odgovore, brez dvoma pa bo v veliko pomo� tudi 

teorija. Spoznati torej želimo, �e je sploh možno, da bi doma�e, torej slovenske, blagovne 

znamke do�akale takšen uspeh in prepoznavnost, kot so ga deležne nekatere najve�je 

blagovne znamke na svetu. Ali pa je za vse skupaj odgovorna kar majhnost naše države, saj se 

blagovne znamke ne morajo tako razširiti in uveljaviti, kot v ve�jih državah. Ko namre�

enkrat želijo prestopiti državne meje, morajo slediti popolnoma druga�nim zakonom in se tudi 

prilagoditi kulturi druge države. Vse to pa jih lahko tudi omejuje in prepre�uje, da bi se lahko 

primerjali s tujimi blagovnimi znamkami. S tem pa je povezano tudi finan�no stanje, saj imajo 

ve�je blagovne znamke tudi mnogo ve� denarnih sredstev, s katerimi potem lahko delajo ve�

raziskav in tudi delajo boljše oziroma bolj privla�ne reklame, ki pritegnejo pozornost ljudi in 

s pomo�jo katerih ljudje izvedo prav vse o izdelkih blagovne znamke. 

»Za potrošnike so blagovne znamke merilo, ki jim pomaga, da prepoznavajo izdelke, torej so 

tisti faktor, ki že sam po sebi razkriva lastnosti izdelkov, njihovo funkcionalno in simboli�no 

vrednost. Pomagajo jim pri nakupnih odlo�itvah, saj predstavljajo kompas v nakupovalnem 

okolju, ki ga danes pooseblja poplava izdelkov in informacij o njih. Njihova vrednost je tudi v 

tem, da zmanjšajo potrošnikovo tveganje pri nakupu.« (Intihar 2004, 6) 
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1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoreti�nih izhodiš�

Obravnavali smo strategijo trženja blagovne znamke. Intihar (2004, 8) navaja, da je blagovna 
znamka nadgradnja izdelka ali storitve, saj mu pripiše simbolni in vrednostni pomen. 
Predvsem pa se bomo posvetili njihovemu trženju.  Boltavzer (2009, 4) navaja, da je trženje 
ena najpomembnejših usmeritev podjetij, ki je ni mogo�e zanemariti, niti v poslu niti v 
življenju nasploh. Raz�lenili smo blagovne znamke na podro�ja (tekstil, gospodinjstvo, 
ra�unalništvo in elektronika, itd.), ter se kasneje bolj posvetili tekstilu (to�neje blagovnim 
znamkam Nike, Adidas in Puma, ki so nekako najbolj uveljavljene na podro�ju tekstila za 
šport, torej izdelujejo športno obutev in športna obla�ila). Predpostavljamo namre�, da so te 
blagovne znamke mnogo bolj uspešne od slovenskih blagovnih znamk s športno opremo, zato 
želimo ugotoviti zakaj je temu tako in smo temu problemu posvetili ve�ino diplomske naloge.  

Želeli smo narediti primerjavo med tujimi blagovnimi znamkami športnega tekstila, z 
doma�imi blagovnimi znamkami, ter ugotoviti kaj bi morale storiti doma�e blagovne znamke, 
da bi dosegle podoben uspeh, kot ga beležijo najve�je blagovne znamke iz tujine, ki so že 
omenjene (v primerjavo pa smo vklju�ili tudi nekatere ostale blagovne znamke, vendar pa ne 
tako podrobno).  

1.2 Namen in cilji diplomske naloge 

Namen diplomske naloge je ugotoviti, kako tržiti blagovno znamko na podro�ju tekstila 
oziroma športnega tekstila, saj je na podro�ju športa oziroma prostega �asa konkurenca zelo 
mo�na, sploh pa pri sklepanju posla s profesionalnimi športniki, kjer se uporablja velike 
koli�ine denarja, poleg tega pa gre tudi za zelo dobro reklamo, saj imajo profesionalni 
športniki veliko oboževalcev, ki si jim želijo biti zelo podobni, zato je za podjetje zelo dobro, 
�e so sponzorji takšnih športnikov, ker je to zanje dobra oziroma odli�na reklama. 

Spoznati smo želeli blagovne znamke športnega tekstila Nike, Adidas in Puma, ter jih 
povezali oziroma primerjali s Slovenskimi blagovnimi znamkami, ki se ukvarjajo s športnim 
tekstilom (predvsem Alpina) in športno opremo (Elan), kot tudi z ostalimi blagovnimi 
znamkami Slovenskega porekla. Predvsem pa smo se dotaknili tega, kaj bi morale te 
Slovenske blagovne znamke storiti, da bi delovale bolje oziroma bolj uspešno, kot delujejo 
trenutno. Kje bi lahko naše blagovne znamke postorile ve�, da bi lahko bolje poslovale in 
dosegle ve�je uspehe in ali imajo sploh možnosti, da bi postale boljše, kot so do sedaj. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev diplomske naloge 

Pri obravnavi problema smo v teoreti�nem delu najprej prou�ili literaturo in vire. Pri 
obravnavi blagovnih znamk smo preu�ili spletne strani blagovnih znamk (torej na spletnih 
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straneh Nike, Adidas in Puma, kot tudi na spletnih straneh Elana in Alpine). Pomagali pa smo 
si tudi z drugimi diplomskimi deli, strokovnimi �lanki in tudi knjigami. 

V empiri�nem delu smo izvedli raziskavo s pomo�jo anketnega vprašalnika, s katerim smo 
želeli ugotoviti, koliko pomeni sama blagovna znamka (zanimalo pa nas je tudi ali 
anketirancem je pomembno, da je izdelek izdelan doma ali v tujini) in ali so pripravljeni zanjo 
odšteti ve� denarja, ker so že slišali za njeno dobro ime.  

»Oseba se lahko z blagovno znamko identificira.« (Pfajfar in Kone�nik 2007, 641)  

Zanimalo nas je s katerimi blagovnimi znamkami se bolj oziroma lažje identificirajo Slovenci 
in Slovenke. Anketni vprašalnik smo sestavili pred pri�etkom dela diplomske naloge, 
vprašanja so zaprtega in odprtega tipa. Odlo�ili pa smo se, da bomo v anketo vklju�ili 150 
anketirancev. Ve�ji delež pa smo razdelil med mladimi, ki so nekoliko ve�ji uporabniki 
športnih obla�il, vendar pa smo se vseeno potrudili, da je vzorec razdeljen v vse starostne 
skupine. Za razdeljevanje anketnih vprašalnikov pa smo uporabil internet in bližino trgovin s 
športnimi obla�ili in opremo oziroma smo se odpravil kar v nakupovalna središ�a. Anketni 
vprašalnik smo izvedli v drugi polovici junija in v prvi polovici juliju, ter ga analizirali v 
drugi polovici julija.  

Na podlagi ankete, smo zastavili tudi naslednje hipoteze: 

H1: - Trženje blagovnih znamk v tujini je lažje, kot v Sloveniji.  
H2: - Tuje blagovne znamke, si lahko zagotovijo nižjo ceno, kot Slovenske. 
H3: - Za slovensko blagovno znamko, kupci niso pripravljeni odšteti ve�, kakor za tujo. 
H4: - Ve� ljudi se odlo�i za tujo blagovno znamko, kakor za doma�o. 
H5: - Manj, kot petina (20 odstotkov) anketirancev kupuje izklju�no športna obla�ila, obutev 
in opremo slovenskih blagovnih znamk 
H6: - Izmed slovenskih blagovnih znamk športnih obla�il, obutve in opreme, kupci najbolj 
zaupajo blagovni znamki Elan. 
H7: - Cena artikla je pomembnejša od vseh ostalih dejavnikov pri nakupu športnih obla�il 
obutve in opreme. 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Trženje uveljavljene blagovne znamke je lažje, ker jo ljudje že zelo dobro poznajo. 
Uveljaviti svoj izdelek oziroma tržiti novo blagovno znamko je mnogo težje, saj jo je 
potrebno šele vpeljati na tržiš�e in dose�i, da se ljudje spoznajo z njo in njenimi koristmi, ki 
jih lahko ponudi. 

Ljudje so pripravljeni za blagovno znamko odšteti mnogo ve�, kot za obi�ajne izdelke, saj so 
že mnogo slišali oziroma tudi sami preizkusili izdelke in zato vedo kaj lahko od izdelka z 
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blagovno znamko pri�akujejo, poleg tega pa so že mnogokrat opazili oglase z blagovnimi 
znamkami. 

Omejitve pri obravnavanju problema lahko nastanejo, �e anketiranci ne bodo pravo�asno 
odgovorili na anketni vprašalnik. Pri�akujemo 40 odstotno odzivnost.  

1.5 Na�rt dela  

Diplomska naloga je sestavljena iz dveh delov. Prvi del je teoreti�ni del, v katerem smo 

preu�ili doma�o in tujo literaturo. Opredeljujemo kaj je blagovna znamka, kakšne so 

zna�ilnosti ustvarjanja blagovne znamke in kako zaš�itimo samo ime blagovne znamke, 

katere kasneje v celoti ne mora uporabljati nih�e drug, lahko pa sicer uporabljajo razli�ice 

imena, vendar pa je kopiranje strogo prepovedano in kaznivo dejanje. Opredeljujemo kaj je 

trženje in kakšne so zna�ilnosti trženja v mednarodnem poslovanju, katerih se mora držati 

vsako podjetje, �e želi svojo blagovno znamko uveljaviti v tem �asu globalizacije, ko naj bi 

bil ves svet, kot eno zelo veliko tržiš�e, na katerem lahko poslujejo vsa podjetja, vendar pa 

obstaja nekaj omejitev, katerih nikakor ne smejo spregledati oziroma se jih morajo še kako 

držati, da se ne znajdejo v težavah. V osrednjem delu diplomske naloge pa bomo predstavili 

nekaj uspešnejših blagovnih znamk na svetu iz vseh podro�ij, še posebej pa se bomo posvetili 

športnim obla�ilom in ostali športni opremi, kjer bomo spoznali blagovne znamke Adidas, 

Nike in Puma. Na kratko jih bomo opisali in se ustavili pri njihovih najve�jih zna�ilnostih, saj 

nas zanima kako poslujejo in �esa bi se od njih morala nau�iti slovenska podjetja, ki se prav 

tako ukvarjajo s športnimi obla�ili in ostalo opremo. Obravnavali smo podjetji in blagovni 

znamki Elan in Alpina, ki sta sicer zelo uspešni v Sloveniji, prva pa tudi v tujini, na podro�ju 

smu�arske opreme in smu�i na sploh, kljub temu pa nikakor ne dosegata niti približno 

podobnega uspeha, kot ga dosegajo tuja podjetja. Izvedli smo tudi analizi povezave med 

blagovnimi znamkami športnega tekstila in športne opreme s športom. Zanimalo nas je 

namre�, kako in zakaj podjetja s svojimi blagovnimi znamkami financirajo in sponzorirajo 

športnike in športne ekipe in kakšna je na koncu njihova korist od takšnega financiranja. 

Živimo namre� v �asu, ko je najpomembnejši dobi�ek, zato resni�no malokdo po�ne nekaj 

kar tako, ker bi rad nekomu pomagal in tudi podjetja tega ne po�nejo zato, ker bi rada 

pomagala klubu, temve� je na prvem mestu njihova korist, katero pri�akujejo od takšne vrste 

povezovanja s športniki in športnimi ekipami.  

Drugi del diplomske naloge pa je empiri�ni del. Na osnovi ankete želimo ugotoviti, kakšne so 

nakupne navade slovenskih kupcev in kako mo�no cenijo doma�e blagovne znamke, torej ali 

so pripravljeni zanje pla�ati ve�, kot pa za tuje. V raziskavo je bilo vklju�enih od 100 do 150 

anketirancev. Izvedli smo analizo in poskušali ugotoviti, kaj je najbolj pomembno za 

slovenskega kupca in kako zahteven je. S pomo�jo anketnega vprašalnika smo dobili 

rezultate. 
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2 OPREDELITEV POJMOV 

2.1 Blagovna znamka 

»Eno najbolj uveljavljenih opredelitev blagovne znamke je leta 1960 podalo Ameriško 

združenje za trženje (AMA – American Marketing Association), ki blagovno znamko 

opredeljuje slede�e: »Blagovna znamka je ime, izraz, simbol, oblika ali kombinacija naštetih 

elementov, namenjena prepoznavanju izdelka ali storitve enega ali skupine prodajalcev in 

razlikovanju izdelkov ali storitev od konkuren�nih.« (Mrkun 2009, 11) 

Seveda pa obstajajo številne razli�ne opredelitve blagovne znamke. Skoraj vsak avtor namre�

navaja svoje pojmovanje blagovne znamke, vendar pa lahko re�emo, da se ve�ina avtorjev 

strinja, da blagovna znamka pomaga pri lo�evanju izdelka ali storitve blagovne znamke od 

konkuren�nih (saj se podjetje potrudi, da naredi nekaj druga�e od konkurence, pa naj bo to 

druga�no ime, ki se mo�no razlikuje od konkuren�nih, ali pa videz izdelka, lahko pa se 

razlikuje tudi sama embalaža izdelka, ki je povsem druga�na od konkuren�nih). �e gre za 

storitve te razlike sicer niso tako ob�utne, vendar pa se lahko marsikaj razlikuje že samo v 

imenu ponudbe (npr. Mobitelova ponudba Itak Džabest ali Tušmobilova ponudba Mingl, 

kateri spoznamo že samo po imenu in nemudoma vemo za katerega ponudnika gre), ali pa 

na�inu ponudbe storitev, katere podjetje ponuja (Tušmobil je namre� dobro znan po tem, da je 

prav on pri�el s ponudbo naro�niških razmerij, v katerih je že zajeta ponudba dolo�ene 

koli�ine minut, pred tem se je pla�ala le osnovna naro�nina in število porabljenih minut, 

medtem ko je Simobil poznan po svojem paketu Bob, saj gre za ponudbo naro�niškega 

razmerja brez vezave). Brez dvoma pa je tudi dejstvo, da blagovna znamka skrbi za dobro ime 

izdelka, kot tudi samega podjetja, zato na nek na�in tudi dviga vrednost izdelku ali storitvi, 

vendar pa to nikakor ni samoumevno, temve� se je potrebno potruditi, da dobi blagovna 

znamka dobro ime, torej ji dodati neko višjo vrednost. Slednje pa se lahko doseže z 

doseganjem ve�je kakovosti ali zanimivosti izdelka oziroma storitve. 

»Blagovna znamka poudarja: 

-    Lastnosti: Blagovna znamka spomni na dolo�ene lastnosti. Tako so za Mercedes zna�ilne 

lastnosti, da je drag, dobro izdelan, dobro zasnovan, trajen, izredno prestižen, ohranja visoko 

ceno pri preprodaji, hiter in podobno. To je obenem tudi osnova za pozicioniranje vseh drugih 

lastnosti avtomobila. 

-      Koristi: Kupci ne kupujejo lastnosti, temve� koristi, zato blagovna znamka prenaša 

lastnosti v koristi. Lastnosti morajo biti prenesene v uporabne in �ustvene koristi. Lastnost 

»trajen« se prenaša v uporabno korist kot: »Ne bo mi potrebno kupiti novega avtomobila 

vsaki dve leti.« Lastnost »drag« je lahko prenesena v �ustveno korist kot: »Avto mi pomaga, 

da se po�utim pomembnejšega in ob�udovanega.« Lastnost »dobro izdelan« se lahko prenese 

v uporabno in �ustveno korist kot: »Ob nesre�i sem varen.« 
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-     Vrednote: Blagovna znamka izraža vrednote proizvajalca. Za Mercedes je zna�ilna visoka 

zmogljivost, varnost, prestiž in podobno. Blagovna znamka pri kupcih uveljavlja te vrednote 

ter s tem vpliva na njihovo nakupno obnašanje in odlo�itve. 

-     Kulturo: Blagovna znamka nam lahko predstavlja tudi neko kulturo. Mercedes predstavlja 

germansko kulturo: organiziran, u�inkovit, visoke kakovosti. 

-     Osebnost: Blagovna znamka nakaže osebnost. Mercedes bi lahko predstavljal resnega šefa 

(osebo), leva, kralja živali (žival) ali preprosto pala�o (predmet). 

-     Uporabnika: Blagovna znamka ustvarja navezo med uporabnikom in izdelkom. Za 

volanom Mercedesa pri�akujemo okoli 55 let starega direktorja.« (Weiss 2008, 23) 

Dejansko lahko re�emo, da blagovna znamka ne samo poudarja te zna�ilnosti, temve� ima na 

nek na�in tudi sama del teh zna�ilnosti, saj jo zaznamujejo dolo�ene lastnosti, kar pomeni, da 

ima vsaka blagovna znamka svoje posebnosti oziroma druga�ne lastnosti, kot druge blagovne 

znamke. Vsaka blagovna znamka daje tudi dolo�ene koristi (to je seveda odvisno od artikla 

blagovne znamke, saj ima na primer Coca Cola korist, da nas odžeja, medtem ko nas špageti 

Barilla nasitijo). Blagovna znamka tudi sledi vrednotam podjetja, ki jo je ustvarilo in tudi 

vrednotam skupine ljudi, ki so ciljni kupci te blagovne znamke. Lahko re�emo, da blagovna 

znamka na nek na�in sledi kulturi, v kateri je bila ustvarjena, lahko pa se na nek na�in tudi 

prilagodi drugi kulturi, �e je to potrebno, vendar pa mora podjetje, ki se želi 

internacionalizirati, najprej nau�iti zna�ilnosti druge kulture. Reklame Coca Cole, kakršne 

namre� poznamo v razvitem delu sveta, ne bi bile najbolj uspešne v Afriki, še toliko manj pa 

v islamskih državah, saj je tam prisotna povsem druga�na kultura in tudi vrednote se mo�no 

razlikujejo od naših. Lahko pa torej tudi re�emo, da dobi s�asoma blagovna znamka neke 

vrste osebnost, po kateri jo prepoznavamo in ji tudi dejansko sledi skupina uporabnikov, ki se 

nekako poistoveti z njeno osebnostjo, vrednotami in kulturo, kateri sledi. 

Kot navaja Weiss (2008, 24) je pomen blagovne znamke naslednji: 

-   zagotavlja pravno zaš�ito posebnim zna�ilnostim izdelka, ki bi jih sicer hitro posnemali 

konkurenti, 

-     razvija zvestobo porabnikov blagovni znamki, 

-     daje proizvajalcu možnost, da pritegne zvesto in dobi�konosno skupino porabnikov, 

-     pomaga proizvajalcu segmentirati trge, 

-     pomaga zgraditi podobo podjetja. 

»Blagovne znamke se razlikujejo po vrednosti, ki jo imajo na trgu. 

Vrednost blagovne znamke je tem višja, �im višja je zvestoba blagovni znamki, 

prepoznavnost imena, zaznana kakovost, mo�ne asociacije v zvezi z blagovno znamko in 

druge vrednosti, kot so patenti, zaš�itena blagovna znamka in odnosi na prodajni poti.« 

(Weiss 2008, 24) 

»Visoka vrednost blagovne znamke lastniku zagotavlja konkuren�ne prednosti: 
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-    Stroški za trženje so zaradi visoke prepoznavnosti in zvestobe kupcev manjši. 

-    Podjetje je bolj u�inkovito pri pogajanjih z distributerji in trgovci na drobno. 

-    Lahko zara�una višjo ceno kot konkurenti, ker ima znamka višjo zaznano kakovost. 

-    Lažje razširi blagovno znamko, ker ima veliko verodostojnost.« (Weiss 2008, 24) 

Kot navaja Weiss (2008, 25) konkurenca med blagovnimi znamkami proizvajalcev in 

posrednikov se imenuje boj blagovnih znamk z zna�ilnostmi: 

-    Prostor na policah trgovin na drobno je omejen. 

-   Prodajalci zara�unavajo pristojbino kot pogoj za sprejetje nove blagovne znamke za kritje 

stroškov vnosa znamke v trgovino in vzdrževanje zalog. 

-    Prodajalci zara�unavajo pristojbino za razstavni prostor in za oglaševanje v trgovini. 

-   Prodajalci skrbijo za boljšo kakovost svojih trgovinskih blagovnih znamk in s tem gradijo 

zadovoljstvo kupcev. 

-  Cena izdelkov trgovinskih blagovnih znamk je pogosto nižja od primerljivih blagovnih 

znamk proizvajalcev. 

»V zadnjih petdesetih letih je nastalo veliko podjetij, katerih precejšen delež vrednosti prihaja 

od sredstev, ki fizi�no ne obstajajo (npr.: Coca Cola, Microsoft, McDonalds). Za vsa ta 

podjetja je zna�ilno naslednje: 

-    tradicionalna ra�unovodska praksa njihovo vrednost podcenjuje ali je sploh ne upošteva; 

-   precejšen delež vrednosti podjetja prihaja od neopredmetenih sredstev« (Vodopivec 2009, 

5) 

Koren navaja (2005, 10), da je pojem blagovne znamke prisoten v vsakdanjem življenju 

vsakega izmed nas in �eprav ga uporabljamo ob razli�nih priložnostih, njegovega pomena 

dostikrat ne poznamo. V sklopu omenjenega velikokrat pride do ena�enja pojma blagovna 

znamka s pojmom proizvoda oziroma izdelka. Neko� je veljalo, da je blagovna znamka ime, 

znak, simbol ali oblika, oziroma kombinacija teh elementov, ki služijo za prepoznavanje in 

razlo�evanje blaga ali storitev enega oziroma skupine podjetij od konkuren�nih podjetij.
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2.2 Trženje 

Glede na to, da trženje predstavlja proces razumevanja in uresni�evanja potreb kupcev ter 

pokriva vse aktivnosti, ki so potrebne, da do prodaje sploh pride in da prodaja in nakupovanje 

v podjetju postajata uspešna, obsega podro�je trženja, gledano širše, predvsem (Boltavzer 

2009, 4): 

-    raziskovanje trga, 

-    tržno na�rtovanje, 

-    pripravo tržnih aktivnosti, 

-    izvajanje tržnih aktivnosti, 

-    spremljanje aktivnosti trženjskih aktivnosti, 

-    neposredno prodajanje, 

-    kontrola navedenih podro�ij.  

Boltavzer navaja (2009, 8), da moramo trženje lo�evati od prodaje in oglaševanja, ki sta sicer 

orodji trženja, toda še zdale� ne celota. Trženjsko razmišljanje se za�ne že mnogo prej, preden 

ima podjetje dolo�en izdelek in se nadaljuje še dolgo potem, ko ga je odjemalec že kupil. Cilj 

trženja je, da podjetje pridobi zveste in zadovoljne kupce, ne pa da zgolj proda, zato so 

pomembne tudi ponakupne dejavnosti. 

»Trženje je ena najpomembnejših funkcij v vsakem podjetju. Od tega, kako uspešno je 

trženje, je neposredno v veliki meri odvisna uspešnost podjetja. Trženje kreira tisti del, ki je 

odvisen od trga: kaj in kako prodajamo, komu in zakaj prodajamo, definira pogoje in dolo�a 

osnovne smernice za razvoj izdelkov in storitev ter ne nazadnje tudi podjetja kot celote.« 

(Weiss 2008, 2) 

Trženje je zelo pomemben del blagovnih znamk, saj mora vsaka blagovna znamka, ki si želi 

uspeha, veliko narediti na podro�ju trženja. Trženje je namre� na�in spoznavanja tržiš�a, saj z 

opazovanjem postopkov trženja konkurence, zelo veliko izvemo o drugih proizvajalcih 

oziroma ponudnikih storitev, poleg tega pa s pomo�jo trženja tudi dosežemo, da nas spoznajo 

ciljni kupci oziroma se na nek na�in pokažemo pred njimi v lu�i, kakor si podjetje želi. 

Trženje pa je sicer razdeljeno na na�rtovanje proizvodnje izdelka ali na�rtovanje poteka 

storitev, samo proizvodnjo in pripravo storitev (administracije v zvezi s storitvijo), marketing 

na tržiš�u, tako za izdelke, kot tudi za storitve, prodajo oziroma ponudbo na samem tržiš�u in 

na koncu sledijo tudi poprodajne storitve, ki pomenijo seveda pokritje obveznosti do države in 

dobaviteljev, ter preverjanje uspešnosti, izra�un dobi�ka ali izgube in nekatere ostala 

poprodajna dejanja v zvezi z izdelki oziroma storitvami.  

»Na�rt trženja je osrednji instrument za usmerjanje in koordiniranje trženjskih aktivnosti. 

Na�rtovanje trženja na ravni poslovne enote se pri�ne z opredelitvijo svojega specifi�nega 
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poslanstva znotraj širšega poslanstva podjetja (kaj želimo postati). Sledi celovito ocenjevanje 

prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti (SWOT analiza). Analiza priložnosti in 

nevarnosti predstavlja analizo zunanjega okolja podjetja, medtem ko analiza prednosti in 

slabosti predstavlja analizo notranjega okolja« (Weiss 2008, 6-7). 

Pomemben vpliv na trženje pa ima tudi trženjski splet oziroma marketinški splet. Gre za 

prvine trženja, ki nam pomagajo slediti postopku trženja oziroma trženjskemu spletu 

posameznega izdelka oziroma storitve. 
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Topole navaja (2006, 9-12), da trženjski splet oziroma 4P2 ni bil dovolj za potrebe tržiš�a, 

zato se je v novejšem obdobju pojavila razširjena razli�ica sistema trženjskega oziroma 

marketinškega spleta 7P3. Gre za kombinacijo spremenljivk, ki jih podjetje mora kontrolirati 

za dosego �im ve�je prodaje na tržiš�u: 

-    Product (izdelek ali storitev) – izdelek je torej nekaj stvarnega oziroma oprijemljivega, kar 

ponuja podjetje oziroma zaradi �esar izdeluje trženjski splet, medtem ko je storitev nekaj 

nestvarnega oziroma neoprijemljivega, vendar pa ovrednotenega in pomembnega za 

posameznika, da je pripravljen za nekaj takšnega pla�ati. 

-    Price (cena) – je v denarju izražena vrednost izdelka ali storitve. Nanjo vplivata predvsem 

povpraševanje in ponudba (najve�ji vpliv imajo dejansko stroški oziroma lahko re�emo, da 

odvisno od oblikovanja cene, katerega uporabi ponudnik). 

-     Place (prostor, kraj, distribucija) – organiziranje, vodenje in koordiniranje gibanja 

izdelkov in storitev od proizvajalcev do potrošnikov. 

-     Promotion (promocija, pospeševanje prodaje) – predstavlja enega od na�inov 

komuniciranja s potrošniki. 

-    People (ljudi) – so najpomembnejši dejavnik trženja. Od njih (njihovega dela in ravnanja) 

je namre� odvisno kako uspešno bo podjetje, saj s svojim ravnanjem vplivajo na rezultate 

oziroma na doseganje rezultatov.  

-   Processing (procesiranje, izvajanje) – izvajanje je bistveni del na podro�ju storitev. V 

procesu izvajanja oziroma procesiranja storitev in tudi proizvodnje izdelkov, je prisotnih ve�

skupin zaposlenega osebja. Gre torej za kontaktno osebje, ki je v neposredni povezavi s kupci 

(gre torej za prodajalce ali posrednike), pomožno osebje (kot so skladiš�niki, itd.), vplivni 

ljudje (organizatorji) ter drugi zaposleni. 

-    Psyhical evidence (fizi�ni dokazi) – vse tisto, kar kupec oziroma uporabnik vidi, sliši ali 

kako druga�e ob�uti. 

���������������������������������������� �������������������
2 Namenjen je bil za pomo� proizvodnim podjetjem. 
3 Namenjen je za pomo� storitvenim podjetjem. 
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2.2.2 Tržno komuniciranje 

�

Med najbolj pogosta orodja tržnega komuniciranja štejemo (Bona� 2004, 5): 
-    Oglaševanje: vse pla�ane oblike neosebne predstavitve in promocije zamisli, dobrin ali 
storitev s strani znanega pla�nika; 
-      Pospeševanje prodaje: kratkoro�ne dejavnosti za spodbujanje preizkusa ali nakupa 
izdelkov ali storitev; 
-    Odnose z javnostmi: razni programi za promocijo in/ali ohranjanje podobe podjetja ali 
blagovne znamke; 
-      Osebno prodajo: osebni stik z enim ali ve� možnimi kupci; 
-    Neposredno trženje: komuniciranje z dolo�enimi obstoje�imi in možnimi odjemalci po 
pošti, telefonu ali na drug neoseben na�in ter ugotavljanje, kako se odvijajo; 
-      Interaktivno trženje oziroma trženje preko spleta. 

Nekateri te dejavnosti imenujejo tudi splet trženjske komunikacije ali kar promocijski splet 
(med njimi tudi Špan 2009, 10)4.  

»Za oblikovanje uspešnega programa tržnega komuniciranja mora podjetje odkriti pravo 
kombinacijo tržno-komunikacijskih orodij in opredeliti njihov pomen in obseg uporabe ter 
koordinirati njihovo uporabo. Z razli�nimi elementi tržno-komunikacijskega spleta razli�no 
dobro dosegamo posamezne cilje. Vsako orodje ima svoje prednosti in slabosti. Zaradi tega je 
za uspešno tržno komuniciranje potrebno prepletanje ve� v nadaljevanju obravnavanih 
elementov.« (Bona� 2004, 6) 

Kot navaja Bona� (2004, 8-10) obstaja ve� modelov postavitve komunikacijskih ciljev5: 
-    Tradicionalni modeli odziva – poskušanje tržnika, da nekaj spravi v porabnikovo zavest, 
spremeni njegov odnos ali ga pripravi do dejavnosti. 
-     Alternativne hierarhije odziva: 
o Starodavni model u�enja (u�i se – ob�uti – naredi) 
o Model disonance/pripisovanja (naredi – ob�uti – u�i se) 
o Model nizke vpletenosti (izpostavljenost sporo�ilu � premik v spoznavno stopnjo �

nakup � pozitivna ali negativna izkušnja � oblikovanje stališ�a) 
-     Piramida u�inkov oglaševanja 
-    DAGMAR6 pristop – uporablja se za oblikovanje ciljev oglaševanja in merjenje u�inkov 
oglaševanja. Zna�ilnosti ciljev po tem pristopi so: dolo�eni komunikacijski cilji, konkretne in 
merljive naloge, dobro opredeljeno ciljno ob�instvo, obstoje�e merilo oziroma standard za 
primerjavo, dolo�ena želena stopnja sprememb in opredeljeno �asovno obdobje.

���������������������������������������� �������������������
4 Predstavitev tržnega komuniciranja je podrobneje predstavljena v tabeli Preglednica X (priloga 5), 
razen interaktivnega trženja, ki ne potrebuje posebne predstavitve, saj gre za trženje preko interneta. 
5 Z njihovo pomo�jo oblikujemo tržno komuniciranje. 
6 DAGMAR – Defining Advertising Goals for Measured Advertising Results. 
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2.3 Strategija 

»Strategija obsega splet aktivnosti vodstva za zadovoljevanje kupcev, izgradnjo tržne 

pozicije, doseganje ciljev organizacije. Najpogosteje s terminom strategija opredeljujemo 

doseganje ambicioznih ciljev. Podjetje mora za vsako dejavnost posebej razviti pravila igre, s 

katerimi bo dosegala dolgoro�no zastavljene cilje.« (Boltavzer 2009, 13) 

»Strateško na�rtovanje je poslovodni postopek, ki razvija in vzdržuje usklajenost med 

spreminjajo�imi se tržnimi priložnostmi v okolju, viri organizacije in vrednotami za 

doseganje dolgoro�nih in kratkoro�nih ciljev.« (Boltavzer 2009, 13)  

Kot navaja Boltavzer (2009, 13-14) strateško na�rtovanje trženja zajema: 

- strateška izhodiš�a 

- poslanstvo podjetja, vklju�no z vizijo podjetja; 

- analizo SWOT (SPIN) (strateško analizo); 

- trženjske namere in cilje; 

- temeljno trženjsko strategijo; 

- izvedbo strategije; 

- nadzor nad potekom trženja. 

»Na strategijo trženja vpliva ve� dejavnikov: 

- demografsko in gospodarsko okolje; 

- družbeno oziroma družbenopoliti�no okolje; 

- tehni�no in tehnološko okolje; 

- pla�ilna sposobnost.« (Boltavzer 2009, 15)  

Kot navaja Boltavzer (2009, 15) je za strateško na�rtovanje pomembno iskanje novih trgov in 

novih izdelkov. �e se podjetje odlo�i za rast poslovanja, ima na razpolago štiri temeljne 

strategije: 

- Strategijo prodiranja na trg – temelji na obstoje�ih proizvodih za obstoje�e odjemalce. 

Podjetje skuša spodbuditi odjemalce k ve�ji porabi ali pa odvzeti nekaj tega konkurenci. 

- Strategijo širjenja tržiš� – trženje obstoje�ih proizvodov novim odjemalcem, pri katerih si 

mora ustvariti zaupanje. 

- Strategijo razvijanja novih proizvodov – ponuja nove proizvode obstoje�im odjemalcem, 

tveganje zaradi uvajanja novih proizvodov. 

- Strategija diverzificiranja – ponuja nove proizvode novim odjemalcem, je najzahtevnejša 

in povezana z najve�jimi tveganji. 
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3 PREDSTAVITEV BLAGOVNIH ZNAMK 

3.1 Pregled nekaterih najuspešnejših blagovnih znamk na svetu 

Pri pregledu najuspešnejših blagovnih znamk sem se zgledoval po lestvici 100 najvrednejših 

blagovnih znamk na svetu leta 20127, ki jo že od leta 2006 sestavlja podjetje Milward Brown. 

Ugotovil sem, da v to skupino sodijo blagovne znamke Apple, IBM, McDonald´s in 

Microsoft. 

Apple 

Gre za podjetje in tudi blagovno znamko, ki se ukvarja z ra�unalništvom in zabavno 

elektroniko. Proizvaja najbolj priljubljene in zaželene proizvode na podro�ju mobilne 

telefonije, kjer se udejstvuje s svojimi proizvodi pod imenom iPhone, ki so tako tehni�no, kot 

tudi dizajnersko dovršeni, na �emer dejansko temeljijo vsi njihovi izdelki. Res sicer, da morda 

malce zaostajajo pri zmogljivosti, ki je malce slabša, kot pri konkurenci, a o�itno to ne zmoti 

kupcev, ki še vedno povsem zaupajo izdelkom. Proizvajajo pa tudi proizvode s podro�ja 

ra�unalništva, katere so poimenovali Mac. Proizvajajo pa tudi predvajalnike glasbe iPod in 

tabli�ne ra�unalnike iPad, poleg tega pa ponujajo tudi storitev iTunes, preko katere si lahko 

njihovi uporabniki nalagajo pesmi razli�nih izvajalcev.8 Ocenjena vrednost blagovne znamke 

po lestvici znašal 182.951 milijonov ameriških dolarjev. 

IBM 

Gre za podjetje in blagovno znamko, ki se udejstvuje na podro�ju ra�unalniške tehnologije, 

saj ponujajo razli�ne proizvode s podro�ja ra�unalniške opreme in tudi ra�unalniških 

programov, poleg tega pa ponujajo tudi številne storitve s podro�ja ra�unalništva, saj skrbijo 

za varnost ra�unalnikov in njihove uporabe (s pomo�jo protivirusnih programov) in skrbijo za 

prenašanje znanja na ljudi (vodijo torej izobraževanja podjetij, ki si želijo novih znanj v zvezi 

z ra�unalniki in ra�unalniško opremo), kot tudi skrbijo za izdelavo aplikacij, ve�inoma za 

druga podjetja, ki jih naro�ujejo od njih.9 Vrednost te blagovne znamke pa je po lestvici 

ocenjena na 115.985 milijonov ameriških dolarjev in je torej pristala na drugem mestu med 

vsemi blagovnimi znamkami. 

���������������������������������������� �������������������
7 BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands 2012 - Vir: 
http://www.millwardbrown.com/brandz/2012/Documents/2012_BrandZ_Top100_Chart.pdf
8 Povzeto po http://sl.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.
9 Povzeto po http://en.wikipedia.org/wiki/IBM
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Google 

Blagovna znamka, ki se ukvarja z marsi�em, saj so se do zdaj preizkusili že v številnih 

panogah, vendar pa je njihova prvotna storitev iskanje podatkov na spletu. S to svojo 

storitvijo so tudi postali najbolj prepoznavni. Njihove storitve nam pomagajo vsak dan, saj 

lahko najdemo prav vsak podatek, ki ga kadarkoli iš�emo, pa naj gre za povsem vsakdanje 

�lanke (slednje iš�emo na obi�ajnem spletnem iskalniku Google), ali pa �e iš�emo strokovne 

�lanke za strokovno delo (uporabimo Google U�enjak). Najdemo pa lahko tudi slike in 

iš�emo lokacije na zemljevidih (Google Zemljevidi), prevajamo besede ali celotne povedi 

(Google Prevajalnik), si shranimo zaznamke na koledarju (Google Koledar) ali pa 

shranjujemo razli�ne dokumente, v razli�nih formatih (Google Dokumenti). Ponujajo pa tudi 

še marsikaj drugega in so se preizkusili tudi že na podro�ju mobilne telefonije (izdelava 

operacijskega sistema za mobilne telefone), izdelali pa so tudi brskalnik Google Chrome.10

Vrednost te blagovne znamke je ocenjena na 107.857 milijonov ameriških dolarjev in je 

izgubila prvo mesto, katerega je držala lani. 

McDonald´s 

Ena najbolj poznanih blagovnih znamk s hitro prehrano na svetu, ki pa dejansko ne vstopa 

samostojno na tuje tržiš�e, kot to po�nejo multinacionalke, temve� ponuja svojo franšizo 

zainteresiranim ponudnikom na vstopnem tržiš�u, zato gre v tem primeru za pogodbeno 

obliko vstopa na tržiš�e, ki ni tako tvegana in tudi ne zahteva tolikšnih sredstev, kot jih 

zahteva samostojen vstop na tržiš�e tuje države. Na ta na�in podjetje McDonald´s zmanjša 

svoje tveganje in se tudi izogne dodatnim stroškom in preu�evanju zakonodaje, kljub temu pa 

je prisotno na številnih tržiš�ih po vsem svetu.11 Vrednost te blagovne znamke je po lestvici 

ocenjena na 95.188 milijonov ameriških dolarjev. 

Microsoft 

Zelo uveljavljena blagovna znamka, ki se ukvarja s tehnologijo, predvsem z ra�unalniško 

tehnologijo, saj gre za najve�jega proizvajalca in ponudnika operacijskega sistema Okna 

(originalni naziv serije programov je Windows). Podjetje je zaslovelo ravno s tem 

proizvodom, ki je tudi mo�no pomagal pri prepoznavnosti blagovne znamke. Sicer pa se pod 

to blagovno znamko skriva tudi pisarniška oprema za pisanje v razli�nih formatih (Office), 

elektronsko pošto (Windows Hotmail). Njihovi priljubljeni izdelki pa so tudi predvajalniki 

glasbe in igralna konzola Xbox.12 Vrednost blagovne znamke je ocenjena na 76.651 milijonov 

ameriških dolarjev. Na naslednjih dveh mestih na lestvici pa se znajdeta še Coca Cola in 

���������������������������������������� �������������������
10 Povzeto po http://en.wikipedia.org/wiki/Google
11 Povzeto po http://en.wikipedia.org/wiki/McDonald%27s
12 Povzeto po http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft
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toba�na blagovna znamka Marlboro. Potrebno pa je omeniti tudi blagovno znamko Facebook, 

ki najhitreje in najbolj ob�utno raste, saj je vrednost te blagovne zrasla za 74 odstotkov. 

3.2 Pregled nekaterih najuspešnejših Slovenskih blagovnih znamk 

Gorenje 

Podjetje in blagovna znamka, ki se ukvarja s proizvodnjo in distribucijo bele tehnike, 

gospodinjskih aparatov, aparatov za hlajenje in ogrevanje ter tudi opreme za dom. V zadnjem 

�asu pa se posve�ajo tudi ra�unalnikom in ra�unalniški opremi, saj sodelujejo s proizvajalcem 

ra�unalnikov Fujitsu. Podjetje pa ima tudi že kar nekaj �asa tradicijo, da sodelujejo s 

priznanimi oblikovalci, zato tudi sodelujejo s oblikovalskim podjetjem Pininfarina, ki je 

sodelovalo tudi že s podjetjem Ferrari, saj so predelali oziroma nadgradili enega izmed 

njihovih modelov avtomobilov. Blagovna znamka je na doma�em trgu mo�no cenjena, saj je 

že nekaj let zapored prejela naziv Trusted Brand13, zadnji� tudi v letu 2012. Vendar pa vedno 

ve� poslujejo tudi v tujini, kjer imajo tudi svoje proizvodne obrate (npr. v Srbiji, na �eškem 

in tudi v Ukrajini in še nekaterih drugih državah) in postajajo zelo poznana blagovna znamka, 

tako je tudi na �eškem, saj so v letu 2012 dobili priznanje za dobavitelja leta 2011. Vedno 

ve� pa se tudi govori o poslih v Rusiji, ki je brez dvoma veliko in pomembno tržiš�e, kamor 

se je uspelo prebiti blagovni znamki Gorenje (kot tudi nekaterim ostalim blagovnim 

znamkam, ki so v lasti podjetja Gorenje oziroma Gorenje Group).14

Mobitel 

Blagovna znamka telekomunikacij, ki je v lasti Telekoma Slovenije. Gre za še vedno 

najve�jega mobilnega operaterja, ki torej ponuja naro�niška in prednaro�niška razmerja 

mobilne telefonije, mobilni internet in tudi mobilne telefone v redni prodaji. Gre torej za 

storitveno blagovno znamko in podjetje, ki se ukvarja s ponudbo mobilnih storitev in prodajo. 

Preizkusili pa so se tudi v proizvodnji mobilnega telefona oziroma so sodelovali v njegovi 

proizvodnji in so ga kasneje tudi prodajali kot svoj proizvod. Blagovna znamka Mobitel pa je 

sestavljena iz mnogih razli�nih paketov (paketi Povezani; paketi A, B in C; paket za mlade 

Itak Džabest, Penzion plus paket za upokojence, itd.). Vedno ve� pa se uporablja tudi storitev 

Moneta, pri kateri gre za pla�evanje s pomo�jo mobilnega telefona, kar pomeni, da postajajo 

naši mobilni telefoni neke vrste pla�ilno sredstvo.15

���������������������������������������� �������������������
13 Zaupanja vredna blagovna znamka. 
14 Povzeto po http://en.wikipedia.org/wiki/Gorenje
15 Povzeto po http://en.wikipedia.org/wiki/Mobitel_(Slovenia)
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NLB 

Najve�ja slovenska banka, ki je sicer tudi v ve�inski državni lasti. V letu 2012 je ta blagovna 

znamka tudi prejela naziv zaupanja vredne blagovne znamke, kljub temu, da se je banka 

znašla v težavah in nujno potrebuje pomo�, da bi se uspela izviti iz primeža, v katerega je 

ujeta zaradi nekaj slabih naložb, ki so jih opravili in seveda tudi zaradi same recesije. Banka 

sicer ponuja številne storitve, saj pri njih lahko odpremo osebni ra�un ali ra�un podjetja, 

možno je tudi razli�no kreditiranje. Možna pa je tudi uporaba razli�nih kartic (torej pla�ilne in 

kreditne kartice), ve� oblik var�evanja (kratkoro�no, ciljno var�evanje, var�evanje mladih, 

itd.) in depozita. Poleg tega pa NLB ponuja tudi vrednostne papirje, investicijske sklade, 

menjalnico in ban�no zavarovalništvo, poslujejo pa tudi s pomo�jo ban�nih sefov in ponujajo 

potovalne �eke. Pri njih pa je možno tudi pla�ilo preko mednarodne storitve Western Union16, 

s pomo�jo katere lahko nakazujemo denar kamorkoli na svetu.17

Zavarovalnica Triglav 

Blagovna znamka, ki ponuja razli�ne vrste zavarovanj in je ena najbolj priljubljenih, saj je 

tudi dobila naziv zaupanja vredne blagovne znamke, poleg tega pa so prejeli še številne druge 

nagrade, ki dokazujejo, da gre za eno najboljših zavarovalnic v državi. Ponujajo nezgodna 

zavarovanja, investicijska zavarovanja18, pokojninska zavarovanja, naložbena zavarovanja in 

številni drugi na�ini premoženjskega, življenjskega, zdravstvenega in pokojninskega 

zavarovanja.19

Mercator 

Trgovska blagovna znamka z najstarejšo tradicijo v Sloveniji, kateri že mnoga leta zaupajo 

mnogi ljudje (pojavila pa se je tudi na nekaterih tržiš�ih na Balkanu, kot na primer na 

Hrvaškem in v Srbiji). Ukvarjajo se s prodajo vsakodnevnih potrebš�in, obla�il, elektronike, 

bele tehnike in tehni�nega materiala na sploh, modnih artiklov, športno opremo, gostinstvom 

in turizmom.20

Ne smemo pa pozabiti omeniti blagovnih znamk Zala, Barcaffe, Laško pivo, Ljubljanske 

mlekarne, vzajemni skladi KD, �aji 1001 cvet, Lekadol, Siol, Pro Plus, turisti�na agencija 

Kompas, Fructal, ki so prav tako prejele naziv zaupanja vredne blagovne znamke21. 

���������������������������������������� �������������������
16 V tej mednarodni mreži sodeluje ve� kot 200 držav. 
17 Povzeto po http://www.nlb.si/banka-danes
18 Imenujejo se Fleks. 
19 Povzeto po http://www.triglav.si/o_druzbi
20 Povzeto po http://www.delo.si/clanek/110717
21 Vir: http://www.delo.si/clanek/110717
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3.3 Pregled najbolj uspešnih športnih blagovnih znamk 

Nike 

Nike je edina blagovna znamka, ki se je znašla na lestvici najvrednejših blagovnih znamk na 

svetu, in sicer je pristala na 44 mestu med stotimi najvrednejšimi. Sicer pa gre za eno 

najve�jih blagovnih znamk športnih obla�il, obutve in opreme (po podatkih lestvice podjetja 

Millward Brown pa kar za najve�jo). So torej zelo velik proizvajalec športne opreme, poleg 

tega pa se udejstvujejo tudi kot sponzorji velikih športnih klubov, saj se v njihovih oglasih 

pojavljajo sama znana imena iz sveta športa, sploh pa nogometa. Po podatkih lestvice pa je 

blagovna znamka vredna 16.255 milijonov ameriških dolarjev, kar pomeni, da ji je vrednost 

narasla za 17 odstotkov in je v primerjavi z lanskim letom napredovala za 13 mest. (Povzeto 

po Priloga 3) 

Adidas 

Gre za blagovno znamko, ki je bila ustvarjena že leta 194922 . Od takrat naprej pa tudi 

postavlja smernice v svetu športa in je tudi ena najbolj pomembnih blagovnih znamk na 

podro�ju športnih obla�il in opreme, sploh pa so zelo pomembni na podro�ju športne obutve, 

saj skrbijo za obutev številnih atletov in nogometašev, kot tudi drugih športnikov. Sicer pa so 

pomemben �len tudi pri obla�enju profesionalnih športnikov, kot tudi rekreativnih športnikov. 

Veliko pa se posve�ajo tudi izdelavi žog, sploh nogometnih, kar pa je še toliko bolj razvidno v 

zadnjem obdobju, saj so že vse od leta 199823 edini proizvajalec nogometnih žog za velika 

tekmovanja, kot so Evropska in Svetovna prvenstva, kot tudi na vseh ostalih prvenstvih, kot 

tudi pri klubskih prvenstvih, kot sta Liga prvakov in Liga Evropa. (Povzeto po Priloga 3) 

Puma 

Tudi zelo pomembna blagovna znamka s podro�ja športa, ki proizvaja in distribuira športna 

obla�ila, obutev in opremo. Njihova posebnost je ta, da sodelujejo z nekaterimi uspešnimi in 

priznanimi modnimi oblikovalci, ki dodajajo dodano vrednost njihovim izdelkom. Nekako v 

senci obeh prej omenjenih blagovnih znamk, a še vedno zelo uspešna, saj se veliko udejstvuje 

v svetu motošporta, kjer izdeluje obla�ila za motoriste, na podro�ju nogometa, teka, golfa in 

jadranja. Blagovna znamka pa se preizkuša tudi na podro�ju dišav in je sponzor enega 

najve�jih športnikov našega �asa Usaina Bolta (so pa seveda tudi sponzorji nekaterih drugih 

uspešnih športnikov). (Povzeto po Priloga 3) 

���������������������������������������� �������������������
22 Takrat je Adolf Dassler tudi ustanovil podjetje Adidas. 
23 Nogometno svetovno prvenstvo v Franciji. 
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3.4 Pregled najbolj uspešnih slovenskih športnih blagovnih znamk 

Elan 

Elan je ena najbolj uspešnih slovenskih blagovnih znamk, saj posluje tudi v drugih delih sveta 

in ne le v Evropi, proizvaja pa sicer v srednji Evropi24. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1945, 

in sicer s strani Rudija Finžgarja. Gre pa sicer za blagovno znamko, ki proizvaja in prodaja 

smu�arsko opremo25 (smu�i, deske, obutev in obla�ila, kot tudi razli�ne dodatke), jadrnice in 

opremo za jadranje 26 , ter opremo za športne objekte in igriš�a 27 . V manjši meri pa se 

posve�ajo tudi proizvodnji koles in kolesarske opreme. Blagovna znamka Elan je torej 

prisotna na številnih podro�jih po Evropi (med drugim ima tudi lastno podjetje v Švici ter v 

Avstriji in Nem�iji), pojavlja pa se tudi drugod po svetu (lastno podjetje ima odprto tudi v 

Kanadi, Združenih državah Amerike in na Japonskem). Sicer pa svoje proizvode prodajajo v 

ve� kot 50 državah po vsem svetu in dosegajo 8-odstotni tržni delež na podro�ju zimske 

divizije oziroma smu�arske opreme. Prisotni pa so tudi kot sponzorji razli�nih športnikov, 

predvsem pa na podro�ju zimskih športov, sploh pa pri alpskem smu�anju in smu�arskih 

skokih. Sponzorirajo številne športnike, sploh pa slovenske (sponzorirajo pa tudi Smu�arsko 

zvezo Slovenije). (Povzeto po Priloga 4) 

Alpina 

Najprej so leta 1947 pod tem imenom proizvajali obrtniki na podro�ju Žirov, ki so proizvajali 

unikatno obutev. Gre pa sicer za zelo cenjeno blagovno znamko, ki proizvaja športno obutev 

(med drugim pa proizvajajo tudi pohodniško obutev in opremo), kot tudi modno obutev, 

njihova najbolj dobi�konosen in prepoznaven izdelek pa je obutev za tek na smu�eh, poleg 

tega pa proizvajajo tudi smu�i za ta šport in nekatere dodatke. Izdelujejo namre� visoko 

kakovostno in ergonomsko dovršeno obutev za ta šport, ki jih uvrš�a med najboljše blagovne 

znamke obutve za tek na smu�eh, želijo pa celo postati najbolj uspešni na tem podro�ju. Sicer 

pa gre za blagovno znamko, ki se kar opazno pojavlja tudi v tujini in ne samo v Sloveniji, 

vendar pa je ne najdemo izven Evrope, tako kot predhodno blagovno znamko. Njihove 

izdelke pa sicer lahko najdemo tudi v Nem�iji, Rusiji, Angliji, Franciji, Švici in še marsikje 

drugje po Evropi. (Povzeto po priloga 4) 

���������������������������������������� �������������������
24 Smu�i in jadrnice se proizvajajo v Sloveniji, snežne deske pa v Avstriji. 
25 Elan Skis in Elan Snowboards. 
26 Elan Marine. 
27 Elan Inventa. 



20�

3.5 Povezava blagovnih znamk športnega tekstila s športom 

3.5.1 Financiranje ekip in posameznikov  (sponzorstvo) 

�

»Sponzorstvo je poslovni partnerski odnos, v katerem se podjetje (lahko tudi ve�) in 
sponzoriranec (posameznik ali organizacija) pogodbeno dogovorita za obojestransko koristno 
sodelovanje. Sponzor prejemniku nameni sredstva (denarna ali nedenarna), prejemnik pa se 
zaveže, da bo promoviral sponzorja na dogovorjen na�in.«28

 Kot navaja Kravanja (2007, 1-2) mora podjetje za dosego cilja v�asih pose�i tudi na podro�je 
negospodarstva, zato pa smo tudi pri�a vse pogostejši prisotnosti gospodarskega sektorja na 
podro�ju kulture in športa. Podjetja svojo prisotnost v najve�ji meri izražajo s sponzoriranjem 
športnikov, športnih dogodkov, ekip, kulturnih dogodkov in sre�anj. Na ta na�in podjetja 
opozorijo nase in pridobijo pozornost javnosti. Sicer se avtorji ne strinjajo glede opisa 
sponzorstva, vendar pa se avtorji strinjajo vsaj pri tem, da je sponzorstvo osnovano na 
izmenjavi med sponzorjem in sponzorirancem s ciljem trženja (komuniciranja) za nek objekt, 
ob izkoriš�anju povezave med obema. 

»Beseda sponzorstvo je tujka anglo-saškega govornega podro�ja, izvira pa iz latinske besede 
spondare, ki pomeni ˝sve�ano obljubiti˝, dati jamstvo.« (Rojc 2011, 2) 

Kot navaja Rojc (2011, 2) pa so skupne zna�ilnosti definicij sponzorstva slede�e: 
- Gre za dvostransko razmerje, pri katerem imata koristi obe strani, tako sponzor kot 

sponzoriranec; 
- Sponzor se najve�krat pogodbeno zaveže sponzoriranca podpreti finan�no, s stvarnimi 

sredstvi ali storitvami; 
- Sponzoriranec za sponzorja izvaja dolo�ene aktivnosti, kot protistoritev, za realizacijo 

njegovih sponzorskih ciljev. 

Kakor je zapisal Kravanja (2007, 6-10), pa sponzorstvo poteka v štirih korakih: 
- Narava (bistvo) sponzorstva (opredelitev sponzorstva, za katerega se podjetje odlo�i s 

pomo�jo svoje blagovne znamke); 
- Vodenje sponzorstva (dolo�itev predmeta, izbire, organizacije in izvedbe sponzoriranja ter 

nadzora nad rezultati sponzoriranja); 
- Ocenitev u�inkov sponzorstva (ocenimo korist sponzorja za naš produkt oziroma celotno 

blagovno znamko); 
- Strateška uporaba sponzorstva (za�etek postopka sponzoriranja oziroma integracijo 

komercialnega dogovora, od katerega imata korist obe stranki, tako sponzor oziroma 
mecen, kot tudi sponzoriranec). 

���������������������������������������� �������������������
28 vir: http://www.artservis.org/prirocnik/sponzorstvo.htm
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3.5.2 Uporaba športnikov in športnih ekip v trženju (sponzorstvo v športu) 

�

»Podro�ja sponzoriranja se pojavljajo na razli�nih podro�jih, od športa, kulture, znanosti in še 
mnogo drugih podro�ij. V globalnem merilu pa je najve� sponzorskih sredstev namenjenih 
ravno športu (kar 86 odstotkov vseh sredstev), kajti ostala podro�ja naj bi bila s sponzorskega 
vidika manj zanimiva. Šport je dejavnost, ki ima neko univerzalno privla�nost in je sestavni 
del življenja.« (Rojc 2011, 11) 

Kot navaja Rojc (2011, 13) obstaja pet na�inov financiranja oziroma sponzoriranja v športu: 
- Sponzoriranje športa na splošno (Adidas je sponzor na vseh podro�jih športa); 
- Sponzoriranje posamezne vrste športa (Elan sponzorira alpsko smu�anje); 
- Sponzoriranje športnega dogodka (Red Bull sponzorira avtomobilisti�ne dogodke); 
- Sponzoriranje športne ekipe (npr. Adidas je sponzor nogometne ekipe Bayern iz 

Münchna29); 
- Sponzoriranje športnika (npr. Alpina je sponzor Tine Maze). 
�

Blagovni znamki Nike in Adidas sta dejansko med najve�jimi blagovnimi znamkami v 
samem sponzorstvu v športu, saj sta prisotna v vseh športih. S svojimi finan�nimi sredstvi 
pomagata razli�nim športnim ekipam, kot tudi posameznikom po svetu (nekaj jih je 
navedenih tudi v prilogi 3). Veliko pa ne zaostaja niti Puma, vendar pa se tudi na tem 
podro�ju vidi, da je to dosti manjša blagovna znamka od prej naštetih, ki mo�no bežita 
konkurenci, tako po prihodkih, kot tudi po pojavnosti v javnosti (posredno pa tudi v 
sponzorstvu). 

Podjetje Mediana je za potrebe Olimpijskega komiteja opravila raziskavo o tem kdo je po 
mnenju ljudi najve�ji sponzor v Sloveniji in med prvimi štirimi se je pojavil tudi Elan 
(omenilo ga je 6% ljudi), pred njim pa so se zvrstili le še Mercator (14%), Pivovarna Laško 
(10%) in Gorenje (8%). Alpina pa se sicer ni pojavila na lestvici te ankete, kjer je bilo deset 
najve�krat omenjenih blagovnih znamk, saj se ne udejstvuje tako o�itno v sponzoriranju 
oziroma financiranju, kot to po�ne Elan, ki je sponzor mnogih smu�arjev in deskarjev doma 
in po svetu (ve� o obeh podjetjih je navedeno v prilogi 4). 

Kot navaja Ivanovi� (2009, 28-29) pa so problem v Sloveniji še vedno majhni oziroma 
premajhni finan�ni vložki sponzorjev, kar pa privede do tega, da sponzorstvo pri nas še vedno 
ni na tako visokem nivoju, kot v zahodnih državah, kjer je veliko podjetij, ki se ukvarjajo 
izrecno s sponzoriranjem. Po njegovem mnenju je sponzorstvo namre� eden najbolj 
pomembnih tržno-komunikacijskih elementov za vsako podjetje.  

���������������������������������������� �������������������
29 Gre tudi za najve� vredno sponzorstvo na svetu, saj bo nogometna ekipa s to sponzorsko pogodbo 
letno zaslužila 36 milijonov $, pogodba pa bo trajala osem let in bo skupno znašala 289 milijonov $ 
(vir : http://sporto.si/sponzorstva-v-aprilu-na-vrhu-adidas-in-bayern/). 
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4 REZULTATI RAZISKAVE 

V tem poglavju bomo analizirali rezultate izvedene raziskave, s katero smo želeli ugotoviti, 

kako se ljudje odzivajo na blagovne znamke, ali bolj zaupajo slovenskim blagovnim 

znamkam in ali so zanje pripravljeni pla�ati nekaj ve�, ali pa so jim bolj vše� tuje blagovne 

znamke, o katerih lahko dejansko slišijo vsak dan, saj mediji redno predvajajo njihove oglase. 

Najprej pa seveda želimo ugotoviti ali je ljudem sploh pomembno, �e kupujejo blagovno 

znamko, ali pa jim je bolj od vsega pomembna cena izdelkov, katere kupujejo. 

Podatke, pridobljene s pomo�jo ankete, smo obdelali s pomo�jo programa Microsoft Excel 

2007. Najprej se bom posvetil samemu vzorcu ankete, kjer bom predstavil osebne zna�ilnosti 

anketirancev, kasneje pa se bom posvetil še vprašanjem v zvezi z raziskavo, torej vprašanja, 

ki nam bodo kasneje pomagala raz�istiti domneve oziroma hipoteze, katere smo postavili. 

4.1 Vzorec analize 

V vzorec je bilo zajetih 150 ljudi, in sicer je bilo na internetni strani 1ka zajetih 100 

anketirancev. Medtem pa sem 50 rešenih anketnih vprašalnikov pridobil osebno, na terenu, in 

sicer sem se napotil do svojih znancev (ki so odgovorili na petnajst vprašalnikov) in 

sorodnikov (ki so rešili še dodatnih deset anketnih vprašalnikov). Preostanek, torej 25 

vprašalnikov pa sem razdelil pred trgovskim centrom City Center v Celju. Anketa namre� ni 

imela nobenih pogojev, zato ni bilo težko najti anketirancev med obiskovalci tega trgovskega 

centra, vendar pa se je bilo potrebno potruditi, da so bili ljudje �im bolj razli�nih starostnih 

skupin in tudi predstavniki obeh spolov. Vzorec pa smo uredili tudi v tabele in prikaz je v 

Prilogi 2. 

 V vzorec anketirancev je vklju�enih 47,33 odstotka moških in 52,67 odstotka žensk. Gre 

sicer za manjše odstopanje vzorca od podatkov Statisti�nega urada Slovenije iz zadnjih 

dostopnih podatkov, ki so bili izdani za leto 2012. Po teh podatkih je namre� bilo v tem letu v 

Sloveniji 49,47 odstotka moških in 50,53 odstotka žensk (Statisti�ni podatki za drugo 

�etrtletje leta 201230). Kljub temu pa lahko re�emo, da je vzorec reprezentativen, saj nihanja 

niso tako ob�utna. Prikaz vzorca po spolu je razviden v torti�nem grafu pod zapisom Slika 1. 

���������������������������������������� �������������������
30

Vir:http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=05A1002S&ti=&path=../Database/Dem_soc/05
_prebivalstvo/05_osnovni_podatki_preb/05_05A10_prebivalstvo_cetrt/&lang=2
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Slika 1: Spol anketirancev 

Zastopanost v tem vzorcu je prisotna pri prav vseh starostnih skupinah (podatki so v prikazu 

Slika 2). Najve�ji delež anketirancev pa je zajet pri starosti od 19 do 25 let, kjer je bilo 

anketiranih 26,67 odstotka ljudi oziroma 40 anketirancev, naslednja starostna skupina, ki je 

prav tako ob�utno zastopana v anketi, so ljudje stari med 26 in 35 leti, ki so bili zastopani v 

22,66 odstotka vseh anketirancev oziroma 34 judi, ki so bili pripravljeni odgovoriti na 

vprašalnik. Manj je predstavljena skupina ljudi starih od 36 do 45 let, saj se je v tej starostni 

skupini odzvalo 27 ljudi, kar predstavlja 18 odstotkov vseh anketirancev. Do 18 let pa je bilo 

zajetih 14 odstotkov anketirancev, kar pomeni, da je odgovarjalo 21 ljudi iz tega starostnega 

razreda. Najslabše pa sta predstavljeni dve starostni skupini, in sicer je najslabše predstavljena 

skupina nad 60 let, saj se je na anketo odzvalo le 10 ljudi, kar je 6,67 odstotka. Malce ve� pa 

je sicer v tej anketi bilo predstavnikov starostne skupine od 46 do 60 let, v kateri je 

odgovarjalo 18 predstavnikov, kar pomeni 12 odstotkov anketirancev. 

V anketnem vprašalniku gre za manjše odstopanja od dejanskih podatkov, kot v podatkih  

Statisti�nega urada Republike Slovenije za leto 200631. Lahko ugotovimo, da je zastopanost 

starejših ljudi v naši državi dosti ve�ja, kot pa je vzorec v anketi. Že samo starejših od 60 let 

je namre� 20,6 odstotka (medtem, ko je torej na anketni vprašalnik odgovorilo le 6,67 

odstotka starostnikov). To pa lahko pripišemo manjši uporabi interneta pri starejših ljudem, 

poleg tega pa starejše ljudi ve�inoma ne zanimajo blagovne znamke športnih obla�il, obutve 

in opreme (najdejo se sicer izjeme, vendar so le izjeme), temve� jih bolj zanimajo blagovne 

znamke elegantnih obla�il. Statisti�ni podatki namre� kažejo, da je v Sloveniji le 6,9 

���������������������������������������� �������������������
31 Vir: http://www.stat.si/doc/pub/05-RR-007-0801.pdf (stran 68) 
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odstotkov ljudi starih od 20 do 24 let, medtem ko je vzorec anketirancev nekoliko ve�ji, saj 

zajema ljudi stare od 19 do 25 let, vendar pa zajema kar 26,67 odstotka anketirancev.  

Slika 2: Starost anketirancev 

Pri pregledu zaposlitvenega statusa ljudi (ki je predstavljen v prikazu Slika 3) je razvidno, da 

je najve�ji delež zastopan med šolajo�imi, torej med dijaki in študenti. Najve�ji delež 

zajemajo prav študenti, katerih je odgovarjalo kar 27,33 odstotka, kar predstavlja 41 ljudi. 

Medtem pa je dijakov ob�utno manj, to�neje 15,33 odstotka, torej je na anketo odgovorilo 23 

dijakov. Druga najve�ja skupina anketirancev, ki so bili zajeti v vzorec, so zaposleni, katerih 

je odgovarjalo 38 ljudi, kar predstavlja 23,33 odstotka anketiranih. Tudi med brezposelnimi je 

delež kar velik, saj jih je na vprašalnik odgovarjalo kar 21, kar pa pomeni, da je brezposelnih 

kar 14 odstotkov anketirancev. Manjši delež pa je pri upokojencih in samozaposlenih, kjer pa 

je dejansko najmanj prav slednjih. Upokojencev je namre� 10,67 odstotka, kar pomeni, da je 

na anketni vprašalnik odgovorilo 16 upokojenih ljudi. Najmanj pa je torej, kot že omenjeno, 

samozaposlenih, katerih je 11, kar pomeni, da jih je 7,33 odstotkov.  

V anketi in v statisti�nih podatkih se pojavlja nekaj odstopanj, saj se spet pojavi problem pri 

starostnikih. Upokojencev je namre� po podatkih Statisti�nega urada Republike Slovenije32, 

bilo v letu 2011 kar 28,5 odstotka, medtem ko jih je bilo anketiranih manj kot 11 odstotkov. 

Odstopanja pa se pojavljajo tudi pri zaposlenih, saj jih je bilo v Sloveniji v lanskem letu 47,5 

odstotka, medtem ko jih je bilo zajetih v anketo 23,33 odstotka. Nihanja se namre� pojavljajo 

v vseh skupinah, saj so bili anketiranci pozvani preko interneta, zato se je odzvalo najve�

���������������������������������������� �������������������
32

Vir:http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=05G3002S&ti=&path=../Database/Dem_soc/05
_prebivalstvo/20_soc_ekon_preb/03_05G30_aktivnost/&lang=2
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šolarjev, torej dijakov in študentov, katerih pa je sicer v lanskem letu bilo v Sloveniji le 10,4 

odstotka, vendar pa je potrebno poudariti, da so v statisti�ne podatke zajeti le starejši od 

petnajst let, medtem ko v anketi ni bilo prav nobenega pogoja glede starosti, potrebno pa je 

tudi poudariti, da smo v anketi spraševali glede dohodka gospodinjstva in ne posameznika, 

prav zato pa tudi ni nujno, da bi bil anketiranec starejši od petnajst let. 

Slika 3: Zaposlitveni status anketirancev 

Pri mese�nih dohodkih gospodinjstva (Sika 4) so v vzorcu anketnega vprašalnika prav tako 

zajete vse skupine, torej lahko re�emo, da so v vprašanja bili vklju�eni vsi premoženjski 

razredi, razen morda najbolj premožnih, ki se obi�ajno s takšnimi vprašalniki ne ukvarjajo. 

Najbolje pa so v vprašalniku zastopana tista gospodinjstva, ki na mesec zaslužijo od 601 do 

900 evrov, katerih je bilo 47, kar predstavlja 31,33 odstotka vseh anketirancev. Naslednja so 

gospodinjstva z zaslužkom od 401 do 600 evrov, katerih je bilo 35 ljudi, kar predstavlja 23,33 

odstotka anketirancev. Sledijo gospodinjstva, ki mese�no zaslužijo od 901 do 1200 evrov, 

katerih je odgovarjalo 21,33 odstotka, kar pomeni, da je takšen mese�ni prihodek 

gospodinjstva ozna�ilo 32 vprašanih. Dosti slabše pa so v vzorcu vprašalnika zastopana 

gospodinjstva, ki zaslužijo manj, kot 400 evrov (v tem primeru gre najverjetneje ve�inoma za 

samostojno gospodinjstvo z enim �lanom) in tisti, ki zaslužijo ve� kot 1200 evrov. Slednji je 

namre� na anketni vprašalnik odgovarjalo 14 odstotkov vseh anketirancev, torej 21 ljudi. 

Najmanjši delež pa je prav tistih, ki zaslužijo manj, kot 400 evrov, saj je takšnih bilo 15 

anketirancev, kar pa predstavlja 10 odstotkov. 
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Slika 4: Mese�ni dohodek gospodinjstev v katerih prebivajo anketiranci 

4.2 Statistika pridobljenih podatkov po posameznih vprašanjih 
�

Prvo vprašanje je anketirance spraševalo po tem, katere blagovne znamke se najprej spomnijo 
in ni bilo pomembno s �im se ta blagovna znamka ukvarja, torej so se lahko pri odgovorih 
pojavile blagovne znamke iz katerekoli panoge. Anketiranci so pri tem vprašanju navedli kar 
73 razli�nih blagovnih znamk (navodilo pa je sicer bilo, da naj navedejo vsaj eno blagovno 
znamko, tako da so jih dejansko lahko navedli ve�, vendar pa je ve�ina anketirancev navedla 
resni�no prvo blagovno znamko, katere so se spomnili).  

Najve�krat navedena blagovna znamka pa je Nike, ki se pojavi v 11,33 odstotkih odgovorov 
(omenilo jo je 17 anketirancev), na drugem mestu se pojavi Coca Cola, ki je bila omenjena 
šestnajstkrat (kar pomeni, da jo je omenilo 10,67 odstotka anketirancev). Na tretjem mestu 
med najbolj poznanimi ali priljubljenimi blagovnimi znamkami med anketiranci pa se pojavi 
Finska Nokia, katero je omenilo sedem anketirancev (to predstavlja 4,67 odstotka 
udeležencev ankete). To�nejši podatki pa so prikazani v spodnji tabeli (Preglednica 1). 
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Preglednica 1: Najve�krat omenjene katerekoli tuje blagovne znamke 

Blagovna znamka Število anketirancev, ki so 
jo omenili 

Odstotek 

Nike 17 11,33 
Coca cola 16 10,67 
Nokia 7 4,67 
Adidas 6 4 
Sony 5 3,33 
Apple 5 3,33 
Milka 3 2 
BMW 3 2 
Bosch 3 2 
Barilla 2 1,33 
Fiat 2 1,33 
D&G 2 1,33 
Google 2 1,33 
Levis 2 1,33 
Mura 2 1,33 

Anketiranci pa so omenili tudi blagovne znamke, kot so: 

S. Oliver, Cocta, Persil, Ariel, Spar, Espirit, Bata, Hugo Boss, Berschka, Microsoft, Opel, 
H&M, Nestle, Triglav zavarovalnica, Pepe Jeans, Benetton, Orbit, Fishbone, Bigg-R, Peko, 
HP, Linux, Acer, Mercator, Nivea, Union, Zara, O´Neill, Ipanema, Ferrero, Toshiba, Carrera, 
LG, Audi, Toyota, Huawei, Fructal, Old Spice, Mobitel, Ducati, Bacardi, HTC, Seeberger, 
Pepsi, Motorola, Burago, Gorenje, Maisto, Dell, Pioneer, Jeep, Yamaha, Monster, Red Bull, 
Julius Meinl, Bruno Banani, Philips, Fa. 

Drugo vprašanje pa se je nanašalo na vse blagovne znamke, ki se ukvarjajo s športnimi 
obla�ili, obutvijo in opremo. Torej je to vprašanje zahtevalo bolj specifi�en odgovor in bilo je 
tudi pri�akovati, da bo nekaj manjši razpon odgovorov, kar se je tudi pokazalo za resni�no. 
Anketiranci so namre� navedli 35 razli�nih blagovnih znamk (tudi pri tem vprašanju pa se je 
navodilo glasilo, da naj navedejo vsaj eno blagovno znamko, katere se spomnijo, lahko pa so 
torej navedli tudi ve� blagovnih znamk, katerih so se spomnili, vendar pa se je tudi tokrat 
najve� anketirancev odlo�ilo, da so odgovorili le z eno blagovno znamko, katere so se najprej 
spomnili).  

Tokrat je bila najve�krat omenjena blagovna znamka Adidas, saj jo je omenila skoraj tretjina 
vseh anketirancev, to�neje 31,33 odstotka vseh anketirancev, kar pomeni, da se je te blagovne 
znamke spomnilo 47 ljudi, ki so sodelovali v anketi. Na drugem mestu se je pojavila blagovna 
znamka Nike, katero je omenilo 28,67 odstotka vprašanih, kar pa pomeni, da se je na to 
blagovno znamko spomnilo 43 vseh anketirancev. Vse preostale blagovne znamke pa so bile 
omenjene dosti manjkrat. Sicer pa je na tretjem mestu pristala blagovna znamka Puma, na 
naslednjih dveh pa sta se pojavili slovenski blagovni znamki, Alpina in Elan. To�nejši pregled 
pa je razviden v spodnji tabeli (Preglednica 2). 
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Preglednica 2: Najve�krat omenjene blagovne znamke s športnimi izdelki 

Blagovna znamka Število anketirancev, ki so 
jo omenili 

Odstotek 

Adidas 47 31,33 
Nike 43 28,67 
Puma 13 8,67 
Alpina 9 6 
Elan 6 4 
Reebok 5 3,33 
Lotto 5 3,33 
Mckinley 3 2 
Filla 3 2 
Joma 3 2 
Kilimanjaro 3 2 
Salomon 3 2 
Umbro 2 1,33 
Walkmaxx 2 1,33 
Kappa 2 1,33 

Anketiranci pa so omenili še nekatere druge blagovne znamke, in sicer: 

Merrell, Minuzo, Skinny, Maya Maya, Kevlar, Hervis, AND by Andraž, Intersport, Converse, 
Brooks, Hummel, Teva, New Balance, Skechers, Vans, Kempa, Ecco, Champion, Colmar, 
Killtech.  

S tretjim vprašanjem smo želeli pridobiti podatke še o slovenskih blagovnih znamkah. 
Anketirance smo spraševali katere doma�e blagovne znamke se spomnijo (tudi tukaj smo 
spraševali po katerihkoli blagovnih znamkah, katerih se spomnijo, torej so lahko anketiranci 
navedli blagovno znamko iz katerekoli panoge). Anketiranci pa so v tem primeru navedli 58 
razli�nih blagovnih znamk in tudi tokrat so lahko navajali ve� kot eno blagovno znamko 
(navodilo je namre� bilo, da naj navedejo vsaj eno blagovno znamko, katere se spomnijo). 

Blagovna znamka, katere so se najve�krat spomnili anketiranci, je Gorenje, kar je odgovorilo 
kar 21 udeležencev ankete in predstavlja 14 odstotkov vseh anketirancev. Na drugem mestu 
se je pojavil Mercator, katerega se je spomnilo to�no deset odstotkov, kar pomeni, da ga je 
omenilo 15 udeležencev raziskave. Ve�krat, kot desetkrat pa sta bili omenjeni blagovni 
znamki Mura in Tuš, saj je bila prva omenjena s strani 13 anketirancev (to pomeni 8,67 
odstotka), slednja pa s strani 11 anketirancev (kar predstavlja 7,33 odstotka). To�nejši podatki 
so navedeni v spodnji tabeli (Preglednica 3). 
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Preglednica 3: Najbolj pogosto omenjene slovenske blagovne znamke 

Blagovna znamka Število anketirancev, ki so 
jo omenili 

Odstotek 

Gorenje 21 14 
Mercator 15 10 
Mura 13 8,67 
Tuš 11 7,33 
Zala 10 6,67 
Elan 9 6 
Afrodita 7 4,67 
Lisca 6 4 
Gorenjka 6 4 
Pivovarna Union 5 3,33 
Radenska 5 3,33 
Alpina 5 3,33 
Pivovarna Laško 4 2,67 
Barcaffe 4 2,67 
Ljubljanske mlekarne 3 2 

Anketiranci pa so omenili tudi še slede�e blagovne znamke: 

Peko, Frupi, Natureta, Mobitel, Mlinotest, Costella, Fructal, Unior, Žito, Cocta, Droga, Beti, 
Polzela, Marja, Klasje, Argeta, Nancy, Siol, Paloma, Akrapovi�, Iskra, Etol, Pipistrel, 
Slovenijales, 1001 cvet, Medex, Zlatarna Celje, Oda, Toper, Rašica, MDK, Maestro, 
Steklarna Rogaška, olja Gea, Dormeo, Son�ek, Planica sladoled, Amis, Zavarovalnica 
Triglav, Frutek, NLB, Pro Plus, Lekadol. 

Pri �etrtem vprašanju pa smo ljudi spraševali o slovenskih blagovnih znamkah, ki se ukvarjajo 
z distribucijo športnih obla�il, obutve in opreme. Anketirance smo torej vprašali katere 
doma�e blagovne znamke, ki se ukvarja z artikli, ki so povezani s športom in rekreacijo. Prav 
pri teh blagovnih znamkah pa je bilo omenjenih najmanj razli�nih blagovnih znamk, saj so 
anketiranci navedli 13 razli�nih podjetij oziroma blagovnih znamk. Tudi v tem primeru so 
ljudje oziroma anketiranci imeli priložnost, da navedejo ve�, kot eno blagovno znamko 
(navodilo se je namre� glasilo, da naj navedejo vsaj eno blagovno znamko), vendar pa so se 
ve�inoma odlo�ali, da navedejo le eno blagovno znamko, katere so se najprej spomnili. Dva 
anketiranca pa sta imela celo težave pri tem vprašanju, saj se nista spomnila na prav nobeno 
slovensko blagovno znamko, ki bi se ukvarjala s prodajo in distribucijo športnih obla�il, 
obutve in opreme.  

Najve� ljudi se je spomnilo na blagovno znamko Elan, saj jo je omenilo ve� kot tretjina vseh 
anketirancev, kar je nekako bilo tudi pri�akovano, ker je dejansko ena najbolj poznanih 
slovenskih blagovnih znamk, poleg tega pa se pojavlja tudi pri skoraj vseh zimskih športih, 
kjer je sponzor športnikov in razli�nih ekip, ki že zelo dolgo uporabljajo to blagovno znamko, 
kot svoj zaš�itni znak. Za to blagovno znamko se je odlo�ilo 53 ljudi, kar predstavlja 35,33 
odstotka. Zelo velikokrat pa je bila omenjena tudi blagovna znamka Alpina, katero je omenilo 
39 anketirancev, kar pomeni 26 odstotkov vseh vprašanih, ki so se odzvali na vprašalnik 
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oziroma so bili udeleženi v raziskavi. Ve�krat kot tridesetkrat je bila omenjena le še ena 
blagovna znamka, ki se ukvarja z distribucijo športnih obla�il, obutve in opreme. Sicer pa gre 
za blagovno znamko Toper, ki je bila omenjena s strani 22 odstotkov anketirancev, kar 
pomeni, da se je zanjo odlo�ilo 33 anketirancev. Vse ostale blagovne znamke so bile 
omenjene manjkrat, kar pa je bolj razvidno v spodnji tabeli (Preglednica 4). 

Preglednica 4: Najbolj pogosto omenjene doma�e blagovne znamke s športnimi izdelki 

Blagovna znamka Število anketirancev, ki so 
jo omenili 

Odstotek 

Elan 53 35,33 
Alpina 39 26 
Toper 33 22 
Planika 16 10,67 
Mura 6 4 
Labod 4 2,67 
Ness 3 2 
AND by Andraž 3 2 
Maya Maya 2 1,33 
Tomas Sport 2 1,33 
Cesar Sport 2 1,33 
Peko 2 1,33 
Mana 1 0,67 

Naslednje vprašanje se je nanašalo na priljubljenost oziroma izbiro blagovnih znamk. S tem 
vprašanjem smo namre� želeli izvedeti ali anketiranci najpogosteje kupujejo športna obla�ila 
in opremo blagovnih znamk. Anketiranci so tukaj bili dokaj neodlo�ni, saj je bil odgovor 
dokaj izena�en, vendar pa se je nekaj ve� ljudi, ki so odgovarjali na anketo, odlo�ilo za nakup 
blagovne znamke, kar je razvidno iz spodnje slike (Slika 5). 

Slika 5: Ali najbolj pogosto kupujete priznane blagovne znamke?
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Pri naslednjem vprašanju pa nas je zanimalo
priljubljena, vendar pa smo jim tokrat dali izbiro 
katerem so ozna�ili, da jim je vše
je slu�ajno ljubša blagovna znamka, ki med temi petimi ni navedena. Zarad
izbrali blagovne znamke, ki so del diplomske naloge
Najve�krat so se anketiranci odlo
predstavlja 28,67 odstotka anketirancev. Od slovenskih
omenjen Elan, katerega je omenilo 20 ljudi, kar pre
podrobnejši podatki so navedeni v spodnji tabeli
(Slika 6).  

Preglednica 5: Športna obla�

Adidas 
Nike 
Puma 
Elan 
Alpina 
Drugo 

Anketiranci so pod drugo odgovarjali slede

# Reebok (5), Joma (3)
(2), Planika (2), Luhta 

Slika 6
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Pri naslednjem vprašanju pa nas je zanimalo, katera blagovna znamka je med ljudmi najbolj 
priljubljena, vendar pa smo jim tokrat dali izbiro petih blagovnih znamk in šesti odgovor, pri 

ili, da jim je vše� druga blagovna znamka, nato pa so navedli katera, 
govna znamka, ki med temi petimi ni navedena. Zarad

ne znamke, ki so del diplomske naloge in ne katerih drugih blagovnih znamk. 
krat so se anketiranci odlo�ili za Adidas, katerega je omenilo 43 ljudi, kar pa 

8,67 odstotka anketirancev. Od slovenskih blagovnih znamk
omenjen Elan, katerega je omenilo 20 ljudi, kar predstavlja 13,33 odstotka. To
podrobnejši podatki so navedeni v spodnji tabeli (Preglednica 5), prikaz pa v spodnji sliki 

Športna obla�ila in obutev katere blagovne znamke, bi najraje iz

Število Odstotek
43 28,67 
30 20  
12 8  
20 13,33  
16 10,67 
27 18  

drugo odgovarjali slede�e (v oklepaju je število ljudi):

Joma (3), Toper (3), Kilimanjaro (3), Walkmaxx (2)
Luhta (1), Salomon (1), Mckinley (1), Mizuno (1).

6: Izbira blagovne znamke anketirancev 
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katera blagovna znamka je med ljudmi najbolj 
petih blagovnih znamk in šesti odgovor, pri 

 druga blagovna znamka, nato pa so navedli katera, �e jim 
govna znamka, ki med temi petimi ni navedena. Zaradi raziskave smo 

in ne katerih drugih blagovnih znamk. 
je omenilo 43 ljudi, kar pa 

blagovnih znamk pa je ve�krat 
dstavlja 13,33 odstotka. To�nejši in 

(Preglednica 5), prikaz pa v spodnji sliki 

ila in obutev katere blagovne znamke, bi najraje izbrali?

Walkmaxx (2), Lotto (2), Filla 
(1), Salomon (1), Mckinley (1), Mizuno (1).
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Pri naslednjem vprašanju pa nas je zanimalo kaj je ljudem najbolj pomembno p

blagovnih znamk oziroma športnih obla

ali je ljudem najbolj pomembna cena artikla, ime bl

artikla, lastne izkušnje ali izkušnje prijateljev in znancev. 

bi izbrali drugo in dopisali, kaj bi bilo najbolj p

opreme, vendar pa se nih�e ni odlo

zapisa.  

Po raziskavi anketiranja lahko ugotovimo, da je naj

izbralo 28,67 odstotka anketirancev, kar pomeni, da

je za takšno izbiro pomembno tudi to, 

krizo, ki je prizadela ve�ino ljudi po svetu in je brez dvoma vplivala na raz

so postali dosti bolj odgovorni in ve

vedno zelo pomembna kakovost izdelkov, za katero se je od

anketirancev, torej se je za kakovost odlo

je dokaj pomembno tudi kakšne izkušnje so imeli z d

17,33 odstotka odlo�ilo, da jim je najbolj pomembno kakšne so njihove, 

izdelki športnih obla�il, obutve in opreme. Preostal tri odlo

odgovorov, saj so bili zastopani v manj, kot 15

spodnjega grafikona oziroma slike

Slika 7: Kaj je najbolj pomembno pri izbiri izdelkov blago

V naslednjem vprašanju (Slika 8)
Anketirance smo spraševali, �e so pripravljeni za slovensko blagovno znamko pla
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pa nas je zanimalo kaj je ljudem najbolj pomembno p

blagovnih znamk oziroma športnih obla�il, obutve in opreme na sploh. Zanimalo nas je tore

ali je ljudem najbolj pomembna cena artikla, ime blagovne znamke, kakovost artikla, udobje 

stne izkušnje ali izkušnje prijateljev in znancev. Obstajala je sicer tudi možnost, da 

bi izbrali drugo in dopisali, kaj bi bilo najbolj pomembno pri izbiri športnih obla

�e ni odlo�il za takšno možnost, zato je tudi nismo vklju

Po raziskavi anketiranja lahko ugotovimo, da je najbolj pomembna cena izdelka, katero je 

izbralo 28,67 odstotka anketirancev, kar pomeni, da se je zanjo odlo�ilo 43 ljudi. Verjetno pa 

je za takšno izbiro pomembno tudi to, da je država v slabi situaciji in da smo prestali k

ino ljudi po svetu in je brez dvoma vplivala na raz

so postali dosti bolj odgovorni in ve� razmišljajo o tem kaj bodo storili. Kljub temu pa 

zelo pomembna kakovost izdelkov, za katero se je odlo�ilo 22,67 

se je za kakovost odlo�ilo 34 ljudi, ki so odgovarjali na anketo. Za ljudi

je dokaj pomembno tudi kakšne izkušnje so imeli z dolo�eno blagovno znamko, saj se 

ilo, da jim je najbolj pomembno kakšne so njihove, 

il, obutve in opreme. Preostal tri odlo�itve so dobile ob

odgovorov, saj so bili zastopani v manj, kot 15 odstotkih, kar pa je dejansko razvidno tudi iz 

spodnjega grafikona oziroma slike (Slika 7). 

: Kaj je najbolj pomembno pri izbiri izdelkov blagovne znamke?

V naslednjem vprašanju (Slika 8) smo poizvedovali o blagovnih znamkam in njihovi izbiri. 
spraševali, �e so pripravljeni za slovensko blagovno znamko pla
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pa nas je zanimalo kaj je ljudem najbolj pomembno pri izbiri 

il, obutve in opreme na sploh. Zanimalo nas je torej, 

agovne znamke, kakovost artikla, udobje 

Obstajala je sicer tudi možnost, da 

omembno pri izbiri športnih obla�il, obutve in 

ismo vklju�ili v ta del 

bolj pomembna cena izdelka, katero je 

ilo 43 ljudi. Verjetno pa 

da je država v slabi situaciji in da smo prestali kar hudo 

ino ljudi po svetu in je brez dvoma vplivala na razmišljanje ljudi, ki 

 razmišljajo o tem kaj bodo storili. Kljub temu pa je še 

�ilo 22,67 odstotkov 

ilo 34 ljudi, ki so odgovarjali na anketo. Za ljudi pa 

eno blagovno znamko, saj se je 

ilo, da jim je najbolj pomembno kakšne so njihove, lastne izkušnje z 

itve so dobile ob�utno manj 

sko razvidno tudi iz 

: Kaj je najbolj pomembno pri izbiri izdelkov blagovne znamke?

znamkam in njihovi izbiri. 
e so pripravljeni za slovensko blagovno znamko pla�ati nekaj 
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ve�, kot pa za vse ostale oziroma za tuje blagovne znamke športnih obla�il, obutve in opreme. 
Na žalost pa se je ve�ina ljudi odlo�ila, da ni pripravljena za slovensko blagovno znamko 
pla�ati ve�jega zneska, kar je tudi prikazano na spodnji sliki (Slika 8). 

Slika 8: Ali ste pripravljeni za slovensko blagovno znamko pla�ati ve�? 

Pri naslednjem vprašanju smo želeli ugotoviti katere artikle ljudje kupujejo (torej katera 
športna obla�ila, obutev in opremo kupujejo). Na izbiro so imeli športno obutev, trenerko, 
športno majico, športne komplete, zimsko opremo. Možnost  pa je bila tudi, da so se odlo�ili 
za drugo, �e kupujejo kaj takšnega, kar ni bilo navedeno med možnostmi za nakup artiklov, ki 
se uporabljajo za šport in prosti �as. Pri tem odgovoru se ljudje niso potrebovali odlo�iti samo 
za eden odgovor, temve� so se lahko odlo�ili za ve� odgovorov, dejansko tudi za vse, �e bi 
kupovali prav vse artikle, ki so bili navedeni. Najve� ljudi je odgovorilo, da kupujejo športno 
obutev, za kar se je opredelilo 69,33 odstotka anketirancev, kar pomeni, da 104 vprašani 
kupujejo ta artikel. Vsi ostali artikli pa so dosti slabše zastopani s strani anketirancev, saj 
imajo vsi manj kot 50 odstotno zastopanost, kar je razvidno iz spodje slike (Slika 9). 

Anketiranci so pod drugo odgovarjali slede�e (v oklepaju je število ljudi, ki so tako 
odgovorili): 

# Obla�ila za službo (1) 
# Pohodniška obutev (8) 
# Oprema za planinarjenje (2) 
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S predzadnjim vprašanjem v anketi, smo želeli izved
anketiranci za nakup blagovnih znamk oziroma artikl
odgovorilo, da porabijo oziroma zapravijo od 20 do 50 evrov mese
obla�il, obutve in opreme. Za ta odgovor se je namre
predstavlja 36,67 odstotka ljudi, ki so bili pripra
ljudi se je odlo�il za odgovor do 20 evrov, saj je bilo takšnih 32 odst
pomeni, da je tako odgovorilo 48 anketirancev. Dese
tudi, da sploh ne kupujejo blagovnih znamk športnih
analize tega vprašanja prikazuje spodnja slika

Slika 10: Povpre�ni mese�
obla�il, obutve in opreme blagovnih znamk.
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Slika 9: Izbira izdelkov 

S predzadnjim vprašanjem v anketi, smo želeli izvedeti koliko denarja v povpre
anketiranci za nakup blagovnih znamk oziroma artikle blagovnih znamk. Najve

porabijo oziroma zapravijo od 20 do 50 evrov mese�no za nakup športnih 
il, obutve in opreme. Za ta odgovor se je namre� odlo�ilo 55 anketirancev, kar 

predstavlja 36,67 odstotka ljudi, ki so bili pripravljeni odgovoriti na vprašalnik. Velik delež 
za odgovor do 20 evrov, saj je bilo takšnih 32 odstotkov

pomeni, da je tako odgovorilo 48 anketirancev. Deset odstotkov anketirancev pa je odgovorilo 
tudi, da sploh ne kupujejo blagovnih znamk športnih obla�il, obutve in oprem
analize tega vprašanja prikazuje spodnja slika (Slika 10).  

ni mese�ni znesek, ki ga anketiranci porabijo za nakup špor
�il, obutve in opreme blagovnih znamk.
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V zadnjem vprašanju smo želeli ugotoviti, koliko denarja oziroma kolikšen delež denarja, ki 
ga ljudje porabijo za nakup blagovnih znamk, namenijo za nakup športnih obla�il, obutve in 
opreme slovenskih blagovnih znamk. S tem vprašanjem smo namre� želeli izvedeti, kako so 
doma�e blagovne znamke cenjene pri Slovencih in Slovenkah. Na to vprašanje pa so 
odgovarjali le tisti, ki pri predzadnjem vprašanju niso odgovorili, da sploh ne kupujejo 
nobenih blagovnih znamk.  

Najve� ljudi, ki kupuje športno obutev, obla�ila in opremo blagovnih znamk, nameni za 
doma�e blagovne znamke od �etrtine do polovice vsega zneska, saj je tako odgovorilo nekaj 
ve� kot tretjina tistih, ki kupujejo blagovne znamke (slednjih je namre� bilo 135), to�neje pa 
35,55 odstotka anketirancev, kar pomeni, da je tako odgovorilo 48 ljudi. Veliko pa se jih je 
tudi odlo�ilo oziroma jih je odgovorilo, da za slovenske blagovne znamke porabijo le do 
�etrtine porabljenega zneska za nakup blagovnih znamk športnih obla�il, obutve in opreme. 
Tako je odgovorilo 43 vprašanih, kar predstavlja 31,85 % vseh anketirancev. Nekaj manj, kot 
�etrtina vseh vprašanih pa je odgovorilo, da porabijo ve� kot polovico zneska za nakup 
slovenskih blagovnih znamk športnih obla�il, obutve in opreme, to�neje jih je tako odgovorilo 
24,45 odstotka anketiranih, kar pomeni, da se jih je za to možnost odlo�ilo 33. Najmanj pa se 
jih je na žalost odlo�ilo za zadnjo možnost, in sicer, da kupujejo izklju�no slovenske blagovne 
znamke športnih obla�il, obutve in opreme. Takšen odgovor jih je namre� podalo le 11, kar 
predstavlja samo 8,15 odstotka vseh anketirancev, ki so pri prejšnjem vprašanju odgovorili, 
da porabijo dolo�eno vsoto (oziroma razpon denarnih sredstev, ki je bil podan). Prikaz 
podatkov je podan s spodnjo sliko (Slika 11). 

Slika 11: Kolikšen delež zapravljenega denarja namenite za slovenske blagovne 
znamke? 
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5 UGOTOVITVE IN PREVERJANJE HIPOTEZ 

H1: - Trženje blagovnih znamk v tujini je lažje, kot v Sloveniji. 

Trženje ni samo lažje, temve� tudi mnogo bolj dostopno. Z enim samim oglasom namre�

lahko blagovna znamka doseže veliko ve�je število ciljnih kupcev, kot pa v Sloveniji. Gre 

namre� za podjetja iz ogromnih držav, ki imajo tudi mnogo ve�je število ljudi, zato tudi lahko 

dosežejo toliko ve�jo prodajo že na samem za�etku. Adidas je bil namre� ustanovljen v 

Nem�iji, kjer živi ve� kot 80 milijonov ljudi33, poleg tega pa mnogo pripomore tudi to, da 

nemška podjetja ve�ina dojema, kot zelo natan�na in vredna zaupanja, tako da je dosti lažje 

poslovati na drugih trgih, �e se podjetje želi širiti na druga tržiš�a. Nike pa je ustanovljen v 

Združenih državah Amerike, ki je še ve�je tržiš�e, saj tam živi že ve� kot 300 milijonov 

prebivalcev34, poleg tega pa gre tudi za najbolj uspešno državo na svetu, medtem ko imajo 

slovenska podjetja tržiš�e, ki zajema le nekaj ve� kot 2 milijona prebivalcev35, kar jim brez 

dvoma oteži delo. 

Sicer pa drži tudi, da je oglaševanje v teh velikih državah tudi dražje, sploh pa je zelo drago 

oglaševanje preko televizijskih postaj (odvisno od �asa, v katerem oglašujemo, saj je 

oglaševanje v �asu, ko je televizijski program najbolj spremljan, najdražje). To je predvsem 

posledica tega, da ima država ve� prebivalcev in posledi�no tudi ve�je število gledalcev, kot 

pa pri nas. Zato pa se tudi ta velika podjetja, kot tudi majhna podjetja, odlo�ajo za oglaševanje 

na spletu, saj je ta možnost najcenejša (najve�ja podjetja se sicer še vedno odlo�ajo za vse 

druge vrste oglaševanja, saj si kaj takšnega še vedno lahko privoš�ijo, ker imajo na razpolago 

ve�ja sredstva, kot drugi). Vedno bolj pa je tudi odvisno od tega na kateri spletni strani 

oglašujemo, saj so oglasi na priznanih spletnih straneh dosti dražji, kot pa na nepriznanih. Na 

osnovi rezultatov raziskave lahko potrdimo, da je trženje blagovne znamke v tujini lažje, �e je 

že uveljavljena, sicer pa so stroški višji kot pri nas. 

H2: - Tuje blagovne znamke si lahko zagotovijo nižjo ceno, kot Slovenske. 

To je po mojem mnenju posledica tega, ker je njihova proizvodnja mnogo bolj masivna, kot 

pa proizvodnja slovenskih blagovnih znamk na sploh, še toliko bolj pa blagovnih znamk, ki 

proizvajajo športna obla�ila, obutev in opremo. Ker je torej povpraševanje ve�je, si lahko 

podjetja, ki ponujajo te tuje blagovne znamke, privoš�ijo nižje stroške proizvodnje. Je pa sicer 

tudi res, da ve�ina teh blagovnih znamk proizvaja svoje izdelke v manj razvitem delu sveta, 

kjer lahko poskrbijo tudi za nižje stroške delovne sile in tudi pridobijo cenejši material za 
���������������������������������������� �������������������
33 To�neje 82.438.000 prebivalcev po oceni iz leta 2005. 
34 To�neje 301.693.000 prebivalcev po oceni iz leta 2012.
35 To�neje 2.058.355 prebivalcev po oceni iz leta 2012.�
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proizvodnjo svojih artiklov, vendar pa v�asih tudi na ra�un kakovosti izdelkov. Kar pa se ti�e 

kakovosti so doma�i proizvajalci brez dvoma v ospredju, saj izdelujejo kakovostne izdelke, ki 

so izdelani iz najboljših možnih materialov, kar pa jim na nek na�in tudi dvigne ceno, poleg 

tega pa je proizvodnja slovenskih blagovnih znamk dosti manjša, zato so stroški36 njihove 

proizvodnje nekoliko višji, kot v tujini. Res je sicer, da je tudi v manj razvitih državah vedno 

bolj pomembna kvaliteta, poleg tega pa morajo podjetja vedno bolj skrbeti za u�enje kadrov v 

teh državah, zato tudi tam že cenijo kvaliteto in kljub nizkim cenam, proizvajajo dokaj 

kvalitetno.  

  

V zadnjem �asu pa tudi naša podjetja selijo svoje obrate v tujino, kjer želijo proizvajati po 

nižjih cenah. Odlo�ajo pa se predvsem za proizvodnjo v državah bivše republike Jugoslavije 

(tako je tudi Gorenje svoj obrat preselilo v Srbijo), v države BRICS37- a (tako ima tudi 

podjetje Iskra svoj obrat v Braziliji in na Kitajskem), kot tudi drugam po svetu, vendar pa 

cene še vedno ostajajo nekoliko nižje, ker nimajo dovolj velikega tržiš�a oziroma je njihovo 

tržiš�e manjše od najve�jih internacionalnih podjetij. Najve�je blagovne znamke si lahko 

privoš�ijo nižjo ceno, tako izdelkov, kot tudi storitev, kakor slovenske blagovne znamke, 

vendar pa se morajo najprej uveljaviti, saj se sicer ob za�etkih sre�ujejo s podobnimi 

težavami, kot pri nas (razen morda, da je nekoliko manj administracije in birokracije, kot pri 

nas). Poleg tega pa imajo tuje blagovne znamke prihodke od prodaje neverjetno višje od naših 

podjetij, saj njihovi prihodki dosegajo milijarde evrov (Adidas, Nike in Puma), medtem ko 

Alpina in Elan na trgu dosežeta krepko manj kot sto milijonov evrov prihodkov (to�nejši 

podatki so navedeni v prilogah – Priloga 3 in Priloga 4). Hipotezo lahko torej potrdimo. 

H3: - Za slovensko blagovno znamko, kupci niso pripravljeni odšteti ve�, kakor za tujo. 

Domneva na vsak na�in drži, kar je razvidno tudi iz grafa (Slika 8), saj je za doma�o 

blagovno znamko pripravljeno pla�ati ve� le slaba tretjina ljudi. To je sicer tudi posledica 

krize, ki je zajela našo državo v nekaj ve�ji meri, kot pa ostale podobne države38 in je dosegla, 

da so ljudje dosti bolj previdni in premislijo, preden zapravijo kakšen evro ve� za proizvod, ki 

je sicer bolj kvaliteten, vendar pa tudi dražji, kar ima nekoliko ve�ji pomen, kar je razvidno iz 

grafa (Slika 7), kjer smo ugotovili, da je anketirancem najbolj pomembna cena in ne 

kakovost. 

���������������������������������������� �������������������
36 Sploh pa so višji fiksni stroški, ki ostajajo nespremenljivi, ne glede na koli�ino proizvodnje in so 
dejansko na nek na�in neizkoriš�eni, saj bi ostali isti tudi ob proizvodnji mnogo ve�je koli�ine 
izdelkov, medtem ko so variabilni stroški tako odvisni od koli�ine proizvodnje in nimajo posebnega 
vpliva.  
37  BRICS – združenje najhitreje rasto�ih držav sveta (Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in Južna 
Afrika). 
38 S podobnimi državami mislim na razvite države v Evropi, saj lahko trdimo, da se je Slovenija po 
ob�utenju krize v EU uvrstila takoj za štirimi državami, ki so najbolj ob�utile krizo, in sicer so to 
Gr�ija, Irska, Portugalska in Španija. 
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Ljudje torej dajejo nekoliko višji pomen ceni, kot pa kakovosti izdelka, ki ga kupujejo, zato 

tudi niso pripravljeni pla�ati višje cene za slovenske blagovne znamke športnih obla�il, 

obutve in opreme. Lahko re�emo, da v današnjem �asu kupci želijo najti �im višjo kakovost 

izdelka, po �im nižji ceni in jim tudi ni toliko pomembno, �e so izdelki narejeni doma ali v 

tujini in iz doma�ih ali tujih surovin. To pa je dejansko že posledica tega, da tudi doma�a 

podjetja proizvodnjo selijo v tujino in proizvajajo tudi s tujimi, cenejšimi surovinami, medtem 

ko se doma�e surovine izvažajo. Zato si verjetno ljudje tudi mislijo, da ni pomembno, �e 

kupijo doma�o ali tujo blagovno znamko, saj bo tako ali druga�e imela pridih tujega. V 

zadnjem �asu je sicer vedno bolj pomembno, da so artikli doma�e proizvodnje, kar je 

razvidno tudi v tujih trgovskih centrih (tudi Hofer namre� dobavlja od slovenskih kmetov in 

ostalih dobaviteljev, kar vedno bolj oglašujejo tudi v televizijskih oglasih), ki uporabljajo tudi 

doma�e dobavitelje in oglašujejo slovenske proizvode. Hipoteza torej drži. 

H4: - Ve� ljudi se odlo�i za tujo blagovno znamko, kot pa za doma�o. 

 Tudi to hipotezo lahko potrdim s pomo�jo vprašanja iz ankete, saj so se ljudje dosti ve�

odlo�ili za tuje blagovne znamke, kot pa za doma�e. Graf (Slika 6) prikazuje katero blagovno 

znamko bi izbrali anketiranci ob dani izbiri in na žalost je res tako, da se jih je ob�utno ve�

odlo�ilo za športna obla�ila, obutev in opremo tujih blagovnih znamk, kar je o�iten znak tega, 

da je nekaj narobe na tržiš�u naših blagovnih znamk in da bi bilo potrebno storiti nekaj 

ob�utnih sprememb, da bi izboljšali položaj v tej situaciji, ki ni prav ni� zavidljiva.  

Brez dvoma sicer podjetji Elan (na podro�ju smu�arske opreme) in Alpina (na podro�ju 

smu�arske opreme – predvsem pa opreme za tek na smu�eh), nimata prave konkurence pri 

izbiri dolo�enih artiklov in bi morda moral v anketnem vprašalniku razslojiti še na dolo�ene 

artikle, saj verjamem, da bi tisti, ki uporabljajo smu�arsko opremo oziroma na sploh smu�ajo, 

izbrali enega od teh dveh proizvajalcev, vendar pa na splošno se je treba zavedati, da se 

mnogo ve� denarja porabi za športna obla�ila in obutev, kot pa za samo opremo, ker veliko 

ve� ljudi uporablja športna obla�ila in obutev tudi za prosti �as (lahko dejansko re�emo, da 

ve�ina ljudi v dolo�enem delu dneva oble�e trenerko ali kakšno drugo športno obla�ilo, �e ne 

druga�e, pa vsaj doma), medtem ko športno opremo uporablja dosti manj ljudi, pa še to samo 

v �asu sezone (smu�arsko opremo torej uporabljajo samo pozimi, razen bogatejših, ki se 

lahko odpravijo na ledenike tudi v drugih letnih �asih) in zato se za takšno opremo zapravi 

dosti manj denarja. 

H5: - Manj, kot petina (20 odstotkov) anketirancev kupuje izklju�no športna obla�ila, obutev 

in opremo slovenskih blagovnih znamk. 

Trditev oziroma hipoteza popolnoma drži, saj se je celo manj, kakor deset odstotkov 

anketirancev (to�neje le 8,95 odstotka anketirancev). To pomeni, da le 11 anketirancev od 
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skupno 150 kupuje slovenske blagovne znamke s športnimi artikli, kar je na nek na�in kar 

strah vzbujajo�e, saj smo pri�akovali vsaj nekaj odstotkov višjo pripadnost doma�im 

blagovnim znamkam. To je sicer lahko tudi posledica pove�ane brezposelnosti39 v naši državi, 

ki je naraš�ala vse od leta 2008, saj se je konec tega leta pojavila finan�na kriza40. 

Morda je to znak, da bi bile potrebne ob�utne spremembe med slovenskimi proizvajalci, ki bi 

brez dvoma morali poskušati storiti nekaj, da bi znižali svoje cene, ki so po mnenju ljudi 

previsoke, da bi si jih lahko privoš�ili, saj verjamejo, da je dosti bolje oziroma bolj 

odgovorno, �e denar porabijo za kaj drugega, kar dejansko bolj potrebujejo. Nekatere 

slovenske blagovne znamke pa zaradi takšnega razmišljanja doma�inov dosegajo ve�ji uspeh 

v tujini, kot doma in se tudi vedno bolj osredoto�ajo na tuje tržiš�e, kar pa lahko privede do 

bega možganov, selitve tehnologije in veliko izgubo na sploh. 

H6: - Izmed slovenskih blagovnih znamk športnih obla�il, obutve in opreme, ljudje najbolj 

zaupajo blagovni znamki Elan. 

Brez dvoma je ve�krat v anketi bila omenjena blagovna znamka Elan, saj jo je že pri 2. b41

vprašanju raziskave ankete omenilo nekaj ve�, kot pa blagovno znamko Alpina. Blagovno 

znamko Elan je namre� omenilo kar 35,33 odstotka anketirancev, kar pomeni, da se je zanjo 

odlo�ilo kar 53 vseh anketiranih. Medtem pa je tudi blagovno znamko Alpina omenilo kar 

nekaj ljudi, in sicer 39 anketirancev, kar predstavlja 26 odstotkov vseh, ki so bili pripravljeni 

odgovarjati na anketni vprašalnik. Od slovenskih blagovnih znamk s športnimi obla�ili, 

obutvijo in opremo, ki so bile še ob�utneje omenjene med anketiranci, sta bili le še blagovni 

znamki Toper (omenilo jo je 33 ljudi, kar predstavlja 22 odstotkov anketirancev) in Planika 

(omenilo jo je 16 ljudi, kar predstavlja 10,67 odstotka anketirancev). Vse ostale slovenske 

blagovne znamke športnih obla�il, obutve in opreme, so bili dosti manjkrat omenjeni, saj so 

dosegli ob�utno manj kot deset odstotkov omemb anketirancev. 

���������������������������������������� �������������������
39 Ljudje namre� zaradi brezposelnosti nimajo ve� dovolj sredstev niti želje, da bi se odpravili na 
smu�anje ali se udejstvovali pohodniško, zato dejansko slovenske blagovne znamke niso ve� tako 
pomembne, kot so bile pred leti in zato predvidevam, da je pred nekaj leti bil odstotek vsaj malo višji, 
vendar pa nisem našel nobenih podatkov, ki bi to domnevo potrdili, zato je tudi nisem uvrstil med 
hipoteze. 
40 Ki je vrh na trgu dela dosegla leta 2012 (januarja je namre� bilo kar 115.965 brezposelnih, a se je 
stanje do junija malce omililo in je bilo brezposelnih 105.630 brezposelnih).  
Vir: http://www.ess.gov.si/trg_dela/trg_dela_v_stevilkah/registrirana_brezposelnost
41 Katere slovenske oziroma doma�e blagovne znamke s športnimi obla�ili, obutvijo in opremo se 
najprej spomnite? 
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Poleg tega pa je tudi pri 4. vprašanju42 ve�krat omenjena blagovna znamka Elan (sicer razlika 

ni velika, saj so jo omenili le štirje anketiranci ve�) kot blagovno znamko Alpina, medtem ko 

pri tem vprašanju vse ostale slovenske blagovne znamke niso bile omenjene velikokrat, 

temve� so se pojavile v posameznih primerih. Elan je bil pri tem vprašanju omenjen v 13,33 

odstotkov, kar pomeni, da se je nanj spomnilo 20 anketirancev, medtem ko je blagovno 

znamko Alpina omenilo 16 anketirancev, kar predstavlja 10,67 odstotka vseh vprašanih. 

Lahko torej zaklju�imo, da je blagovna znamka Elan bolj zastopana pri Slovencih, ker so jo 

ve�krat omenili, kot vse ostale doma�e blagovne znamke športnih obla�il, obutve in opreme, 

saj ji o�itno bolj zaupajo in jo bolj poznajo, kot pa preostale slovenske blagovne znamke s 

športnimi artikli. Hipotezo smo na ta na�in potrdili. 

H7: Cena artikla je pomembnejša od vseh ostalih dejavnikov pri nakupu športnih obla�il, 

obutve in opreme. 

To hipotezo sem postavil tudi na podlagi razmer, v katerih trenutno živimo in niso prav ni�
prijetne, saj je finan�na kriza pustila hude posledice, še ve�je težave pa so se pojavile zaradi 
tega, ker vlada ni ukrepala in še ni izvedla potrebnih oziroma kar nujnih reform. To nas je 
torej privedlo v situacijo, ko smo prisiljeni v to, da gledamo na vsak izdatek in opravljamo 
nakupe, ki so nujni, saj si ne smemo privoš�iti dodatnih stroškov, ki bi nam lahko zmanjšali 
kupno mo�.  

Iz prikazanega grafa (Slika 7) je razvidno, da ta trditev drži, saj se je najve�ji delež 
anketirancev odlo�il, da jim je najbolj pomembna cena izdelka, s �imer se je strinjalo 28,67 
odstotka anketirancev (kar pomeni, da se je za ta odgovor odlo�ilo 43 udeležencev raziskave), 
medtem ko je kakovost tudi še vedno pomembna med kupci, saj je zasedla drugo mesto po 
pomembnosti pri izbiri izdelkov blagovnih znamk. Za kakovost se je torej odlo�ilo 22,67 
odstotka anketirancev oziroma 34 udeležencev raziskave. Vsi ostali dejavniki (lastne izkušnje, 
udobje izdelkov, priporo�ila prijateljev in znancev), pa so prejeli ob�utno manjši delež 
naklonjenosti anketirancev. Hipotezo potrdimo.   

���������������������������������������� �������������������
42 Športna obla�ila in obutev katere blagovne znamke, bi izbrali (izberite le najljubšo)? 
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6  ZAKLJU�EK 
�

Slovensko tržiš�e je zelo majhno v primerjavi z nekaterimi ostalimi tržiš�i, kjer so nastajale 
najve�je in najuspešnejše blagovne znamke na svetu (to so tržiš�a Združenih držav Amerike, 
Nem�ije in drugih zelo razvitih držav, vedno bolj pa se uveljavljajo tudi blagovne znamke iz 
Kitajske). Zaradi majhnosti našega tržiš�a pa so naše blagovne znamke manj uspešne, kot pa 
tuje, �etudi prehajajo na tuja tržiš�a, kjer pa brez dvoma nastajajo višji stroški (v osnovi je 
dosti dražji že samo transport oziroma celotna logistika do tujega tržiš�a). Poleg tega pa mora 
podjetje za prehod blagovne znamke na tuje tržiš�e, spremljati marsikateri segment tržiš�a, 
sploh pa mora slediti druga�ni zakonodaji in upoštevati tudi druga�ne želje kupcev, kar 
prinese dodatno izobraževanje o tujih tržiš�ih in izdelava raziskav, ki pa prav tako prinaša 
nove stroške, vendar pa je nujna, �e želi neko podjetje imeti konkuren�no blagovno znamko.  

Kot smo ugotovili iz raziskave, je blagovna znamka oziroma njeno ime, vedno manj 
pomembno kupcem, saj jim je vedno bolj pomembna cena izdelka, kar je brez dvoma 
posledica finan�ne krize, ki je prizadela ve�ji del sveta. Neko� sta bili najbolj pomembni 
udobje in kakovost, kar pa se je spremenilo in je dejansko posledica razmer v katerih živimo.  

Iz vsega ugotovljenega lahko trdimo, da dejansko slovenske blagovne znamke ne morajo 
dose�i takšnega uspeha, kot tuje, saj so že od vsega za�etka vlaganja vanje dosti nižja, kot pa 
v tujini. Poleg tega pa je tudi prehod na tuja tržiš�a dosti težji, kot za podjetja iz tujine, sploh 
pa iz enako govore�ih držav. Tako je podjetju iz Združenih držav Amerike dosti lažje uvrstiti 
svojo blagovno znamko na Britansko tržiš�e, kot pa slovenskemu, saj govorijo isti jezik in 
imajo torej že vsaj pri eni stvari manj dela.  

Žal pa tudi naši državljani ne zaupajo najbolj slovenskim blagovnim znamkam oziroma so 
mnenja, da so predrage, da bi si jih lahko privoš�ili. Od skupno 150 udeležencev raziskave, 
namre� le 11 anketirancev kupuje izklju�no športna obla�ila, obutev in opremo slovenskih 
blagovnih znamk. To je dejansko zelo nizka številka in pri�akovati je bilo vsaj nekaj višji 
odstotek anketirancev, ki kupujejo izklju�no slovenske blagovne znamke športnih izdelkov 
(pri�akovali smo namre� ve� kot deset odstotkov takšnih ljudi, vendar pa jih je dejansko 
manj).  

Tako velik uspeh bi torej lahko naša podjetja doživela le, �e bi imela ve�ji delež na tržiš�ih, 
na katerih že delujejo in bi se tudi širila na še nekatera druga tržiš�a, kar pa bi jim prineslo 
nove stroške in verjetno še nekaj višje cene na uveljavljenih trgih, tudi doma�em, sploh v 
primeru neuspeha. Konkurenca pa je sicer tudi zelo mo�na, zato bi bilo neverjetno težko 
prese�i najmo�nejše oziroma se z njimi kosati, sploh pa ne zato, ker so že uveljavljeni v svetu, 
medtem ko bi naša podjetja uspeh in uveljavitev morali šele dose�i.
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Priloga 1: Anketni vprašalnik 

Spoštovani! 

Sem študent Fakultete za management Koper in v sklopu diplomskega dela opravljam 
anonimno tržno raziskavo, ki mi bo pomagala pri analizi blagovnih znamk in njihovega 

trženja.  

Vljudno Vas naprošam za sodelovanje v tej raziskavi. 

Vnaprej se Vam zahvaljujem za sodelovanje! 

1. Sklop : OSEBNI PODATKI

1. Spol: a) moški b) ženski 

2. Starost: a) do 18 let 

  b) od 19 do 25 let 

  c) od 26 do 35 let 

  d) od 36 do 45 let 

  e) od 46 do 55 let 

  f) nad 55 let 

3. Skupni mese�ni dohodek gospodinjstva: 

  a) do 400 evrov 

  b) od 401 do 600 evrov 

  c) od 601 do 900 evrov 

  d) od 901 do 1200 evrov 

  e) nad 1200 evrov 

4. Zaposlitveni status: 

  a) samozaposlen 

  b) zaposlen 

  c) upokojen
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d) dijak 

  e) študent 

  f) brezposeln  

2. Sklop : RAZISKAVA

1. Katere tuje blagovne znamke se najprej spomnite (navedite vsaj eno)? 

a) katerekoli blagovne znamke  

_____________________________________________________________ 

 b) blagovne znamke s športnimi obla�ili ali opremo 

_____________________________________________________________ 

2. Katere doma�e blagovne znamke se najprej spomnite (navedite vsaj eno)? 

a) katerekoli blagovne znamke 

_____________________________________________________________ 

 b) blagovne znamke s športnimi obla�ili ali opremo 

_____________________________________________________________ 

3. Ali najpogosteje kupujete športna obla�ila in  športno opremo znane blagovne znamke? 

  a) da 

  b) ne 

4. Športna obla�ila, obutev in opremo katere blagovne znamke, bi izbrali (izberite le 
najljubšo)? 

  a) Adidas 

  b) Nike 

  c) Puma 

  d) Elan 

  e) Alpina 

  f) drugo: ______________________ 

5. Kaj je najbolj pomembno pri izbiri blagovne znamke oziroma obla�il ter obutve nasploh? 

  a) cena artiklov 

  b) ime blagovne znamke 

  c) kakovost izdelkov, ki jih ponujajo 

  d) udobje izdelkov
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e) lastne izkušnje  

  f) priporo�ila prijateljev in znancev 

  g) drugo: __________________________ 

6. Ali ste pripravljeni za slovensko blagovno znamko športnih obla�il,obutve in opreme, 
pla�ati ve�? 

  a) da 

  b) ne 

7. Katere artikle najpogosteje kupujete ( ni nujno, da je znana blagovna znamka, možnih pa je 
ve� odgovorov)? 

  a) športno obutev 

  b) trenerko 

  c) športne majice 

  d) tekaško opremo 

  e) poletne komplete (kratke hla�e in kratke majice) 

  f) zimsko opremo (smu�arsko opremo) 

  g) drugo: ________________________________ 

8. Približno koliko denarja vi osebno porabite na mesec za nakup obla�il, obutve in opreme 
blagovnih znamk? 

  a) do 20 evrov 

  b) od 20 do 50 evrov 

  c) od 50 do 100 evrov 

  d) nad 100 evrov 

  e) ne kupujem znanih blagovnih znamk 

9. Približno koliko denarja, ki ga porabite za nakup obla�il, obutev in opreme blagovnih 
znamk, namenite za nakup slovenskih blagovnih znamk? (Na to vprašanje odgovorite le, �e 
pri prejšnjem odgovoru niste odgovorili z možnostjo e). 

  a) do �etrtine zneska 

  b) od �etrtine do polovice zneska 

  c) ve� kot polovico zneska 

  d) kupujem izklju�no slovenske blagovne znamke  

Najlepša hvala za vaš dragoceni �as, ki ste ga namenili tej anketi in lep dan še naprej.
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Priloga 2: Analiza anketnega vprašalnika 

OSEBNI PODATKI 

1. SPOL 

Moški Ženske 
71 47,33 % 79 52,66 % 

2. ZAPOSLITVENI STATUS 

Status Število Odstotek 
Samozaposlen 11 7,33 
Zaposlen 38 23,33 
Upokojen 16 10,67 
Dijak 23 15,33 
Študent 41 27,33 
Brezposeln 21 14 

3. STAROST 

Starost Število Odstotek 
Do 18 let 21 14 
Od 19 do 25 let 40 26,67 
Od 26 do 35 let 34 22,66 
Od 36 do 45 let 27 18 
Od 46 do 60 let 18 12 
Nad 60 let 10 6,67 

4. MESE�NI PRIHODEK GOSPODINJSTVA 

Mese�ni prihodek 
gospodinjstva 

Število Odstotek 

Do 400 evrov 15 10 
Od 401 do 600 evrov 35 23,33 
Od 601 do 900 evrov 47 31,33 
Od 901 do 1200 evrov 32 21,33 
Nad 1200 evrov 21 14 
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RAZISKAVA 

1. Katere blagovne znamke se najprej spomnite (navedite vsaj eno)? 

a) Katerekoli blagovne znamke 
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b) Blagovne znamke s športnimi obla�ili in opremo 
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2. Katere doma�e blagovne znamke se najprej spomnite (navedite vsaj eno)? 
a) Katerekoli blagovne znamke 

7��(�*���
�������

0��*����
������!��4�*�
���������
��������

8�������� 7��(�*���
�������

0��*����
������!��4�*�
���������
��������

8��������

B�!����� 	�� ��� =�!��� �� ����

=�!4���!� ��� ��� ,������ �� ����

=�!�� �
� ���� $!(���� �� ����

1��� ��� �

� %��4<� �� ����

5���� ��� ���� ;���� �� ����

'���� �� �� &������ �� ����

$D!������ �� ���� $�!���*�/�� �� ����

.��4�� �� �� +��!�� �� ����

B�!������ �� �� '���� �� ����

&�*�*�!���
-�����

�� 


� &�����!��� �� ����

F�������� �� 


� ;��*��������� �� ����

$������ �� 


� �����4*��� �� ����

&�*�*�!���
.�����

�� 	��� =���:� �� ����



Priloga 2 

� �

7�!4�DD�� �� 	��� 5����!���)����� �� ����

.�� ��������
�����!���


� 	� 8��� �� ����

&���� 	� �

� 1���!� �� ����

?!���� 	� �

� F���4�� �� ����

%���!���� 	� �

� =6,� �� ����

=� ����� 	� �

� =����!�� �� ����

=��������� �� ���� ;�����!���
F�(�����

�� ����

)�������� �� ���� 8����B��� �� ����

?!�4���� �� ���� 6�!���� �� ����

-���!� �� ���� ;��/��� �� ����

H���� �� ���� &����4��
���������

�� ����

)�4��� �� ���� $���� �� ����

6!�(�� �� ���� 5�*�!�*����4��
1!�(��*�

�� ����

7���� �� ���� ?!����� �� ����

&������� �� ���� %.7� �� ����

&!��&���� �� ���� .������� �� ����

b) Blagovna znamka s športnimi obla�ili in opremo 
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4. Športna obla�ila, obutev in opremo katere blagovne znamke, bi izbrali (izberite le 
najljubšo)? 
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5. Kaj je najbolj pomembno pri izbiri blagovne znamke oziroma športnih obla�il, obutve in 
opreme nasploh? 

%������� ����������*���� 0��*����������!��4�*� 8��������

)�����!������ �
� 	����

+��� ��(�*���������� ��� ��

�

,���*�����������*� 
�� 		���

-�� ����������*� ��� �	�

.��������������� 	�� ��

�

&!���!�/�����!��������*����
����4�*�

�	� ��

�!�(�� �� ��

6. Ali ste pripravljeni za slovensko blagovno znamko športnih obla�il, obutve in opreme, 
pla�ati ve�? 
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8. Približno koliko denarja vi osebno porabite na mesec za nakup športnih obla�il, obutve in 
opreme znanih blagovnih znamk? 
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9. Približno koliko denarja, ki ga porabite za nakup športnih obla�il, obutve in opreme 
znanih blagovnih znamk, namenite za nakup slovenskih blagovnih znamk? (Na to 
vprašanje odgovorite le, �e pri prejšnjem odgovoru niste odgovorili z zadnjo možnostjo). 
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Priloga 3: Obravnava tujih blagovnih znamk povezanih s športom 

Predstavitev blagovne znamke Adidas 

Blagovna znamka Adidas spada v skupino Adidas Group, kamor sodita tudi blagovni znamki 

Reebok in Taylor Made – adidas Golf. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1949, ime pa je 

dobilo po svojem ustanovitelju Adolfu43 Dasslerju44.  

Poslanstvo podjetja:  

Skupina Adidas želi biti vodilna v športni industriji in v proizvodnji športnega tekstila ter 

športne obutve. Svoje blagovne znamke gradijo na strasti do športa in športnega na�ina 

življenja, kar si na vsak na�in želijo še nadaljevati in postati še bolj uspešni.  

Zavzemajo se za stalno krepitev lastnih blagovnih znamk in za izboljšanje konkuren�nega 

položaja. 

So vodstveno podjetje inovacij in oblikovanja, ki poskušajo pomagati športnikom vseh 

športnih panog, da bi bili �im hitrejši in vedno boljši s pomo�jo njihove športne opreme in 

športnega tekstila, katerega ponujajo na tržiš�u. 

Osredoto�eni so na svojega potrošnika, zato vedno izboljšujejo kakovost, videz, ob�utek in 

podobo svojih izdelkov in organizacijskih struktur, da se ujemajo ali celo presegajo 

pri�akovanja potrošnikov. 

So globalna organizacija, ki je družbeno in okoljsko odgovorna, da zajema ustvarjalnost in 

raznolikost, skrbi pa tudi za nagrajevanje svojih zaposlenih in delni�arjev. 

Blagovna znamka Adidas, je najbolj prepoznaven in dejansko kar »paradni konj« podjetja 

Adidas Group, saj se že mnoga leta udejstvuje tudi v svetu športa in eden njihovih najve�jih 

uspehov so Olimpijske igre 1996 v Atlanti, v Združenih državah Amerike. Takrat so namre�

opremili 6000 olimpijskih športnikov iz 33 razli�nih držav, ki so nastopili dokaj uspešno. 

Osvojili so namre� 220 medalj, od tega pa kar 70 zlatih. 

Podjetje pa je tudi sponzor številnih športnikov (med njimi so tudi nogometaši Kaka, David 

Villa, Lukas Podolski in Slovenci Valter Birsa, Samir Handanovi�, Tim Matavž, igralci 

tenisa, golfisti in številni košarkarji ter tudi številni drugi), kot tudi športne ekipe (med njimi 

tudi nogometna reprezentanca Anglije, odbojkarska reprezentanca Kube, številni nogometni 

klubi po svetu, kot tudi atletska reprezentanca Združenih držav Amerike in številni drugi). 

Neto prodaja blagovne znamke Adidas je leta 2011 znašala 9867 milijonov evrov, medtem ko 

tržna kapitalizacija konec istega leta znaša 10.515 milijonov evrov.45

���������������������������������������� �������������������
43 Po imenu je nastala predpona Adi v imenu blagovne znamke 
44 Po priimku je nastala predpona das v imenu blagovne znamke 
��
�Povzeto po http://en.wikipedia.org/wiki/Adidas�
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 Predstavitev blagovne znamke Nike 

Nike je nastal leta 1972, in sicer sta ga ustanovila dva revolucionarja Bill Bowerman in Phil 

Knight. Nike je nastal v Združenih državah Amerike in je najprej proizvajal in prodajal samo 

na tem tržiš�u. So pa na za�etku proizvajali le športno obutev in ni�esar drugega, do danes pa 

so postali eno najbolj pomembnih mednarodnih podjetij, ki proizvaja športno obutev, obla�ila 

in ostalo športno opremo. 

Cilj podjetja Nike je, da bi bili še naprej tako inovativni, kot so bili do zdaj. Želijo še naprej 

pomagati športnikom iz vseh športnih podro�ij, da najbolje razvijejo svoj potencial in so �im 

bolj uspešni. Razvijati želijo poslovne priložnosti, ki jih lo�ijo od drugih podjetij oziroma od 

njihove konkurence in zagotoviti vrednost za svoje delni�arje. 

Moto podjetja Nike je : »�e imate telo, potem ste športnik.« 

S temi besedami želijo povedati, da njihova blagovna znamka Nike ni namenjena samo 

profesionalnim športnikom, temve� vsem ljudem, ki se radi ukvarjajo s športom, pa �etudi 

samo ob�asno ali pa so le radi športno oble�eni in se sicer ne ukvarjajo s športom. 

Podjetje Nike Inc. pa je ve�je podjetje in ne zajema zgolj blagovne znamke športne obutve, 

obla�il in druge športne opreme Nike, ki je sicer njihova najbolj prepoznavna in tudi najbolj 

donosna blagovna znamka. 

Podjetje pa je tudi eden najve�jih sponzorjev na svetu, saj financirajo številne športnike 

(hokejiste, nogometaše, košarkaše in številne druge športnike po svetu), kot tudi številne 

športne ekipe (nogometne ekipe, košarkaške in hokejske ekipe, med drugim pa tudi številne 

reprezentance, med katerimi pa je tudi Slovenska nogometna reprezentanca).46

Predstavitev blagovne znamke Puma 

Podjetje Puma je sestavljeno iz treh blagovnih znamk, in sicer: 

- Puma (je najbolj prepoznavna in najbolj donosna blagovna znamka podjetja, deluje 

pa tako v športu, kot tudi v modi. Udejstvuje pa se na podro�jih nogometa, 

motošporta, teka, golfa in jadranja. Zanje pa je zna�ilno tudi sodelovanje z 

nekaterimi priznanimi modnimi oblikovalci, kot so Alexander McQueen, Yasuhiro 

Mihara in Sergio Rossi). 

- Cobra Golf    

- Tretorn 

Moto podjetja Puma je: »Poštenost, iskrenost, pozitivnost, kreativnost.« 

Podjetje Puma pa se veliko udejstvuje na podro�ju sponzorstva, saj financirajo številne 

športnike (številne atlete, med njimi tudi najhitrejšega �loveka na svetu Usaina Bolta, 

nogometaše in druge športnike), kot tudi ekipe (vendar pa najmanj med najve�jimi tremi

���������������������������������������� �������������������
46 Povzeto po http://en.wikipedia.org/wiki/Nike
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blagovnimi znamkami s športnimi izdelki).  

Prihodki od prodaje blagovne znamke Puma je v letu 2011 znašala 3009 milijonov evrov, 

najve�ji delež je bil v prodaji obutve, saj jim je ta segment prinesel ve� kot polovico vseh 

prihodkov.47

���������������������������������������� �������������������
47 Povzeto po http://en.wikipedia.org/wiki/Puma
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Priloga 4: Obravnava slovenskih blagovnih znamk, ki so v povezavi s športom 

Predstavitev blagovne znamke Alpina 

Alpina je razvojno naravnan proizvajalec obutve z dolgoletno in navdihujo�o tradicijo.  

Poslanstvo družbe je razvoj, proizvodnja, distribucija visoko kakovostnih proizvodov, ki 

ponujajo popolno izkušnjo gibanja, ki presega pri�akovanja strank.  

Alpina si želi postati spoštovano podjetje s svetovno priznano in poznano blagovno znamko. 

Ravno zaradi tega pa podjetje vztraja pri razvoju ustvarjalnih partnerstev z dobro 

usposobljenimi in visoko motiviranimi posamezniki in podjetji po vsem svetu. 

Vizija podjetja Alpina je postati: 

- Ena od treh vodilnih svetovnih blagovnih znamk za tek na smu�eh 

- Vodilni svetovni proizvajalec obutve za tek na smu�eh 

- Iskani partner za razvoj, prodajo in proizvodnjo obutve 

- Najboljši prodajalec modne in pohodniške obutve na zahodnem Balkanu 

- Podjetje, v katerem zaposleni vidijo priložnost za razvoj mednarodne kariere. 

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1947 (ustanovili pa so ga obrtniki iz Žirov, ki so temu 

podjetju dodali svoj pridih, saj so s svojo ustvarjalnostjo ustvarjali obutev, ki je bila zelo 

originalna). Najprej se je podjetje imenovalo Tovarna �evljev Žiri in je obsegala ve�

�evljarskih delavnic. Leta 1951 pa se tovarna preimenuje v podjetje Alpina, vendar pa najprej 

proizvajajo samo športno obutev, kar pa se spremeni naslednje leto, ko tovarna pri�ne 

izdelovati vse vrste obutve. Od tedaj se je sicer zelo veliko spremenilo, saj tehnologija z 

vsakim dnem napreduje, vendar pa je ustvarjalnost pri Alpini ostala ista, saj je izdelava še 

vedno zelo podobna, poleg tega pa je še vedno prisotno tudi ro�no delo izdelkov.  

Alpina pa se udejstvuje tako na športnem podro�ju, kot tudi na podro�ju mode. Alpina je 

namre� ugleden proizvajalec zimske športne obutve, �evlji za smu�arski tek Alpina pa so tisti, 

o katerih se ne neha govoriti. Alpina namre� proizvaja pohodniško obutev, smu�arsko obutev 

in smu�i, ter seveda tudi obutev za tek na smu�eh in ne nazadnje tudi tekaške smu�i, ki so 

zasnovane po posebnih postopkih, ki so plod dolgoletne tradicije in inovacij. 

Alpina pa se torej pojavlja tudi v svetu mode, kjer izdelujejo obutev za vse starostne skupine, 
vsa obutev pa je izdelana izklju�no v Evropi. Za boljše prileganje poskrbijo s polovi�nimi 
številkami, uporabljajo pa le najboljše možne materiale, kot so pravo usnje in volna, poleg 
tega pa sledijo tudi ergonomskim zakonitostim stopala. Alpina je prisotna na mednarodnem 
tržiš�u, predvsem pa se pojavlja v Nem�iji, Rusiji, Angliji, Franciji, Švici in v državah bivše 
Jugoslavije, najdemo pa jo tudi v drugih državah v Evropi. 
Podjetje Alpina je sponzor številnih alpskih smu�arjev (med njimi tudi Tine Maze), 
sponzorirajo pa tudi tek na smu�eh. 
�isti prihodki podjetja znašajo 51 milijonov evrov, vendar pa poslujejo z izgubo.48

���������������������������������������� �������������������
48 Povzeto po http://www.alpina.si/slo/
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Predstavitev blagovne znamke Elan

Elan je bil ustanovljen leta 1945, ustanovitelj pa je bil Rudi Finžgar. 

Skupina Elan je vodilni proizvajalec in ponudnik izdelkov za športno in aktivno preživljanje 

�asa v Sloveniji. Vsa Elanova podjetja so z inovativnim pristopom in napredno tehnologijo 

predana razvoju tehni�no in oblikovno dovršenih izdelkov. Ti nudijo kupcem s celega sveta 

užitek v športnih aktivnostih. Z zimsko dejavnostjo se Elan osredoto�a na proizvodnjo smu�i 

in snežnih desk, morska divizija proizvaja jadrnice, Elan Inventa pa je vodilna blagovna 

znamka na podro�ju opreme športnih objektov. Vsa proizvodna podjetja se nahajajo v srednji 

Evropi. Smu�i in jadrnice so narejene v Sloveniji, snežne deske pa v Avstriji. Izdelke družbe 

Elan tržijo štiri lastna podjetja v Kanadi, Nem�iji ter Avstriji, v Švici in na Japonskem, poleg 

njih pa še samostojni distributerji iz vsega sveta.49

Elan ima štiri programe: 

- Elan Skis (serija smu�i, katere proizvaja Elan za oba spola, kot tudi za najmlajše. Poleg 

tega pa Elan proizvaja tudi smu�i za profesionalni šport, torej za svetovni pokal v alpskem 

smu�anju, kot tudi smu�i za smu�arske skakalce. Njihove smu�i pa se pojavljajo tudi v 

prostem slogu smu�anja.); 

- Elan Snowboards (serija, ki je namenjena deskanju na snegu, saj vklju�uje ve� vrst desk 

na snegu in tudi vso ostalo opremo za deskanje na snegu, torej tudi obutev za ta, vedno 

bolj priljubljen šport, razli�ne nahrbtnike, tako za prenos desk, kot tudi za uporabo med 

samim deskanjem.); 

- Elan Inventa (to je ponudnik opreme za zunanje in notranje športne objekte. Opremili so 

tudi že velike dvorane, kot so Mora�a v Podgorici, Spaladium v Splitu, Arena Zagreb, 

ljubljanske Stožice, beograjska Arena, Malmö in Kristianstad na Švedskem in številne 

druge.); 

- Elan Marine (tudi ta program se lo�i na dva podprograma, in sicer na Elan Sail, kamor 

spadajo jadrnice, in Elan Power, kamor pa spadajo jahte, katere proizvaja in distribuira 

Elan. V tem programu pa se proizvajajo tudi obla�ila in obutev, ki so potrebni za jadranje 

in so dejansko tudi najbolj primerni za uporabo na jahtah.); 

Podjetje pa je tudi sponzor številnih športnikov (med njimi tudi smu�ar prostega sloga Filip 

Flisar in številni deskarji) in tudi ekipe Slovenske reprezentance alpskega smu�anja in 

smu�arjev skakalcev. 

Vsi prihodki v letu 2010 so v podjetju znašali 86 milijonov evrov50, najve�ji dobi�ek pa je 

podjetje doseglo z zimsko divizijo, ki jim je nanesla 1,7 milijona evrov dobi�ka, medtem ko 

jim je navti�na divizija prinesla 3,2 milijona evrov izgube.

���������������������������������������� �������������������
49 Povzeto po http://en.wikipedia.org/wiki/Elan_(company)
50 Vir: http://www.dnevnik.si/tiskane_izdaje/dnevnik/1042435027
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Priloga 5: Orodja tržnega komuniciranja 

  

Preglednica X: Orodja tržnega komuniciranja 

Oglaševanje Pospeševanje 

prodaje 

Odnosi z 

javnostmi 

Osebna prodaja Neposredno 

trženje 

Tiskani oglasi, 

radijski in 

televizijski 

oglasi, zunanja 

stran embalaže, 

letaki v 

embalaži, 

brošure in 

knjižice, lepaki 

in zgibanke, 

oglasne deske, 

simboli in 

logotipi 

Nagradna 

tekmovanja, 

igre, žrebanja, 

darila, vzorci, 

sejmi in 

prodajne 

razstave, 

predstavitve, 

kuponi, 

znižanja, 

zabave, vezana 

prodaja 

Tiskovna 

sporo�ila, 

govori, 

seminarji, letna 

poro�ila, 

dobrodelna 

darila, 

sponzorstvo, 

objave, glasilo 

podjetja, 

dogodki, revije 

podjetij, 

lobiranje 

Prodajne 

predstavitve, 

prodajna 

sre�anja, 

spodbujevalni 

programi, 

vzorci, sejmi in 

prodajne 

razstave 

Katalogi, 

neposredna 

pošta, trženje po 

telefonu, 

elektronska 

prodaja, 

televizijska 

prodaja 

Vir: Špan 2009, 11
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