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POVZETEK  

Živimo v svetu, kjer si življenja brez pametnih telefonov skoraj več ne predstavljamo. Splošno 

znano je dejstvo, da so v razvitejših delih sveta prav mlade generacije trenutno največji 

uporabniki pametnih telefonov. Zato lahko predpostavimo, da so ti trenutno in bodo tudi v 

prihodnosti najpomembnejši ciljni odjemalci te tehnologije. V preteklosti so se telefoni med 

seboj v glavnem razlikovali po integraciji tehnoloških inovacij, vendar pa so se te drastične 

inovacije v zadnjih nekaj letih postopoma zmanjšale. Zato so dandanes trženjske strategije v 

segmentu pametnih telefonov usmerjene predvsem v poudarjanje blagovne znamke oz. njenih 

lastnosti. V zaključni projektni nalogi smo analizirali tri vodilne blagovne znamke pametnih 

telefonov in raziskali, kako mladi zaznavajo te znamke.  

Ključne besede: blagovne znamke, zaznavanje, zaznavanje med mladimi, pozicioniranje, 

pametni telefoni. 

SUMMARY  

Currently we live in a world, where we cannot imagine life without smart phones. The well-

known fact is that the young generations are currently the largest users of smartphones. As a 

result, we can assume that they are now, and will be in the future the main consumers of this 

technology. In the past, phones differed from each other mainly in terms of the integration of 

technological innovations, but these drastic innovations have declined in the last few years. As 

a result, nowadays marketing strategies in the segment of smartphones are focused primarily 

on highlighting the brand or its properties. In the final project assignments, we analyzed three 

leading smartphone brands and explored how young people perceive these brands. 

Key words: brands, perception, perception among young people, positioning, smart phones.  
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1 UVOD  

V uvodnem delu naloge smo predstavili opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih 

izhodišč, opisali namene in cilje naloge, predstavili izbrane metode za doseganje zastavljenih 

ciljev in nazadnje predstavili predvidene predpostavke in omejitve zaključne projektne naloge. 

1.1  Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Obstoj tehnologije pametnih telefonov dandanes ni nič kaj posebnega in jo v veliki meri 

jemljemo kot nekaj samoumevnega, vendar pa ni bilo vedno tako. Tehnologija 

telekomunikacije se je pojavila v prejšnjem stoletju in se je sčasoma preobrazila iz klasičnih 

telefonov v trenutne najnaprednejše pametne telefone. Prav tako so se z razvojem tehnologije 

spremenile nakupne navade potrošnikov. Namreč še pred dvema desetletjema potrošnik ni čutil 

potrebe po nakupu pametnega telefona, danes pa težko najdemo človeka, ki te aparature ne bi 

imel. Ljudje vse pogosteje menjujemo pametne telefone, o tem priča dejstvo osupljive porasti 

njihove globalne prodaje. V letu 2010 je bilo končnim kupcem prodanih samo 296,65 milijona 

pametnih telefonov, leta 2020 pa se je številka dvignila na 1,52 milijarde, kar pomeni, da se je 

prodaja tovrstnih izdelkov v zadnjem desetletju kar petkrat povečala (Statista 2020). 

Splošno znano je dejstvo, da so v razvitejših delih sveta prav mlade generacije največji 

uporabniki pametnih telefonov. Zato lahko predpostavimo, da so ti trenutno in bodo tudi v 

prihodnosti najverjetneje najpomembnejši ciljni odjemalci te tehnologije. V preteklosti je bila 

primarna težnja nakupa predvsem integracija tehnoloških inovacij, vendar pa se je to z leti 

spremenilo, saj se prisotnost tehnoloških inovacij med posameznimi pametnimi telefoni 

trenutno bistveno ne razlikuje. Dandanes je pri nakupu odločilna prav sama blagovna znamka, 

njene lastnosti in to, kako jo kupec zaznava.  

Kot meni De Chernatony (2002, 35), so »blagovne znamke kompleksne danosti, ki se sicer 

porajajo v trženjskih načrtih, a v resnici obstajajo predvsem v glavah potrošnikov«. Tržišče 

ponuja številne blagovne znamke, kar pomeni, da je zvestoba potrošnika posamezni blagovni 

znamki zelo pomembna. Organizacije namenijo veliko sredstev in časa temu, da bi njihova 

blagovna znamka izstopala in nagovarjala specifično skupino potrošnikov. Tržniki se tega 

lotevajo z uporabo metode pozicioniranja, ki poskrbi, da je izdelek predstavljen pravim ciljnim 

kupcem. 

Zaznavanje lahko opredelimo kot postopek, s pomočjo katerega posameznik izbira, razporeja 

in si razlaga vstopajoče podatke, da bi si iz njih ustvaril smiselno podobo sveta (Kotler 1998, 

186). Človekovo zaznavanje okolja je odvisno od okolja, ki ga posameznik zaznava in od 

samega posameznika, ki to okolje zaznava (Mumel 2001, 63). Enako okolje je pri dveh ljudeh 

lahko čisto drugače dojemano, kar pa lahko prenesemo tudi na področje blagovne znamke. 

Namreč vsak potrošnik lahko enako blagovno znamko zaznava čisto drugače.   
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Vprašanje, ki si ga bomo zadali pri izdelavi zaključne projektne naloge, je, kako so tri 

obravnavane blagovne znamke različnih razredov pozicionirane in kako jih vidijo oziroma 

zaznavajo predvsem mladi potrošniki. 

1.2 Namen in cilji zaključne projektne naloge 

Primarni namen zaključne projektne naloge je analizirati obravnavane blagovne znamke in 

preveriti, kako specifična skupina potrošnikov te blagovne znamke zaznava.  

Prvi del zaključne projektne naloge je sestavljen iz teoretičnega dela, katerega cilji so predvsem: 

− preučiti razpoložljivo literaturo na tematiko blagovne znamke, pozicioniranja in 

zaznavanja,  

− opredelitev osnovnih pojmov blagovne znamke, pozicioniranja in zaznavanja,  

− predstaviti obravnavane blagovne znamke in njihove značilnosti.  

Drugi del zaključne projektne je sestavljen iz empiričnega dela. Cilj drugega dela naloge je na 

podlagi že obravnavanih osnov blagovne znamke, pozicioniranja in dejavnikov zaznavanja 

prvega dela naloge preveriti, kako specifična skupina potrošnikov zaznava obravnavane 

blagovne znamke.  

V pomoč določitvi specifičnih ciljev in lažjega oblikovanja anketnega vprašalnika smo si zadali 

hipoteze, ki so bile oblikovane na podlagi obravnavane literature. Hipoteze smo na podlagi 

dobljenih rezultatov anketiranja v empiričnem delu naloge potrdili ali ovrgli. 

− Hipoteza 1: Anketiranci zaznavajo blagovno znamko Iphone (Apple) kot 

najprestižnejšo blagovno znamko izmed vseh treh. 

− Hipoteza 2: Anketiranci zaznavajo blagovno znamko Xiaomi kot cenovno 

najugodnejšo blagovno znamko izmed vseh treh. 

− Hipoteza 3: Anketiranci zaznavajo blagovno znamko Samsung kot tehnološko 

najnaprednejšo blagovno znamko. 

− Hipoteza 4: Anketiranci zaznavajo blagovno znamko Samsung kot najkakovostnejšo 

blagovno znamko izmed vseh treh. 

− Hipoteza 5: Večina anketirancev meni, da je od blagovna znamka najpomembnejši 

dejavnik pri nakupu pametnega telefona. 
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1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev zaključne projektne naloge  

Zaključna projektna naloga je sestavljena iz dveh delov. V prvem, teoretičnem delu naloge, 

smo uporabili metodo analize. S pomočjo izbrane metode smo analizirali domačo in tujo 

literaturo, ki obravnava področje blagovne znamke in njenega potrošniškega zaznavanja. S 

pomočjo strokovnih člankov, spletnih virov in ostale literature bomo opisali obravnavane 

blagovne znamke.  

V drugem, empiričnem delu naloge smo s pomočjo metode anketiranja preverili, kako 

specifična skupina potrošnikov zaznava obravnavane blagovne znamke. Anketiranje je 

potekalo z uporabo anketnega vprašalnika spletne platforme 1KA.   

K izpolnitvi anketnega vprašalnika smo povabili mlado populacijo potrošnikov ženskega in 

moškega spola. Vendar pa so uradne definicije mladih globalno gledano različne, zato smo 

starostni razpon anketirancev omejili od 15 do 29 let, saj je ta starostna skupina po definiciji 

Statističnega urada Republike Slovenije definirana kot »mlada« (Stat 2015). Uporabili smo 

način namenskega vzorčenja in snežne kepe. Tehnika snežne kepe je omogočila hitrejše 

pridobivanje ustreznih anketirank/cev in posledično izpolnitev vprašalnika. 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

V zaključni projektni nalogi predpostavljamo: 

− da bodo anketirane osebe seznanjene z obravnavanimi blagovnimi znamkami in poznajo 

tehnologijo pametnih telefonov, 

− da imajo blagovna znamka in njene lastnosti vpliv na nakupno odločitev potrošnikov, 

− da bomo pridobili iskrene in resnične odgovore anketirancev.  

V zaključni projektni nalogi predvidevamo te omejitve: 

− omejili se bomo samo na eno starostno skupino in samo na njihovo zaznavanje 

obravnavanih blagovnih znamk, 

− omejili se bomo na tri blagovne znamke, 

− omejitev predstavlja pridobitev virov za analizo obravnavanih blagovnih znamk.   
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2 BLAGOVNA ZNAMKA  

Blagovne znamke so v sedanjem gospodarsko postmodernem svetu že dobro raziskan pojem. 

V današnji literaturi lahko zasledimo nešteto definicij o samem pojmu blagovne znamke. 

Vendar pa mnoge definicije sodobnih marketinških strokovnjakov izvirajo pretežno iz ene. 

Večina teh izhaja iz opredelitve, ki jo je podalo strokovno združenje AMA (American 

Marketing Association), ki blagovno znamko definira tako: »Blagovna znamka je ime, izraz, 

simbol, oblika ali kombinacija naštetih, namenjena prepoznavanju izdelka ali storitve enega ali 

skupine prodajalcev in razlikovanja izdelkov ali storitev od konkurenčnih« (Kotler 1998, 444). 

V mnogih pogledih pa je temeljno pojmovanje blagovne znamke samo po imenu, simbolu ali 

obliki oziroma kombinaciji obojega lahko tudi pomanjkljivo. Namreč blagovne znamke ne 

dojemamo kot le nekakšno »grafično podobo«, ampak je veliko več. Korelc (2010, 67), 

blagovno znamko opredeljuje kot živi organizem, ki se razvija, raste in zori, pri tem pa mora 

ves čas ohranjati svoje bistvo.  

Po mnenju Korelca (2010, 68) pri primerjavi dveh različnih blagovnih znamk ne moremo 

upoštevati samo fizičnih lastnosti, kot sta na primer: kakovost izdelkov ali storitev, ampak 

moramo upoštevati tudi nefizične atribute. Sem spadajo stališča, vrednote, temperament, značaj 

in slog, s pomočjo katerih se uporabnikom ustvarijo edinstvene asociacije in občutki. Zaradi 

tega blagovne znamke v veliki meri obstajajo predvsem v glavah in srcih ljudi, kar vodi do 

spoznanja, da je blagovna znamka samo »psihološki konstrukt«.  

De Chernatony (2002, 37) trdi, da je uspešna blagovna znamka prepoznaven izdelek, storitev, 

oseba ali kraj, ki je nagrajen tako, da kupec ali uporabnik zaznava zanj pomembne, posebne in 

trajne dodane vrednosti, ki se najbolj ujemajo z njegovimi potrebami.  

Vendar pa Kapferer (2012, 7) meni, da največji problem oziroma bistvo niso samo različno 

pojmovanje definicij blagovnih znamk med strokovnjaki, ampak to, kako merimo moč samih 

blagovnih znamk. Po njegovih ugotovitvah lahko moč blagovne znamke izmerimo na dva 

načina. Prvi način se oklepa potrošnikov in zajema predvsem razmerje, ki ga ima odjemalec z 

blagovno znamko. Avtor se tukaj sklicuje predvsem na to, kakšna čustva znamka vzbudi v 

odjemalcu in kako to vpliva na tako imenovano ponakupno zvestobo do blagovne znamke. 

Medtem ko se drugi način sklicuje predvsem na dosežen poslovni rezultat. Kapferer pa sklene 

z mislijo, da imata oba omenjena načina meritve moči blagovne znamke svoje zmagovalce.   
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2.1 Celostna grafična podoba 

Pojem »celostna grafična podoba« zajema predvsem vizualni vidik blagovne znamke, ki igra 

pri trženju izdelka ali storitve veliko vlogo. Danes živimo v svetu digitalizacije, kjer smo 

neprestano oblegani s podobami blagovnih znamk, tako v digitalnem kot v realnem svetu. 

Posledično se morajo tržniki potruditi, da njihove blagovne znamke izstopajo, in to v veliki 

meri dosežejo prav z celostno grafično podobo.  

Korelc (2010, 106) celostno grafično podobo opredeljuje kot nekakšno podobo, ki zajema ime, 

ki izhaja iz poslanstva blagovne znamke in vizije ter odseva njen slog, prepričanja, vrednote, 

ideale in filozofijo. Poleg tega navaja, da blagovna znamka ni samo nekakšen predmet 

označevanja, ampak mora vzbuditi zanimanje in pozornost, saj le tako lahko postane zvezda 

stalnica v sodobnem poslovnem svetu.  

2.1.1 Oznaka blagovne znamke (logotip)  

Potočnik (2006, 206) pravi, da ko izrazimo blagovno znamko z besedami, črkami ali številkami, 

ki jih lahko verbaliziramo, govorimo o imenu blagovne znamke. To omogoča natančno 

razlikovanje izdelka od ostalih konkurenčnih izdelkov, poleg tega pa poenostavi sam nakupni 

proces. Ko blagovno znamko predstavljajo samo simboli ali oblike, ki jih ne moremo 

verbalizirati, pa govorimo o oznaki blagovne znamke.   

Korelc (2010, 82) meni, da je beseda »logotip« nepravilno pojmovanje za simbol in je ta v 

samem jedru identitetnega programa blagovne znamke. Dodaja še, da je njegov neposredni 

namen učinkovito in direktno predstaviti osnovno idejo same blagovne znamke.  

Pri oblikovanju logotipa blagovne znamke moramo biti pozorni na to, da je podoba sestavljena 

iz enega ali več znakov, ki omogočajo, da hitreje prepoznamo podjetje oziroma samo blagovno 

znamko. Zelo pomembno je to, da je sam znak oziroma logotip blagovne znamke v očeh 

potrošnika takoj prepoznan. Sam primer dobre prakse vidimo v podjetjih, kot so npr.: Apple 

(jabolko), Harris Bank (lev) itd., kjer si je podjetje izbralo nek »predmet«, katerega naloga je, 

da simbolizira kakovost blagovne znamke (Kotler 1998, 305). 

De Chernatony (2002, 37) pa sklene z mislijo, da je oblikovanje logotipa blagovne znamke 

strateški proces in ne taktično vprašanje. Da bi morala biti vizija oblikovalca blagovne znamke 

umerjena predvsem v samo naravo blagovne znamke, ki bi to vizijo predstavil oblikovalcem 

logotipa. Namreč o vrsti barve in tipografije lahko govorimo takrat, ko vemo, kako bosta 

pomagali znamki na njeni življenjski poti.   
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2.2 Osebnost blagovne znamke  

Priznani ameriški strokovnjak s področja trženja David Allen Aaker v eni izmed svojih knjig 

(1996, 68) osebnost blagovne znamke opredeli s primerjavo dveh identitet. Primerjava izhaja 

iz identitete posameznika kot človeka in med samo identiteto blagovne znamke. Aaker najprej 

navaja, da identiteta posameznika služi posamezniku kot nekakšen namen, cilj oziroma pomen 

obstoja. Pravi tudi, da če bi hoteli ugotoviti, kakšna je naša identiteta, bi se morali sami vprašati: 

»Za kaj se zavzemamo? In kako hočemo, da nas drugi dojemajo?« Aaker nadaljuje, da podobno 

velja tudi za identiteto blagovne znamke, saj nam ta prav tako prinaša namen, cilj in usmeritev 

blagovne znamke kot celote. Vendar pa pri tem razloži, da so asociacije, ki jih tržniki znamke 

ustvarjajo, srce in duša blagovne znamke.  

Aaker (1996, 68) kasneje identiteto blagovne znamke definira kot edinstveno skupino asociacij 

znamke, ki jih upravljavec blagovne znamke oziroma tržnik ustvari. Avtor še dodaja, da te 

asociacije predstavljajo, za kaj se znamka zavzema in predstavlja, kaj lahko odjemalci 

pričakujejo od blagovne znamke.  

Korelc (2010, 79) navaja, da je za blagovno znamko temeljnega pomena prav to, da ima 

opredeljeno želeno identiteto, saj je ta nekakšen zgled vsem, ki so povezani z blagovno znamko. 

Omenja tudi, da je sama identiteta blagovne znamke otipljiv odraz njene osebnosti.  

Poleg tega Korelc (2010, 80) opozori, da moramo ločiti osebnost blagovne znamke od njene 

podobe ali imidža. Kot podobo razumemo nekaj, kar nam pove, kako okolje blagovno znamko 

zaznava. Medtem ko je identiteta blagovne znamke nekakšna vizija podjetja, v kakšni luči bi 

radi blagovno znamko predstavili. V praksi je podoba blagovne znamke usmerjena v samo 

preteklost, identiteta blagovne znamke pa bi po mnenju Korelca morala biti aktivna in 

usmerjena v prihodnost, kjer je njena naloga, da predstavlja asociacije, ki odražajo specifično 

blagovno znamko.  

Korelc (2010, 80) misel konča s trditvijo, da je za oblikovanje močne in prodorne blagovne 

znamke treba ustvariti želeno identiteto in z njo dejavno komunicirati. Saj lahko le tako gradimo 

aktivni imidž blagovne znamke.  

V današnjem času pa je proces ustvarjanja unikatne identitete blagovnih znamk mnogo težji, 

kot je bil včasih. Razlog se skriva predvsem v sodobnem gospodarstvu, ki se od preteklega 

razlikuje po zasičenosti s komunikacijo in globalnimi konglomerati. Ti so eni od primarnih 

razlogov za nastalo podobnost v številnih segmentih blagovnih znamk, kjer je konkurenca in 

tekmovalnost po doseganju nečesa »drugačnega in zanimivega« zelo velika.  
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2.3 Strategija blagovne znamke 

Strategija blagovne znamke predstavlja nekakšno ciljno usmeritev, ki omogoča, da znamka ne 

samo obstaja, ampak tudi dosega zastavljene cilje, se razvija in raste.   

Po mnenju Potočnika (2006, 209) je eno prvih vprašanji, ki bi si jih moral tržnik zastaviti, 

preden oblikuje strategijo blagovne znamke, to: »Ali je za podjetje sploh smiselno ustvariti 

blagovno znamko?« Namreč pri določeni skupini izdelkov, kot so npr.: generični izdelki in 

surovine (izdelki, ki jih je težko razločiti), nastane težava, saj je težko izpostaviti njihove 

posebnosti. V nadaljevanju predelave surovin pa so razlike vse bolj opazne. Na tej točki podjetja 

skušajo poudariti posebnosti nastalih izdelkov s pomočjo oblikovanja blagovne znamke.  

Potočnik (2006, 209) na tej točki opredeli pet strategij blagovnih znamk:  

− Strategija posamične blagovne znamke: temelji na tem, da se podjetje pri vsakem 

novem izdelku odloči za novo blagovno znamko. Prednost te strategije je ta, da lahko 

podjetje razvije izdelke za različne ciljne skupine kupcev, poleg tega pa lahko 

nezaželena negativna podoba vpliva samo na eno blagovno znamko in ne na vse 

blagovne znamke podjetja.   

− Strategija enotne blagovne znamke za skupino izdelkov: se v praksi uporablja samo za 

skupino izdelkov, za katere lahko podjetje zagotavlja določeno raven kakovosti. Vendar 

pa te strategije ne more uporabljati za skupino izdelkov, ki ne dosegajo te ravni 

kakovosti.  

− Strategija enake blagovne znamke za vse izdelke: prednost te strategije temelji na tem, 

da lahko podjetje samo z promocijo enega izdelka promovira tudi druge izdelke. 

− S strategijo razširjene blagovne znamke: podjetje to doseže z razširitvijo obstoječe 

blagovne znamke na nove izdelke, ki spadajo v isto skupino izdelkov.  

− S strategijo odprodaje ali plačila licenčnine: temelji na tem, da podjetje dopušča 

uporabo svojih blagovnih znamk drugim podjetjem. Vendar pri odprodaji podjetje 

izgubi nadzor nad njihovo uporabo, medtem ko pri licenčnini pa lahko na blagovno 

znamko še naprej vpliva.  

Potočnik dodaja še, da lahko podjetja v praksi uporabljajo eno ali več omenjenih strategij. 

Število in vrsta samih strategij pa je velikokrat odvisna od samih izdelkov, njihovih lastnosti, 

tržišča in razpoložljivega marketinškega proračuna.  
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2.4 Zvestoba blagovni znamki  

Zvestoba je eno izmed mnogih čustev, ki so značilna za človeka; zanj je značilna pripadnost 

neki ideji, predmetu ali človeku. Samo zvestobo blagovni znamki pa lahko opredelimo kot 

namero za nakup oziroma ponoven nakup iste blagovne znamke kot pri prejšnjem nakupu. 

Zvestoba blagovne znamke poteka na osnovi vplivov, ki jih ne moremo izmeriti ali otipati 

(Možina, Zupančič in Štefančič Pavlovič 2002, 215–216).  

V preteklosti je bilo na temo zvestobe blagovnih znamk narejenih veliko študij, ki so temeljile 

predvsem na ponavljajočih se nakupih. Raziskave so ugotovile, da potrošniki pretežno kupujejo 

blagovne znamke z njim dosegljivega področja. Seveda pa velja omeniti splošno pravilo, ki 

pravi, da lahko ponavljajoče se nakupe ocenimo kot znak zadovoljstva s posamezno blagovno 

znamko, medtem ko menjavo blagovne znamke lahko razumemo kot indikator nezadovoljstva 

(Možina, Zupančič in Štefančič Pavlovič 2002, 216). 

2.4.1 Značilnosti zvestobe blagovni znamki  

Na samo zvestobo blagovnih znamk vpliva več različnih značilnosti. Te lahko razdelimo na dve 

skupini: značilnosti potrošnika in značilnosti izdelka (Možina, Zupančič in Štefančič Pavlovič 

2002, 217). 

Primarne značilnosti potrošnika lahko razdelimo na: sociološke, psihološke in demografske. Za 

sociološke značilnosti je značilno, da so v praksi odvisne od socialnega kroga posameznika, 

(npr.: posnemanje sodelavcev). Za psihološke lastnosti je značilno, da potrošniki niso nagnjeni 

k tveganju in se zato raje ne odločijo za menjavo znamk. Medtem pa pri demografskih 

značilnostih igrajo veliko vlogo predvsem starost, izobrazba, dohodek in zaposlitev.  

Značilnosti izdelka lahko razdelimo na: konkurenco, vrsto izdelka in vpletenost potrošnika pri 

nakupu. Za konkurenco je značilno, da v praksi večja izbira blagovnih znamk na trgu zmanjšuje 

zvestobo potrošnika (npr.: izdelki vsakdanje rabe). Pri vrsti izdelka se sprašujemo, ali bodo 

potrošniki sploh opazili blagovno znamko. Medtem ko pri vpletenost potrošnika pri nakupu 

govorimo o tem, da se lahko odjemalci že z malo vložene energije odločijo za nakup izdelka 

posamezne blagovne znamke (Možina, Zupančič in Štefančič Pavlovič 2002, 217–218). 
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2.4.2 Vrste zvestob blagovni znamki 

Po mnenju Možine, Zupančiča in Štefančič Pavlovičeve (2002, 218) je razlog za zvestobo 

določeni blagovni znamki prav posebna delitev vrst zvestobe. Nekaj izmed teh bomo v 

nadaljevanju omenili:  

− Čustvena zvestoba: je pogosto posledica posebnega dogodka, ki je vzrok za močno 

navezanost na samo blagovno znamko. Kot primer take zvestobe bi lahko vzeli 

blagovno znamko avtomobila, ki je posamezniku rešil življenje. 

− Pripadnostna zvestoba: temelji predvsem na samopodobi potrošnika in kako ta želi, da 

ga ostali vidijo. Takšne zvestobe so v praksi zelo močne.  

− Zvestoba blagovni znamki, ki je posledica odnosa med samim potrošnikom in 

prodajalcem: o takšni zvestobi govorimo takrat, kadar potrošnik meni, da zvestoba 

pomeni poseben odnos do njega. Kot primer lahko vzamemo potrošnike, ki pri nakupu 

cenijo dober odnos prodajalca z stranko.  

− Zvestoba blagovni znamki zaradi prevelikih stroškov menjave blagovne znamke: zanjo 

je značilno, da jo potrošniki ohranijo kljub nezadovoljstvu s storitvijo ali izdelkom, ker 

bi jim menjava povzročila preveč nevšečnosti. V praksi so to velikokrat banke.  

− Zvestoba blagovni znamki zaradi priročnosti: tukaj mislimo predvsem na nakup, ki se 

zgodi zaradi same praktičnosti. Kot primer lahko vzamemo nakup sladoleda, ki ga 

najdemo na vsakem vogalu.  

Avtor poglavje o zvestobi blagovnih znamk konča z mislijo, da je pomembno opozoriti tudi na 

zvestobo do več izdelkov, ki nastane pri izdelkih, označenih z enako blagovno znamko 

(multibrand loyalty). Kot primer lahko vzamemo različne vrste šamponov istega proizvajalca. 

Ta tehnika daje organizacijam večje možnosti na trgu, še posebej pri odjemalcih, ki so zvesti 

določeni blagovni znamki.  
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3  POZICIONIRANJE 

David Allen Aaker (1996, 176) pravi, da lahko o pozicioniranju blagovne znamke govorimo 

šele takrat, kadar imamo vnaprej opredeljeno identiteto znamke. Preden pa se tega lotimo, 

moramo do potankosti dodelati potek same komunikacije in sporočila, ki ga hočemo doseči. 

Saj naj bi bila prav to, po njegovem mnenju, prednost pred ostalimi blagovnimi znamkami na 

tržišču. 

Potočnik (2006, 166) pozicioniranje definira kot proces oblikovanja ponudbe, ki ustvari čim 

boljši vtis o podjetju in izdelku pri odjemalcih. Dodaja še, da pozicioniranje od podjetja zahteva, 

da ciljnim odjemalcem izbere in predstavi bistvene razlike.  

3.1 Optimalno število razlik, ki naj jih podjetje uporablja  

Podjetje se lahko pri samem pozicioniranju osredotoči na več prednosti, vendar pa se v praksi 

po mnenju Potočnika (2006, 166) tržniki odločijo za eno prednost, ki jo lahko dosežejo na 

tržišču. Zato razvijejo za vsak posamezen izdelek edinstveno prodajno ponudbo, ki se lahko 

nanaša na:  

− najnižjo ceno,  

− najboljšo storitev, 

− najboljšo kakovost, 

− najnaprednejšo tehnologijo,  

− okolju prijazen izdelek/storitev.  

V današnjem svetu trženja pa lahko kot potrošniki najpogosteje zasledimo poudarjanje 

prednosti, kot so: okolju prijazen izdelek, najnižja cena in najnaprednejša tehnologija.  

Potočnik (2006, 166) opozarja, da v praksi podjetja pri samem procesu pozicioniranja pogosto 

naredijo naslednje štiri napake:  

− poudarijo prednosti, ki jih izdelek sploh nima (nadpozicioniranje), 

− ne poudarijo ali premalo poudarijo prednosti izdelka (podpozicioniranje), 

− prepogosto menjajo pozicijo samega izdelka (kar  potrošnika zmede),  

− dvoumno pozicioniranje (nastane takrat, ko potrošniki ne verjamejo trditvam o 

značilnostih izdelka).  
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3.2 Pomen učinkovitega pozicioniranja in komuniciranja   

Naloga podjetja je, da učinkovito sporoči ciljnim odjemalcem, v čem se njegovi izdelki 

razlikujejo od konkurence in učinkovito ponazori izbrano strategijo pozicioniranja. Podjetje to 

doseže s pozicioniranjem, ki ustvarja specifično podobo, ki jo ciljni odjemalci zaznajo 

(Potočnik 2006, 167).   

Vendar pa mora biti podjetje previdno, kadar uvaja nov izdelek na istem trgu, kjer že prodaja 

podobne izdelke. Namreč zgodi se lahko, da pride do tako imenovanega »kanibalizma« med 

izdelki znotraj podjetja. Zato je treba nov izdelek pazljivo pozicionirati, dokler je obstoječi 

izdelek še na vrhu svojega življenjskega cikla (Potočnik 2006, 167).   

Skratka pozicioniranje podjetju prinaša neposreden spopad s konkurenco in njenimi izdelki in 

je v praksi učinkovito, če je izdelek cenejši, poleg tega pa ima enake značilnosti kot ostali 

podobni izdelki. Seveda pa je neposredno pozicioniranje s konkurenco primerno tudi ob višji 

ceni izdelka, če je izdelek podjetja kakovostnejši (Potočnik 2006, 167).   
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4 ZAZNAVANJE  

»Zaznavanje je proces, s katerim posameznik odbira, organizira in interpretira dražljaje v 

razumljivo in koherentno sliko sveta« (Schiffman in Knauk 1987, 187). Ljudje v našem 

vsakdanjem življenju konstantno procesiramo neobdelane podatke, ki jih s pomočjo svojih 

senzornih sistemov zaznavamo iz okolice. Vendar pa se preučevanje zaznavanja osredotoča 

predvsem na podatke, ki jih posameznik dodaja ali odvzema, kar vodi do nekakšnega »osebnega 

gledanja« (Možina, Zupančič in Štefančič Pavlovič 2002, 39). 

Mumel (2001, 63) zaznavanje ponazori z opisovanjem človekovega zaznavanja v praksi. Trdi, 

da je zaznavanje odvisno od zunanjega in notranjega okolja oziroma samega posameznika. 

Namreč povsem normalno je, da si dva posameznika enako objektivno zunanjo okolico 

interpretirata na čisto drugačen način. Saj je notranje okolje posameznika v veliki meri odvisno 

od njegovih npr.: čustev (žalost, veselje, strah …), spomina ali pa celo okvar nekaterih čutil 

(slepota, gluhost itd.).  

Solomon, Bamossy in Askegaard (1999, 39) ugotavljajo, da so prav tržniki tisti, ki so odgovorni 

za nastanek velikega števila dražljajev, ki nas v vsakdanjem življenju obdajajo skoraj na vsakem 

koraku. Tukaj mislimo predvsem na embalažo izdelkov, oglase, jumbo plakate, ki zahtevajo 

našo pozornost. Nekateri posamezniki te dražljaje zatrejo, medtem ko jih drugi procesirajo in 

razumejo kot nekakšno spodbudo za nakup (Možina, Zupančič in Štefančič Pavlovič 2002, 39). 

Vsekakor pa podobno velja za dojemanje blagovne znamke, saj je po mnenju Solomona (2004, 

75), percepcija blagovne znamke sestavljena iz funkcionalnih atributov (cena, lastnosti) in iz 

simboličnih atributov (videz, mnenje posameznika itd.).  

4.1 Proces zaznavanja  

Proces zaznavanja se najprej začne pri našem senzornem sistemu, s pomočjo katerega 

zaznavamo dražljaje. Dražljajev, ki vstopijo v našo zavest, ne procesiramo objektivno, ampak 

si jih vsak posameznik različno razlaga na podlagi svojih izkušenj, predsodkov in potreb. Tukaj 

govorimo o treh ključnih fazah zaznavanja: izpostavljenost, pozornost in interpretacija, ki jih 

bomo podrobneje opisali v nadaljevanju (Možina, Zupančič in Štefančič Pavlovič 2002, 40). 

Občutenje razumemo kot takojšen odziv posameznikovih senzorskih sprejemnikov (oči, ušesa, 

prsti, nos, usta) na temeljne dražljaje, kot so npr.: temperatura, zvok barva … Medtem ko 

ustvarjanje prispodob razumemo kot proces »dajanja pomena« občutkom (Možina, Zupančič 

in Štefančič Pavlovič 2002, 40). 

Pomembno je dodati, da ti procesi delujejo hkrati in soodvisno in ne zaporedno. Proces 

zaznavanja nazorno prikazuje slika 1.  
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Slika 1: Proces zaznavanja 

Vir: Solomon 2004, 75. 

Možina Zupančič in Štefančič Pavlovičeva (2002, 41) menijo, da je proces zaznavanja 

pomemben dejavnik pri samem pozicioniranju izdelka. To pojasnjuje s primerom, ko potrošnik 

zaznava določeno blagovno znamko. Potrošnik si med samim procesom zaznavanja oblikuje 

določen ugled blagovne znamke v primerjavi s ostalimi konkurenčnimi blagovnimi znamkami. 

Ta značilnost potrošnikov je tržnikom omogočila razvoj tako imenovanega »percepcijskega 

zemljevida«, ki je priročno orodje za pozicioniranje izdelka specifične blagovne znamke.  

4.1.1 Senzorni sistem  

Ljudje zunanje dražljaje sprejemamo prek svojega senzornega sistema, ki je sestavljen iz petih 

človeških organov (oči, nosu, kože, ušes in ust). S pomočjo teh zaznamo številne dražljaje, ki 

smo jim v sodobnem trženjskem svetu priča na vsakem koraku, npr.: pop-up oglasi na spletu, 

okus sladoleda, vonj parfuma itd.  

V nadaljevanju so podrobneje opisana čutila človeškega senzornega sistema (Možina, Zupančič 

in Štefančič Pavlovič 2002, 42–45).  

Vid 

Vid je ena izmed najpomembnejših sestavin senzornega sistema z vidika oglaševanja. Tržniki 

prav na osnovi vida oziroma videza oblikujejo npr.: embalažo izdelka, logotip, videz prodajalne 

itd.   
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Pomemben element »vida« pa v svetu trženja predstavljajo predvsem barve, ki imajo bogato 

simbolično vrednost in kulturni pomen. To v praksi pogosto privede do raznih prodajnih 

strategij, ki jih tržniki uporabijo, da bi se približali raznim kulturam.  

Solomon, Bamossy in Askegaard (1999, 45) trdijo, da so posamezne barvne kombinacije 

podjetij postale tako močno povezane s podjetjem, da so postale »oblačila« podjetja. Kot primer 

lahko vzamemo ikonično modro barvo znamke IBM. Prav zato so se nekatera podjetja odločila 

za zaščito teh barvnih kombinacij kot svojo intelektualno lastnino.  

Vonj 

Vonjave mnogokrat v nas sprožajo razne občutke. To pa predvsem zato, ker se ob interakciji z 

vonjavami naši možgani spomnijo na izkušnje iz preteklosti, ki smo jih imeli s to specifično 

vonjavo. V potrošniškem svetu so vonjave predvsem prisotne na področju parfumov, razpršil 

za stanovanje, dišečih sveč itd.   

Zvok 

Zvok poleg vida igra zelo pomembno vlogo v svetu oglaševanja. Velika večina današnjih 

oglasov je prav kombinacija avdio in video vsebine, oglasi brez zvoka pa bi bili v praksi 

najverjetneje zelo neučinkoviti.  

Otip 

Na vedenje potrošnikov z vidika otipnih spodbud je bilo narejenih malo raziskav, ki bi 

opredelile pomen tega čutila pri zaznavanju v svetu trženja. Vendar pa se v praksi potrošniki 

predvsem pri nakupu: oblek, pohištva in raznega blaga … pogosto sklicujejo prav na občutek 

oziroma otip ttega blaga. Zato lahko sklepamo, da igra tudi to čutilo pomembno vlogo pri 

samem nakupu.  

Okus 

Okus je zelo pomembno čutilo, še posebej v prehrambni industriji, kjer podjetja poskušajo 

doseči specifičen okus za svoj izdelek. V praksi se podjetja pogosto poslužujejo tako 

imenovanih »slepih testov«, s pomočjo katerih ocenjujejo svoje izdelke in izdelke konkurence. 

Podjetja te testov uporabljajo prav zaradi ugotavljanja kupčevih preferenc in segmentiranja 

izdelkov. V preteklosti je specifična raziskava »slepih testov« pokazala, da ljudje ne kupujejo 

coca-cole samo zaradi okusa, ampak zaradi same blagovne znamke. 
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4.1.2 Izbor dražljajev  

Mumel (2001, 66) opozarja, da posameznik ne zazna prav vsakega dražljaja, ki se zgodi v 

njegovi bližini, saj bi to privedlo do tako imenovane informacijske preobremenjenosti. Pri 

odločitvi, katere dražljaje iz okolja bo zaznala in predelala v informacije, ki bodo za 

posameznika pomembne, opravi veliko nalogo podzavest.  

V nadaljevanju opredeljujemo pomembne faze procesa zaznavanja: (Možina, Zupančič in 

Štefančič Pavlovič 2002, 46–47). 

1. Izpostavljenost: omogoča, da ljudje sploh opazijo dražljaj, ki je znotraj dosega njihovih 

senzorskih sprejemnikov. Potrošniki se v praksi osredotočajo samo na peščico 

dražljajev. Pri odločitvi, kateri dražljaj bodo potrošniki zaznali, igrajo veliko vlogo prav 

potrošnikova selektivna izpostavljenost, ki je odvisna od njegovih preteklih izkušenj in 

jo delimo na zaznavno pazljivost in prilagoditev. Prva temelji na dejstvu, da bodo 

potrošniki bolj pozorni na dražljaje, ki so povezani z njihovimi trenutnimi potrebami, 

medtem ko pri drugi govorimo o procesu, ko potrošniki niso več pozorni na dražljaj, ker 

jim je ta že znan (npr.: potrošnik na nekajkrat videne oglase sčasoma postane imun). 

2. Pozornost: je faza, v kateri se posameznik iz kopice dražljajev, ki jih prejema znotraj 

obsega izpostavljenosti izpostavi samo peščico, ki izstopa. Tržniki razlike dosegajo s 

pomočjo raznih tehnik, kot so npr.: barvni kontrast, vrtljivi plakati … 

3. Interpretiranje: razumemo kot dajanje pomena dražljajem, ki jih sprejemamo. Ljudje 

se prav tako kot pri zaznavanju različnih dražljajev razlikujemo pri tem, koliko pomena 

jim pripisujemo.  

4.2 Začetni, končni in diferencialni prag zaznavanja  

Poznamo tri temeljene vrste dražljajev, in sicer: začetni ali absolutni prag (ki je točka, ko 

začnemo občutiti dražljaje nizke intenzitete), končni prag (je točka, kjer je maksimum dražljaja 

dosežen) in diferencialni prag (ki je najmanjši prirastek v intenziteti dražljaja, ki ga občutimo) 

(Možina, Zupančič in Štefančič Pavlovič 2002, 48). 

Absolutni prag: je najnižja stopnja, na kateri lahko posameznik še zazna občutek (Mumel 2001, 

73). Ljudje se v vsakdanjem svetu po določenem času privadijo na določene dražljaje (kot so 

npr.: hladen tuš, enake oglaševalne kampanje …), prav temu pa pravimo »adaptacija na 

dražljaje«. Tržniki so s tovrstnim procesom adaptacije že seznanjeni, zato morajo pogosto 

spreminjati oglase, saj se sčasoma ljudje nanje navadijo in ti izgubijo prvotni učinek (Možina, 

Zupančič in Štefančič Pavlovič 2002, 48–49). 
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Subliminalno (podpražno) zaznavanje: je oblika zaznavanja, ki jo sprejemamo tudi takrat, kadar 

nanjo nismo zavestno pozorni. Namreč za učinkovito zaznavanje je prag za zavestno pozornost 

oziroma zavestno prepoznavanje višji kot absolutni prag. Možina, Zupančič in Štefančič 

Pavlovič (2002, 49) menijo, da so številne raziskave pokazale, da tak način oglaševanja ni 

učinkovit, poleg tega pa obstajajo tudi močni etični pomisleki glede uporabe takšnega 

manipulativnega načina oglaševanja. 

Diferencialni prag: oziroma komaj zaznavna razlika je minimalna razlika, ki jo zaznamo med 

dvema dražljajema (Mumel 2001, 73). Znan je tako imenovan Webrov zakon, ki nam prikaže 

razmerje med spremembami v fizičnih dražljajih in ustreznimi spremembami v občutenju pri 

posamezniku.  

 

Slika 2: Webrov zakon 

Vir: Mumel 2001, 74. 

Webrov zakon temelji na predpostavki, ki pravi, da močnejši kot je začetni dražljaj, močnejši 

mora biti drugi dražljaj, da bi ga zaznali kot različnega. Kot praktičen primer lahko vzamemo 

podražitev cene novega avtomobila. Če se ta podraži za 500 eur, spremembe najverjetneje ne 

bi zaznali, medtem ko bi podražitev za 5000 eur zaznali (Mumel 2001, 74). 

V trženju je določitev diferencialnega praga zelo pomembna predvsem iz dveh razlogov: prvi 

se nanaša na dejstvo, da spremembe izdelkov ne bi bile opazne (npr.: zmanjšanje velikosti 

izdelka, zvišanje cene in sprememba embalaže), medtem ko se drugi nanaša na to, da bi bile 

pozitivne spremembe izdelkov videti pretirane (Schiffman in Knauk 1987, 207).  

V današnjem svetu je sprememba izdelkov na slabše prisotna prav na trgu generičnih izdelkov, 

kot so npr.: živila, kjer proizvajalci zmanjšujejo količino ali kakovost hrane. To velikokrat 

naredijo z vrsto majhnih sprememb, s pomočjo katerih potrošnik te spremembe težje zazna. Na 

drugi strani pa imamo izboljšavo izdelkov, ki je velikokrat pretirana. Tukaj mislimo predvsem 

na tehnološke izdelke, kjer so velikokrat pretirano poudarjene njihove nove, izredno zmogljive 

»tehnološke lastnosti«.  
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5 PREDSTAVITEV OBRAVNAVANIH BLAGOVNIH ZNAMK  

V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili obravnavane vodilne blagovne znamke na 

področju pametnih telefonov: Samsung, Apple in Xiaomi. Predstavili bomo njihovo zgodovino, 

strategijo in pa sam simbol oziroma logotip blagovne znamke.  

5.1 Predstavitev blagovne znamke Samsung 

Blagovna znamka Samsung je v lasti južnokorejskega konglomerata Samsung Group. Ime 

Samsung je trenutno najbolj prepoznavno prav po svojih tehnoloških proizvodih, kot so npr.: 

pametni telefoni, televizije, bela tehnike itd., vendar ni bilo vedno tako. Samsung je nastal leta 

1938 kot trgovinsko podjetje, katerega ustanovitelj je bil Lee Byung-chull. Z desetletji se je 

podjetje razširilo tudi na druge sektorje, kot so npr.: živilska, tekstilna, gradbena, bančna in 

zavarovalniška industrija. Leta 1969 pa se je rodil Samsung Electronics in njegova zasluga je, 

da je ime Samsung dandanes tako prepoznavno (Britannica 2020). Danes Samsung Electronics 

zaposluje 309,000 ljudi, samo blagovno znamko pa je leta 2020 v agencija Intrabrand ocenila 

kot peto najvrednejšo blagovno znamko na svetu s tržno vrednostjo 62,3 milijarde dolarjev 

(Interbrand 2020). 

5.2 Strategija blagovne znamke Samsung  

Samsung Electronics svoje izdelke trži pod svojo korporativno blagovno znamko Samsung. 

Seveda podjetje uporablja določena imena za specifične modele izdelkov, kot je npr.: Galaxy 

za pametne telefone, pa vendar je ime Samsung vedno prisotno, pa naj gre za belo tehniko ali 

pametne telefone. V praksi se je takšen način korporativne blagovne znamke pokazal za 

uspešnega takrat, kadar podjetje trži kakovosten izdelek. Samsung prihodnost svoje blagovne 

znamke vidi predvsem v inovacijah, ki temeljijo na potrebah odjemalcev. Kot dolgoročni cilj 

pa so si zastavili učinkovit razvoj AI (Artificial intelligence) in čim večjo integracijo omrežja 

5G v potrošnikov vsakdan (Samsung 2021). 

5.3 Logotip blagovne znamke Samsung  

Slika 3 prikazuje razvoj logotipa blagovne znamke Samsung. Prvi štiri logotipi podjetja so 

vsebovali tri zvezde, kar pa ni naključje. Namreč ustanovitelj podjetja Lee Byung-chull je ime 

Samsung izbral zato, ker v korejščini pomeni tri zvede, kar naj bi simboliziralo močno in večno 

podjetje. Kasneje je podjetje svoj logotip posodobilo in ga naredilo bolj modernega. Trenutno 

Samsung uporablja logotip, katerega primarni pomen je ponazoriti preprostost in fleksibilnost 

(Samsung SDI 2016). 
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Slika 3: Razvoj logotipa blagovne znamke Samsung 

Vir: Readwrite 2020.  

5.4 Predstavitev blagovne znamke Apple   

Apple oziroma uradno Apple Inc. je Ameriška multinacionalna tehnološka družba, ki upravlja 

z blagovno znamko Apple. Družba se primarno ukvarja z razvijanjem, proizvodnjo in prodajo 

svojih tehnoloških naprav, ki delujejo z lastnim operacijskim sistemom. Družba je bila 

ustanovljena leta 1976, njen takratni cilj je bil razvoj osebnega računalnika. Sčasoma je podjetje 

začelo pokrivati večji segment tehnoloških izdelkov. Družba danes velja za enega globalno 

največjih inovatorjev na področju tehnologije s pomočjo svojih izdelkov (kot so npr.: iPhone, 

iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV itd.) (Britannica 2020). Trenutno lahko blagovno znamko 

Apple dojemamo kot boginjo vseh blagovnih znamk, saj jo je agencija Interbrand leta 2020 

ocenila kot najvrednejšo blagovno znamko na svetu s tržno vrednostjo 323 milijarde dolarjev 

(Interbrand 2020). 

5.5 Strategija blagovne znamke Apple  

Blagovna znamka Apple se je uveljavila sčasoma s svojimi ključnimi proizvodi. Najprej je bila 

znana kot blagovna znamka namiznih računalnikov, šele po letu 2007 pa se je uveljavila na 

področju pametnih telefonov, ki družbi trenutno prinašajo največji delež prihodkov (Marketing 

Minds 2016). Apple prav tako kot Samsung uporablja strategijo korporativne blagovne znamke. 

Prav ta omogoča, da so njihovi proizvodi vedno pod okriljem blagovne znamke Apple, ki je 

dandanes sinonim za kakovost, prestiž in inovacijo. Forbes navaja, da je skrivnost, ki se skriva 

v odličnosti Applove blagovne znamke, prav uporabniška izkušnja sama, njen razlog je 

unikaten Applov ekosistem (Forbes 2018). Applova dolgoročna misija je razvoj najboljše 

uporabniške izkušnje in inoviranje na področju tehnologije, programske opreme in storitev. 

Zato ni samo naključje, da je njihov slogan: »Think different« (Apple 2021). 
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5.6 Logotip blagovne znamke Apple   

Logotip blagovne znamke Apple velja za enega najbolj prepoznavnih logotipov na svetu. Pri 

njegovem nastanku je imel veliko vlogo prav sam soustanovitelj podjetja Steve Jobs, ki je tudi 

izbral ime podjetja. Jobs je kot ime podjetja izbral »Apple« prav zaradi same preprostosti, saj 

je bila primarna ideja približati preprosto uporabo namiznih računalnikov širšemu občinstvu. 

Skladno z imenom je eno leto po ustanovitvi družbe nastala ikonična Applova oblika logotipa, 

ki jo poznamo še danes. Polnilo je bilo takrat mavrične barve, kar je simboliziralo Applov prvi 

namizni računalnik z barvnim ekranom. Apple je z leti večkrat spremenil barvno strukturo 

svojega logotipa, kar lahko vidimo na sliki 4. Sicer pa je pomembno izpostaviti dejstvo, da 

Applu ni treba poleg logotipa dodajati nobenih verbalnih znakov, saj je ta dovolj prepoznaven, 

zahvaljujoč svoji preprostosti, na katero je stavil že sam Steve Jobs (Think Marketing 2012).  

 

Slika 4: Razvoj logotipa blagovne znamke Apple 

Vir: The Logo Creative 2018. 

 

 

 

5.7 Predstavitev blagovne znamke Xiaomi  

Xiaomi Corporation je kitajska multinacionalna tehnološka družba, ki upravlja z blagovno 

znamko Xiaomi. Družba se primarno ukvarja s proizvodnjo in trženjem visoko dovršenih in 

cenovno ugodnih tehnoloških proizvodov, kot so npr.: pametni telefoni, prenosniki, mobilne 

aplikacije itd. Družba je bila ustanovljena leta 2010. Po podatkih je bila družba v prvem 

četrtletju leta 2020 tretja največja izvoznica pametnih telefonov na svetu (Mi 2021). Danes velja 

za enega izmed največjih proizvajalcev pametnih telefonov in neposredno tekmuje s svetovnimi 

velikani, kot so Samsung, Huawei in Apple.  
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5.8 Strategija blagovne znamke Xiaomi 

Zgodba o uspehu blagovne znamke Xiaomi se je začela leta 2011, ko je ta predstavila svoj prvi 

pametni telefon. Kmalu zatem je družba postala vse bolj priljubljena izdelovalka pametnih 

telefonov na Kitajskem, saj je uporabnike navdušila prav z visoko zmogljivimi in cenovno 

ugodnimi pametnimi telefoni. Prav to unikatno tržno strategijo pa so sčasoma opazili 

uporabniki po vsem svetu. Namreč skrivnost Xiaomijeve nizkocenovne tržne strategije se 

skriva prav v unikatnem poslovnem modelu, ki ne vključuje posrednikov, saj glavnino svojih 

proizvodov prodajo prek svoje e-trgovine (The Macrom Avenue 2020). Xiaomi navaja, bo 

njihova blagovna znamka v prihodnosti usmerjena predvsem v inoviranje in dostopnost novih 

tehnologij, kar pa je ključnega pomena za njeno rast (Mi Blog 2021).  

5.9 Logotip blagovne znamke Xiaomi 

Slika 5 prikazuje razvoj logotipa blagovne znamke Xiaomi. Prvotni logotip je bil predstavljen 

javnosti leta 2010, ko je bila družba ustanovljena. Xiaomi navaja, da naj bi kratica »MI« v 

logotipu imela dva pomena. Prvi pomen naj bi bil: »Mobile internet«, medtem ko naj bi drugi 

bil: »Mission impossible«. Ta naj bi simboliziral vse izzive, ki jih je družba morala prebroditi, 

preden je prišla do točke, kjer je zdaj. Logotip je leta 2021 dobil svežo podobo, kjer so ikonični 

kvadrat spremenili v bolj ovalnega in spremenili tudi barvo pisave. Xiaomi navaja, da drastičnih 

sprememb ni bilo, vendar pa je podjetje hotelo doseči bolj »živahen« videz identitete svoje 

blagovne znamke, ki simbolizira njeno novo podobo v novem desetletju (Mi Blog 2021). 

 

Slika 5: Razvoj logotipa blagovne znamke Xiaomi 

Vir: Brandforum.it 2021.  
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6 RAZISKAVA O ZAZNAVANJU OBRAVNAVANIH BLAGOVNIH ZNAMK  

V drugem delu zaključne projektne naloge smo si zastavili cilj raziskati, kakšno je zaznavanje 

obravnavanih blagovnih znamk različnih razredov. Zanimalo nas je predvsem, kako mlada 

populacija potrošnikov zaznava posamezne lastnosti blagovnih znamk in kaj vpliva na nakup 

pametnega telefona.  

V nadaljevanju sledi predstavitev rezultatov anketiranja, ki smo ga izvedli s pomočjo spletnega 

anketiranja. Rezultati so interpretirani opisno ter ponazorjeni s pomočjo grafov in tabel. 

6.1 Metoda in izvedba raziskave  

V drugem delu naloge smo kot metodo pridobivanja podatkov izbrali spletno anketiranje. 

Anketiranje je potekalo prek spletnega portala 1KA, saj ta omogoča enostavno in pregledno 

izvedbo anketiranja. Poleg tega smo uporabili metodo namenskega vzorčenja in snežene kepe, 

saj nam je ta omogočila čimprejšnje pridobivanje podatkov. Anketirali smo samo mlado 

populacijo potrošnikov, katere starost po definiciji Statističnega urada Republike Slovenije 

znaša od 15 do 29 let (Stat 2015).  

Anketni vprašalnik je bil sestavljen na osnovi že oblikovanih hipotez, ki smo si jih na podlagi 

analizirane literature zadali na samem začetku zaključne projektne naloge. Sam vprašalnik 

vsebuje 11 vprašanj in je razdeljen na 3 osnovne dele. Prvi del zajema 3 vprašanja, od katerih 

sta dve odprtega tipa in eno zaprtega. Cilj tega dela je preveriti, katerim blagovnim znamkam 

pametnih telefonov so anketiranci bolj naklonjeni. Drugi del zajema 5 zaprtih vprašanj, izmed 

katerih se prva 4 nanašajo na lastnosti posameznih blagovnih znamk, zadnje pa se nanaša na 

nakupne dejavnike. Cilj tega dela je preveriti, kako anketiranci zaznavajo specifične lastnosti 

blagovnih znamk in kaj vpliva na nakup pametnega telefona. Tretji del zajema 3 demografska 

vprašanja, od tega 1 odprto in 2 zaprti vprašanji, ki nam dajo jasnejšo sliko o samem izhodišču 

posameznega anketiranca.  

Anketiranje je potekalo od 12. maja do 20. maja. Ker pa je anketa namenjena mladi populaciji, 

smo se odločili za »distribucijo« anketnega vprašalnika prav prek družbenih omrežij, kot so 

npr.: Facebook, Instagram, Whatsapp. Po končanem anketiranju smo dobljene podatke 

analizirali in grafično prikazali s pomočjo programa Microsoft Excel.  
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6.2 Značilnosti vzorca 

Anketo je izpolnilo 156 anketirancev, od tega smo v raziskovalni vzorec šteli samo 70 ustreznih. 

V nadaljevanju bomo najprej predstavili demografske podatke anketirancev, ki so sicer 

sestavljali zadnji sklop ankete.  

Zadnji sklop ankete je zajemal tri demografska vprašanja, ki so se nanašala na: starost, spol in 

povprečen mesečni dohodek anketirancev. Zadnje nas je zanimalo predvsem zaradi povezave 

med posameznikovim dohodkom in pomenom cene pri nakupu pametnega telefona. Pri 

demografskih vprašanjih smo analizirali 69 odgovorov, saj je eden izmed anketirancev 

demografske podatke izpustil.  

 Starost anketirancev: 

Starost anketirancev je bila zaradi osnovnega namena raziskave med mladimi razdeljena na 

starostni razred od 15. do 29. leta. V analizi rezultatov pa smo jo razdelili na manjše podrazrede, 

kar nazorno prikazuje slika 6. Največje število anketirancev spada v starostni razred od 23 do 

26 let (43 %).  

Preglednica 1: Starost anketirancev 

Starost  Frekvenca Odstotek              Kumulativa 

Od 15 do 18 7 10 % 10 % 

Od 19 do 22 27 39 % 49 % 

Od 23 do 26 30 43 % 93 % 

Od 27 do 29  5 7 % 100 % 

Skupaj 69 100 %  

 

Slika 6: Starost anketirancev 
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Spol: 

Med anketiranci je bilo 33 žensk in 36 moških. Slika 7 prikazuje delež žensk in moških, ki so 

sodelovali v anketi.  

Preglednica 2: Spol 

Spol Frekvenca  Odstotek  Kumulativa 

Moški  36 51 % 52 % 

Ženski 33 47 % 100 % 

Skupaj 69 99 %  

 

Slika 7: Spol 

Mesečni dohodek: 

Največji delež anketirancev spada v skupino s dohodkom do 500 € (64 %), oziroma 45 od 69 

anketirancev. Sledijo anketiranci z dohodkom od 500 do 1000 € (20 %), teh je 14 od 69 

vprašanih. Zatem sledita 2 anketiranca (3 %) z najvišjim dohodkom, njun dohodek znaša več 

kot 2000 €, kar lahko vidimo na sliki 8. 
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Preglednica 3: Mesečni dohodek 

Dohodek Frekvenca Odstotek Kumulativa 

Do 500 € 45 64 % 65 % 

Med 500 in 1000 € 14 20 % 86 % 

Med 1000 in 1500 € 8 11 % 97 % 

Med 1500 in 2000 € 0 0 % 97 % 

Več kot 2000 € 2 3 % 100 % 

Skupaj 69 99 %  

 

Slika 8: Mesečni dohodek 

6.3 Rezultati anketiranja  

V nadaljevanju bomo predstavili rezultate vseh 70 anketirancev prvega in drugega dela 

anketnega vprašalnika.   

1. Katero znamko pametnega telefona trenutno uporabljate?  

Pri tem vprašanju nas je zanimalo predvsem izhodišče anketirancev, saj so lahko glede na 

trenutno uporabo določene blagovne znamke pametnih telefonov imeli specifično znamko že 

»favorizirano«. Na sliki 9 vidimo, da največji delež predstavljajo uporabniki blagovne znamke 

Apple 39 %, (27 vprašanih). Sledijo jim uporabniki znamke Samsung 21 % (15 vprašanih). Za 

njimi so uporabniki znamke Huawei 20 % (14 vprašanih) in pa uporabniki znamke Xiaomi 10 

% (7 vprašanih). Delež 4 % (3 vprašani) uporablja znamko OnePlus, medtem, ko 2 % (1 

vprašan) uporablja znamko LG. Ostali 4 % (3 vprašani) pa uporabljajo ostale blagovne znamke 

pametnih telefonov.  
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Slika 9: Struktura anketirancev glede na uporabo blagovne znamke pametnega telefona 

2. Naštejte tri blagovne znamke pametnih telefonov, na katere najprej pomislite. 

Pri drugem vprašanju nas je zanimalo, na katere blagovne znamke anketiranci najprej pomislijo, 

ko gre za pametne telefone. Slika 10 prikazuje pet najpogostejših blagovnih znamk, ki so se jih 

anketiranci najprej spomnili. Največ anketirancev (50 %) se je najprej spomnilo blagovne 

znamke Apple, za njo sledi znamka Samsung (30 %). Tretje mesto je zasedla znamka Huawei 

(8 %), sledi Xiaomi (6 %) in pa Nokia (3 %). Ostali anketiranci (3 %) pa so našteli druge 

blagovne znamke pametnih telefonov.  

 

Slika 10: Delež najpogosteje omenjenih blagovnih znamk 
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3. Razvrstite spodaj naštete blagovne znamke pametnih telefonov od najboljše do najslabše 

(pri čemer 1 pomeni najboljša in 3 najslabša blagovna znamka). 

Pri tem vprašanju nas je zanimalo, kako anketiranci na splošno zaznavajo blagovne znamke, ki 

smo jih obravnavali v nalogi. Slika 11 prikazuje, koliko anketirancev je določeno blagovno 

znamko ocenilo s številko 1, oziroma reklo, da je to najboljša blagovna znamka izmed treh. 

Vidimo lahko, da največ (53 %) anketirancev meni, da je znamka Apple najboljša blagovna 

znamka, medtem ko 33 % anketirancev meni, da je najboljša blagovna znamka Samsung. 

Najmanj anketirancev (14 %) pa meni, da je blagovna znamka Xiaomi najboljša izmed vseh 

treh. Preglednica 4 prikazuje, koliko anketirancev je posamezno blagovno znamko uvrstilo v 

specifičen razred.  

 

Slika 11: Najboljša blagovna znamka pametnih telefonov  

Preglednica 4: Rangiranje blagovnih znamk od najboljše do najslabše 

  1 2 3 Skupaj 

Samsung 23 35 12 70 

33 % 50 % 17 % 100 % 

Apple 37 23 10 70 

53 % 33 % 14 % 100 % 

Xiaomi 10 12 48 70 

14 % 17 % 69 % 100 % 
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4. Na lestvici od 1 do 5 ocenite kako prestižne so navedene blagovne znamke pametnih 

telefonov po vašem mnenju (pri čemer 1 pomeni najmanj prestižna in 5 najbolj prestižna 

blagovna znamka). 

Od te točke naprej se naslednja štiri vprašanja navezujejo na lastnosti blagovnih znamk 

pametnih telefonov. Na ta vprašanja so anketiranci odgovorili s pomočjo lestvice od 1 do 5. 

Anketiranci so najprej opredelili prestižnost znamk, za to vprašanje pa smo se odločili predvsem 

zato, ker nas je zanimalo, kako anketiranci zaznavajo »prestižnost« oziroma vidijo ugled in moč 

posamezne blagovne znamke. S slike 12 lahko razberemo, da so se anketiranci odločili, da je 

najprestižnejša blagovna znamka Apple, saj njena povprečna ocena znaša 4,7. Kot drugo 

najprestižnejšo blagovno znamko, so anketiranci ocenili blagovno znamko Samsung s 

povprečno oceno 4. Kot najmanj prestižno znamko pa so anketiranci zaznali znamko Xiaomi s 

povprečno oceno 2,3. V preglednici 5 lahko vidimo opredeljeno število anketirancev glede na 

zaznano prestižnost posamezne znamke.  

 

Slika 12: Povprečna ocena prestižnosti posamezne blagovne znamke 

Preglednica 5: Rangiranje prestižnosti blagovnih znamk 

  1 2 3 4 5 Skupaj 

Samsung 0 2 12 42 14 70 

0 % 3 % 17 % 60 % 20 % 100 % 

Apple 1 0 1 12 56 70 

1 % 0 % 1 % 17 % 80 % 100 % 

Xiaomi 11 27 30 2 0 70 

16 % 39 % 43 % 3 % 0 % 100 % 
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5. Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako cenovno ugodne so navedene blagovne znamke 

pametnih telefonov po vašem mnenju. (Pri čemer 1 pomeni cenovno ugodna (poceni) in 5 

cenovno neugodna (draga) blagovna znamka.)  

Pri naslednjem vprašanju nas je zanimalo, kako anketiranci zaznavajo cenovno ugodnost 

oziroma neugodnost posameznih blagovnih znamk. Preglednica 6 prikazuje, da je večina 

anketiranih (34 %) blagovno znamko Xiaomi zaznava kot najcenejšo izmed treh. Blagovno 

znamko Samsung večina anketirancev (43 %) zaznava kot drago znamko. Apple pa je v očeh 

anketirancev (64 %) zaznan kot zelo draga znamka. Slika 13 prikazuje povprečno oceno 

cenovne ugodnosti posamezne znamke.  

Preglednica 6: Rangiranje cenovne ugodnosti blagovnih znamk 

  1 2 3 4 5 Skupaj 

Samsung  1 4 29 30 6 70 

1 % 6 % 41 % 43 % 9 % 100 % 

Apple  6 7 3 9 45 70 

9 % 10 % 4 % 13 % 64 % 100 % 

Xiaomi 17 24 15 5 9 70 

24 % 34 % 21 % 7 % 13 % 100 % 

 

Slika 13: Povprečna ocena cenovne ugodnosti posamezne blagovne znamke 
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6. Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako tehnološko zmogljive so navedene blagovne znamke 

pametnih telefonov po vašem mnenju. (Pri čemer 1 pomeni (tehnološko nezmogljiva) in 5 

(tehnološko zmogljiva) blagovna znamka.)  

Pri tem vprašanju nas je zanimalo, kako anketiranci zaznavajo tehnološke vidike analiziranih 

blagovnih znamk. Zanimalo nas je predvsem, katera blagovna znamka je sinonim za npr.: 

najboljšo kamero, ekran, zmogljiv pomnilnik itd. Slika 14 prikazuje povprečno oceno 

tehnološke zmogljivosti posamezne blagovne znamke po oceni anketiranih. Večina je ocenila 

znamko Apple kot tehnološko najnaprednejšo znamko, s povprečno oceno 4,4. Malenkost manj 

tehnološko dovršena, s povprečno oceno 4,3, se je anketirancem zdela znamka Samsung. Kot 

najmanj tehnološko dovršeno znamko pa so anketiranci ocenili Xiaomi s povprečno oceno 3,4. 

Preglednica 7 prikazuje opredeljeno število anketirancev glede na zaznano stopnjo tehnološke 

zmogljivosti posamezne znamke.  

 

Slika 14: Povprečna ocena tehnološke zmogljivosti posamezne blagovne znamke 

Preglednica 7: Rangiranje tehnološke zmogljivosti blagovnih znamk 

  1 2 3 4 5 Skupaj 

Samsung  0 3 8 23 36 70 

0 % 4 % 11 % 33 % 51 % 100 % 

Apple  2 1 7 18 42 70 

3 % 1 % 10 % 26 % 60 % 100 % 

Xiaomi 0 8 32 25 5 70 

0 % 11 % 46 % 36 % 7 % 100 % 
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7. Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako kakovostne so navedene blagovne znamke pametnih 

telefonov po vašem mnenju (pri čemer 1 pomeni nekakovostna in 5 zelo kakovostna blagovna 

znamka). 

Cilj tega vprašanja je bil preveriti, kako anketiranci zaznavajo kakovost določene blagovne 

znamke. Zanimalo nas je predvsem, katera izmed analiziranih znamk je največji sinonim za 

kakovost svojih izdelkov. S slike 15 lahko razberemo, da je blagovna znamka Apple s 

povprečno oceno 4,3 zaznana kot naj kakovostnejša znamka. Za njo sledita znamka Samsung s 

povprečno oceno 4 in znamka Xiaomi s povprečno oceno 3. V preglednici 8 lahko vidimo 

število anketirancev glede na zaznano stopnjo kakovosti posamezne znamke.  

 

Slika 15: Povprečna ocena kakovosti posamezne blagovne znamke 

Preglednica 8: Rangiranje kakovosti blagovnih znamk 

  1 2 3 4 5 Skupaj 

Samsung  3 3 9 30 25 70 

4 % 4 % 13 % 43 % 36 % 100 % 

Apple  1 2 8 22 37 70 

1 % 3 % 11 % 31 % 53 % 100 % 

Xiaomi 4 13 37 11 5 70 

6 % 19 % 53 % 16 % 7 % 100 % 
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8. Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako pomembni so posamezni dejavniki pri nakupu 

pametnega telefona (pri čemer 1 pomeni nepomembno in 5 zelo pomembno). 

Zadnje vprašanje ankete se je nanašalo na pomembnost nakupnih dejavnikov pri nakupu 

pametnega telefona. Namreč zanimalo nas je, kateri izmed omenjenih dejavnikov, s katerimi se 

srečamo ob nakupu telefona, je z vidika potrošnikov pri nakupu najpomembnejši. Kot najbolj 

pomemben dejavnik so anketiranci označili visoko tehnološko zmogljivost s povprečno oceno 

4,3. Sledi cena s povprečno oceno 3,9, tik za njo pa se je uvrstil dejavnik blagovna znamka z 

oceno 3,8. Predzadnje mesto je dosegel dejavnik zunanji videz z oceno 3,5. Zadnje mesto pa je 

zasedel dejavnik gratis darilo z zelo nizko povprečno oceno 1,6. Preglednica 9 prikazuje število 

odgovorov glede na pomembnost določenega dejavnika pri nakupu pametnega telefona.  

 

Slika 16: Povprečna ocena pomembnosti dejavnikov pri nakupu pametnega telefona  

Preglednica 9: Rangiranje pomembnosti dejavnikov pri nakupu pametnega telefona 

  1 2 3 4 5 Skupaj 

CENA 2 4 14 27 23 70 

3 % 6 % 20 % 39 % 33 % 100 % 

BLAGOVNA ZNAMKA  

(npr.: pretekle izkušnje) 

3 6 16 20 25 70 

4 % 9 % 23 % 29 % 36 % 100 % 

VISOKA TEHNOLOŠKA 

ZMOGLJIVOST (npr.: zmogljiva 

kamera, visoka ločljivost ekrana …) 

0 0 8 32 30 70 

0 % 0 % 11 % 46 % 43 % 100 % 

ZUNANJI IZGLED  

(npr.: dizajn) 

2 11 18 28 11 70 

3 % 16 % 26 % 40 % 16 % 100 % 

GRATIS DARILO (npr.: ob nakupu 

telefona prejmete pametno uro ...) 

42 20 4 3 1 70 

60 % 29 % 6 % 4 % 1 % 100 % 
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6.4 Povzetek raziskave  

V raziskavi je sodelovalo 70 anketirancev. Vzorec je zajemal samo mlado populacijo, pri čemer 

je prevladoval starostni razred od 23 do 26 let, saj je ta zajel večino vseh anketiranih. Med 

anketiranci je bilo 33 žensk in 36 moških. Poleg tega mesečni prihodki večine anketirancev 

znašajo do 500 €.  

Cilj prvega dela anketnega vprašalnika je bil pridobiti informacije o samih izhodiščih 

anketirancev v smislu naklonjenosti posamezni blagovni znamki pametnih telefonov. Te 

podatke smo zbrali tako, da smo anketirance povprašali, katero znamko trenutno uporabljajo, 

na katere tri znamke najprej pomislijo in s pomočjo njihovega rangiranja (razvrstitve) že 

navedene blagovne znamke razvrstili od najboljše do najslabše. Pri prvem vprašanju smo 

ugotovili, da je večina anketiranih uporabnikov blagovne znamke Apple, sledijo pa ji: Samsung, 

Huawei, Xiaomi in ostale blagovne znamke. To nas ni presenetilo, vendar pa bi na tej točki 

izpostavili domnevo, da večina anketirancev favorizira blagovno znamko Apple in posledično 

bodo lahko rezultati anketiranja bolj v prid tej znamki. Pri drugem vprašanju smo ugotovili, da 

večina anketirancev najprej asociira na blagovno znamko Apple, sledijo pa ji: Samsung, 

Huawei, Xiaomi, Nokia, Motorola in ostale blagovne znamke. Kot lahko vidimo, so prva mesta 

zasedle trenutno vodilne blagovne znamke pametnih telefonov, ki so trenutno globalno gledano 

tudi najbolje prodajane. Poleg teh pa lahko vidimo, da so nekateri anketiranci asociirali na t. i. 

»izumrle znamke« telefonov (Nokia, Motorola), kar lahko povežemo z dejstvom, da so se te 

znamke močno usidrale v spomin nekaterim uporabnikom, saj so bile ene prvih blagovnih 

znamk v tem segmentu. Pri tretjem vprašanju smo ugotovili, da večina anketirancev blagovno 

znamko Apple zaznava kot najboljšo blagovno znamko. Menijo, da je znamka Samsung srednje 

dobra in Xiaomi najslabša blagovna znamka. Domnevamo, da so anketiranci znamko Xiaomi 

uvrstili kot najslabšo prav zato, ker je ta znamka dokaj nova, poleg tega pa spada v primerjavi 

z drugima dvema v cenovno nižji razred. Kot zanimivost prvega dela raziskave, pa bi izpostavili 

dejstvo, da večina mladih kljub povprečno nizkemu mesečnemu prihodku (do 500 €) uporablja 

in daje prednost blagovnim znamkam pametnih telefonov, ki v povprečju spadajo v cenovno 

dražje razrede. 

6.4.1 Predstavitev in preverjanje hipotez  

V nadaljevanju bomo predstavili in preverili hipoteze, ki smo si jih zastavili na samem začetku 

zaključne projektne naloge in smo jih oblikovali na podlagi analizirane literature. S pomočjo 

zastavljenih hipotez smo oblikovali vprašanja, katerih ugotovitve bomo v nadaljevanju povzeli. 

Naslednja vprašanja so anketiranci ocenjevali s pomočjo lestvice od 1 do 5. Prva štiri vprašanja 

se navezujejo na lastnosti blagovnih znamk pametnih telefonov, kot so po našem mnenju: 

prestiž, cenovna ugodnost, tehnološka zmogljivost in kakovost. Od teh pa so nas najbolj 

zanimale lastnosti, kot so npr.: prestiž, kakovost, saj te težje merimo, kot pa npr.: cenovna 

ugodnost in pa tehnološka zmogljivost, ki jih lahko najdemo med primerjavo različnih modelov 
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pametnih telefonov. Zadnje vprašanje pa se navezuje na pomembnost nakupnih dejavnikov pri 

nakupu pametnega telefona.  

Hipoteza 1: Prestiž 

Pri tej hipotezi smo želeli preveriti, kako anketiranci zaznavajo obravnavane blagovne znamke 

glede same prestižnosti, oziroma kako vidijo ugled in moč posamezne blagovne znamke. 

Predpostavili smo, da je blagovna znamka Apple nekakšen status za prestiž, saj smo med 

analiziranjem obravnavanih blagovnih znamk pogosto naleteli na takšno mišljenje 

strokovnjakov trženja.  

− Hipoteza 1: Anketiranci zaznavajo blagovno znamko Iphone (Apple) kot 

najprestižnejšo blagovno znamko izmed vseh treh. 

Raziskava je pokazala, da anketiranci v povprečju (4,7) zaznavajo blagovno znamko Apple kot 

najbolj prestižno izmed treh. Hipotezo 1 lahko potrdimo, saj je bila blagovna znamka Apple 

zaznana kot najbolj prestižna.  

Hipoteza 2: Cenovna ugodnost  

S to hipotezo smo želeli preveriti, kako anketiranci zaznavajo cenovno ugodnost obravnavanih 

blagovnih znamk. Predpostavili smo, da je Xiaomi cenovno najugodnejša blagovna znamka. 

Predpostavka temelji na analizi literature te blagovne znamke, ki je pokazala, da je skrivnost 

hitrorastoče blagovne znamke Xiaomi prav njihova nizkocenovna strategija pametnih 

telefonov.  

− Hipoteza 2: Anketiranci zaznavajo blagovno znamko Xiaomi kot cenovno 

najugodnejšo blagovno znamko izmed vseh treh. 

Ugotovili smo, da večina anketirancev (43 %) kot najcenejšo blagovno znamko zaznava 

Xiaomi, medtem ko (64 %) meni, da je znamka Apple zelo draga. Zavedamo se, da lahko s 

primerjavo različnih modelov pametnih telefonov to tudi ugotovimo, vendar pa nas je zanimalo, 

kako anketiranci zaznavajo obravnavane znamke. Hipotezo 2 lahko torej potrdimo.  

Hipoteza 3: Tehnološka zmogljivost  

Namen te hipoteze je preveriti, kako anketiranci zaznavajo tehnološke lastnosti obravnavanih 

blagovnih znamk. Tukaj mislimo predvsem na: najboljšo kamero, visoko ločljivost ekrana, 

velikost pomnilnika pametnega telefona … Predpostavili smo, da je Samsung tehnološko 

najnaprednejša blagovna znamka, saj je že vrsto let med najnaprednejšimi glede implementacije 

novih tehnologij v svoje izdelke. Namreč znamka Samsung je prepoznavna po svoji 
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revolucionarni tehnologiji zaslonov, poleg tega pa so bili eno izmed prvih podjetij, ki je razvilo 

prve prototipe upogljivih zaslonov. 

− Hipoteza 3: Anketiranci zaznavajo blagovno znamko Samsung kot tehnološko 

najnaprednejšo blagovno znamko. 

Raziskava je pokazala, da večina anketirancev v povprečju (4,4) meni, da je Apple tehnološko 

najbolj dovršena znamka, medtem ko je tik za njo (4,3) znamka Samsung. Hipotezo 3 lahko 

delno potrdimo, saj je treba upoštevati dejstvo, da je velika večina anketirancev uporabnikov 

znamke Apple, poleg tega pa je razlika v povprečni oceni v primerjavi z znamko Samsung zelo 

majhna (0,1). 

Hipoteza 4: Kakovost 

Cilj te hipoteze je bil preveriti, kako anketiranci zaznavajo kakovost obravnavanih blagovnih 

znamk. Tukaj mislimo predvsem to, katera izmed znamk anketirancu predstavlja največji 

sinonim za kakovost. Predpostavili smo, da je Samsung najkakovostnejša blagovna znamka. 

Predpostavka temelji predvsem na osebnih preteklih izkušnjah s to blagovno znamko.  

− Hipoteza 4: Anketiranci zaznavajo blagovno znamko Samsung kot najkakovostnejšo 

blagovno znamko izmed vseh treh.  

Ugotovili smo, da so anketiranci ocenili znamko Apple s povprečno oceno (4,3) kot 

najkakovostnejšo blagovno znamko izmed vseh treh. Zato lahko hipotezo 4 zavrnemo.  

Hipoteza 5: Nakupni dejavniki 

Zadnja hipoteza je temeljila na različnih dejavnikih, ki pri nakupu pametnega telefona v praksi 

vplivajo na potrošnika. Zanimalo nas je, kaj v praksi potrošnika najbolj prepriča za nakup. 

Anketiranci so morali na lestvici od 1 do 5 oceniti naslednje dejavnike, kot so: cena, blagovna 

znamka, gratis darilo ob nakupu, zunanji videz in tehnološka zmogljivost telefona. 

Predpostavili smo, da je pretekla nakupna izkušnja oz. blagovna znamka izmed vseh omenjenih 

dejavnikov potrošniku najbolj pomemben nakupni dejavnik. Predpostavka je temeljila na 

analizirani literaturi, pripadnosti oziroma zvestobi blagovni znamki, saj ta pogosto vpliva na 

nakup.   

− Hipoteza 5: Večina anketirancev meni, da je blagovna znamka najpomembnejši 

dejavnik pri nakupu pametnega telefona. 

Raziskava pa je pokazala, da je anketirancem glede na najvišjo povprečno oceno (4,3) najbolj 

pomembna tehnološka zmogljivost. Dejavnik blagovne znamke pa je zasedel tretje mesto s 
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povprečno oceno 3,8. Hipotezo 5 zavrnemo, saj je večini anketiranih izmed vseh naštetih 

dejavnikov najbolj pomembno, da je pametni telefon tehnološko zmogljiv.  
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7 SKLEP  

Pojav telefona bi lahko na določeni točki primerjali s pojavom avtomobila. Prav tako kot je 

avtomobil človeku olajšal transport, je mobilni telefon olajšal komunikacijo. Zato sta avtomobil 

in prav tako mobilni telefon postala nepogrešljiv pripomoček vsakega posameznika. Kar pa 

lahko prenesemo tudi na sam vidik trženja in ugotovimo, da sta obe inovaciji spremenili 

nakupne navade potrošnikov. Saj povprečen potrošnik pred obstojem avtomobila ni namenil 

nekaj tisoč evrov zanj, prav tako ne nekaj sto evrov za nakup pametnega telefona. Še več, obe 

panogi sta se sčasoma prelevili v zasičeno in izredno konkurenčno panogo, kjer posamezne 

blagovne znamke tekmujejo za čim večji delež odjemalcev.  

Vendar pa so dandanes pametni telefoni integrirani v naš vsakdan kot še nikoli prej.  

Najpogosteje jih uporabljajo prav mlajše generacije, saj so si s to tehnologijo blizu prav zaradi 

odraščanja z njo. V preteklosti so se telefoni med seboj v glavnem razlikovali po integraciji 

tehnoloških inovacij, kot so npr.: zaslon na dotik, vodoodpornost, biometrika …, kar so 

proizvajalci tudi tržili, vendar pa so se te drastične inovacije v zadnjih nekaj letih postopoma 

zmanjšale. Danes večina pametnih telefonov vsebuje vse najnovejše tehnološke inovacije, saj 

si zaradi velike konkurence na tem tržiču ne morejo privoščiti, da bi tehnološko zaostali, kot se 

je to zgodilo pri podjetju Nokia. Zato so dandanes trženjske strategije v segmentu pametnih 

telefonov usmerjene predvsem v poudarjanje blagovne znamke oz. njenih funkcionalnih 

lastnosti, kot so npr.: kakovost, cenovna ugodnost, prestiž in tehnične specifikacije (zmogljiva 

kamera, velik pomnilnik …). Namreč podjetja, ki si dandanes prizadevajo za uspešnost v 

konkurenčnem okolju, morajo vedeti, kaj potrošnik hoče, in poznati njegovo vedenje na trgu. 

Saj se bodo na dolgi rok ohranila samo tista podjetja, ki bodo znala svoje blagovne znamke 

prikazati kupcu v najboljši luči.  

V zaključni projektni nalogi smo v prvem delu naloge s pomočjo literature opisali teoretična 

področja blagovne znamke, zaznavanja, pozicioniranje in predstavili tri analizirane blagovne 

znamke. Med preučevanjem literature smo ugotovili, da je v svetu trženja za podjetja zelo 

pomembno to, kako so njihove blagovne znamke zaznane. Namreč potrošniki pogosto 

povezujejo funkcionalne lastnosti izdelka z blagovno znamko, zaradi česar je pomembno, da 

so te lastnosti čim boljše ocenjene, saj ravno to odraža uspešnost podjetja pri samem poslovanju 

oz. prodaji. V našem primeru se je kot dober primer izkazala znamka Apple, saj so jo anketiranci 

glede na lastnosti ocenili kot najboljšo izmed obravnavanih treh.  

V empiričnem delu naloge nas je zanimalo, kako mladi zaznavajo tri trenutno najuspešnejše 

blagovne znamke pametnih telefonov. Zato smo izvedli raziskavo, kjer smo preverili, kako 

mladi zaznavajo obravnavane blagovne znamke, njihove lastnosti in kakšni so najpomembnejši 

nakupni dejavniki. Med analizo podatkov glede na zaznane lastnosti znamke nas je najbolj 

presenetila znamka Apple, saj se je odrezala bolje, kot smo prvotno predvidevali v zastavljenih 

hipotezah. Kar pa lahko pojasnimo z ugotovitvijo, da je kot blagovna znamka dobro 

pozicionirana oz. ima dobro opredeljeno identiteto. Pozicijo blagovne znamke Samsung bi 
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lahko glede na večino odgovorov glede zaznanih lastnosti znamk umestili na drugo mesto, 

medtem ko bi lahko znamko Xiaomi umestili kot najslabše pozicionirano izmed vseh treh 

analiziranih znamk. 

Poleg tega pa je raziskava pokazala, da so v povprečju potrošniki izmed vseh najpogostejših 

dejavnikov, ki spremljajo nakup pametnega telefona, na prvo mesto postavili prav visoko 

tehnološko zmogljivost pametnih telefonov (zmogljiva kamera, velik pomnilnik …) in ne 

samo preteklih uporabniških izkušenj oz. »surovih« blagovnih znamk, kot smo prvotno 

predvidevali. Namreč zvestoba blagovni znamki v svetu pametnih telefonov je zelo znan 

pojem. Iz tega lahko razberemo, da je dandanes pri trženju pametnih telefonov, ki si v 

realnosti po samih tehničnih specifikacijah med sabo niso kaj dosti različni, treba tržiti prav 

funkcionalne lastnosti blagovnih znamk oz. »tehnološke lastnosti« telefonov. Saj prav to 

pretirano poudarjanje funkcionalnih lastnosti pri mladih potrošnikih pogosto vzbudi dražljaj, 

ki pripelje do nakupa. 
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PRILOGA  

Priloga 1 Anketni vprašalnik 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priloga 1 

 

Pozdravljeni!  

Sem Alen Žižmond, študent Fakultete za management, in pripravljam zaključno projektno 

nalogo z naslovom "Zaznavanje blagovnih znamk med mladimi". Namen raziskave je preveriti, 

kako specifična skupina potrošnikov zaznava blagovne znamke in kaj vpliva na nakup teh. 

Raziskava bo zasnovana na primerjavi treh vodilnih blagovnih znamk segmenta pametnih 

telefonov. Zaradi raziskovalnih namenov sem opredelil vzorec mladih med starostjo od 15 do 

29 let, zato lepo prosim, da izpolnite anketo samo tisti, ki spadate v to starostno skupino. Vaše 

sodelovanje pri raziskavi je zelo pomembno, zato Vas prosim, da vprašanja pozorno preberete 

in nanje iskreno odgovorite. Anketa je anonimna in podatki so namenjeni samo za obravnavo 

in pripravo zaključne projektne naloge. Za sodelovanje se Vam zahvaljujem.     

 

 

Q1 – Katero znamko pametnega telefona trenutno uporabljate?   

_________  

 

 

Q2 – Naštejte tri blagovne znamke pametnih telefonov, na katere najprej pomislite.   

__________________  

  

Q3 – Razvrstite spodaj naštete blagovne znamke pametnih telefonov, od najboljše do 

najslabše, pri čemer 1 pomeni najboljša in 3 najslabša blagovna znamka.  

 Vsako številko uporabite samo enkrat!  

 

   Samsung 

   Apple 

   Xiaomi 

  

 

Q4 – Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako prestižne so navedene blagovne znamke pametnih 

telefonov po vašem mnenju, pri čemer 1 pomeni najmanj prestižna in 5 najbolj 

prestižna blagovna znamka.    

Pri pojmu "prestižnost" mislimo predvsem na ugled in moč blagovne znamke.  

 1 2 3 4 5 

Samsung       
Apple       
Xiaomi      
 

 

 



 

 

Q5 – Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako cenovno ugodne so navedene blagovne znamke 

pametnih telefonov po vašem mnenju, pri čemer 1 pomeni cenovno ugodna (poceni) in 5 

cenovno neugodna (draga) blagovna znamka.    

 1 2 3 4 5 

Samsung       
Apple       
Xiaomi      

 

Q6 – Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako tehnološko zmogljive so navedene blagovne 

znamke pametnih telefonov po vašem mnenju. Pri tem 1 pomeni (tehnološko) nezmogljiva 

in 5 (tehnološko) zmogljiva blagovna znamka.    

Pri pojmu "tehnološka zmogljivost" mislimo predvsem na lastnosti telefona, kot so npr.: 

zmogljiva kamera, zmogljiva baterija, visoka ločljivost ekrana, velik pomnilnik ...  

 1 2 3 4 5 

Samsung       
Apple       
Xiaomi      
 

Q7 – Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako kakovostne so navedene blagovne znamke 

pametnih telefonov po vašem mnenju. 1 pomeni nekakovostna in 5 zelo 

kakovostna blagovna znamka.    

Pri pojmu "kakovost" mislimo predvsem na lastnosti telefona, kot so npr.: kakovostni material, 

iz katerega je izdelan telefon, pretekle izkušnje ...  

 1 2 3 4 5 

Samsung       
Apple       
Xiaomi      
 

Q8 – Na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako pomembni so posamezni dejavniki pri nakupu 

pametnih telefonov. Pri tem 1 pomeni nepomembno in 5 zelo pomembno.    

 1 2 3 4 5 

CENA      
 

BLAGOVNA ZNAMKA 

(pretekle 

izkušnje) 
     

      

VISOKA TEHNOLOŠKA 

ZMOGLJIVOST  

(zmogljiva 

kamera, visoka 

ločljivost ekrana 

…)  
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ZUNANJI VIDEZ 

(dizajn)      
      

GRATIS DARILO 

(ob nakupu 

telefona prejmete 

pametno uro ...) 

     

 

Q9 – Vaša starost: (vpišite število let) ____________________  

 

 

Q10 – Spol   

 Moški  

 Ženski  

 

Q11 – Označite, koliko znaša vaš mesečni dohodek:  

 Do 500 € 

  med 500 in 1000 € 

  med 1000 in 1500 € 

  med 1500 in 2000 € 

  več kot 2000 € 

  

 


