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PREDGOVOR
Ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo, se je večina podjetij srečala z novimi tržišči, tekmeci
in kupci. Podjetja danes ne delujejo več na trgu, na katerem imajo stalne in znane tekmece ter
kupce, ki ne menjajo svojih priljubljenih izdelkov. Znano je, da imajo kupci v današnjem
obdobju na voljo veliko količino raznovrstnih izdelkov in storitev, za katere se odločajo ob
tehtnem premisleku koristi v primerjavi s ceno. Upoštevati moramo tudi njihova visoka
pričakovanja glede kakovosti, svetovanja, servisiranja, postrežbe in podobnih storitev, ki
dodajajo vrednosti izdelkom. Obvladovanje in poznavanje tržnih strategij je torej nujno za
vsako podjetje, ki se hoče uveljaviti in sploh obstati na tržišču.
Če bi vprašali naključne ljudi, kaj je trženje ali marketing, bi najbrž dobili vrsto različnih
odgovorov. Mnogi bi odgovorili, da je trženje le drugi izraz za prodajo ali oglaševanje.
Nekateri pojmujejo trženje kar vse poslovne dejavnosti podjetja, ki so povezane s potjo
izdelkov in storitev od proizvajalcev do kupcev. Vendar pa je potrebno na pojem trženja
gledati širše, in sicer kot odnose menjave dobrin med ljudmi. Obstaja vrsta opredelitev in
dojemanja trženja, kar znova dokazuje, da ekonomija in poslovne vede niso eksaktna znanost.
Sicer pa pojem trženje obstaja že vse od razvoja človeka; sosedje so si že od nekdaj
izmenjevali usluge, otroci igrače, prijatelji pomoč, znanci vljudnost, politiki koncesije,
gospodinje recepte itd.
Podjetje si v skladu s konceptom trženja prizadeva zadovoljevati potrebe svojih odjemalcev z
vrsto koordiniranih aktivnosti, kar mu hkrati omogoča dosegati zastavljene poslovne cilje. Vse
se začne na trgu, z natančno opredelitvijo trga, izbiro ciljnih trgov in osredotočenjem na
potrebe odjemalcev. Izhajamo iz družbenih potreb, kar pomeni, da se proces trženja prične s
spoznavanjem želja in potreb kupcev, sledi planiranje, proizvodnja, prodaja in z njo povezane
številne funkcije, prilagojene značilnosti proizvoda oz. trga. Zadovoljstvo potrošnikov je
bistvo koncepta trženja, njegov končni smoter pa je doseganje dobička, preživetje, doseganje
nekega tržnega deleža, obsega prodaje ali kombinacija navedenega. Sam proces trženja pa se
zaključuje z zadovoljevanjem ugotovljenih potreb na tržišču in poprodajnimi storitvami.
Tržni koncept poslovanja poudarja, da podjetje na dolgi rok najbolje uresničuje svoje cilje, če
uspe zadovoljevati želje potrošnikov. V novejšem času je poudarek na planiranju
dolgoročnega zadovoljstva potrošnikov in ne le na zadovoljevanju kratkoročnega. Philip
Kotler (1996, 5), ki je eden vodilnih svetovnih strokovnjakov s področja trženja, opisuje
pomen trženja v sodobnem gospodarstvu, pravi, da moramo marketing skrbno razločevati od
prodaje in oglaševanja, ki sta sicer orodji marketinga, toda še zdaleč ne celota marketinga.
Prodaja in oglaševanje samo odgovarjata na vprašanje kako lahko najdemo več kupcev za
proizvode, ki jih izdelujemo. Glavni namen marketinga – trženja pa je pomagati
proizvajalcem pri odločitvi, kaj naj proizvajajo.
Učbenik je namenjen študentom višješolskega programa Ekonomist za predmet trženje.
Sestavljen je iz devetih poglavij in seznama prilog. Vsako poglavje vsebuje vaje in primere iz
prakse, ki so označeni z zaznamki. Še več vaj za poglobitev znanja si lahko ogledate v
prilogah. Vsem tistim, ki se bodo nad trženjem navdušili in si želeli svoje znanje še poglobiti
svetujem, da se preizkusijo na terenu. Svoje ambicije lahko zadovoljijo s proučevanjem tržnih
strategij, analiziranjem tržnih potreb in obnašanjem udeležencev mikro in makro okolja.
Veliko zadovoljstva pri odkrivanju novih obzorij!
Janja Turk
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RAZLAGA LEGENDE SIMBOLOV

• hitri pregled vsebin poglavja

• poziv k reševanju praktičnih primerov in vaj

• primeri in zgledi za poglobitev znanja

• vprašanja za utrjevanje snovi

4

Trženje

1

SODOBNO TRŽENJE IN TRŽENJSKO OKOLJE

V tem poglavju bomo spoznali:
• kaj je trženje in kakšno je sodobno pojmovanje trženja,
• kakšna je razlika med trženjem in prodajo,
• katere so osnovne sestavine trženja,
• osnovne poslovne koncepte poslovanja podjetja.
Pojem trženje mnogokrat razumemo napačno. Predstavljamo si ga kot vsiljevanje
neuporabnih izdelkov. Njegov pomen pa je prav nasproten, saj predstavlja maksimalno
zadovoljevanje potreb potrošnikov, torej ustvarjanje in nudenje izdelkov oz. storitev po meri.
Čim bolj spoznamo potrebe in želje, tem bolj uspešno se lahko osredotočimo na izdelek ali
storitev. Natančno moramo spremljati, kako bo kupec ocenil vrednost oz. koristnost izdelka
ali storitve in se na podlagi tega odločil za nakup. Zelo pomembno je, da podjetje dobro
pozna sebe (svoje sposobnosti, kapacitete, zmožnosti, znanje,…), ugotovi kdo je kupec,
pozna konkurenco in pravočasno zazna tržne spremembe. Nepremišljeno trženje je lahko
za poslovanje podjetja usodno. Vzemimo primer svetovno znanega, ameriškega podjetja
Polaroid, ki se je ukvarjalo z instantnim natisom slike. Če odmislimo finančne težave in
prestrukturiranje podjetja ter se osredotočimo na sodobne tržne trende na področju
fotografije, lahko hitro sklepamo, da je neuspehu podjetja botrovala nerazvitost izdelkov
glede na tržne trende. Zahteve uporabnikov so že nekaj časa usmerjene k uporabi in
razvoju digitalne fotografije.
Za uvod narišite enostavno tabelo z dvema stolpcema. Prvega naslovite trženje, drugega pa
prodaja. Razmislite s katerimi besedami bi pojasnili prvi pojem, s katerimi pa drugega.

1.1

POJMOVANJE TRŽENJA OZ. MARKETINGA

Beseda marketing izhaja iz korena »trg«, zato je bila v slovenščino prevedena kot »trženje«.
Pojem trženje ne smemo razumeti le kot komercialno dejavnost. Ena izmed najsplošnejših
definicij vodilnega svetovnega strokovnjaka s področja trženja Philipa Kotlerja skuša pojasniti
bistvo trženja kot način razmišljanja ali poslovne filozofije v svetu. Glasi se: trženje je
družbeni in vodstveni proces ustvarjanja in menjave izdelkov ali njihovih vrednosti, v katerem
posamezniki ali skupine dobijo to, kar potrebujejo ali želijo, tako da ustvarijo, ponudijo in z
drugimi izmenjujejo izdelke, ki imajo vrednost.

Slika 1: Definicija marketinga
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Ameriška marketinška zveza (AMA), delujoča že od leta 1935, je leta 2004 sprejela naslednjo
definicijo marketinga: »Marketing je organizacijska funkcija in splet postopkov, s katerimi
ustvarjamo, komuniciramo, dostavljamo vrednost potrošnikom in upravljamo odnose z njimi,
tako, da koristimo organizaciji in vsem njenim deležnikom«.
Tipično slovensko podjetje večino sredstev investira v proizvodnjo, v najboljšem primeru v
razvoj izdelkov, marketing pa prepušča naključju. Ne zaveda se, da na trgu ni pomembna
dejanska kakovost, temveč zaznana kakovost, ki se ustvari z marketingom. Na trgu ne
zmagujejo najboljši izdelki, temveč izdelki, ki so najboljši v očeh kupca – te pa ustvarja ravno
marketing. (http://creatoor.zauspeh.com/strateskimarketing.pdf, 2. 9. 2009)

1.2

OSNOVNE SESTAVINE TRŽENJA

Sestavine trženja so naslednje:
• potrebe, želje in povpraševanje,
• izdelki oziroma storitve,
• vrednost, strošek in zadovoljstvo,
• menjava, transakcija in odnosi,
• trgi, trženje in tržniki.
Vse navedeno so elementi trženja. Ti elementi sestavljajo krogotok trženja, ki se v procesu
zadovoljevanja potreb skozi zgodovino človeštva neprenehoma odvija na vedno zahtevnejših
nivojih (Habjanič in Ušaj, 2000, 9).

POTREBE, ŽELJE,
POVPRAŠEVANJE

TRGI

IZDELEK /
STORITEV

KROGOTOK
TRŽENJA

MENJAVA
(transakcija, odnos)

KORISTI /
VREDNOSTI

Slika 2: Krogotok trženja
Vir: Habjanič in Ušaj, 2000, 9
Trg je prostor, kjer se srečata ponudba in povpraševanje, ter na ta način določata cene in
količine dobrin in storitev. Na trgu poteka menjava dobrin in storitev za denar.
Udeleženci na trgu so:
• podjetja, ki proizvajajo in prodajajo dobrine za denar,
• končni porabniki, ki menjajo denar za dobrine in nudijo svoje delo v zameno za plačo,
6

Trženje

•

država, ki z zakoni omejuje prosto delovanje trga.

Trženjsko razmišljanje izvira iz dejstva, da smo ljudje bitja, ki imamo svoje:
• potrebe,
• želje,
• dobrine in
• povpraševanje.
Človeška potreba je občutek pomanjkanja nečesa, ki ga zaznamo, ko smo prikrajšani za
osnovno zadovoljstvo. Človek v svojem življenju zadovoljuje različne potrebe, recimo: zrak,
voda, hrana, dom, obleka, spoštovanje, občutek varnosti in pripadnosti. Teh osnovnih potreb
ne ustvarijo niti družba, niti dober oglas; potrebe so v človeku, so bistvo naše narave.
Dobrine so omejena sredstva za zadovoljevanje človeških potreb. Dobrine ločimo med:
• materialnimi (so tiste, ki jih lahko otipamo) ali nematerialnimi (storitve),
• potrošnimi (za končno potrošnjo) ali investicijskimi (za nadaljnjo predelavo),
• gospodarskimi (redke dobrine) in naravnimi (neomejene in omejene).
Želje so povezane s specifičnim izdelkom ali storitvijo, ki naj bi zadovoljila potrebo. Za lažje
razumevanje, si poglejmo primere: Janez je lačen in potrebuje hrano, želi si pizzo, potrebuje
obleko, a želi Versacijevo obleko, potrebuje ugled, želi si Mercedesa. Želja postane
povpraševanje, ko dobi podporo v kupni moči. Nekateri si želijo polepšati svoj nos z lepotno
operacijo, vendar si jo lahko le malokdo privošči. Kupno moč sestavljajo prihodki potrošnika.
Tabela 1: Vrste potreb
1. POTREBE VEZANE NA GOSPODARSTVO
GOSPODARSTVO JIH NE MORE
GOSPODARSTVO JIH LAHKO
ZADOVOLJITI
ZADOVOLJI
• po varnosti,
• po hrani,
• pogovorih s prijatelji,
• po stanovanju,
• po pohvali,
• šolanju,
• po nagradi…
• prevozu,…
2. POTREBE PO NUJNOSTI
ŽIVLJENJSKEGA POMENA
KULTURNE IN LUKSUZNE
• po hrani in pijači,
• po jedeh na žaru,
• dihanju,
• po modnih oblačilih,
• zaščiti pred vremenskimi razmerami,…
• obisku gledališča,
• po knjigah, CD zgoščenkah,…
3. POTREBE PO ŠTEVILU NOSILCEV
INDIVIDUALNE
DRUŽBENE
• po slikanju,
• po šolah,
• lastnem kolesu,
• bolnišnicah,
• udejstvovanju v športni disciplini – • cestah,
odbojki,…
• internetnem dostopu,…
Vir: Turk, 2004, 18
Človek zadovoljuje svoje potrebe in želje z raznovrstnimi izdelki. Izdelek je vse tisto, kar
se ponudi posamezniku ali skupini (tržišču), da bi izzvalo njegovo pozornost za nakup
in zadovoljuje neko potrebo ali željo. Pri pojmovanju izdelka nas lahko kaj hitro zavede,
da so izdelki le stvari, ki jih lahko otipamo, t. i. fizični izdelki. Kaj pa storitveni izdelki,
na primer letovanje na Havajih (kraj), koncert skupine Rolling Stones (oseba),
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zmanjšanje telesne teže (ideja), zdravljenje z bioenergijo (energija), obisk internetne
strani Facebook.com (čustva), dnevna rekreacija priljubljenega športa (aktivnost)...?
Izdelki so seveda tudi storitve. Še več. Pomen izdelkov ni v tem, da jih imamo, temveč v
tem, kaj nam ponujajo.
Fizični izdelek je le sredstvo, ki posreduje storitev. Plašča ne kupimo zato, da bi ga
občudovali, temveč da se oblečemo, ko nas zebe in morda, da nas občudujejo drugi.
Vrednost ali koristnost je porabnikova ocena izdelka o zadovoljitvi izbora potreb. Npr.
kar nekaj izdelkov lahko zadovolji Janezovo potrebo po prevozu na tečaj angleškega
jezika: kolo, rolerji, skuter, avtomobil, mestni avtobus. Poleg tega bi rad zadovoljil še
potrebo po varnosti, hitrosti in varčnosti. To je njegov splet potreb. Idealnega izdelka, ki
bi mu nudil popolno varnost, hitrost in hkrati varčnost, ni. Odločiti se mora, kateri
izdelek mu bo nudil najbolj optimalno zadovoljstvo, kjer bo razlik med vrednostjo in
stroški za pridobitev tega izdelka največ.
Menjava pomeni, da dobimo želeni izdelek od nekoga, ki ga ima, tako da mu ponudimo
nekaj v zameno. Če resnično pride do menjave, je predvsem odvisno od tega, če sta se
obe strani dogovorili o pogojih menjave, zaradi katerih bosta po menjavi obe na
boljšem. Menjava se lahko izvrši neposredno − blago za blago, z denarjem, s
kompenzacijo... Transakcija pa je sporazum o menjavi med dvema strankama. Je torej
temeljna enota menjave, do katere pride ob izmenjavi dveh ali več stvari z določeno
vrednostjo navedbi, pogojev in časa ter kraja dogovora.

1.3

RAZLIKA MED TRŽENJEM IN PRODAJO

Marsikdo ne razume razlike med trženjem in prodajo, temveč izraza doumeva kot sopomenki.
Spodnja tabela kaže, kje so pomembne vsebinske razlike med obema dejavnostma.

KUPEC

IZDELEK

Slika 3: Izdelek vs. Kupec
Tabela 2: Bistvene razlike med prodajo in trženjem
PRODAJA
Poudarek je na izdelku.
Podjetje najprej napravi izdelek in šele nato
razmišlja, kako naj ga proda.
Poslovodstvo je usmerjeno k dobičku od
obsega prodaje
Planiranje je kratkoročno usmerjeno, v
ospredju so obstoječi izdelki in trgi.
Na prvem mestu so potrebe prodajalca.
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Poudarek je na kupcu.
Podjetje najprej ugotovi želje kupcev in nato
razmišlja, kako naj izdela in ponudi izdelek.
Poslovodstvo je usmerjeno k dobičku zadovoljnih
kupcev.
Planiranje je dolgoročno usmerjeno, v ospredju so
novi izdelki, jutrišnji trgi in rast v prihodnosti.
Na prvem mestu so želje kupcev.

Trženje

Sodobno trženje v primerjavi s klasično prodajo zahteva:
• proizvodnjo, ki temelji na dejanskih potrebah porabnikov;
• količinsko in kakovostno zadovoljevanje potreb porabnikov;
• številne trženjske dejavnosti, ki naj zagotovijo uspešno prodajanje (Tratnik, 2006, 26).

1.4
1.4.1

POSLOVNI KONCEPT PODJETJA
Trženjski koncept

Po tržnem konceptu bi podjetja morala čim bolje raziskati svoje potrošnike ter bila tako
sposobna zadovoljevati njihove želje in potrebe v povezavi z izdelki in storitvami, ki jih
ustvarjajo. Proces naj bi pripeljal do tega, da bi potrošnik prek distribucijskih kanalov sam
odkril želene produkte. Koncept upošteva samo potrošnika, zato zanemarja dejavnike kot so:
dolgoročnost razvoja, vrednote podjetja in izdelkov, označevanje izdelkov, prizadevanje za
kakovost itd (Pompe in Vidic, 2008, 32).
Tabela 3: Primerjava dveh vrst marketinga
•
•
•
•
•
•

TRANSAKCIJSKO USMERJENI
MARKETING
Osredotočanje na posel,
Poudarek na značilnostih izdelka,
Kratkoročna poslovna naravnanost,
Slab interes za odjemalce,
Šibki in posredni stiki z odjemalci,
Kakovost je skrb proizvodnje.

POUDAREK NA AGRESIVNI
PROMOCIJI IN NA TRANSAKCIJI

V ODNOSE USMERJENI MARKETING
Osredotočanje na pridobivanje in zadrževanje
odjemalcev,
• Poudarek na koristih izdelka,
• Dolgoročna poslovna naravnanost,
• Velika skrb in interes za odjemalce,
• Zavzetost vodstva za odjemalce,
• Kakovost je odgovornost vseh sodelavcev.
POUDAREK NA USTVARJANJU IN
VZDRŽEVANJU TRAJNOSTNIH RAZMERIJ.
•

Vir: Jurše, 2007, 16

Slika 4: Primerjava med transakcijsko in v odnose usmerjanim marketingom
Vir: Tabela 3
Ključna kritika koncepta se nanaša na njegovo transakcijsko usmerjenost, ki nas spodbuja k
razmišljanju o naslednji prodaji, o naslednji tarči (kupcu), o naslednji transakciji itd.
Velikokrat bi bilo poslovno učinkoviteje razmišljati o nadgradnji in dopolnitvi prve
transakcije z naslednjimi, bogatejšimi menjavami med podjetjem in kupci. V praksi to pomeni
razmišljanje, koliko je za podjetje vreden kupec v času, ko bo aktivno kupoval. Koliko
avtomobilov bo 30-letnik kupil do svoje smrti, koliko smuči bo zamenjal itd. To nas pripelje
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do ugotovitve, da z izgubljenim kupcem avtomobila nismo izgubili 20 tisoč evrov, ampak 100
in več tisoč evrov. Da pa bo dejansko tudi ostal zvest našemu izdelku, je potrebno narediti več
kot samo enkratno prodajno ali oglaševalsko akcijo. Torej več kot samo aktivnosti v okviru
modela P-jev. Tudi popust na zvestobo ne pomaga. Potrebno je stalno razmišljanje o njegovih
potrebah in te potrebe zadovoljiti skozi menjavo. To pa je osnovno razmišljanje v marketingu.
(http://alea.dzs.si/dokumenti/dokument.asp?id=40, 12. 10. 2008)
1.4.2

Prodajni koncept

Temelji na predpostavki, da potrošnik ne bo sam od sebe kupil izdelkov, za to
aktivnost ga moramo spodbuditi. Podjetje je na tak način usmerjeno v
agresivno prodajo. Cilj prodajalcev je prodati kar proizvedejo oz. kar imajo na
prodajnih policah. Pristop je popolnoma nasprotujoč tržnemu konceptu, kjer
proizvajajo kar lahko skoraj zagotovo prodajo. Prodajnega koncepta se
največkrat poslužujemo takrat, ko se želimo znebiti tistih izdelkov, ki jih
kupci nimajo namena kupiti ali pa se jih želi znebiti podjetje, ker predstavljajo prevelike
zaloge. Najpogosteje to storimo z raznimi prodajnimi akcijami.
1.4.3

Proizvodni koncept

Pri tem konceptu so v ospredju izdelki. Ti izdelki so na trgu poceni, v velikih količinah in
vsakomur dostopni. Glavna skrb podjetja je usmerjenost v produktivnost in v učinkovitost
proizvodnega procesa. Porabniki se zanimajo za omenjene izdelke, torej take ki so povsod na
voljo in po nizkih cenah, ko:
• je povpraševanje po izdelku večje od ponudbe (kot v večini držav tretjega sveta),
• je kupna moč prebivalstva nizka,
• so stroški izdelave in distribucije izdelka visoki in jih morajo podjetja z
racionalizacijo znižati,
• se potrošniki »ne navežejo« na dobrine določene blagovne znamke.
1.5

NOVODOBNO LATERALNO TRŽENJE

Danes so tržniki pred pomembnim izzivom: kako biti inventiven na hiperkonkurenčnih in
neskončno segmentiranih trgih. V zasičeni potrošniški družbi, ki jo sestavljajo potrošniki,
imuni na oglaševalska sporočila, tradicionalno navpično trženje, ki temelji na segmentiranju
trga in širjenju blagovnih znamk, ne deluje več. Danes le vsak deseti poskus pospeševanja
prodaje doseže več kot 5 odstotno stopnjo odzivnosti, še pred nekaj leti je bila to najmanjša
možna odzivnost. Kaj je razlog? Na prodaj so izdelki, ki lahko zadovoljijo vsako potrebo.
Danes so potrebe celo več kot zadovoljene.
Nekatere značilnosti sodobnega trženja po Kotlerju (2004, 3) z vidika porabnikov so:
• povečanje kupne moči določenega sloja prebivalcev,
• večja raznolikost razpoložljivih izdelkov in storitev,
• ogromna količina informacij,
• preprosta interakcija, naročanje, sprejemanje naročil,
• možnost primerjave sporočil o izdelkih in storitvah.
10

Trženje

Znana primera lateralnih izdelkov
Primer Kinder Surprise
Čokoladna jajčka Kinder Surprise se tržijo kot sladkarije za otroke,
poleg tega vsebujejo še igračke s katerimi se otroci lahko igrajo in jih
tudi zbirajo. Izdelek je zamisel italijanskega podjetnika Ferrero,
pojavil se je leta 1972. Že v tistem času je bil trg sladkarij precej
razdrobljen, in sicer na: bonbone, žvečilne gumije, oreščke, slane
prigrizke, čokolade in sladolede. Igračka v čokoladi? Porodila se je
kombinacija dveh različnih zvrsti izdelkov, s posebno privlačno
obliko. Če bi Ferrero razmišljal o inovaciji le znotraj trga čokolade,
ne bi nikoli pomislil na igračo. Po televiziji se Kinder jajčka
oglašujejo kot zdrav, energetsko poln izdelek, bogat z ogljikovimi hidrati. Velikost jajčka
ustreza primernemu otroškemu obroku čokolade. Ko pa malček čokoladno jajce odpre, se
zamoti z igračko. Ta dva dejavnika sta starše prepričala, da so Kinder jajčka, med številnimi
sladkarijami, ki so na voljo, prava odločitev. Kinder jajčke lahko zadovolji kar tri otrokove
potrebe: po hranjenju, igranju in zbirateljstvu (Kotler in Tries De Bes, 2007, 49).
Primer Barbike Leta 1959 je Ruth Handler opazovala svojo hčerko Barbaro
kako se igra s punčkami narisanimi na papir. V tistih časih so bile vse lutke
dojenčki. Deklica si je lutke zamišljala v vlogi odraslih. Ruth si je tako domislila
lutke, ki bi punčke napeljala k razmišljanju, kaj bi rade postale, ko odrastejo. Vse
dotlej so se lutke (dojenčki) razlikovale po ceni, velikosti, obleki, barvi las, …a
nihče ni razmišljal o lutki, ki ne bi bila dojenček. Barbiko, ki je najbolj
prodajana lutka na svetu, pozna na milijone deklic. Njena brezčasna privlačnost je
pripomogla k ustanovitvi društev oboževalk (Fan club) in zbiralk,med njimi je tudi slavna
pevka Cher. Več si lahko preberete na: http://www.barbiecollector.com/collecting/story.asp

Sistem lateralnega trženja je sistem iskanja novih priložnosti, je način mišljenja iskanja
prelomnih idej, ki se porabniku ne bi porodile. Ponuja alternativno pot do novih izvirnih
zamisli in dopolnjuje tradicionalno trženje. Medtem ko s pomočjo navpičnega trženjskega
procesa iščemo vse manjše ciljne podskupine, ki bi jim bil izdelek lahko namenjen, lateralno
trženje tržniku omogoča razvoj povsem novih izdelkov, namenjenih precej širšemu
krogu kupcev. Kotler in Trias de Bes (2007, 10) trdita, da s takimi izdelki lahko uspemo v
razmerah hiperkonkurence in množice istovrstnih izdelkov na trgih.
Velika prednost lateralnega ustvarjanja inovacij je, da izdelki ne zavzamejo dela
obstoječega trga, temveč ustvarijo povsem nov trg!
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1.6

RAZMERJE MED
FUNKCIJAMI

TRŽENJEM

IN

DRUGIMI

POSLOVNIMI

Podjetja, ki jim je tržni koncept poslovanja prešel v meso in kri, ocenjujejo uspešnost
posameznih oddelkov tudi po tem, koliko je vsak od njih pripomogel k oblikovanju optimalne
ponudbe glede na potrebe kupcev. V tej zvezi naletimo na pojem »integrirano trženje«, ki bi
ga morali posloveniti kot povezovalno trženje. Pomeni namreč, da mora trženje (kot poslovna
funkcija) koordinirano z drugimi poslovnimi funkcijami povezati celotno dejavnost podjetja z
zahtevami kupcev. Poznamo še: proizvodno, finančno in kadrovsko funkcijo. To ne pomeni,
da je v nekem podjetju trženje tista poslovna funkcija, ki je »glavna«, ostale pa so
drugorazrednega pomena, temveč, da trženje usmerja vse dele podjetja k trgu.
Omenjena koordinacija med trženjem in drugimi poslovnimi funkcijami ni niti najmanj
enostavna; problem v tej zvezi je posledica različnih mnenj o tem, kaj je glavni interes
podjetja ter kakšno je njegovo mesto v gospodarstvu. Vse poslovne funkcije prispevajo k
uspehu podjetja. Delitev dela med poslovnimi funkcijami je poleg prednosti prinesla tudi to,
da ima tako rekoč vsaka poslovna funkcija svoje zamisli in poglede na to, kako uresničiti
smotre posamezne funkcije in podjetja kot celote. Zlasti pomembno je tesno sodelovanje med
trženjem in ostalimi funkcijskimi področji: raziskave in razvoj, proizvodnja in finance.

Slika 5: Trženje kot enakovredna poslovna funkcija podjetja
Vir: Kotler, 1996, 27
Trženje in razvojno-raziskovalna dejavnost morata tesno sodelovati pri razvijanju novih
izdelkov in izboljševanju obstoječih, če hoče držati podjetje korak s spremembami na trgu. To
ne pomeni, da morajo pobude prihajati s področja trženja: v okviru razvojno raziskovalne
dejavnosti lahko pride do tehnološkega odkritja in nato je na potezi trženje, ki skuša najti trg
za inovacijo – takšen primer je danes pogost v podjetjih, ki sodijo v okvir tako imenovane
visoke tehnologije. Največja ovira za sodelovanje med navedenima funkcijskima področjema
je poslovna filozofija, ki poudarja močno usmerjenost k izdelku; le-ta vodi k razvijanju
izdelkov, kjer je na prvem planu tehnološka sposobnost podjetja, ne pa potrebe na trgu.
Nekateri menijo, da so najpogostejša nasprotja med funkcijami zlasti med trženjem in
proizvodnjo. Proizvodnja se zavzema za standardni obseg in čim ožji proizvodnji program,
trženje pa zlasti za prilagajanje obsega povpraševanja proizvodnji. Različne potrebe
posameznih tržnih segmentov pogosto zahtevajo pester asortimenta, s tem pa manjše
proizvodne serije, različnih izvedb izdelkov, medtem pa proizvodnja daje zaradi
12

Trženje

ekonomičnosti, prednost velikim serijam in torej manjši raznolikosti proizvodov.
Sodelovanje med trženjem in financami je nepogrešljivo pri sprejemanju odločitev o zalogah
gotovih izdelkov in o kreditiranju kupcev. Finančna funkcija daje prednost manjšim zalogam
in omejevalni politiki kreditiranja kupcev, trženje pa obsežnejšim in raznovrstnim zalogam
gotovih izdelkov ter liberalnejšemu kreditiranju. Finance poudarjajo stroške in likvidnost,
trženje pa postavlja v ospredje povpraševanje, konkurenco in nasploh razmere na trgu. V
okviru finančne funkcije ocenjujejo rentabilnost posameznih trženjskih ukrepov in finančna
sredstva za izvajanje trženjskih aktivnosti. Tržni delavci velikokrat zanemarjajo vpliv svojih
odločitev na raven zalog, na stroške financiranja, češ da je vse to izključno pristojnost financ.
Za učinkovitost povezovalnega (integralnega) trženja je pomembno, da tako predstavljeno
vlogo trženja v celoti sprejme poslovodni vrh in jo tudi podpira. Od sposobnosti trženjskih
delavcev za vzpostavljanje in gojenje medsebojnih odnosov pa je odvisno, kako uspešno bodo
sodelovali z vodji drugih funkcijskih področij, kjer nimajo neposrednih pooblastil.

1.7

TRŽENJSKO OKOLJE

Podjetje v procesu trženja skrbno preuči potrošnike in druge dejavnike v okolju, pri čemer išče
priložnosti, ki bi jih bilo vredno izkoristiti in nevarnosti, ki se jim je treba izogniti (ali jih
obrniti sebi v prid). Potrošniki so v središču procesa vodenja trženja. Podjetje razdeli celotni
trg na manjše tržne segmente, izbere med njimi najbolj obetavne, na katere bo ciljalo, nato pa
oblikuje takšen trženjski splet, s katerim bo zadovoljilo izbrane trge; trženjski splet sestavljajo
sestavine, ki so v celoti pod kontrolo podjetja. Da bi podjetje zasnovalo kar najboljši trženjski
splet in ga tudi uresničilo ter si tako zagotovili trden konkurenčni položaj na izbranih ciljnih
trgih, ne sme pozabiti na štiri temeljne sestavine vodenja trženja: analiza, planiranje,
organizacija, izvajanje in kontrola. Podjetje z njimi spremlja in se prilagaja dejavnikom v
trženjskem okolju. Preučevanje tržnih priložnosti in nevarnosti vedno začnemo pri trženjskem
okolju; sestavljajo ga dejavniki in silnice zunaj same dejavnosti trženja oziroma oddelka za
trženje, ki bistveno vplivajo na sposobnosti podjetja za uspešno delovanje na ciljnih trgih.
Trženjsko okolje moramo pojmovati ožje (mikro okolje) in širše (makro okolje).
1.7.1

Mikro okolje

Mikro okolje trženja sestavljajo silnice oziroma udeleženci, ki neposredno obkrožajo trženjsko
dejavnost podjetja ter tudi zelo neposredno in očitno vplivajo na njeno učinkovitost. To so:
a. )
poslovodstvo podjetja (ker odloča o osnovnih ciljih in strategijah podjetja, ki pomenijo
okvir za načrtovanje trženja) in funkcijska področja, s katerimi mora trženje tesno sodelovati);
b. )

kupci, pri čemer se uveljavlja pet tipov trgov glede na to, kdo nastopa v vlogi kupca:
• trg, na katerem kupujejo posamezniki in gospodinjstva za svojo osebno porabo,
• trg, na katerem kupujejo podjetja za potrebe svoje proizvodnje izdelkov in storitev,
• trg, na katerem kupujejo trgovinski posredniki, da bi te izdelke ponovno prodali,
• trg, na katerem kupujejo organi oblasti na različnih ravneh,
• trg, na katerem kupujejo nepridobitno usmerjene organizacije;
•

različni posredniki na področju trženja, ki pomagajo podjetju prodajati, oglaševati in
distribuirati izdelke (trgovinski posredniki, prevozna podjetja, špediterji, oglaševalske
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agencije, finančne institucije in podobno);
•

konkurenti, pot k uspešnosti podjetja vodi preko zadovoljevanja ciljnih trgov, vendar
mora biti pri tem podjetje učinkovitejše od konkurentov. Razmišljanje o konkurentih je
priporočljivo razširiti na preučevanje panoge nasploh (le-to razumemo kot skupino
podjetij, ki proizvajajo tesne substitute — nadomestke), da bi ugotovili privlačnost
panoge, posameznih delov njenega trga ter ključne dejavnike uspeha v panogi;

•

dobavitelji lahko resno vplivajo na trženje — naraščanje nabavnih cen ustvarja pritisk
na prodajne cene, porast teh pa zaustavi rast prodaje; težave pri oskrbi z osnovnimi
proizvodnimi tvorci morajo privesti do prekinitve proizvodnje, to pa pomeni izgubo
prodaje, na daljši rok pa negativen vpliv na ugled podjetja pri odjemalcih;

•

razne javnosti — gre za skupine, ki jih iz različnih razlogov zanima poslovanje podjetja
ali želijo celo vplivati nanj (na primer, tisk, in drugi javni mediji, organizacije
potrošnikov, ekološke skupine, prebivalci v neposredni okolici podjetja in podobno).

Slika 6: Trženjsko okolje
Vir: Lasten
1.7.2

Makro okolje

Najpomembnejše sestavine tako imenovanega makro okolja trženja so:
a. )
Prebivalstvo to je prav gotovo dejavnik, ki bistveno vpliva na razmere na trgu,
predvsem rast prebivalstva v nekem narodnem gospodarstvu, saj vsak novi državljan v svojem
življenju porabi neko količino izdelkov in storitev. Za trženje so zanimivi še drugi kazalci o
prebivalstvu, kot so denimo starost, spol, kraj bivanja, izobrazba in podobno.
b. )
splošne gospodarske razmere — v mislih imamo predvsem dejavnike, ki vplivajo na
kupno moč in vzorce oziroma vrsto potrošnje. Kupna moč je v splošnem odvisna od tekočega
dohodka, cen, prihrankov in možnosti najemanja kreditov. Vzorec potrošnje pa je v skladu z
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znanimi Engelovimi zakoni odvisen od višine dohodka gospodinjstva: z naraščanjem dohodka
upada delež izdatkov za prehrano, relativni delež izdatkov za obleko, obutev ter opremo in
vzdrževanje stanovanja ostaja nespremenjen, delež izdatkov za druge vrste potrošnje in za
varčevanje pa narašča; resnici na ljubo moramo dodati, da sta doslej empirično potrjena le prvi
in zadnji zakon. V obdobju recesije, kjer se trenutno nahajamo, pa velja obratno sorazmerje.
c. )
naravno okolje predstavlja naravne vire, ki se pojavljajo kot proizvodni vložki, pa tudi
za razmišljanje o tem, kako trženjske dejavnosti vplivajo na naravno okolje. Trženjski delavec
mora biti pozoren predvsem na štiri trende na tem področju:
• izčrpavanje naravnih virov,
• naraščanje cen virov energije,
• onesnaževanje okolja,
• državno uravnavanje gospodarjenja z naravnimi viri.
d. )
•
•
•
•
•

tehnološko okolje predstavlja nove izdelke; tehnologija vpliva na trženje na načine:
preko dejavnosti razvijanja novih izdelkov in embalaže,
preko razvojno raziskovalne dejavnost,
izboljšave proizvodnega postopka izdelave,
izboljšave in izumi novih pripomočkov za posamezne dejavnosti,
trženja (npr. telemarketing).

e. )
pravno okolje obsega zakone, vladne urade, vplivne skupine, ki delujejo na različne
ustanove in posameznike v družbi in jih nadzirajo:
• zakonodaja na področju varnosti in zanesljivosti izdelkov,
• zaščitne carine, ...
f. )
kulturno okolje sestavlja družba, v kateri živimo, ljudje oblikujemo temeljna
prepričanja, vrednote in merila. Tako nezavedno dobimo pogled na svet, ki opredeljuje naše
razmerje do samih sebe, do drugih ljudi in do narave, do organizacije ter do celotne družbe.
Primer vplivanja splošnih gospodarskih razmer na poslovanje podjetja:
Hrvaška vlada je v letu 2008 uvedla ekološko ribolovno cono, projekt, katerega
namen je obvarovati okolje ter preprečevati tujim ribičem loviti na "njihovem" ozemlju.
Zadeva pa je sporna, ker se cona uveljavlja na nedorečenem ozemlju za katerega se Slovenija
in Hrvaška ne moreta dogovoriti. Slovenija je Hrvaški vrnila udarec z blokado napredovanja
južne sosede v njenem približevanju EU. Hrvaška se zaradi vseh zapletov maščuje s
prepovedjo trgovanja slovenskih izdelkov na svojem trgu…

Vaja dela mojstra…
Priloga 1: V skupinah rešite vajo 1 in javno argumentirajte kateri dejavniki makro
okolja so botrovali poslovnemu neuspehu.
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Tabela 4: Povzetek 1. poglavja
TRŽENJE

SESTAVINE IN
KROGOTOK
TRŽENJA
TRŽENJE

PRODAJA

3 POSLOVNI
KONCEPTI
LATERALNO
TRŽENJE
POSLOVNE
FUNKCIJE
PODJETJA
MIKRO
OKOLJE
MAKRO
OKOLJE

Trženje je družbeni in vodstveni proces ustvarjanja in menjave izdelkov ali
njihovih vrednosti, v katerem posamezniki ali skupine dobijo to, kar
potrebujejo ali želijo, tako da ustvarijo, ponudijo in z drugimi izmenjujejo
izdelke, ki imajo vrednost.
Potrebe in želje, izdelki oz. storitve, vrednost in zadovoljstvo, menjava oz.
transakcija, trgi in tržniki.
Poudarek na kupcu, podjetje najprej ugotovi želje kupcev in nato izdela
izdelek, poslovodstvo usmerjeno k dobičku zadovoljnih kupcev, planiranje je
dolgoročno, v ospredju so novi izdelki, jutrišnji trgi in rast v prihodnosti.
Poudarek na izdelku, podjetje najprej naredi izdelek in nato razmišlja, kako ga
prodati, poslovodstvo je usmerjeno k dobičku od obsega prodaje, planiranje je
kratkoročno, v ospredju so obstoječi izdelki in trgi.
Prodajni (usmerjen v prodajo izdelkov), tržni (usmerjen v zadovoljevanje
kupcev), proizvodni (usmerjen v izdelke, velike količine in dostopnost vsem)
Izdelki ne zavzemajo dela obstoječega trga, temveč ustvarijo nov trg!
Trženje je ena od poslovnih funkcij. Nosi integrirano funkcijo, ker deluje
povezovalno z vsemi ostalimi funkcijami v podjetju. To ne pomeni, da je v
nekem podjetju trženje tista poslovna funkcija, ki je »glavna«, ostale pa so
drugorazrednega pomena, temveč, da trženje usmerja vse dele podjetja k trgu.
kupci, poslovodstvo, dobavitelji, posredniki, konkurenti, javnosti
prebivalstvo, gospodarske razmere, pravno, kulturno, tehnološko in naravno
okolje

Vprašanja za ponavljanje

1. Kaj je trženje in katere so potrebne sestavine trženja?
2. Opišite vseh 5 elementov krogotoka tržanja, posebej opišite (na sebi) katere vrste
potreb poznate.
3. V čem se prodaja razlikuje od trženja? Podajete primer.
4. Izpolnite katere so glavne razlike med poslovnimi koncepti v spodji tabeli:
TRŽENJSKI
KONCEPT

PRODAJNI
KONCEPT

PROIZVODNI
KONCEPT

5. Zakaj je tako pomembno lateralno trženje, v čem se razlikuje od klasičnega?
6. V skupini poskusite z lateralnim razmišljanjem, oblikovati nov izdelek, ki bi
lahko predstavljal novost na trgu.
7. Opišite in navedite sestavine mikro in makro okolja. Navedite primere
kako te vplivajo na poslovanje podjetja.
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2

STRATEŠKO NAČRTOVANJE

V tem poglavju bomo spoznali:
• kaj je strateško načrtovanje,
• kako postavimo trženjske cilje,
• BCG matriko in njeno uporabnost,
• kaj je SWOT analiza,
• osnove segmentacije trga in zakaj je potrebna segmentacija,
• ciljne trge,
• osnovne zakonitosti pokritosti trgov,
• tržno pozicioniranje.
Najboljši način napovedovanja prihodnosti, je njeno oblikovanje.
Peter Drucker
Uspešna podjetja ohranjajo svoj položaj na trgu, dosegajo svoje cilje in rastejo le, če imajo
določene prednosti pred konkurenti. Zato si, prizadevajo ustvariti zadovoljne kupce, odlična
pa se prilagajajo spreminjajočemu se trgu s trženjsko usmerjenim strateškim načrtovanjem.
Zahteve kupcev so čedalje zahtevnejše, zato je danes smiselno kupce razdeliti v skupine —
segmente in svoje izdelke prilagoditi posamezni skupini.
Strateško načrtovanje je del strateškega menedžmenta, je dolgoročno, kontinuirano in skladno
načrtovanje organizacijskih aktivnosti ter vseh dejavnosti in delov organizacije in okolja, ki
vplivajo na organizacijo, to je:
• kratkoročno (letno) načrtovanje politike organizacije in
• dolgoročno načrtovanje politike organizacije.
Strateški načrt predstavlja načrt trženja nekega produkta, blagovne znamke, proizvodnega
programa, poslovne enote, podjetja oziroma korporativne znamke.
Cilj strateškega načrtovanja je oblikovati dejavnosti in izdelke tako, da podjetju prinesejo:
• pričakovani dobiček,
• dosežejo načrtovano rast in
• pomagati podjetju organizirati poslovanje, da bo ostalo uspešno tudi v primeru če
pride do problemov (Tratnik, 2006, 32).
Koliko časa lahko vaše podjetje normalno deluje, če vas ni zraven? Vsak podjetnik
ve, da bi bilo dobro, da bi bilo podjetje čim bolj samostojno. Tako bi namreč dolgoročno
podjetje lažje preživelo, bilo bi bolj dobičkonosno in bi imelo več zadovoljnih strank. To bi
pomenilo, da bo podjetnik prosto razpolagal s svojim prostim časom. Takšno podjetje daje
podjetniku svobodo, da se sam odloča, v kolikšni meri bo vključen v dnevno delovanje
podjetja. Realnost je velikokrat drugačna. Večini se podjetje sesuje, če »izginejo« za nekaj
mesecev. Namesto da bi svoj čas namenili gradnji podjetja, postavitvi sistemov in procesov,
vzpostavitvi standardov dela, opravljajo delo, ki bi ga moral opravljati nekdo drug. Namesto
da bi postavljali sistem prodaje, prodajajo. Namesto da bi postavljali na noge organizacijo
proizvodnje, popravljajo stroje (Brezigar, 2009, str. 44–45).
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Vaja dela mojstra…
Priloga 2: V skupinah preučite tržno strategijo navzkrižne prodaje v Intersportovih
trgovinah in odgovorite na vprašanja v vaji 2.

V teoriji in praksi obstaja veliko različnih modelov strateškega načrtovanja, vendar je vsem
skupno, da obsegajo štiri zaporedni in med seboj povezani postopki, in sicer:
• definiranje poslanstva celotne organizacije (kaj smo, kdo smo, zakaj smo) in njenih
posameznih delov (gre za kreativni in dinamični proces odločanja);
• opredelitev vizije (ali vloge) tako celotne organizacije kot posameznih njenih
programov (kje smo, zakaj smo tam, kam gremo), upoštevajoč pri tem priložnosti in
nevarnosti iz zunanjega okolja ter sposobnosti in slabosti (kot tudi potencialne
konfliktne cilje) organizacije oz. njenih posameznih programov;
• oblikovanje poslovnih strategij za vse ključne funkcije organizacije;
• razporejanje omejenih resursov-virov za uresničitev zastavljenih ciljev, in sicer
tako materialnih kot tudi nematerialnih, na koncu sledi kontrola in evalvacija
(preverjanje uresničitve) izvedbe.

2.1

POSTAVLJANJE TRŽENJSKIH CILJEV

Da bi podjetje podprlo svoje poslanstvo, mora opredeliti specifične cilje, kot so: obseg
prodaje, rast prodaje, tržni delež, rentabilnost, možne inovacije,… Te cilje mora vodstvo
podjetja natančno in realistično opredeliti, kvantificirati in določiti medsebojno
konsistentnost.
V nadaljevanju bom pojasnila vprašanje, kaj sploh je trženjski cilj in kako se razlikuje od
namer. Opozorila bom na nekatere dejavnike, ki vplivajo na oblikovanje marketinških
ciljev, poudarila značilnosti dobro zastavljenih ciljev in njihovega zapisa. Predstavila bom
štiri glavne kategorije marketinških ciljev, pojasnila izpeljavo marketinških ciljev iz
poslovnih ciljev in namer ter opozorila na to, da se marketinški cilji nanašajo predvsem
na ponudbo in trge.
Ko so marketinške analize opravljene, se lotimo marketinških ciljev. To so tisti, ki dajejo
smisel marketinškemu načrtovanju. Postavljanje marketinških ciljev je osrednji del
marketinškega načrta, ki izhaja iz dejanskega stanja stvari in okoliščin, v katerih se tržna
znamka nahaja ter določa potrebne ukrepe in dejavnosti, ki se bodo izvajali v
prihodnosti.
Brez jasno določenih ciljev ne vemo, kaj želimo, zato ne moremo meriti uspešnosti in ne
doseči interne usklajenosti podjetja in njegovih virov. Marketinške cilje lahko
opredelimo kot jasno, natančno zapisane izjave o tem, kaj želimo doseči na izbranem
področju v nekem časovnem obdobju z neko tržno znamko. Te izražamo v objektivno
merljivih kazalcih. Biti morajo skladni s poslovnimi cilji in upoštevati okoliščine in vire
podjetja. Kot velja za vse cilje, morajo biti tudi marketinški jasni in natančni, zapisani,
specifični, časovno določeni, merljivi. Predstavljati morajo izziv, vendar biti hkrati
dosegljivi.
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Kratkoročni cilji morajo biti usklajeni z dolgoročnimi, oboji morajo biti usklajeni z načelom
»SMART«:
• S: dobro definiran, jasen vsem (simple),
• M: merljiv (measurable),
• A: da se vsi z njim strinjajo (agreed upon),
• R: da imamo za njegovo uresničitev razpoložljive vire, znanje in dovolj časa (realistic),
• T: da je časovno določen (time based).
Na kratko, cilj mora biti specifičen, merljiv, dosegljiv, realen, relevanten, usmerjen in
časovno določen (Podnar et al., 2007, 84).

2.2

PORTFELJ TRŽNEGA DELEŽA OZ. BCG MATRIKA

S strateškim načrtovanjem določi podjetje portfelj poslov, ki sestoji iz vseh strateških
poslovnih enot, ki zadevajo načrtovanje, ohranjanje ali opuščanje razvoja. V praksi se za
tovrstne odločitve uporablja instrumentarij, ki so ga razvili strokovnjaki Boston consulting
group — Bostonska matrika (v nadaljevanju BCG), ki razporeja posle glede na tržni delež in
rast trga podjetja. Uporabljamo tudi multifaktorsko matriko.
Da bi podjetje izpolnilo prepad med strateškim načrtovanjem in želeno, pričakovano prodajo,
mora razviti načrt novih poslov. Podjetje si lahko ustvari relevantne možnosti za intenzivno
naraščanje svojega trga (npr. prodor na določen trg, razvijanje tega trga in razvijanje izdelkov
za ta trg), možnosti za integracijsko rast v okviru svojega trženjskega sistema (npr. vertikalna
in horizontalna integracija) ter možnosti diverzifikacije rasti zunaj tržnega sistema
(horizontalna, konglomeratna diverzifikacija).

Slika 7: BCG matrika
Na ordinati Bostonske matrike je stopnja rasti trga, ki ima lahko le dve vrednosti
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(velika ali majhna rast trga), na abscisi pa je prikazan relativni tržni delež, ki ima
lahko le dve vrednosti (velik ali majhn relativni tržni delež).
Tako oblikujemo matriko, ki jo sestavljajo štiri polja in se imenujejo:
1.
2.
3.
4.

Zvezde.
Psi.
Vprašaji.
Molzne krave.

Tabela 5: Pojasnitev elementov BCG matrike
ZVEZDE:
So izdelki na hitro rastočih trgih, kjer ima
podjetje
velik
tržni
delež.
Pogosto
potrebujejo dodatne investicije za ohranjanje
ugodnega položaja. Zaradi konkurence so v
nevarnosti, da bodo ta položaj izgubili.
KRAVE MOLZNICE:
So izdelki na počasi rastočih trgih, kjer ima
podjetje velik tržni delež. Pomenijo velik
priliv dohodka. Ne zahtevajo velikih
investicij, zato podjetje uporabi ta dohodek v
druge namene, predvsem za ohranitev in
razširitev trgov, drugih, manj donosnih
poslov.

2.3

VPRAŠAJI:
So izdelki na hitro rastočih trgih, kjer ima
podjetje majhen tržni delež. Zahtevajo
veliko dodatnih investicij v trženjske
aktivnosti, da bi dosegali boljši položaj
(povečanje tržnega deleža).
PSI:
So izdelki ali posli na manj rastočih trgih,
kjer ima podjetje majhen tržni delež. Ti
izdelki ne prinašajo dobička. Podjetje se
mora odločiti ali jih bo opustilo ali
obdržalo iz strateških razlogov.

SWOT ANALIZA

SWOT oziroma SPIN analiza je enostavna metoda in dovolj močno orodje, da nam pomaga
razumeti notranje in zunanje okolje poslovanja ter način, kako se spoprijeti s prihodnostjo.
SWOT Analiza je učinkovit način prepoznavanja :
• prednosti (Strenghts),
• pomanjkljivosti (Weaknesses),
• morebitnih priložnosti (Opportunities) in
• nevarnosti (Threats).
PREDNOSTI

PRILOŽNOSTI

POMANJKLJIVOSTI

NEVARNOSTI

Slika 8: Shematski prikaz SWOT analize
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Prednosti in pomanjkljivosti se nanašajo na notranje faktorje organizacije, priložnosti in
nevarnosti pa so povezane z zunanjimi faktorji. Z analizo SWOT se lahko pregledajo tudi
skladnosti novih idej o aktivnostih s strateškimi cilji.
Nekaj koristnih napotkov pri izdelavi SWOT analize:
1.

Analiza SWOT vedno sledi vsem preostalim analizam; ne delamo je na začetku, temveč
na koncu prodaje.

2.

Vanjo vključimo tiste dejavnike, ki imajo največji vpliv na strategijo, ki jo bomo
oblikovali. Ne delamo neskončnega spiska informacij.

3.

Neki dejavnik je lahko le prednost ali slabost, ne pa oboje hkrati, zato je potrebno biti pri
razvrščanju natančen in pazljiv.

4.

Pri posamezni prednosti/slabosti/grožnji/priložnosti je potrebno navesti dovolj
informacij, da lahko vsakdo vidi, zakaj je neki dejavnik prednost ali slabost, priložnost
ali grožnja in kakšne posledice ima za tržno znamko. To pomeni, da ne smemo biti
preveč redkobesedni (dovolj je en kratek in jasen stavek), seveda pa ne smemo v
matriko zapisovati celih odstavkov.

5.

Izogibati se je potrebno dvoumnim, splošnim dejavnikom, ki bi lahko veljali za katero
koli tržno znamko v katerem koli okolju. Bodimo konkretni!

6.

Prava prednost oz. slabost mora biti nekaj, kar je značilno za našo tržno znamko, in ne
nekaj, kar je značilno za vsa podjetja ali tržne znamke na splošno!

7.

Pri razmišljanju o posameznih dejavnikih je smiselno, da se postavite tudi v vlogo
potrošnika.

Tabela 6: Diagram SWOT analize
Slabosti
Prednosti
• potrebne izboljšave,
• prednosti našega posla,
• cesa se je potrebno izogibati,
• naše sposobnosti,
• denarni tok,
• izkušnje in znanje,
• marketing,
• kakovost,
• prodiranje na trg,
• inovativni vidiki in možnosti,
• pomanjkljivi viri.
• viri,
• cena.
Priložnosti
Nevarnosti
• priložnosti, za katere mislimo, da jih
• ovire,
imamo,
• konkurenca,
• trg,
• problemi z denarnim tokom,
• inovacija proizvodnje,
• nevarnosti nove tehnologije,
• inovacija tehnologije,
• ključno osebje,
• geografska širitev,
• spremembe na trgu.
• trendi, katere lahko napov emo,
• prednosti, ki bi bile lahko priložnosti.
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2.4

OSNOVE SEGMENTACIJE TRGA

Vsak potrošnik ima drugačne potrebe in želje, vendar zato podjetje še ne more za vsakega
posameznika posebej izdelati trženjskega spleta, saj bi postalo gospodarsko neučinkovito!
Obstaja možnost, kako ponudbo čim bolje prilagoditi potrebam potrošnikov. Zaradi lažje
analize kupcev in lažje določitve ciljnega trga in oblikovanja marketinških strategij, razdelimo
kupce v homogene skupine – tržne segmente. Kupci znotraj posameznega segmenta so si
podobni, kriterije za segmentacijo pa izberemo glede na značilnosti kupcev oz. proizvodov.
Abraham Maslow je razvrstil potrebe ljudi v petstopenjsko piramido, ki jo imenuje hierarhija
potreb. Podjetje mora ugotoviti, katere so najpomembnejše potrebe tržnih segmentov, ki jih
mora s svojimi proizvodi/storitvami zadovoljiti. Segmentacija kupcev oz. izdelkov podjetja je
dinamičen proces, ki ga je treba ponoviti ob vsaki spremembi poslovne strategije podjetja. Gre
za vprašanje, kaj vzeti kot merilo ali osnovo za razdelitev celotne populacije potrošnikov na
posamezne segmente. Ker je možnih osnov cela vrsta, jih moramo razvrstiti v skupine in pri
tem upoštevamo njihove skupne značilnosti.
V literaturi najpogosteje zasledimo štiri načine segmentiranja trga izdelkov za široko
potrošnjo: geografske, demografske, socioekonomske in vedenjske osnove. Prve tri skupine
se nanašajo na značilnosti potrošnikov, zadnja pa na odzivanje potrošnikov na dražljaje, ki so
povezani z izdelkom.

GEOGRAFSKE

VEDENJSKE

regija, kraj, podnebje,

pogostost nakupa,

pokrajina

stopnja porabe,
status kupca

DEMOGRAFSKEI
spol, starost, velikost
gospodinjstva

SOCIO-EKONOMSKE

KDO?

KAJ?

Izobrazba, vera,
dohodek, narodnost

PSIHOGRAFSKE
Stališča, vrednost,
zanimanja, slog

Slika 9: Izhodišča pri segmentaciji trga
Vir: Lasten
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Primer oblikovanja tržnih segmentov:
Oblikovanje tržnih segmentov za storitev jezdenje konj
Segmentacijo ločimo za skupine terensko, dresurno jahanje in preskakovanje ovir.
Vse tri segmente jezdecev lahko naprej delimo na:
1. segment: amaterji
2. segment: profesionalci
Segment uporabnikov amaterskega jezdenja lahko delimo še naprej:
1.1. amaterji, ki se zgolj rekreativno ukvarjajo z jezdenjem (želijo nizko ceno učne ure,
imajo osnovno opremo za jezdenje, konj jim je zgolj pripomoček za sprostitev in uživanje).
1.2. amaterji, ki se ljubiteljsko ukvarjajo z jezdenjem in tudi v konju vidijo statusni simbol
(učno uro so pripravljeni plačati več, pogosto kupijo svojega konja, cenijo znamke opreme).
1.3. amaterje lahko delimo v skupine tudi glede na spol, starost.
Prav tako pa lahko tudi segment profesionalcev razdelimo v več skupin:
2.1 profesionalci, ki trenirajo terensko jezdenje (“endurance”).
2.2 profesionalci, ki se ukvarjajo z dresurnim jahanjem.
2.3 profesionalci, ki se ukvarjajos preskakovanjem ovir.
Vsi profesionalci imajo priznanega trenerja, vrhunske konje in vrhunsko opremo.
Segment tekmovalcev v dresurni v preskakovanju ovir pa lahko delimo še na tiste, ki:
2.1.1 trenirajo v kategoriji“A”
2.2.2 trenirajo v kategoriji “L”
2.2.3 trenirajo v kategoriji “M”
2.2.4 trenirajo v kategoriji “S”
2.2.5 trenirajo v kategoriji “Grand Prix”

2.4.1

Pogoji za učinkovito segmentacijo trga

Kadar smo v dvomih, kako segmentirati trg in v kolikšni meri, nam bodo v pomoč naslednja
merila dobre segmentacije trga.
a. )
Prepoznavnost in merljivost segmenta
Gre za vprašanje, ali lahko določimo, kdo sodi v nek segment in kdo ne. Nekatere osnove za
segmentacijo je zelo težko meriti ali pa o njih pridobiti podatke (npr. težko bi izmerili velikost
segmenta najstnikov, ki kadijo zato, ker jim je to zunanji znak odraslosti).
b. )
Dosegljivost segmenta z mediji komuniciranja
Sprašujemo se s kolikšnimi sredstvi in napori je povezano komuniciranje z nekim segmentom;
ali je možno nanj kontrolirano usmerjati informacije (recimo ali je mogoče z nekim
oglaševalskim medijem pokrivati ravno določen segment, ne pa hkrati še drugih potrošnikov,
ki ne sodijo v ta segment, kajti v slednjem primeru bi šlo nekaj informacij v prazno).
c. )
Zadostna velikost segmenta
Segment mora biti dovolj velik, da ga je mogoče oskrbovati z dobičkom.
d. ) Zmožnost oblikovati za segment poseben trženjski splet
Gre za vprašanje ali ima podjetje na voljo ustrezno znanje in sredstva, da oblikuje za segment
takšen trženjski splet, na katerega se bodo potrošniki odzvali z nakupom.
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2.5

IZBOR CILJNIH TRGOV IN STRATEGIJA POKRIVANJA TRGA

S segmentacijo trga smo odkrili možne tržne segmente, ki so na voljo podjetju. Zdaj se je
potrebno odločiti, na katere od njih bo podjetje usmerilo svoje trženjske napore oziroma
katere od njih bo izbralo za svoje ciljne trge. V tej zvezi so v splošnem na voljo tri strategije
pokrivanja trga.
Nediferencirano trženje
Podjetje nastopa na celotnem trgu z enim trženjskim spletom in tako pravzaprav ne upošteva
obstoja tržnih segmentov, ampak oblikuje takšen trženjski splet, ki bo ustrezal kar največjemu
številu potrošnikov. To strategijo velikokrat uporabljajo podjetja, ki tržijo razmeroma
homogene izdelke, kot na primer sladkor, sol, bencin; razlog zanjo je predvsem v doseganju
prihrankov obsega na področju proizvodnje, fizične distribucije in tržnega komuniciranja.
Diferencirano trženje
Podjetje se odloči ciljati na večje število tržnih segmentov in za vsakega od njih oblikuje
poseben trženjski splet. Pričakuje, da bo tako doseglo večji obseg prodaje in trdnejši tržni
položaj znotraj posameznega segmenta kot v primeru nediferenciranega trženja. Poudariti je
treba, da je takšna strategija praviloma povezana ne le z večjim obsegom prodaje, ampak tudi
z višjimi stroški, zato je treba skrbno pretehtati eno in drugo, preden se odločimo zanjo.
Koncentrirano trženje
Ta tretja možnost je zlasti privlačna za podjetja, ki jim omejeni viri onemogočajo širše
pokrivanje trga. Podjetje se osredotoči praviloma na en tržni segment in si prizadeva tam
doseči močan tržni položaj; ta specializacija ima tudi ugoden vpliv na stroške. Seveda pa ne
gre zanemariti, da je omenjena strategija povezana tudi s precejšnjim tveganjem, zlasti, če je
podjetje osredotočeno izključno na en tržni segment; če se zgodi kaj neljubega v tem
segmentu, lahko podjetje tako rekoč čez noč ostane brez trga.
Pri izbiri strategije pokrivanja trga je potrebno imeti pred očmi naslednje dejavnike:
• sredstva in znanje, ki so podjetju na voljo,
• mera homogenosti izdelka,
• stopnja v življenjskem ciklu izdelka,
• mera homogenosti trga,
• strategije pokrivanja trga, ki jih izvajajo konkurenti.

2.6

POZICIONIRANJE NA TRGU

Potem, ko se je podjetje odločilo, katere tržne segmente bo pokrivalo, mora razmisliti še o
tem, kakšen položaj želi zavzeti s svojimi izdelki. Za pozicioniranje izdelka je odločilno,
kakšno mesto ima izdelek v potrošnikovi zavesti v primerjavi s konkurenčnimi izdelki.
Avtomobil znamke Mercedes velja kot luksuzen, Clio kot avto za vsak dan. Če potrošnik
zaznava nek izdelek popolnoma enako kot drug izdelek, potem ni razloga, da bi ga kupil.
Zakaj pravzaprav potrošnik v svoji zavesti razvršča izdelke, storitve, podjetja?
Preprosto zato, da si poenostavi sprejemanje nakupnih odločitev, kajti v razmerah razvitega
tržnega gospodarstva ga vsakodnevno zasipajo z informacijami o izdelkih in storitvah. Lahko
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si predstavljamo, kako naporno bi bilo sprejemati odločitve, če bi morali vedno znova
presojati, vrednotiti izdelke in storitve, ki so na voljo na trgu.
Položaj (pozicija) izdelka v potrošnikovi zavesti je skupek zaznav, vtisov in občutkov, ki mu
predstavlja nek izdelek v primerjavi s konkurenčnimi izdelki. Oblikuje se kot rezultat
načrtnega vplivanja s strani trženja, čeprav bi nastal tudi brez tega. Razumljivo je, da podjetje
ne želi pozicioniranja prepustiti slučaju, ampak načrtuje želene položaje, ki bodo prinesli
izdelkom največje konkurenčne prednosti na izbranih ciljnih trgih. Proces pozicioniranja se
začne tako, da podjetje ugotovi sedanje položaje vseh izdelkov in znamk izdelkov, ki so
trenutno na voljo v ponudbi. Ugotoviti mora, kje je njihovo mesto glede na lastnosti, na katere
se opirajo potrošniki, ko izbirajo med izdelki in znamkami izdelkov. Nato mora proučiti,
kakšne so želje potrošnikov glede poglavitnih značilnosti izdelka oziroma ponudbe (kako si
predstavljajo idealni izdelek). Ob primerjavi enega in drugega išče podjetje svojo tržno
priložnost (svoj položaj), upoštevajoč pri tem lastne sposobnosti, kar izpolni potrošnikove
želje bolje kot konkurenti. Ko se odloči za položaj, ki ga želi zavzeti v zavesti potrošnikov,
oblikuje ustrezni trženjski splet, s katerim bo uresničil zastavljeni cilj. Pri slednjem dosega
pomembno vlogo tržno komuniciranje.
Tabela 7: Povzetek 2. poglavja
STRATEŠKO
NAČRTOVANJE

POSTAVLJANJE
TRŽNIH CILJEV
BCG MATRIKA
SWOT ANALIZA
SEGMENTACIJA
TRGA

Je oblikovanje dejavnosti in izdelka, da podjetju prinese: pričakovani
dobiček, načrtovano rast in optimalno organizacijo poslovanja. 4 postopki:
definiranje poslanstva, opredelitev vizije, oblikovanje poslovnih strategij,
razporejanje virov za uresničitev zastavljenih ciljev in evalvacija izvedbe.
Kratkoročno in dolgoročno, po metodi SMART (cilj mora biti specifičen,
merljiv, dosegljiv, realen, relevanten, usmerjen in časovno določen).
Podjetje določi portfelj poslov (krave molznice, zvezde, vprašaji, psi).
Je orodje za razumevanje notranjega in zunanjega okolja podjetja in način,
kako razumeti prihodnost. Določa: prednosti, slabosti, nevarnosti, priložnosti.
Kupce razdelimo v homogene skupine – tržne segmente, kriterije za
segmentacijo pa izberemo glede na značilnosti kupcev ali pa glede na
značilnosti proizvoda. 4 načini segmentiranja: geografske, demografske,
socioekonomske in vedenjske osnove.
Diferencirano trženje (veliko tržnih segmentov), nediferencirano (ni tržnih
segmentov) in koncentrirano trženje (en tržni segment, omejeni viri).

IZBOR CILJNIH
TRGOV
POZICIONIRANJE Zanima nas kakšno mesto ima izdelek v potrošnikovi zavesti v
NA TRGU
primerjavi s konkurenčnimi izdelki. Potrošnik razvršča, da si poenostavi
sprejemanje nakupnih odločitev.

Vprašanja za ponavljanje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kaj je strateško načrtovanje, kakšni so cilji in postopki in od česa je odvisno?
Kako postavljamo trženjske cilje in kaj predstavljajo?Kaj je portfelj?
Kaj opredeljujemo z Bostonsko matriko (BCG)? Opišite vsa 4 polja matrike.
Na znanem primeru iz prakse naredite SWOT analizo.
Naredite segmentacijo trga za primer pisarniški material, frizerstvo, nogavice, ...
Kako bi lahko s segmentacijo turistov lahko dosegli večjo prepoznavnost mesta Koper?
Opišite katerih meril se moramo držati, da ne bi trga preveč razdrobili?
Katere 3 strategije pokrivanja trga poznate? Natančno opišite eno.
Opredelite ciljni trg in na primeru navedite kako tržimo na ciljnih trgih.
Zakaj je poleg segmentacije trga potrebno še pozicioniranje izdelka?
Opišite postopek pozicioniranja izdelka varčne žarnice.
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3

TRŽENJSKI SPLET

V tem poglavju bomo spoznali:
•
sestavine trženjskega spleta (4 + 3 P),
•
v čem se loči izdelek od storitve,
•
značilnosti trženja storitev (4 osnove).
Trženjski splet (v anglosaksonski literaturi boste našli izraz marketing mix) pomeni specifično
kombinacijo sestavin trženja, ki jo oblikuje podjetje zato, da bi sledilo svojim tržnim ciljem in
vplivalo na povpraševanje po svojih izdelkih oz. storitvah in spodbudilo želene odzive na
ciljnih trgih.

3.1

TEMELJNE SESTAVINE TRŽENJSKEGA SPLETA (4 P)

Trženjski splet vsebuje po Kotlerju štiri temeljne sestavine, ki jim pravimo kar 4 P, to so:
1.

Izdelek oz. storitev (product): vsebnost, oblika in funkcionalnost izdelka, embalaža,
razvijanje novih izdelkov ter spreminjanje in izboljševanje obstoječih, širina in globina
asortimenta, ukinjanje izdelkov, ki ne prispevajo k doseganju poslovnih ciljev, blagovna
znamka in podobno;

2.

prodajne poti in metode (place): izbira prodajnih kanalov, posameznih vrst trgovskih
posrednikov, odločitve v zvezi s fizično distribucijo (prevoz, skladiščenje, vzdrževanje
zalog) prodajne storitve, kreditiranje prodaje in podobno;

Slika 10: Shema trženjskega spleta oz. marketing mix-a
Vir: Lasten
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3.

prodajne cene (price): višina prodajne cene, prodajni pogoji, način diferenciranja cen in
podobno;

4.

tržno komuniciranje (promotion): razmerje med posameznimi sestavinami
komunikacijskega spleta (oglaševanje, osebna prodaja, pospeševanje prodaje, publiciteta
in stiki z javnostjo) ter odločitve v zvezi s posameznimi od navedenih sestavin, kot na
primer število in lokacija prodajnega osebja, nagrajevanje prodajalcev, izbira oglasnih,
medijev, ape1ov in podobno.

3.2

TRŽENJSKI SPLET STORITEV

Številni avtorji so tekom časa ugotovili, da definiranost elementov trženjskega spleta (4 P) ni
najbolj primerna, ker se nanaša v glavnem na izdelke, ne pa tudi na prodajalčev odnos do
nakupa. Tudi Philip Kotler se je želel znebiti osnovnega koncepta 4 P, zato je trženjski splet
razširil na 7 P in tako pripisal večjo vlogo storitvam.
Osnovnemu trženjskemu spletu, ki je namenjen le izdelkom, moramo, ko omenjamo splet
storitev dodati še tri dodatne P-je, to so:
• P5 = ljudje,
• P6 = izvajanje (procesiranje),
• P7 = fizični dokazi.
Vidimo, da je trženjski splet posledica številnih odločitev. Pri vsakem spremljanju trženjskega
spleta moramo imeti pred očmi, da so njegove posamezne sestavine med seboj povezane in da
učinkujejo v različnih smereh. Če podjetje razmišlja o znižanju prodajne cene nekega izdelka,
mora oceniti učinke takega ukrepa na konkurente, na prodajo drugih izdelkov, na predstavo
(image) podjetja v javnosti, na zaloge, na izbiro dobaviteljev, na dobiček in še kaj.
Bistvena razlika med izdelkom in storitvijo je v tem, da storitve ne moremo proizvajati na
zalogo, da nimajo konkretne oblike in niso predmet, ki ga lahko položimo na trgovinske
police ali v skladišče. Storitev pomeni dogajanje s potrošnikom ali za potrošnika. Storitve se
vedno dogajajo v okoljih in za njihovo izvajanje je potrebna navzočnost ljudi, ki poskrbijo za
njihovo procesiranje. Poleg že naštetih in opisanih 4P, naj podrobneje opišem še preostale tri:
Ljudje (people) so vedno vpleteni v proces izvajanja trženja, ne glede na to ali so v stiku s
kupcem ali ne. Sem spadajo vsi tisti, ki izdelujejo produkt, ki ga pakirajo, skladiščijo in
distribuirajo, tisti, ki oblikujejo cenovno politiko, tisti, ki so vpleteni v proces tržnih
komunikacij, tisti, ki produkt neposredno priporočajo, o njem svetujejo ali ga le prodajajo
kupcem.
Fizični dokazi (physical evidence) obsegajo celotno okolje in vse
predmete, ki so vključeni v izvajanje (vidik ponudnika) in uživanje
(vidik kupca) storitve. Letalski prevoz tako vključuje vse, od urejenosti
letališča kot zgradbe, urejenosti letala do revij in časopisov, ki so na
voljo med letom, vse do okusa in izgleda postrežene hrane in pijače ter
prijaznostjo letalskega osebja.
Izvajanje (processing) je fizično izvajanje obljube, ki jo ponudnik ponuja kupcem. Na primer
procesiranje storitve telovadbe v centru za fitnes izvajajo usposobljeni trenerji, ki se vedejo na
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določen način in tako poskrbijo, da doživimo kar se da pozitivno izkušnjo fitnes
vadbe. V kolikor je izkušnja strank v skladu s pričakovanji stranke, torej
pozitivna, povzroči željo, da si stranke želijo ponovnega obiska. Ne le to,
stranke si bodo zaželele obiska v istem fitnes centru, večkrat pa bodo zahtevale
istega trenerja, ki jih je znal navdihniti s kakovostno ponudbo storitev
(strokovnost, motiviranje, spodbujanje, prijaznost do strank ipd.)

3.3

TRŽENJE STORITEV

V zadnjih letih je rast storitev presegla vse meje. V prihodnje lahko pričakujemo, da bo velik
del prebivalstva zaposlen prav v storitvenih podjetjih. To je pripeljalo do naraščajočega
zanimanja za trženje storitev.
Storitvene dejavnosti so zelo razvejane. Izvajajo jih celotna javna uprava, ter številne profitne
in neprofitne organizacije in gospodarske družbe. Kakovost storitve se nanaša na porabnikovo
zaznavanje končnega izida, rezultata in samega procesa, v katerem je storitev nastala.
Pri trženju storitev je potrebno upoštevati tri načine opravljanja storitev:
• stranka pride k izvajalcu storitve,
• izvajalec storitve pride k stranki,
• stranka in izvajalec storitve nimata neposrednega stika.
Storitev pomeni dejanje ali delovanje, ki ga ena stran lahko ponudi drugi, je po svoji naravi
neotipljivo in ne pomeni posedovanja česar koli. Storitve imajo v splošnem štiri glavne
značilnosti, po katerih se razlikujejo od izdelkov in ki odločilno vplivajo na njihovo trženje
(Potočnik, 2000, 19):
• neopredmetenost,
• neločljivost,
• spremenljivost,
• minljivost.
Neopredmetenost: pomeni, da so storitve neotipljive. Za razliko od fizičnih izdelkov jih ne
moremo videti, okusiti, občutiti, slišati ali vonjati, preden jih kupimo. To povzroča tudi
tveganje, saj kupci storitev ob nakupu še ne morejo videti končnega rezultata. Večkrat ga niti
ne moremo napovedati. Odjemalec pred nakupom težko presodi kakšna bo kakovost storitev.
Da bi omilili omenjeno negotovost, je bistveno, da prodajalec oziroma ponudnik storitev,
skrbi za »dokazno« gradivo, da tisto kar je neotipljivo postane otipljivo. Tisti, ki se ukvarjajo s
trženjem storitev, namreč skušajo dodati fizične dokaze in podobo svoji ponudbi. To lahko
dosežemo s prostorom, ljudmi, opremo, komunikacijskim gradivom, simboli, ceno itd.
Neločljivost: storitve se praviloma naredijo in porabijo hkrati. Ko gre za izdelek, je praviloma
tako, da ga najprej proizvedemo, nato uskladiščimo, pripeljemo po različnih prodajnih poteh h
kupcu, ki ga porabi takoj po nakupu ali pa ga shrani za porabo v prihodnosti. Pri storitvah pa
seveda ni tako. Če ponuja storitev oseba, potem je tisti, ki jo ponuja del storitve. Storitve ne
moremo ločiti od osebe, ki jo ustvari. Zato je niti ne moremo prevažati, ampak mora kupec
storitve priti k odjemalcu. Včasih pa je kupec celo neposredno vključen v storitev ali pa mora
biti celo fizično prisoten pri njeni proizvodnji (npr. frizer). Interakcija (medsebojna
povezanost) med ponudnikom storitve in kupcem storitve je posebnost trženja storitev.
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Spremenljivost: storitve se hitro spreminjajo, ker so odvisne od tega, kdo jih izvaja, kje in
kdaj. Kakovost storitve, kot smo že omenili, je zelo težko kontrolirati, toliko bolj tedaj, ko je
sodelovanje odjemalca ključnega pomena zanjo. Če gre vrh tega še za delovno intenzivno
storitev, jo je še toliko težje standardizirati in zagotoviti stalno raven kakovosti. Končni izid
storitve se tako dostikrat razlikuje glede na to, kdo jo opravi, glede na odjemalce in včasih
celo glede na to, v katerem delu dneva je bila opravljena.
Organizacije imajo na voljo tri poti za nadziranje kakovosti storitev:
• skrbna izbira zaposlenih in njihovo stalno izobraževanje in izpopolnjevanje,
• poenotiti proces izvajanja storitve,
• spremljati zadovoljstvo odjemalcev s pridobivanjem povratnih informacij (predlogi,
pritožbe, ankete itd.), da lahko odkrijejo slabosti storitve in jih odpravijo.
Minljivost: nanaša se na zastaranje blaga in tudi storitev. Najbolje si minljivost predstavljamo
s hitro pokvarljivim blagom. Podobno kot tovrstno blago, tudi storitev ne moremo skladiščiti
za kasnejšo prodajo in uporabo. Zlasti v primeru močne konkurence je zelo pomembno, da je
storitev dostavljena v pravem času. Odjemalec ni pripravljen čakati na storitev dlje, kot je zanj
sprejemljivo. Ta problem se v storitvenih organizacijah pojavi, kadar povpraševanje po
storitvah niha.
Tabela 8: Povzetek 3. poglavja
SESTAVINE
TRŽENJSKEGA
SPLETA
RAZLIKA MED
IZDELKOM IN
STORITVIJO
4
ZNAČILNOSTI
STORITEV

Izdelek, cena, prodajne poti, tržno komuniciranje, fizični dokazi, ljudje,
procesi.
Storitve ne moremo proizvajati na zalogo, te nimajo konkretne oblike, niso
predmet, ki ga lahko položimo na trgovinske police ali v skladišče. Je
dogajanje za potrošnika, za izvajanje je potrebna navzočnost ljudi
Neopredmetenost, neločljivost, spremenljivost, minljivost.

Vprašanja za ponavljanje
1.

Na konkretnem primeru iz vašega delovnega mesta opišite trženjski splet (4P).
Razmislite kakšne dodatne storitve bi lahko ponudili kupcem, nato pa razložite
še 3 dodatne P-je, ki zadevajo te storitve.

2.

Na primeru zdravstvenih storitev razmislite in razložite zakaj so te storitve:
neopredmetene, neločljive, spremenljive in minljive.
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4

IZDELEK
V tem poglavju bomo spoznali:
• kaj je izdelek in v čem se loči od storitve,
• ravni izdelka oz. čebulni koncept,
• kako razvrščamo izdelke,
• kako razvijamo nove izdelke,
• zakonsko varstvo intelektualne lastnine (patent, model,
blagovno znamko),
• življenjski cikel izdelka,
• izdelčni splet ali asortiment.

V sodobni literaturi trženja najdemo zelo široko opredelitev izdelka: izdelki so lahko fizični, v
obliki storitev, krajev, idej, organizacij in celo oseb, skratka, to je tisto, kar lahko ena stran
ponudi drugi v menjavo. Čeprav se bo nadaljnje razmišljanje pretežno nanašalo na fizične
izdelke, moram opozoriti, da je marsikdaj težko potegniti ostro ločnico med izdelkom in
storitvijo ter v tem smislu obravnavati izdelek zgolj v fizičnem smislu.

Proizvod
izvod
Pro
Proizvod
je
je srce
srce
M
M-- spleta
spleta
Cena

Promocija

Distribucija
Slika 11: Izdelek kot osrednji element trženja

4.1

RAVNI IZDELKA – ČEBULNI KONCEPT

Upoštevajoč navedeno delitev vidimo, da za potrošnika pravzaprav ni pomembno razlikovanje
med izdelkom in storitvijo, ampak celota koristi, ki jo je pridobil z nakupom nekega predmeta
— slednji pa je skorajda vedno zmes snovnih in nesnovnih sestavin.
Ravni izdelka, je oblikoval Theodor Levitt, poznamo:
• generično,
• pričakovano,
• razširjeno in
• potencialno raven.
Ta koncept razdelitve izdelkov lahko tudi poimenujemo čebulni koncept, to je zaradi oblike s
katero ponazarjamo ravni izdelka. Vprašanje, ki se pojavlja pri tem je ali lastniki podjetji vedo
kaj ponujajo kupcem in kako gledajo na ravni izdelkov.
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Generični izdelek; pomeni osnovno verzijo izdelka, ki jo prinaša osnovna korist.
Pričakovani izdelek; obsega sveženj sestavin in posebnosti, ki jih kupec ob nakupu izdelka
samoumevno pričakuje.
Razširjeni izdelek; vključuje dodatne koristi in storitve, na osnovi katerih se razlikuje
ponudbo podjetja od konkurence.
Potencialni izdelek pa predstavlja še vse dodatne možne koristi, ki bi jih izdelek lahko
ponudil kupcu v prihodnosti. S takšnimi prijemi iščejo ponudniki načine in poti za
zadovoljevanje svojih strank in razlikovanje svoje ponudbe od konkurence.
Je celota vsega, kar bi lahko
organizacija storila, da bi pritegnila in
obdržala odjemalce.

Poleg generičnega in pričakovanega
objekta menjave, zajema tudi vse
tiste sestavine ali aktivnosti, ki jih
odjemalec ni pričakoval.
Zajema poleg generičnega objekta
menjave tudi vse odjemalčeve
minimalne pogoje za nakup.

Je pogoj za obstoj na tržišču
tovrstnih objektov menjave.

Slika 12: Ravni izdelka
Vir: http://rcum.uni-mb.si/~marketing/vis/OM/gradivo/VS_OM_Ravni_izdelka.pdf, 15. 9. 2008

Primer delitve izdelka ročna ura na 4 ravni:
Generični izdelek: ročna ura
Pričakovani izdelek: 1 letna garancija, škatlica, baterije,…
Razširjeni izdelek: poleg generičnega in pričakovanega izdelka dobimo še: dodatni pasek, ki
je priložen ob nakupu, brezplačno servisiranje za prvi dve leti,…
Potencialni izdelek: poleg vsega naštetega dobimo še: v uro vgrajeno budilko, GPS
navigacijo, merilec srčnega utripa itd.

4.2

RAZVRSTITEV IZDELKOV

Izdelke razvrščamo z namenom, da bi lažje oblikovali trženjske strategije. Osnovna delitev je
tista, ki izhaja iz končnega namena uporabe izdelka.
• Izdelki za široko potrošnjo so tisti, ki jih kupujejo posamezni člani gospodinjstva za
svoje potrebe in skupne potrebe gospodinjstva.
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•

Izdelki za proizvodnjo (izdelki za reprodukcijo) so tisti, ki jih kupujejo posamezniki in
organizacije zato, da jih uporabijo pri proizvodnji drugih izdelkov in storitev.
4.2.1

Izdelki za široko potrošnjo

Izdelke za široko potrošnjo delimo še na:
• izdelke za vsakdanjo rabo, ki jih kupujemo z najmanjšim vloženim naporom in kjer ima
potrošnik že pred nakupom za to potrebne informacije in znanje. Tovrstni izdelki, kot so na
primer živila, izdelki za osebno higieno, cigarete in podobno, so na voljo v številnih
prodajalnah, pogosto samopostrežnih, zato je embalaža njihova pomembna sestavina,
• izdelke, ki se kupujejo po preudarku , kar pomeni, da vloži kupec razmeroma več napora
v načrtovanje in izvedbo nakupa ter jih tudi ne kupuje zelo pogosto. V to skupino sodijo npr.
pohištvo, gospodinjski aparati in podobno. Navadno so dražji v primerjavi z izdelki vsakdanje
rabe, naprodaj so v razmeroma manjšem številu prodajaln, ko gre za trženje, pa sta še zlasti
pomembna osebna prodaja ter zagotovitev rezervnih delov ter servisiranje in vzdrževanje,
• posebne ali luksuzne izdelke, ki imajo nekatere edinstvene značilnosti, zaradi katerih so
posamezni potrošniki pripravljeni vložiti veliko truda (tudi denarja), da jih dobijo, in niso
pripravljeni sprejeti nadomestnih izdelkov. V to kategorijo sodijo izdelki svetovno priznanih
blagovnih znamk na področju fotografske opreme, zabavne elektronike, avtomobilov, oblačil,
pa tudi takšni izdelki, kot so zlatnina, krzno, umetnine in podobno. Naprodaj so v omejenem
številu prodajaln.
• še ne iskani izdelki so izdelki, za katere potrošnik še ne ve ali pa zaenkrat ne čuti želje po
njih, zato mora prodajalec vzeti v zakup, da bo moral v zvezi z njihovim trženjem vložiti
ogromno napora v osebno prodajo in oglaševanje.

4.3

RAZVOJ NOVEGA IZDELKA

Veliko novih izdelkov na trgu propade, razlogov za to je več. Če trg določenega izdelka ali
storitve ne sprejme, pomeni, da ga ne potrebuje, saj uporabnikom očitno ne prinaša vrednosti.
Torej so problem vsebina in kakovost izdelka ali storitve, cena in čas lansiranja na trg ter
ciljna skupina, ki jo podjetje namerava zadovoljiti, pravi Andreja Ivartnik Kanduč iz podjetja
Smart Com (Peternelj, 2007, 56–59).
Uspešen in učinkovit proces razvoja novih izdelkov je zelo pomemben za dolgoročno
preživetje podjetja. Toda, medtem ko so stroški razvoja novih izdelkov in tveganje jasno
vidni, so koristi pogosto težko opazne. Te se pokažejo šele z uspehom oz. neuspehom prodaje
izdelka. V tem primeru ni dovolj, da ponudimo zgolj izdelek, ki se izgubi med množico
podobnih. Z inovativnim odzivom na poteze konkurentov in razvojem novosti moramo
poskrbeti tudi za prepoznavnost novih izdelkov. Biti moramo boljši in tudi vsaj nekoliko
drugačni pred konkurenco, kajti v svetu hitrih sprememb postaja vse večja prednost biti prvi.
Pri tem se zastavlja vprašanje, v kakšnem smislu mora biti izdelek nov, da mu lahko
nadenemo ta prilastek.
Inovativen razvoj novih izdelkov, ki pomeni kreativno in ne zgolj reaktivno odzivanje na
spremembe na trgu, predstavlja največjo priložnost za rast podjetja. Ta je veliko privlačnejša
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alternativa od nižanja stroškov nabavnih materialov ali celo nižanja stroškov s krčenjem
razvojnih oddelkov in odpuščanjem, ki sta bila prevladujoči trend v zadnjih desetih letih tako
v Sloveniji kot v svetu (http://www.agencija-poti.si/si/clanki/3973/default.html, 3. 9. 2008).

Vaja dela mojstra…
Priloga 3: V vaji 3 preberite primer razvijanja novega izdelka Che Guarana in
uvajanje novega izdelka na trg. Odgovorite na vprašanja.

Kaj mora biti »novega« na izdelku?
Ni nujno, da bi moral biti nov izdelek dosežek vrhunske tehnologije, da bi bil uspešen. Novost
lahko razlagamo v dveh pomenih:
•
Izdelek je nov za podjetje, ker ga ni še nikoli proizvajalo ali prodajalo (čeprav so ga
morda druga podjetja že davno);
•
Izdelek je resnično novost na trgu — je prvi te vrste in torej pomeni inovacijo.
Če hkrati upoštevamo oba vidika novosti izdelka, pridemo do zvrsti novih izdelkov:
• nov izdelek v svetovnem merilu, gre za prvi izdelek te vrste (npr. prvi fotokopirni stroj,
prvi urejevalnik besedil, itd.), ki ustvari popolnoma nov trg. Ta zvrst novih izdelkov se
razmeroma najredkeje pojavlja;
• nov izdelek (ali skupina izdelkov) v proizvodnem asortimentu podjetja. Izdelek sicer ni
nov za trg, vendar je nov za podjetje, ki z njim prvič vstopa na nek trg;
• izdelek pomeni izboljšavo v primerjavi s sedanjim izdelkom, ki ga proizvaja podjetje—
torej ga v bistvu nadomesti. Izboljšave so možne s spremembami kakovosti, uporabnosti,
sloga, oblike, barve in embalaže.
• ponovna opredelitev konkurenčnega položaja izdelka na trgu, temu rečemo tudi
repozicioniranje. Gre za nova področja uporabe dosedanjega izdelka, kar običajno
pomeni, da s starim izdelkom ciljamo na nov tržni segment.
• zniževanje stroškov v zvezi z obstoječim izdelkom. Izdelek z zelo podobnimi značilnostmi
in koristmi za kupca, vendar ob nižjih stroških na enoto, nadomesti obstoječi izdelek v
proizvodnem asortimentu. Nedvomno gre v tem primeru za najmanj »nov« izdelek od
vseh navedenih zvrsti novih izdelkov.
Vidimo torej, da imamo več zvrsti novih izdelkov;
vsaka od njih običajno zahteva specifičen načrt
trženja. Izraz »nov« uporabljamo v relativnem
pomenu. Navsezadnje je to, ali je izdelek nov,
odvisno od tega, kako ga zaznava trg. Res pa je, da
najdemo
po
nekaterih
raziskavah
med
najuspešnejšimi izdelki predvsem tiste iz prve in
druge od pravkar navedenih zvrsti (Mauser, 2005,
29).
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4.3.1

Načrtovanje poti do novega izdelka

Podjetje lahko pride do novega izdelka po dveh poteh: da ga samo razvije ali pa da ga pridobi
od zunaj (z nakupom licence, z nakupom podjetja). V nadaljevanju nas zanima prva pot.
Lastna pot do novega izdelka zahteva skrbno načrtovan in sistematičen pristop, da bi lahko
usklajevali številne odločitve, aktivnosti in funkcije. Slika v nadaljevanju prikazuje
najpomembnejše stopnje v procesu razvijanja novega izdelka.
ISKANJE IDEJ

OCENJEVANJE IDEJ

OBLIKOVANJE IN TESTIRANJE VZORCA

ZAČETNA STRATEGIJA TRŽENJA

POSLOVNA ANALIZA

RAZVIJANJE IN TESTIRANJE IZDELKA

POSKUSNO TRŽENJE

KOMERCIALIZACIJA

Slika 13: Poglavitne stopnje v procesu razvijanja novega izdelka
Pri načrtovanju novih izdelkov moramo biti pozorni na dvoje:
• zagotoviti neprekinjen tok idej za nove izdelke,
• določiti postopke in metode za sprotno tržno ocenjevanje nastajajočega novega izdelka.
4.3.2

Razvijanje idej za nove izdelke

Ideja je zarodek novega izdelka. Najti ideje za nove izdelke − in to dobre ideje ter veliko idej
— je izziv posebne vrste. Vedno znova ugotavljamo, da se ideje praviloma ne pojavijo kar
tako, še najmanj pa v količini in kakovosti, kot bi si v podjetju želeli.
Na splošno razlikujemo dve veliki skupini virov idej za nove izdelke:
»zunanji viri«: to so viri zunaj podjetja, predstavljajo jih predvsem odjemalci (sedanji in
potencialni), raziskovalne in svetovalne organizacije, strokovne publikacije, sejmi, razstave,
konkurenti, oglaševalske agencije, dobavitelji in podobno;
»notranji viri«: to so viri v podjetju. Predvsem so delavci na področju razvojno raziskovalne
dejavnosti, operativne prodaje, trženja, planiranja, proizvodnje in poslovodni delavci.
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Slika 14: Razvijanje idej
Za načrtni pristop k zbiranju idej za nove izdelke je treba odgovoriti še na vprašanja:
Kakšno vlogo naj ima dejavnost iskanja idej za nove izdelke v podjetju? Ali aktivno
(spodbujanje idej) ali bolj pasivno (registriranje in ocenjevanje idej, kadar se pojavijo)? Kateri
omenjeni viri so najboljši, če želimo ustvariti reden tok idej? Komu dodeliti odgovornost za
iskanje idej za nove izdelke? Na omenjena vprašanja je nemogoče dati splošne odgovore, kajti
upoštevati je treba več dejavnikov, kot so velikost in dejavnost podjetja, tehnologija, ki jih
uporablja, potrebe po novih izdelkih, viri podjetja (sredstva in znanje), usmerjenost in
preference poslovodstva in podobno. Pomembno pa je, da poslovodstvo odgovori nanje in
tako oblikuje osnovo za oblikovanje načrta za zbiranje idej, ki bo ustrezal potrebam podjetja.
Potek skupinskega iskanja in ustvarjanja novih idej. Skupina si najprej izbere neko področje.
Priporočljivo je, da si tematiko določijo že nekaj dni vnaprej, da posamezniki o tem
razmišljajo še pred začetkom skupinskega posvetovanja. Ko se skupina zbere, naj sestanek ne
traja dlje kot eno uro. Skupine naj bodo majhne in naj štejejo le pet do sedem članov. Pri
skupinskem iskanju idej se je potrebno zavedati, da slabih idej ni. Vsako idejo je z dodajanjem
novih elementov vedno mogoče izboljšati in še preden se skupina zave ima lahko genialno
idejo. Po koncu sestanka naj podjetje sestavi komisijo, ki bo izbrala najprimernejše ideje.
Ideje naj izbirajo na podlagi različnih kriterijev, na primer izločijo naj ideje, ki bodo za
realizacijo potrebovale več kot pol leta. Z realiziranjem novih idej podjetje ne pridobi le novih
priložnosti za poslovanje, ampak tudi vedno več novih idej, saj ob uspehu zaposleni dobijo
zagon in večje veselje do dela (http://mladipodjetnik.si/arhiv/novice/skupinsko-iskanje-inustvarjanje-novih-idej, 5. 9. 2008).
4.3.3

Ocenjevanje idej za nove izdelke

Namen prve stopnje v procesu razvijanja novega izdelka je oblikovati čim večje število idej za
novi izdelek; že v naslednji stopnji moramo med njimi izbrati najbolj obetavne. Ker je vsaka
nadaljnja stopnja v procesu razvijanja izdelka povezana z naraščajočimi stroški, skušamo že
od vsega začetka izločiti slabe ideje. Neka ideja za nov izdelek se morda zdi na splošno dobra,
vendar se moramo vprašati, ali je ustrezna prav za naše podjetje, ali se sklada s cilji,
strategijami in viri podjetja. To prvo, hitro in grobo oceno opravijo za to najbolj usposobljeni
poslovodni in strokovni delavci; tako izločijo najočitnejše neprimerne ideje.
Druga faza ocenjevanja idej pa je natančnejša in temeljitejša. Njen končni cilj je rangiranje
preostalih idej, upoštevajoč pri tem vrednotenje dejavnikov, ki so pomembni za pretvorbo
neke ideje v uspešen novi izdelek. Poglavitni med njimi zadevajo sposobnosti podjetja na
področju trženja, razvojne dejavnosti in proizvodnje, nadalje privlačnost trga (velikost
potencialnega trga, rast trga, konkurenčnost med izdelki), seveda pa ne smemo pozabiti
opraviti še okvirno finančno analizo (ocena potrebnih investicij, pričakovana prodaja in
dobiček). Pri tem se moramo zavedati, da imamo pri finančni analizi opravka s
predvidevanjem, zato imamo razmeroma nezanesljive informacije, velikokrat pa nimamo na
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voljo niti ustreznih količinskih podatkov. Napovedi glede prodaje, dobička, stroškov in
podobno je torej smiselno navajati v nekem intervalu »od—do«.
4.3.4

Oblikovanje in testiranje vzorca

Koncept izdelka pomeni predstavitev ideje o izdelku, kjer jasno opredelimo možne namene
uporabe izdelka in njegove koristi za potrošnika. Vsako idejo o izdelku moramo pretvoriti v
več konceptov izdelka.
Vprašati se moramo:
• Kdo so možni uporabniki izdelka?
• Katero osnovno korist naj vgradimo v izdelke?
• Ob katerih priložnostih je mogoče uporabljati izdelke?
Na vsako vprašanje je možnih več različnih odgovorov in s kombinacijami njihovih
posameznih inačic prihajamo do več konceptov izdelka. Koncept izdelka običajno
predstavimo z besedami ali s sliko. Pri besedni predstavitvi je zelo pomembno, da »govorimo«
z besedami potrošnika, ki mu je izdelek namenjen. Koncept izdelka pa moramo najprej
testirati pri segmentu potrošnikov, ki jim bo izdelek namenjen – testni vzorec. Tako spoznamo
mnenja in odzive na predlagani izdelek, predloge, kako bi bilo potrebno zamisel o izdelku
spremeniti in dopolniti ter ugotoviti na katere potrošnike je na začetku smiselno ciljati.
4.3.5

Začetna strategija trženja izdelka

Na tej stopnji moramo narediti grob načrt strategije trženja, s katero bomo uvedli izdelek na
trg. Paziti moramo na to, da bo imel omenjeni načrt naslednje tri pomembne sestavne dele:
• v prvem delu prikažemo velikost in sestavo ciljnega trga, obnašanje potrošnikov,
načrtovano pozicioniranje izdelka ter cilje glede prodaje, tržnega deleža in dobička v
začetnih nekaj letih;
• v drugem delu predstavimo načrtovano prodajno ceno izdelka, prodajne kanale in
predračun potrebnih sredstev za trženje, ki se nanaša na prvo leto redne prodaje izdelka;
• tretji del načrta strategije trženja se nanaša na dolgoročne cilje glede prodaje in dobička
ter na spreminjanje posameznih sestavin trženjskega spleta v času.
4.3.6

Poslovna analiza

Šele, ko smo oblikovali koncept izdelka in temeljna izhodišča za strategijo trženja, lahko
ovrednotimo privlačnost predlaganega izdelka za podjetje. Poslovodstvo mora po eni strani
oceniti pričakovane stroške v tej zvezi, po drugi strani pa izdelati napoved prodaje ter na tej
osnovi oceniti, ali lahko pričakujemo, da bo novi izdelek prinašal zadovoljivi dobiček.
Koristno je opraviti vsaj grobo analizo praga dobička oziroma rentabilnosti, s katero
ugotovimo, koliko enot izdelka mora prodati podjetje (ob dani prodani ceni in strukturi
stroškov), da doseže točko, ko nima s tem izdelkom niti izgube niti dobička. Če poslovodstvo
oceni, da bo podjetje lahko doseglo vsaj tolikšen obseg prodaje, potem običajno prižge zeleno
luč za razvoj prototipa izdelka.
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4.3.7

Tržno testiranje

Trženjsko naravnano razvijanje novega izdelka vključuje raziskavo trga vseskozi v
omenjenem procesu. Podobno kot testiranje koncepta izdelka, preučujemo odzive potrošnikov
na prvi vzorec izdelka (skupaj z embalažo, ali pa slednjo testiramo posebej); običajno nas
zanimajo njihova mnenja v primerjavi s konkurenčnimi izdelki. Testiramo tudi ime izdelka,
načrtovano oglaševanje, skratka, vsak trženjski element preizkusimo na vzorcu potrošnikov.
Če je nov izdelek povezan z velikimi tveganji, se lahko pred njegovo uvedbo na trg odločimo
še za poskusno trženje (poskusna prodaja), s katerim preverimo ustreznost celotnega
trženjskega spleta (izdelek damo na police izbranih prodajaln). Omenjeni pristopi k tržnemu
testiranju izdelka so pogostejši pri izdelkih za široko potrošnjo, kot pri izdelkih, ki so predmet
trženja med organizacijami; v slednjem primeru je velikokrat tako, da dobavitelj in odjemalec
že od vsega začetka sodelujeta pri razvoju izdelka, seveda pa je še vedno pomembno
preizkusiti, ali je tisto, kar želi odjemalec, privlačno tudi za druga podjetja — odjemalce.
4.3.8

Komercializacija — dokončna uvedba izdelka na trg

Osnovna odločitev, ki jo moramo sprejeti v tej zvezi, se nanaša na vprašanje, ali takoj iti na
celotni trg, ali pa najprej ugotoviti »temperaturo« le na enem območju ali segmentu. Visoka
stopnja zaupanja v uspeh ter pričakovanje, da bo konkurent vsak čas uvedel na trg podoben
izdelek, govorita v prid vseobsežni uvedbi izdelka na trg. Nasprotno, če je podjetje negotovo
glede ustreznosti posameznih sestavin trženjskega spleta in v bližnji prihodnosti ni strahu pred
morebitnimi konkurenti, potem je smiselno uvesti izdelek najprej le na del trga in potem na
osnovi izkušenj prilagoditi trženjski splet.

4.4

ZAKONSKO VARSTVO INTELEKTUALNE LASTNINE

Intelektualno lastnino delimo na avtorsko in sorodne pravice ter industrijsko lastnino. Prve
ureja Zakon o avtorski in sorodnih pravicah, slednjo pa Zakon o industrijski lastnini. Med
industrijsko lastnino so izjeme, ki so zajete v drugih zakonih: Dodatni varstveni certifikat –
Uredba o izvajanju uredb Sveta (ES) o uvedbi dodatnega varstvenega certifikata za zdravila in
za fitofarmacevtska sredstva; Del geografskih označb – Zakon o vinu in Zakon o kmetijstvu;
Firma – Zakon o gospodarskih družbah; Varstvo konkurence – Zakon o varstvu konkurence in
Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence.
Primer izuma
Enajstletni Frank Epperson je nekega zimskega dne na terasi pozabil kozarec
soka, v katerem je imel palčko za mešanje. Naslednji dan je odkril zmrznjeno
poslastico. Nekaj let kasneje, natančneje 1923, je izum zaščitil na patentnem
uradu. Do leta 1928 je bilo izdelanih več kot 60 milijonov poslastic na palčki.
Tri desetletja kasneje so Ljubljanske mlekarne prvič izdelale sladoled na
palčki: 1958. je namreč začel obratovati oddelek za proizvodnjo sladoledov in
že v prvem letu jih je izdelal kar 199.589 kilogramov. Sladoled so poimenovali
Lučka, po deklici s čopki in sladoledom v roki. Njeno ime se je tako zasidralo
v ljudeh, da je lučka postala generično ime za vse sladolede na palčki. Uspehu
Lučke so že v naslednjih letih sledili Ježek, Tom, kornet Zlatorog, sladoled v
lončku ter družinska Planica in Otočec (http://www.l-m.si/zanimivosti/
sladoledi, 2. 10. 2008).
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Slika 15: Delitev intelektualne lastnine
Vir: http://www.tehnocenter.uni-mb.si/index.php?option=com_content&view= article&id=
57&Itemid=71, 5. 10. 2008
4.5

PATENT

Patent je izključna pravica fizične ali pravne osebe in je izum, torej povsem nov izdelek, ki je
industrijsko oziroma tržno uporaben. V Sloveniji se nacionalna prijava za podelitev patenta
vloži pri Uradu RS za intelektualno lastnino. Slovenski prijavitelj jo lahko vloži sam ali prek
zastopnika. Pred vložitvijo zahteve za podelitev patenta, se je potrebno pozanimati, ali je izum
res nov v svetovnem merilu, torej če se za izum sploh lahko podeli patent. Preveriti moramo
torej ali ni morda že nekdo pred nami izumil in zaščitil “naš” izdelek. Patent traja 20 let od
datuma vložitve prijave in velja samo v Sloveniji. Za vzdrževanje patenta je potrebno vsako
leto plačevati letne pristojbine. Patentno varstvo je ozemeljsko omejeno in velja samo na
območju pristojnosti posamezne ustanove za podeljevanje patentov.

Primer patenta:
Patent za prve kavbojke iz modrega džinsa sta dobila leta 1837 lastnik
trgovine z mešanim blagom Levi Strauss in krojač Jacob Davis. Hlače so
bile dokaj izvirne, saj je Davis na vogale žepov in na konec razporka
vstavil kovinske zakovice. Prvotne kavbojke, ki so bile zasnovane kot
delovna obleka, so bile izdelane iz indigo modrega ali rjavega bombaža.
Rjava različica z uporabo ni postajala mehkejša in udobnejša tako kakor
indigo modri džins, zato so jo nehali izdelovati.
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4.6

MODEL

Model je izključna pravica fizične ali pravne osebe, s katero se zavaruje videz izdelka, ki je
nov in ima individualno naravo. Pred vložitvijo zahteve za registracijo modela, se je potrebno
pozanimati, kaj se lahko registrira kot model, ali je videz izdelka resnično nov in ima
individualno naravo.

Slika 16: Primeri modelov (Smučarski čevlji, mobilni plačilni terminali, ornamenti za papirne
izdelke Paloma)
Vir: www.uil-sipo.si/uil/dejavnosti/modeli/, 2. 10. 2008
Model traja eno ali več petletnih obdobij od datuma vložitve prijave, vendar največ 25 let. Ob
plačilu ustreznih pristojbin se lahko obnavlja vsakih pet let. Prijava za registracijo modela se
načeloma vloži v tistih državah, v katerih želimo zavarovati svoje interese ali v katerih
pričakujemo, da bo naša konkurenca poskušala izkoriščati naš videz izdelka z izdelavo in
dajanjem na trg podobnega izdelka.

4.7

BLAGOVNA ZNAMKA

Kot blagovna znamka se sme registrirati znak ali kombinacija znakov, ki omogočajo
razlikovanje blaga ali storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja in jih je
mogoče grafično prikazati. Postopek za registracijo se, kot pri ostalih dveh, začne s prijavo pri
Uradu RS za intelektualno lastnino, ki jo lahko slovenski prijavitelji vložijo sami ali prek
zastopnika, ki je vpisan v register zastopnikov pri uradu, tuji pa samo prek zastopnika.
Znamka traja deset let od datuma vložitve prijave in se lahko poljubno mnogokrat obnovi za
nova desetletna obdobja. Znamka se za druge države lahko registrira na tri načine: z
nacionalno prijavo, mednarodno prijavo ali evropsko prijavo (http://www.uilsipo.si/uil/dejavnosti/patenti/, 2. 10. 2008).

Slika 17: Primeri slovenskih blagovnih znamk
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Blagovna znamka je ime, izraz, simbol, oblika ali kombinacija naštetih, namenjena je
prepoznavanju izdelka ali storitve enega ali skupine prodajalcev in razlikovanju izdelkov ali
storitev od konkurenčnih.
Osnova za gradnjo imidža blagovne znamke je najprej v izdelku, ki mora kot celota imeti
vrednost za kupca. Proizvajalec upravlja z blagovno znamko preko izdelka, embalaže,
oglaševanja in logotipa. Prednost jasne pozicije blagovne znamke za kupca je predvsem v lažji
izbiri med množico izdelkov. Proizvajalci luksuznih dobrin zato drugače sporočajo svojim
kupcem, kaj bodo pridobili z nakupom, kot denimo proizvajalci življenjskih potrebščin, ki
nimajo luksuznega predznaka. Z vzpostavitvijo trdnih temeljev si podjetje zgradi bazo lojalnih
kupcev, na katere lahko računa tudi v prihodnosti.
Med globalne blagovne znamke štejemo podjetja, katerih izdelki so globalno dostopni,
najmanj tretjina prihodkov mora biti ustvarjena v tujini, vrednost blagovne znamke pa mora
biti vsaj 2,7 milijarde dolarjev (Jurko, 2007, 27–28).
Blagovna znamka omogoča izdelku, ki je z njo označen, da na trgu ni anonimen, kupcu pa
večjo zanesljivost pri nakupu, kajti za izdelek z blagovno znamko je med drugim značilna
stalna raven kakovosti. Cene tovrstnih izdelkov so razmeroma višje v primerjavi s podobnimi
izdelki, ki niso označeni z blagovno znamko, pa tudi razmeroma stalne. Izdelek z blagovno
znamko ima edinstveno ime; slednje je lahko napisano na svojstven način (logo), izdelek ima
lahko tudi njemu lasten design in embalažo, čeprav vse to (razen imena, seveda) že niso več
bistvene značilnosti blagovne znamke, ravno tako ne močno oglaševanje, čeprav je resnici na
ljubo, običajno, zlasti v zvezi z izdelki vsakodnevne porabe. Zelo pomembno pa je nekaj
drugega, da je namreč blagovna znamka (ime in vse druge sestavine, ki tvorijo njeno
identiteto) registrirana in tako pravno zaščitena znamka (trade mark).

Slika 18: 10 največjih blagovnih znamk leta 2007 in spremembe vrednosti le-teh za leto 2008
Vir: http://www.millwardbrown.com/Sites/Optimor/Media/Pdfs/en/BrandZ/BrandZ-2008Report.pdf, 15. 10. 2008
Tako se z blagovno znamko prepoznava prodajalca in izdelovalca. Blagovna znamka je
predvsem obljuba prodajalca, da bo dosledno ponujal kupcem določene lastnosti, koristi in
storitve. Najboljše blagovne znamke posedujejo jamstvo za kvaliteto.
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Ste vedeli…?
Uspešne blagovne znamke največjih podjetjih pomenijo do 30 % celotne vrednosti podjetja.
Ameriški institut Millward Brown Optimor je pred kratkim izdal seznam najdragocenejših
blagovnih znamk za leto 2007. Največji skok je uspel Googlu (+ 77 %), ki je iz lestvice izrinil
dolgoletne mega korporacije kot so Coca Cola in Microsoft. Google je tako postal
najpomembnejša blagovna znamka leta 2007 (vrednost 66 mrd $). Največji padec deseterice
sta zabeležila Microsoft (—11 %) in IBM (—7 %) (http://www.millwardbrown.com/Sites/
Optimor/Media/Pdfs/en/BrandZ/BrandZ-2008-Report.pdf, 15. 10. 2008).

4.7.1

Sporočanje blagovne znamke

• Lastnosti:
Blagovna znamka nas najprej spomni na določene lastnosti. Tako so za Mercedesa značilne
lastnosti, da je drag, kvaliteten, dobro zasnovan, trajen, izredno prestižen, ohranja visoko ceno
pri preprodaji, hiter in podobno. Podjetje lahko uporablja eno ali več teh lastnosti za
oglaševanje avtomobila. Dolga leta je Mercedes oglaševal, da so njegovi avtomobili zasnovani
in izdelani: »Kot noben drugi avtomobil na svetu«. To je služilo za osnovo pozicioniranja
vseh drugih lastnosti avtomobila.
• Koristi:
Blagovna znamka je več kot niz lastnosti. Kupci ne kupujejo lastnosti, temveč koristi.
Lastnosti morajo biti prenesene v uporabne in/ali čustvene koristi. Lastnost »trajen« je lahko
prenesena v uporabno korist kot: »Ne bo mi potrebno kupiti novega avtomobila vsaki dve
leti«. Lastnost »drag« je lahko prenesena v čustveno korist kot: »Avto mi pomaga, da se
počutim pomembnejšega in občudovanega«. Lastnost »kvaliteten« se lahko prenese v
uporabno in čustveno korist kot: »Ob nesreči sem varen«.
• Vrednote:
Blagovna znamka nam lahko nekaj pove tudi o vrednotah proizvajalca. Tako je za Mercedesa
značilna visoka zmogljivost, varnost, prestiž in podobno. Tržnik blagovne znamke mora
ugotoviti, katere skupine kupcev avtomobilov se zanimajo za te vrednote.
• Kultura:
Blagovna znamka nam lahko predstavlja tudi neko kulturo. Mercedes predstavlja germansko
kulturo: organiziran, učinkovit, visoke kakovosti.
• Osebnost:
Blagovna znamka lahko nakaže tudi neko osebnost. Če bi bila blagovna znamka oseba, žival
ali predmet, kaj bi nam prišlo na misel? Mercedes bi lahko predstavljal resnega šefa (osebo),
leva, kralja živali (žival) ali preprosto palačo (predmet). Včasih lahko blagovna znamka
prevzame osebnost kakšne resnične, zelo znane osebe.
• Uporabnik:
Blagovna znamka nam nakaže, kakšen porabnik kupuje in uporablja izdelek. Presenečeni bi
bili, če bi videli 20-letno tajnico, ki vozi Mercedesa. Za volanom bi pričakovali vsaj 50 let
starega direktorja/-ico. Uporabniki so tisti, ki cenijo vrednote, kulturo in osebnost izdelka.

41

Trženje

LOGOTIP

lastnosti

koristi

uporabnik

IME

kultura

osebnost

vrednote

Slika 19: Prikaz vsebnosti blagovne znamke
Vir: Lasten
Vse to nam pove, da je blagovna znamka zapleten simbol. Če podjetje ravna z blagovno
znamko, kot da je zgolj ime, zgreši smisel določanja blagovne znamke. To pa je razvijanje
skupine pomenov za blagovno znamko. Če si lahko predstavljamo vseh šest razsežnosti
blagovne znamke, ki smo ji našteli zgoraj, potem blagovno znamko imenujemo globoka
blagovna znamka, sicer je plitka blagovna znamka. Ko tržniki določijo vseh šest pomenskih
ravni blagovne znamke, se morajo odločiti, na kateri ravni bodo globoko zasidrali identiteto
blagovne znamke. Napaka bi bila oglaševati le lastnosti blagovne znamke. Prvič, ker kupca ne
zanimajo toliko lastnosti blagovne znamke, kot njene koristi. Drugič, konkurenti zlahka
posnemajo lastnosti. Tretjič, trenutnim lastnostim se kasneje lahko zmanjša vrednost, če je
blagovna znamka preveč vezana na te lastnosti.
Najbolj trajni pomeni blagovne znamke predstavljajo njene vrednote, kultura in osebnost.
Blagovna znamka torej ni zgolj neka predstava ali imidž, ki jo oblikujejo nenavadno ime in
hrupno oglaševanje. Predstava o blagovni znamki — imidžu je zelo kompleksna kategorija. To
predstavo si potrošnik ustvari sčasoma in pod vplivom različnih dejavnikov, kot so lastne
izkušnje, informacije, ki se širijo od ust do ust in seveda vse komunikacijske sestavine: ime,
embalaža in oglaševanje. Potrošnik selektivno zaznava vse omenjene informacije, jih predela,
nekatere pozabi, druge interaktivno poveže. Na koncu je pomembna predstava o blagovni
znamki, velikokrat pa si je ne znamo smiselno razložiti. Proizvajalec lahko vpliva na nekatere
vidike predstave o blagovni znamki. Bistveno je, da izdelek z blagovno znamko potrošniku
poleg funkcionalnih lastnosti (mislimo na tehnično sposobnost izdelka, da zadošča namenu
uporabe, za katerega je bil oblikovan), nudi tudi neotipljive, na zunaj nevidne koristi.

Vaja dela mojstra…
Po zgoraj navedenem primeru blagovne znamke Mercedes opišite vseh šest dejavnikov
blagovne znamke Mercator.
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4.7.2

Imidž

Imidž je sestavljen iz objektivnih in subjektivnih, pravilnih in napačnih stališč, izkušenj,
asociacij posameznika oz. skupine o določenem izdelku (BZ). Za imidž izdelkov mora
podjetje poskrbeti že v fazi uvajanja izdelka (BZ), ko je ta izredno dinamičen. V fazi rasti in
utrjevanja izdelka postane ustaljen in ga je praktično zelo težko spremeniti. Imidž izdelka torej
ustvarijo uporabniki, medtem ko blagovno znamko ustvari proizvajalec.
Z malce pretiravanja bi lahko rekli: »Povej mi, kaj kupuješ, in povem ti, kdo-kakšen si?« To
drugače povedano pomeni, da odsevajo blagovne znamke, ki jih potrošnik kupuje in
uporablja, predstavo, ki jo ima o samem sebi. Diferenciacija in pozicioniranje izdelka zelo
pogosto temeljita na tem spoznanju, še zlasti, kadar so si izdelki z vidika osnovne uporabne
vrednosti med seboj zelo podobni; še najbolj je to opazno pri higienskih in kozmetičnih
izdelkih, pa tudi pri alkoholnih pijačah, urah, avtomobilih in podobno.
4.7.3

Razvrstitev blagovnih znamk

Blagovne znamke lahko razvrstimo po različnih vidikih, in sicer na:
•
blagovne znamke proizvajalcev in
•
blagovne znamke trgovinskih organizacij (trgovske blagovne znamke).
Že samo poimenovanje pove, da s prvimi označujemo svoje izdelke proizvodne organizacije,
z drugimi pa trgovinske organizacije, in to izdelke, ki jih nabavljajo pri manj znanih
proizvajalcih, ki nimajo lastnih blagovnih znamk in so tako kupcu nepoznani. Praviloma gre
za izdelke, ki so povprečne kakovosti v primerjavi s tistimi, ki se ponašajo z blagovno znamko
proizvajalca; zato so tudi cenejši v primerjavi z njimi. Izdelki trgovskih blagovnih znamk
zasedajo vidna mesta na trgovskih policah in so ustrezno označeni. Čeprav prevladujejo
blagovne znamke proizvajalcev, veliki trgovci na drobno in na debelo razvijajo svoje
blagovne znamke.
Naraščajoče število hipermarketov, veleblagovnic itd. uvaja svoje blagovne znamke. Zakaj se
posredniki sploh ukvarjajo z razvijanjem svojih blagovnih znamk? Zato, ker morajo najti
sposobne dobavitelje, ki lahko dobavljajo stalno enako kakovost. Naročati morajo velike
količine in vezati sredstva v zaloge. Denar morajo porabiti za promocijo svojih zasebnih
blagovnih znamk. Če njihov izdelek s trgovsko blagovno znamko ni dober, tvegajo, da bodo
porabniki razvili negativen odnos do drugih njihovih izdelkov.
Nekaj linij trgovske blagovne znamke Mercator:
• M- linija (strategija nizkih cen od 10 do 20 %),
• popolna nega (izdelki kozmetike z nižjimi cenami),
• Lumpi (izdelki za otroke z ugodno ceno),
• mizica pogrni se! (hitro pripravljen obrok),
• zdravo življenje (izdelki z veliko vitamini in vlakninami).
Ne glede na možne slabosti razvijajo posredniki zasebne blagovne znamke, ker so lahko
dobičkonosne. Iščejo proizvajalce s presežnimi zmogljivostmi, ki bi proizvajali zasebno
znamko ob nizkih stroških. Tudi drugi stroški, kot sta oglaševanje in fizična distribucija, so
lahko nizki. To pomeni, da je lastnik trgovske blagovne znamke sposoben zaračunati nižjo
ceno in pogosto doseže višjo stopnjo dobička. Prav tako je sposoben razviti močne blagovne
znamke, ki pritegnejo kupce v njegove trgovine (Mercator, Sparky itd.)
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Slika 20: Primeri linij trgovinske blagovne znamke Mercatorja
Primer uvajanja znamke Lumpi
Lansiranje znamke Lumpi so v Mercatorju povzdignili na raven »prave« blagovne znamke z
opredeljeno identiteto, ciljno skupino, arhitekturo, grafičnimi in komunikacijskimi stalnicami,
strategijo upravljanja, medijskim spletom, sponzorskimi in drugimi (samo) promocijskimi
aktivnostmi. Izdelki z igrivo in nagajivo maskoto Lumpija so med najbolj zaželenimi pri
otrocih in njihovih starših. Trenutno je na trgu že več kot 100 izdelkov pod to blagovno
znamko (http://www.smjwt.si/si/studije/5/podrobno.html, 5. 11. 2008).

Naslednje merilo za razvrstitev blagovnih znamk je širina uporabe blagovne znamke. Z njo
lahko označimo le en izdelek — v tem primeru gre za posamično blagovno znamko, ali
označimo vse izdelke podjetja – v tem primeru govorimo o korporacijski blagovni znamki,
lahko pa ima skupina izdelkov (ali pa ves asortiment nekega podjetja) korporativne blagovne
znamke tudi svojo blagovno znamko — v tem primeru govorimo o družinski blagovni znamki.
Posamična blagovna znamka ima prednost, da se morebitni slab ugled določenega izdelka ne
razširi še na druge izdelke. Slednje je največja nevarnost družinske blagovne znamke, ki pa
ima po drugi strani to prednost, da lahko propagiramo celo skupino izdelkov hkrati, kar je
nedvomno cenejše, kot če bi oglaševali vsak izdelek posebej.
Po geografski razsežnosti območja, na katerem je mogoče kupiti izdelek z neko blagovno
znamko, delimo blagovne znamke na:
•
regionalne,
•
nacionalne,
•
mednarodne.
Boj blagovnih znamk…
Konkurenca med blagovnimi znamkami proizvajalcev in posrednikov se imenuje boj
trgovskih (zasebnih) blagovnih znamk. V tem soočenju imajo posredniki precej prednosti.
Prostor na policah trgovin na drobno je omejen. Veliko supermarketov in hipermarketov
zaračuna posebno pristojbino kot pogoj za sprejetje nove blagovne znamke, ki jo verjetno
porabijo za kritje stroškov vnosa znamke v trgovino in vzdrževanje zalog. Posebej tudi
zaračunajo razstavni prostor in prostor za oglaševanje v trgovini. Posredniki razstavijo svoje
blagovne znamke na vidnejših mestih in poskrbijo, da so z njimi bolje založeni. Posredniki
skrbijo za boljšo kakovost svojih trgovinskih blagovnih znamk in s tem gradijo zadovoljstvo
kupcev. Veliko kupcev ve, da blagovno znamko pogosto proizvaja eden od večjih
proizvajalcev. Cena trgovinskih blagovnih znamk je pogosto nižja od primerljivih blagovnih
znamk proizvajalcev in tako pritegne kupce, ki pazijo, koliko porabijo, kar je zlasti
pomembno v času inflacije in recesije.

Pomembno merilo za razvrstitev blagovnih znamk je tudi njihova pravna lastnina. Tako
poznamo po eni strani enolastninsko blagovno znamko, katere lastnik je samo eno podjetje, po
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drugi strani pa večlastninsko blagovno znamko, katere lastnik je skupina podjetij (kolektivna
blagovna znamka); slednjo zasledimo pogosteje na področju trgovine (zlasti pri prostovoljnih
verigah). Poznamo pa tudi delitev na lastne in tuje blagovne znamke, delitev je pomembna pri
proizvajalčevi blagovni znamki. O tuji blagovni znamki govorimo, kadar izdelek ne nosi
blagovne znamke podjetja, ki ga je proizvedlo, ampak blagovno znamko nekega drugega
proizvodnega podjetja. Gre za primer, ko znani in uveljavljeni proizvajalec proda pravico do
uporabe svoje blagovne znamke (ali le njenih tipičnih črk ali barv) manj znanemu
proizvajalcu, ki plača licenčnino (npr. Pepsi Cola, Burger King, sta dovolila uporabo svojih
imen na oblačilih).
4.7.4

Funkcije blagovne znamke za proizvajalca in za potrošnika

Z vidika proizvajalca
Z vidika proizvajalca je potrebno na prvem mestu omeniti raziskovalno (identifikacijsko)
funkcijo. Za ponudnika, ki nastopa na razvitih trgih, kjer je na voljo veliko število proizvodov
iste vrste, je zelo pomembno, da kupci prepoznavajo njegov izdelek in ga jasno razlikujejo od
izdelkov konkurenčnih ponudnikov. Raziskovalna funkcija blagovne znamke ima za
proizvajalca še eno prednost: biti mora pomemben dejavnik necenovne konkurence in
ustvarjanja kroga ponudniku zvestih potrošnikov. Blagovna znamka lahko tako vpliva tudi na
naraščanje tržnega deleža proizvajalca. Nadalje, blagovna znamka v nekem smislu olajšuje
načrtovanje proizvodnje in prodaje v podjetju, kajti ko slednje doseže zvestobo kupcev do
blagovne znamke, si ustvari nek sorazmerno stalni krog kupcev, ki kupujejo določene izdelke
tudi v neugodnih tržnih razmerah. Poznana blagovna znamka že sama po sebi propagira
izdelek; tak izdelek lažje osvoji trg kot podobni istovrstni izdelek enake kakovosti, ki pa je
označen z manj poznano blagovno znamko. Močna blagovna znamka lahko tudi okrepi
položaj proizvajalca pri pogajanjih s trgovinskimi organizacijami.
Z vidika potrošnika
Ko gre za vprašanje, kakšne koristi nudi neka blagovna znamka potrošniku, moramo
poudariti, da imajo lahko različne skupine potrošnikov zelo različna stališča do neke blagovne
znamke, zato bomo le na splošno navedli koristi, ki jih nudi blagovna znamka potrošniku.
Blagovna znamka jamči kakovost izdelka in to ne le njeno ohranjanje, ampak tudi prilagajanje
tehnološkemu razvoju in zahtevam potrošnikov. Blagovna znamka nadalje olajša preglednost
trga, na katerem je naprodaj veliko število sorodnih izdelkov; tako potrošniku olajša nakup in
tveganje, povezano z njim. To velja zlasti za znane in uveljavljene blagovne znamke, ki so si
pridobile zaupanje potrošnikov; potrošnik v tem primeru ne potrebuje posebnih znanj o
izdelku, ki je predmet nakupa, saj blagovna znamka jamči njegovo kakovost, zato se nakupni
proces bistveno poenostavi.

4.8

EMBALAŽA – IDENTITETA BLAGOVNE ZNAMKE

Pri promociji blagovne znamke ima prav poseben pomen embalaža, ta mora izžarevati in
poudarjati želeno identiteto blagovne znamke. Kakor obleka naredi človeka, tako embalaža
naredi blagovno znamko – krepi poželenje, radovednost in strast odkrivanja izdelka.
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Slika 21: Primeri embalaže
Osnovni namen embalaže je predvsem nositi in varovati, ohraniti vrednost in izdelek zaščititi
ter olajšati njegovo uporabo, vendar mora embalaža poleg vsega naštetega biti tudi:
• praktična,
• prijazna do okolja,
• varčna s prostorom in
• primerna za prevoz.
Embalaža govori in aktivno prepričuje: “Tu sem. Kupi me. Poizkusi me. Zaupaj mi. Jaz sem
zate. Želim si te. Želiš si me.” Izstopati mora iz množice, komunicirati, igrati na čustva, se
dotikati srca, zapeljevati in zapeljati. (http://www.creatoor.com/clanki/210/, 6. 10. 2008)

4.9

ŽIVLJENJSKI CIKEL IZDELKA

Zamisel o življenjskem ciklusu izdelka temelji na podobnosti z živim bitjem; v skladu s tem se
torej izdelek rodi, raste, postane zrel in končno umre.
Če je izdelek uspešno prestal stopnjo uvajanja na trg, potem bo pripravljenost za njegov nakup
sčasoma naraščala: vedno več potrošnikov ga bo kupovalo in vedno več bo takšnih, ki se bodo
odločili za ponovni nakup. Vendar bo njegova prodaja enkrat dosegla vrh. Ko bo trg
dozoreval, se bo na njem ponavljalo vedno več ponudnikov, ki se bodo borili za svoj tržni
delež, zato je pričakovati krepitev cenovne konkurence. Končno bodo nekatera podjetja
prisiljena se umakniti z bojnega polja in le najbolj konkurenčni ponudniki bodo preživeli. Trg
se bo postopoma krčil, zaradi širjenja ponudbe nadomestnih izdelkov in spreminjanja mode.
Slika ponazarja življenjski cikel izdelka, iz nje lahko tudi razberemo, kako se giblje dobiček
na njegovih posameznih stopnjah.
Poznavanje življenjskega ciklusa izdelka je pomembno zato, da lahko načrtujemo ustrezne
trženjske strategije, s katerimi dosegamo cilje trženja, ki so običajno različni na posameznih
stopnjah:
•
•
•
•
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stopnja uvajanja: doseči zavedanje o obstoju izdelka,
stopnja rasti: maksimirati tržni delež,
stopnja zrelosti: maksimirati dobiček ob hkratnem ohranjanju tržnega deleža,
stopnja upadanja: zmanjšati izdatke v zvezi z izdelkom in iztisniti iz njega, kar se še da.
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Slika 22: Življenjski cikel izdelka
Na stopnji uvajanja je še posebej pomembna odločitev o prodajni ceni in o jakosti trženjskega
komuniciranja; upoštevajoč eno in drugo, so na voljo naslednje strategije: hitro posnemanje
smetane, počasno posnemanje smetane, hitro prodiranje na trg, počasno prodiranje na trg.
Na stopnji rasti posvečamo pozornost bogatitvi izdelka z novimi značilnostmi, pridobivamo
nove tržne segmente, nove prodajne kanale, propagandna sporočila so bolj usmerjena v
prepričevanje, s pravočasnim zniževanjem prodajnih cen pa pridobivamo sloj cenovno
občutljivejših kupcev. Trženjske strategije na stopnji zrelosti so usmerjene neposredno v
širjenje trga oziroma povečanje prodaje, ne da bi pri tem kaj dosti spreminjali posamezne
elemente trženjskega spleta (torej gre za vprašanje, kako povečati število kupcev in kako
povečati količino porabe izdelkov na kupca), nadalje v spreminjanje izdelka (nove blagovne
znamke, novi modeli) in spreminjanje ostalih elementov trženjskega spleta. Na stopnji
upadanja je, kot rečeno, vsa pozornost usmerjena k zniževanju stroškov, kjer koli je to
mogoče; strategija na tej stopnji je v veliki meri odvisna od tega, koliko je zadevna dejavnost
privlačna za podjetje in kolikšna je njegova konkurenčna moč. Zamisel o življenjskem ciklusu
izdelka je enostavno razumeti. Večina izdelkov zelo očitno prehaja skozi takšen ciklus
(recimo elektronski računalniki), za druge pa izgleda, kot da so večno na stopnji zrelosti
(recimo kruh). Navedeno poraja potrebo, da razmišljamo o življenjskem ciklusu izdelka z
vidika izdelka v generičnem smislu (recimo kruh), z vidika vrste ali kategorije izdelka
(recimo, polno zrnati kruh) in z vidika znamke izdelka (polno-zrnati kruh Žito).

4.10 IZDELČNI SPLET ALI ASORTIMENT
Izdelčni asortiment predstavlja vse skupine izdelkov oz. storitev. Je raznovrstnost izdelkov in
storitev, ki jih proizvajamo in ponujamo na trgu. Glavne značilnosti asortimenta so: vrsta,
sestava, velikost, kakovost, variacija cen. Bogastvo asortimenta je odvisno od proizvodnih in
tehničnih dosežkov, razvitosti potreb, konkurenčnosti, učinkovitosti ipd. Variabilnost
asortimenta je eden ključnih dejavnikov v strategiji prodaje, saj si kupci želijo čedalje več
izdelkov.
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Poznamo 3 dimenzije asortimenta:
• ŠIRINA so različne skupine izdelkov istih značilnosti.
• DOLŽINA so podskupine izdelkov.
• GLOBINA predstavlja različice izdelkov podskupin.
Za lažje razumevanje izdelčnega spleta si oglejte primer v tabeli 9.
Tabela 9: Izdelčni splet
PRIMER MLEČNIH IZDELKOV
ŠIRINA:
Primer mlečni izdelki: mleko, sladoled, sir, jogurt, sirni namazi,…

DOLŽINA MLEČNEGA IZDELKA SLADOLED:
Primer za sladoled: družinski sladoledi, sladoledi na palčki, sladoledi v kornetu, sladoledi z manjšo
vsebnostjo holesterola, sladoled v piškotu, sladoledna torta, sladoled v lončku, …

GLOBINA IZDELKA SLADOLED NA PALČKI
Primer za sladoled na palčki (lučke): sadni, sladoledi s čokoladnim prelivom, sladoledi z dodatki
(oreščki, kreme, bonboni,…), ledeni sladoled (ledenka), sladoled z manjšo vsebnostjo holesterola…

Vir: Lasten
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Tabela 10: Povzetek 4. poglavja
IZDELEK
RAVNI
IZDELKA
RAZVOJ
NOVEGA
IZDELKA
PATENT

Je kar lahko ena stran ponudi drugi v menjavo.
Generična, pričakovana, razširjana, potencialna.
Iskanje idej, ocenjevanje idej, oblikovanje in testiranje vzorca, začetna
strategija trženja, poslovna analiza, razvijanje in testiranje izdelka, poskusno
trženje, komercializacija.

MODEL
BLAGOVNA
ZNAMKA

EMBALAŽA

ŽIVLJENJSKI
CIKEL
IZDELKA
ASORTIMENT

Je izključna pravica fizične ali pravne osebe in je izum, torej povsem
nov izdelek, ki je industrijsko oziroma tržno uporaben.
Je izključna pravica fizične ali pravne osebe, s katero se zavaruje videz
izdelka, ki je nov in ima individualno naravo.
Je znak ali kombinacija znakov, ki omogočajo razlikovanje blaga ali
storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja in jih je
mogoče grafično prikazati.
Poznamo trgovinske in proizvajalčeva blagovne znamke.
Namen embalaže je: varovati izdelek, poudariti identiteto izdelka in
blagovne znamke, komunicirati s kupci, biti varčna, praktična, primerna
za prevoz, okolju prijazna.
4 faze: uvajanje, rast, zrelost, umiranje.
Izdelčni asortiment predstavlja vse skupine izdelkov oz. storitev.
Poznamo 3 dimenzije asortimenta: globina, širina, dolžina.

Vprašanja za ponavljanje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Zakaj je izdelek ključni element trženjskega spleta?
Po principu čebulnega koncepta (ali ravneh izdelka) razložite delitev izdelkov na
izbranem podjetju.
Kako razvrščamo izdelke za široko potrošnjo in kako izdelke za proizvodnjo?
Kako poteka razvoj novega izdelka in kako razvrščamo nove izdelke?
Kako načrtujemo pot novega izdelka?
Ali je potrebno izdelek, preden ga uvedemo na trg predhodno testirati? Zakaj da
oziroma zakaj ne?
Kako razvijamo nove ideje za nove izdelke, kako te ideje ocenjujemo ali so sploh
ustrezne?
Kako ideje pretvorimo v izdelek?
Kaj je patent, model in blagovna znamka? Za vsak pojem navedite primer.
Kaj sporoča blagovna znamka in kakšna je njena funkcija?
Kako razvrščamo blagovne znamke?
Katere so največje blagovne znamke doma in v tujini?
Kakšne prednosti prinaša blagovna znamka kupcu in kakšne imetniku blagovne
znamke?
Razmislite katera podjetja v Sloveniji in s katere branže najbolj uveljavljajo
trgovsko blagovno znamko.
Kaj je imidž? Zakaj mislite, da je potrebno skrbeti zanj?
Izberite si primere zanimivih embalaž in ugotovite njen pomen.
Opišite strategijo trženja izdelka, opišite njene korake.
Opišite življenjski cikel izdelka.
Izdelajte asortiment (izdelčni splet) za športne copate.
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5

CENE
V tem poglavju bomo spoznali:
• kateri so dejavniki, ki vplivajo na oblikovanje cen,
• zakaj se lahko cene istih izdelkov razlikujejo,
• kako določamo ceno glede na konkurenco,
• vrste popustov,
• kakšne so cenovne strategije za nove izdelke,
• kako oblikujemo cene za prodajni asortiment.

Vse profitne in mnoge neprofitne organizacije določajo cene svojim izdelkom in storitvam.
Cena ima veliko imen: najemnina, voznina, članarina, tarifa, mezda, cestnina, honorar itd. V
preteklosti so se kupci in prodajalci veliko pogajali o ceni. Prodajalci pri pogajanjih postavijo
višjo ceno kot pričakujejo, da jo bodo dobili, kupci pa ponujajo manj, kot nameravajo
dejansko plačati. S pomočjo dogovarjanja se doseže sprejemljiva cena za oba pogajalca.

Slika 23: Evrski znak pred Evropsko centralno banko v Frankfurtu
Vir: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:La2-euro.jpg
Cena je edina prvina trženjskega spleta, ki nam prinese dohodek, ostale prvine ustvarjajo
stroške. Obenem je tudi najbolj prožna prvina, saj jo je možno hitro spremeniti v primerjavi z
lastnostmi izdelka ali tržnimi potmi. Zavedati pa se moramo, da to lahko storijo tudi naši
konkurenti. Zato moramo imeti izdelano strategijo, kako se bomo odzivali na cenovne poteze
konkurence. Pravilno oblikovana prodajna cena je zelo pomembna za uspeh poslovanja; ne
sme biti postavljena niti prenizko niti previsoko.
Pri določitvi cen je potrebno upoštevati:
• poslovne stroške,
• konkurenco,
• elastičnost povpraševanja (reagiranje kupcev na ceno),
• proizvodne kapacitete,
• stroške distribucije,
• politiko cen podjetja.
S tem v zvezi nas zanimajo naslednja vprašanja:
• Kako naj določimo ceno izdelku ali storitvi?
• Kako naj se cena spreminja glede na čas in kraj skladno s spreminjajočimi se
okoliščinami in priložnostmi?
• Kdaj naj podjetje spremeni ceno, kako naj odgovori na spremembo cene pri konkurenci?
50

Trženje

5.1
5.1.1

DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA OBLIKOVANJE PRODAJNIH CEN
Oblikovanje prodajnih cen glede na trženjske cilje

Podjetje se mora najprej odločiti, kaj želi doseči z nekim izdelkom. Če pazljivo izbere ciljni
trg, pozicioniranje na njem in preuči povpraševanje, potem bo razmeroma enostavno
oblikovati strategijo trženjskega spleta (vključuje tudi ceno). Zavedati se moramo, da ima
prodajna cena različen vpliv na cilje, kot so dobiček, prihodki od prodaje, količinski obseg
prodaje, stopnja rasti prodaje, tržni delež in podobno. Na tržišču z veliko konkurence je lahko
cilj podjetja zgolj preživetje. Da bo v takem primeru ohranilo neprekinjeno proizvodnjo in
obračanje zalog, bo znižalo prodajne cene (to je le kratkoročen ukrep, ki pogojuje preživetje).
Nekatera podjetja pa s svojimi cenami skušajo maksimizirati prihodke iz prodaje.
5.1.2

Oblikovanje prodajnih cen na osnovi stroškov

Stroški opredeljujejo spodnjo mejo prodajne cene. Določanje prodajnih cen na podlagi
stroškov je najstarejša metoda oblikovanja prodajnih cen, ki zanemarja dogajanje na trgu.
Primerna je, ko ni mogoče oceniti, kako se bo gibalo povpraševanje ob različnih cenah. Cena
po tej metodi je opredeljena kot vrednostni izraz vseh stroškov in načrtovanega dobička;
slednjega lahko določimo v odstotnem deležu, lahko pa tudi kot absolutni znesek na enoto
izdelka.
Prodajna cena izdelka ali storitve naj bi bila praviloma tako visoka, da bi pokrila vse nastale
stroške in odhodke ter omogočila ustrezen dobiček. Problematika pri določanju stroškov se
kaže, ker nekateri stroški nastajajo v podjetju, a jih lahko prenesemo na posamezne izdelke le
s tako imenovanimi ključi. V zvezi z navedenim razlikujemo med delitveno in pribitno
kalkulacijo. Delitvena kalkulacija, je primerna, če imamo opravka s proizvodnjo istovrstnih
izdelkov. Nastane, če delimo skupne stroške s proizvedeno količino izdelkov. Pri raznovrstni
proizvodnji, kjer ni mogoče enakomerno razporediti skupnih posrednih stroškov na
posamezne učinke, pa je primernejša pribitna kalkulacija. Pri tem dodajamo posredne stroške
s pomočjo ključev, kot na primer material izdelave, ure dela in obratovanja, plače in podobno.
Vsekakor se je potrebno zavedati, da kupci ne marajo nenehno spreminjanje cen, da v kolikor
boste nastopili z nizkimi cenami lahko pridobite sloves »poceni proizvodov«. Tako, da je
boljše kot s ceno svoj izdelek diferencirati s drugimi lastnostmi izdelka/storitve, designom,
pozicioniranjem (http://www.podjetniski-portal.si/trzenje/trzenje, 4. 6. 2009).
5.1.3

Analiza praga dobička

Ena od poti, kako pri oblikovanju prodajne cene, na podlagi stroškov, upoštevati še
povpraševanje, je analiza praga dobička oziroma točka preloma (break even point, mnogokrat
se uporablja kar kratica BEP). Pomeni tisti obseg prodaje, pri katerem se celotni prihodki ob
določeni ceni, izenačijo s celotnimi stroški (to pomeni, da je ob neki drugi prodajni ceni točka
preloma drugačna). Prodaja nad točko preloma prinaša dobiček, pod njo pa izgubo.
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Slika 24: Grafična ponazoritev točke preloma
Točka
Točka preloma =

5.1.4

stalni stroški
prodajna cena − spremenljivi stroški

Vpliv povpraševanja na oblikovanje prodajnih cen

Vsaka cena, ki jo podjetje zaračuna, pripelje do različne ravni povpraševanja in drugače vpliva
na trženjske cilje. Razmerje med ceno in povpraševanjem prikazuje število enot, ki jih bo
kupil trg v določenem času po alternativnih cenah. Povpraševanje in cena sta obratno
sorazmerna; višja kot je cena, nižje je povpraševanje in obratno.

Cenovna prožnost (elastičnost) ali občutljivost na spremembe cene se pri posameznih
dobrinah zelo razlikuje. Ko elastičnost visoka, pravimo, da ima ta dobrina elastično
povpraševanje. To pomeni, da se količina povpraševanja močno odzove na spremembo cene.
Ko pa je elastičnost nizka, je povpraševanje togo (neelastično) in količina povpraševanja se le
malo odzove na spremembo cene. Za življenske potrebščine, kot je hrana, gorivo, obleka in
zdravila, je povpraševanje navadno neelastično. Ti proizvodi so življensko pomembni in se
jim težko odpovemo, tudi ko cena poraste. Nasprotno pa laže nadomestimo luksuzne dobrine:
počitnice, draga oblačila ipd. z drugimi. To pojasnjuje, kako lahko vlada dokaj natačno
izračuna prihodke državnega proračuna v primeru povišanja cen goriva, kajti to ima
neelastično povpraševanje (Samuelson in Nordhaus, 2002, 64).

52

Trženje

Tržnik mora oceniti, kako se odziva povpraševanje na spremembe cen — kakšna je cenovna
elastičnost povpraševanja. Povpraševanje je manj občutljivo na cene v naslednjih okoliščinah:
• če je le nekaj nadomestnih izdelkov (substitutov) ali pa jih sploh ni ali če je izdelek
edinstven,
• če kupci ne zaznajo hitro naraščajoče cene,
• če kupci počasi spreminjajo svoje nakupne navade,
• če kupci menijo, da je višja cena upravičena zaradi kakovostnih izboljšav, običajne
inflacije in podobno.
• če del stroška nosi nekdo drug,
• če je izdatek kupcev nizek glede na njihov dohodek.

5.2

RAZLIKOVANJE ALI DIFERENCIACIJA CEN

Podjetje lahko določi posameznim kupcem različne cene za popolnoma enak izdelek. V tem
primeru (ne pa takrat, ko določi drugačno ceno za nekoliko izpopolnjen izdelek) govorimo o
razlikovanju ali diferenciaciji cen, katerega namen je doseči večji dobiček z izkoriščanjem
različnega povpraševanja na posameznih tržnih segmentih.
Prodajna cena je lahko različna glede na:
• prostor (geografsko območje),
• čas,
• prodano količino in
• vrsto kupcev.
Razločevanje cen glede na prostor pomeni, da podjetje
prodaja enak izdelek po različnih cenah na različnih
geografskih območjih. Dober primer so izvozni trgi, kjer
se glede na analizo in kupno moč zunanjega trga postavi
različno ceno kot jo ima izdelek doma.
Za spodbujanje količinsko velikih nakupov, lahko
podjetje zniža ceno ali pa odobri količinski popust ali
rabat (kar je najpogosteje), ki je običajno odvisen od
velikosti naročila.
Pri razločevanju cen glede na čas govorimo, ko so postavljene različne cene glede na čas
prodaje — recimo, znižanja v januarju privlačijo kupce, čeprav so veliko potrošili v času pred
novim letom. Podjetje lahko spreminja cene glede na sezono, dan v tednu, čas dneva. Zelo
pogosti so sezonski popusti, ki pomenijo nižje cene za nakupe zunaj sezone. Nakupi izven
sezone omogočajo podjetju boljše izkoriščanje zmogljivosti in zagotavljanje enakomernejše
proizvodnje skozi vse leto.
Podjetje lahko tudi različnim skupinam kupcev določi različne cene za isti izdelek ali
storitev, recimo cenejše muzejske vstopnice za študente in upokojence. Razločevanje cen
glede na vrsto kupcev je koristno, če tako pritegnemo nove kupce, ki sicer ne bi kupovali
nekega izdelka (Potočnik, 2000, 137).
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5.3

DOLOČANJE CEN GLEDE NA KONKURENTE

Medtem, ko tržno povpraševanje praviloma določa zgornjo mejo prodajne cene, stroški pa
spodnjo, je poznavanje stroškov in cen konkurentov ter njihovih odzivov na spreminjanje cen
v pomoč pri odločitvi, kje znotraj omenjenega razmaka, postaviti ceno.
Tabela 11: Ustreznost prodajnih cen v primerjavi s konkurenco
Višje prodajne cene v primerjavi s
Nižje prodajne cene v primerjavi s
konkurenco, so ustrezne, če:
konkurenco, so ustrezne, če:
trg ni občutljiv na spremembe cen,
je trg občutljiv na cenovne spremembe,
je trg rastoč,
skuša podjetje vstopiti na nov trg,
ostale (necenovne) sestavine ponudbe je podjetje dovolj majhno, da z nižjo ceno ne
pozitivno
vplivajo
na
zaznavanje spodbudi velikih konkurentov k cenovni
vrednosti izdelka v očeh kupcev,
vojni,
lahko kupci (podjetja) brez problemov ima podjetje možnosti dosegati prihranke
vgradijo takšno ceno v prodajne cene obsega na področju proizvodnje in nabave,
svojih izdelkov,
ki vplivajo na zmanjševanje stroškov na
enoto.
prispeva izdelek le neznaten delež k
celotnim stroškom kupca (podjetja).

Vaja dela mojstra…
Priloga 4: Preučite primer oblikovanja cen v trgovskem podjetju Emporium v vaji
4 in ugotovite zakaj se to podjetje lahko obnaša kot monopolist.

5.4

POPUSTI
Proizvodno podjetje odobrava popuste ali skonte svojim kupcem (predvsem
imamo v mislih trgovska podjetja), ki takoj plačajo. Na ta način se podjetja
izognejo stroškom opominjanja in izterjevanja, tako tudi pripomorejo k svoji
boljši likvidnosti. Pri tem moramo razlikovati med prodajno ceno, ki je
navedena v ceniku in tako imenovano neto prodajno ceno, ki je od prve
manjša za odštete popuste.

Naša zakonodaja pozna naslednje popuste:
• Količinski popust ali rabat je popust v ceni, kadar kupec nabavi nad minimalno
količino,
• Superpopust — superrabat je poseben popust, ki ga daje proizvodno podjetje, če so
nakupi kupca v določenem obdobju večji od postavljene minimalne količine. Tako želi
doseči koncentracijo naročil in izločiti konkurente, zato se ta popust večkrat imenuje
»popust za zvestobo«.
• Gotovinski popust odobri prodajalec, če kupec takoj plača z gotovino in tudi, če plača
pred dogovorjenim rokom.
• Sezonski popust odobri prodajalec, če želi doseči enakomerno prodajo in s tem
proizvodnjo preko celega leta. Podoben namen ima tudi popust za daljši dobavni rok.
• Popust za prodajo novega izdelka pomeni spodbudo za kupca, da sprejme nov izdelek
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•
•

v svoj prodajni asortiment.
Popust za asortiment odobri prodajalec trgovskemu podjetju, ko mu želi prodati čim
širši asortiment svojih izdelkov.
Popust za oglaševanje je namenjen pokrivanju stroškov, ki jih ima trgovsko podjetje v
zvezi z oglaševanjem izdelkov določenega proizvajalca.

Proizvodno podjetje lahko obravnava popuste na dva načina:
• vnaprej, tako da odšteje popust od prodajne cene,
• za nazaj, ko kupec v določenem roku izpolni pogoje, postavljene v pogodbi.

5.5

CENOVNE STRATEGIJE ZA NOVE IZDELKE

Oblikovanje ustrezne prodajne cene je lahko usodnega pomena za tržni uspeh novega izdelka.
Podjetja se mnogokrat srečujejo s težavami, ki so posledica nepopolnih podatkov o zunanjih
in notranjih dejavnikih, ki jih mora upoštevati pri oblikovanju prodajnih cen. V splošnem ima
na voljo dve strategiji:
• strategija visokih začetnih cen (posnemanje smetane) in
• strategija nizkih začetnih cen (penetracijske cene).
5.5.1

Strategija visokih začetnih cen (posnemanje smetane)

Izhaja iz domneve, da obstaja dovolj velik tržni segment, kjer so kupci pripravljeni kupiti
izdelek takoj, ko se pojavi na trgu in to tudi po visoki ceni. Takim kupcem je poglavitno to, da
so prvi, ki uporabljajo novosti. Cilj podjetja v tem primeru je zajeti tiste kupce, katerih
povpraševanje je cenovno neelastično. Z zniževanjem cene na kasnejših stopnjah
življenjskega cikla pa postopoma pridobiti še kupce, katerih povpraševanje je cenovno
elastično.
Ta strategija ima svoje prednosti in pomanjkljivosti. Bistvena prednost je prav gotovo ta, da
lahko podjetje doseže načrtovani dobiček z majhnim obsegom prodaje (še zlasti, če
upoštevamo dejstvo, da je izdelek na stopnji uvajanja precej obremenjen s stroški). Seveda so
za odločitev o omenjeni strategiji nepogrešljive informacije o številu kupcev, ki želijo
posedovati novosti in o stopnji elastičnosti njihovega povpraševanja. Poleg tega je pomembno
presoditi, kakšne so možnosti za pridobivanje ostalih kupcev s postopnim zniževanjem cen.
Zavedati se moramo, da bodo nekateri kupci ob občutno nižji ceni zavrnili izdelek, ker ga
bodo ocenjevali kot blago, ki je prešlo iz mode. Potrebujemo pa tudi informacije o namerah in
odzivih konkurentov. Lahko se namreč zgodi, da se kasneje pojavijo privlačnejši konkurenčni
izdelki, ki pridobijo naklonjenost ostalih kategorij kupcev.
5.5.2

Strategija nizkih začetnih cen (penetracija cen)

Cene so nižje od cen podobnih konkurenčnih izdelkov. Izhaja iz domneve, da se kupci
razmeroma enako odzivajo na cene in da je zanje značilna velika cenovna elastičnost
povpraševanja. Tudi v tem primeru potrebujemo informacije za odločanje, predvsem kar
zadeva občutljivost na ceno in na morebitne spremembe le-te. Poleg tega pa je potrebno
ugotoviti, ali bo izdelek pridobil naklonjenost kupcev le za kratek čas, ali pa bo doživel svojo
zrelost, ko ga bo sprejela večina kupcev. Penetracijske cene omogočajo hiter prodor na trg in
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rast tržnega deleža, vendar so običajno potrebna velika vlaganja v tržno komuniciranje in
prodajne poti, kar povečuje celotne stroške in tveganje, ki je povezano z vprašanjem, kaj če
izdelek ne bo doživel stopnje zrelosti in množičnega odziva pri kupcih.
Vsekakor je strategija nizkih začetnih cen primernejša za izdelke množične proizvodnje, še
zlasti, če so prisotni prihranki obsega. Zavedati se moramo, da je omenjena strategija manj
fleksibilna od prve. Penetracijske cene je težko kasneje zviševati, zato se lahko podjetje ob
porastu cene neke pomembne surovine hitro obtiči pod točko preloma.
Tabela 12: Povzetek 6. poglavja
DEJAVNIKI PRI
OBLIKOVANJU
CEN
RAZLIKOVANJE
CEN
CENE GLEDE NA
KONKURENTE

POPUSTI
CENOVNE
STRATEGIJE

Vplivajo: trženjski cilji, analiza nastalih stroškov, analiza praga dobička
(BEP), povpraševanje.
Prodajna cena za isti izdelek/storitev je lahko različna glede na: prostor
(geografsko območje), čas, prodano količino in vrsto kupcev.
Višje so lahko: trg ni občutljiv na spremembe cen, je rastoč, ostale
sestavine pozitivno vplivajo na zaznavanje izdelka, lahko podjetja vgradijo
takšno ceno v prodajne cene svojih izdelkov, prispeva izdelek majhen
delež k celotnim stroškom podjetja. Nižje: je trg občutljiv na cenovne
spremembe, vstop na nov trg, podjetje je majhno in ne spodbudi velikih
konkurentov k cenovni vojni, ima možnost dosegati prihranke obsega na
področju proizvodnje in nabave.
Količinski, super popust, gotovinski, sezonski, popust za prodajo novega
izdelka, popust za asortiment, popust za oglaševanje.
Posnemanje smetane in penetracija cen

Vprašanja za ponavljanje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Kako določamo cene in kateri dejavniki vplivajo na to?
Kako se spreminja cena glede na tržne okoliščine?
Opišite analizo praga dobička oz. kako določimo točko preloma (BEP)?
Kako vpliva povpraševanje na oblikovanje cen?
Kako oblikujemo cene za nove izdelke in za prodajni asortiment?
Kaj je cena v dveh delih?
Razložite zakaj je sploh potrebna diferenciacija cen?
Kaj pomenijo popusti? Katere popuste uporablja podjetje, kjer ste zaposleni?
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6

TRŽNO KOMUNICIRANJE

V tem poglavju bomo spoznali:
• kateri so instrumenti komunikacijskega spleta,
• množične medije,
• proces komuniciranja,
• kako določamo sredstva za tržno komuniciranje,
• dejavnike, ki vplivajo na oblikovanje promocijskega spleta.
Pojmovanje tržnega komuniciranja je pogosto povezano z dvema skrajnostma. Mnogi
aktivnosti tržnega komuniciranja oziroma oglaševanja, kot najbolj izpostavljenega
instrumenta, enačijo s celotnim trženjem. Tržno komuniciranje je najbolj »viden« trženjski
instrument, a ne edini, zato takšno pojmovanje ni smiselno. Nekateri so prepričani, da je tržno
komuniciranje nepotrebno, ker povzroča stroške, ki zvišujejo prodajne cene. Trženje zahteva
od podjetja več kot le dober izdelek, privlačno ceno in dostopnost izdelka za ciljne odjemalce
— ves čas mora komunicirati z obstoječimi in tudi s potencialnimi kupci.
Kaj sploh je tržno komuniciranje, katere so osnovne značilnosti tega trženjskega instrumenta?
Nekateri avtorji govorijo o ekonomski propagandi, drugi o promociji, tretji o tržnem ali
trženjskem komuniciranju. Kotler v knjigi Principles of Marketing (1989) enači izraza
marketing communication mix ter promotion mix (promocijski splet). Pri nas smo izraz
poslovenili in bomo nadalje uporabljali izraz tržno komuniciranje.

Slika 25: Primer tržnega komuniciranja Ljubljanskih mlekarn
Vir: http://www.futuraddb.si/file/40909/iabxxmrmjc.jpg, 6. 11. 2008
Oblikovanje sporočil za odjemalce na trgu ne smemo prepustiti naključju. Podjetja za
učinkovito komuniciranje najemajo oglaševalske agencije, ki izdelajo ustrezne oglase,
strokovnjake za pospeševanje prodaje, ki oblikujejo programe za spodbujanje nakupovanja,
strokovnjake za neposredno trženje, ki sestavljajo podatkovne baze in preko pošte, telefona,
interneta vzpostavljajo stike z obstoječimi in možnimi odjemalci ter agencije za stike z
javnostmi, ki skrbijo za publiciteto izdelkov in javno podobo podjetij. Prodajalce izobražujejo
in jih učijo prijaznosti, tehnik prodaje, učinkovitih metod prepoznavanja in motiviranja kupca
k nakupu. Za večino podjetij ni vprašanje komunicirati ali ne komunicirati, ampak kaj, komu
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in kako pogosto sporočati. Sodobno podjetje ima zapleten sistem trženjske komunikacije. V
podjetju komunicirajo s posredniki, porabniki in različnimi javnostmi, posredniki
komunicirajo s porabniki in javnostmi, porabniki ustno prenašajo informacije drugim
porabnikom in javnostim. Med naštetimi skupinami ves čas poteka tudi povratno sporočanje.

6.1

INSTRUMENTI KOMUNIKACIJSKEGA SPLETA

Tržno-komunikacijski splet sestavljajo naslednji instrumenti:
• oglaševanje,
• pospeševanje prodaje,
• odnosi z javnostmi ali publiciteta,
• osebna prodaja,
• neposredno trženje,
• trženje od ust do ust,
• elektronsko trženje.
Osnovnim petim instrumentom, sem pripisala še dva dodatna, ki dobivata čedalje večji pomen
in zato ne moremo mimo njiju. Instrumentom je skupno to, da skušajo podjetja s pomočjo
različnih aktivnosti, potencialne uporabnike prisiliti k razmišljanju o koristnosti ponujenega
izdelka oz. storitve. Cilj teh instrumentov ni vedno zgolj pospeševanje prodaje, temveč je
lahko tudi zagotovitev trajnejšega povpraševanja ali pa samo informiranje o novostih na trgu.
6.1.1

Oglaševanje

Opredelitev oglaševanja, ki jo je podalo ameriško združenje za marketing je naslednja:
»Oglaševanje je vsaka plačana oblika neosebne predstavitve ali promocije idej, proizvodov ali
storitev za znanega naročnika.« Nekateri avtorji govorijo o ekonomski propagandi ali reklami,
pri tem pa mislijo na oglaševanje (ang. advertising). Običajno pa avtorji dodajajo k omenjeni
opredelitvi še ugotovitev, da oglaševanje poteka preko množičnih medijev.
Oglaševanje ima pomembno funkcijo, zlasti pri uvajanju novih izdelkov in storitev na trg, ko
je potrebno vzpodbuditi začetno povpraševanje, kupce opozoriti na obstoj izdelka, možnosti
uporabe in načina funkcioniranja. Ko je izdelek že uveljavljen in ima konkurente, skušamo z
oglasnim sporočilom prepričati potrošnika o kakovosti izdelka ter vzpodbuditi selektivno
povpraševanje. Potem, ko izdelek na krivulji življenjskega ciklusa prispe v fazo zrelosti,
naloga oglaševanja ni več informiranje in prepričevanje, ampak ohranjanje zavesti o izdelku
pri kupcih. Vse to poteka z namenom motiviranja nakupa oglaševanega izdelka ali storitve.
Oglaševanje lahko vpliva na prodajo že samo zato, ker podjetja, ki oglašujejo, zbujajo pri
potrošnikih občutek, da je blagovna znamka, ki se pogosto pojavlja v oglasih kakovostna.
Vaja dela mojstra…
Preberite si odlomek na naslednji strani in odgovorite na vprašanja: Kakšne so
prednosti mobilnega oglaševanja? Kakšna je odzivnost? Razmislite na kakšne načine
bi še lahko prišli do ciljnih kupcev!
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Boštjan Zrimšek, Dima center d. o. o.:
»Menim, da je model oglaševanja, pri katerem gre zgolj za sporočanje novice, preživet. To
velja še zlasti za oglaševanje po mobilnih telefonih. Izvajalec mora izkoristiti prednost
komuniciranja, dvosmernega dialoga med pošiljateljem in prejemnikom sporočila. V kolikor
je poslovni model pripravljen tako, da je prejemnik, v zameno za dobro informacijo, dodatno
nagrajen (z ekskluzivnimi informacijami, popusti, povabilom), potem se med prejemnikom in
pošiljateljem ustvarja pozitiven odnos »daj—dam«. Pri že izvajanih akcijah smo namreč
opazili, da so odzivi na tako SMS komunikacijo, na primer na vnovčevanje SMS kuponov v
trgovinah, lahko tudi več kot 20-odstotni, celo tja do 60-odstotni! Ta medij zato zahteva
posebno pozornost in zelo pazljivo ravnanje« (Urbančič, 2009, 46–47).

Oglaševanje je koristno tudi za potrošnika ne samo za proizvajalca, saj omogoča pregled nad
ponudbo, vpliva na povečanje prodaje, posledično tudi na zniževanje stroškov proizvodnje.
Najbolj znani načini oglaševanja so oglasi v tisku, radijski, televizijski, internetni in mobilni
oglasi, letaki, brošure, katalogi, plakati, publikacije itd.
6.1.2

Pospeševanje prodaje

K pospeševanju prodaje prištevamo zbirko orodij, ki kratkoročno spodbujajo potrošnike k
nakupu, da izzovemo hitrejše in večje nakupe določenega izdelka ali storitve s strani
potrošnikov ali trgovine na drobno ter prodajnega osebja. Prodajalci uporabljajo razne vrste
aktivnosti za pospeševanje prodaje, da bi pritegnili k prvemu nakupu, nagradili zveste kupce
ali povečali stopnjo ponovnih nakupov. Ta način veča ugled in sloves trgovine, saj s
privlačnimi in drugačnimi aktivnostmi kot je oglaševanje, potrošnike prepriča, da želijo
obiskati naše prodajne prostore.

Slika 26: Primeri pospeševanja prodaje
Pospeševanje prodaje največkrat pritegne tiste, ki pogosto menjajo blagovne znamke, zato ne
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moremo računati, da bi te potrošnike lahko spremenili v zveste uporabnike naše blagovne
znamke.
Orodja za pospeševanje prodaje so: nagradne igre, darila, vzorci, razstave, nagradni kuponi,
vezani nakupi, razne demonstracije, brezplačno preizkušanje, kartice ugodnosti, zbiranje točk,
zbiranje junakov, sličic, dopolnjevanje zgodbe, itd., skratka sem prištevamo vse ne rutinske
napore za povečanje prodaje. V svetu naraščajo izdatki za pospeševanje prodaje bolj kot
izdatki za oglaševanje.
Sejmi
Meodorganizacijski tržniki porabijo veliko sredstev za predstavitve na sejmih. Podjetja, ki
prodajajo v določeni panogi, kupijo prostor na sejmu določene panoge. Namen sejemske
predstavitve je zelo širok. Informacijska naloga sejma je v zbiranju in posredovanju informacij
o konkurenci in porabnikih. Pomembne so še naloge vplivanja, prepričevanja in utrjevanja
podobe podjetja. Ena pomembnejših je prodajna naloga, kjer želi razstavljavec vzpostaviti stik
s potencialnimi kupci in utrjevati odnose z obstoječimi kupci. Na sejemskih predstavitvah so
ključni ljudje, zato mora podjetje, ki razstavlja svojo ponudbo poskrbeti, da ima skrbno
izbrano sejemsko osebje, tako, ki ima rado stike z ljudmi, je komunikativno in družabno ter
natanko pozna podatke o izdelku. Sejemske predstavitve morajo biti kratke in učinkovite,
dolgotrajno besedičenje je celo škodljivo. V večini primerov do nakupa pride nekaj dni po
sejmu, zato je interesentom potrebno posredovati natančne in jasne kontakte o podjetju
(Habjanič in Ušaj, 2000, 113).
6.1.3

Odnosi z javnostmi ali publiciteta

Stiki z javnostmi (ang. public relation — PR) so se začeli pojavljati, ko so se podjetja zavedla
pomena ustvarjanja ugodnega mnenja o sebi in svoji dejavnosti. Javnost opredelimo kot
katerokoli skupino, ki se zanima oziroma vpliva na sposobnost podjetja, da doseže svoje cilje.
Javnost lahko podjetju omogoči ali onemogoči, da doseže svoje cilje.
Podjetje mora uspešno voditi odnose z
javnostmi, zato skuša z različnimi aktivnostmi,
preko množičnih medijev, s prirejanjem
konferenc itn. vplivati na okolje, ustvarjati
ugled in doseči zaupanje javnosti. »Odnosi z
javnostmi so skupek akcij, ki so usmerjene k
zaposlenim,
potrošnikom,
dobaviteljem,
kupcem in celotni javnosti, da bi se doseglo
dobro mnenje o podjetju.«
Osrednja orodja pri stikih z javnostmi so publikacije, dogodki, novice, govori, dejavnosti za
javnost, pisno gradivo, sredstva, ki se ukvarjajo s podobo podjetja itd. Načrtovanje stikov z
javnostmi je opredelitev ciljev, izbor ustreznih sporočil in sredstev ter vrednotenje rezultatov.
Stiki z javnostmi imajo več ciljev:
• graditi zavedanje o izdelku, storitvi, osebi, organizaciji,
• graditi verodostojnost,
• spodbuditi prodajno osebje in posrednike,
• znižati stroške tržnega komuniciranja.
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Dekani. “V približno 15 minutah pričakujemo prve količine anhidrida ftalne kisline (AFK),”
je v petek ponosno povedal Muharem Kadić, direktor kemične tovarne Kemiplas, ki je s
skupino sodelavcev čakal na pomemben dogodek. Proizvodnja je namreč stala več kot eno leto
– vse od lanskega novembra – predvsem zaradi krize v avtomobilski industriji. Tožba krajanov
Dekanov in koprske občine za zaprtje Kemiplasa zaradi domnevno ekološko sporne
proizvodnje AFK je po besedah njihovega zastopnika Francija Matoza v odločanju na
pritožbenem sodišču. Kemiplas še čaka na izdajo evropskega okoljevarstvenega dovoljenja
(IPPC), ki ga izdaja Agencija Republike Slovenije za okolje. “Vlogo smo vložili pravočasno,”
je zatrdil Kadić. Postopek se lahko zavleče tudi zaradi različnih zahtevkov; denimo Združenje
zakupnikov kmetijskih zemljišč slovenske Istre
(http://www.zurnal24.si/slovenija/iz-kemiplasa-se-spet-kadi-155882/clanek, 11. 1. 2010).

Vaja dela mojstra…
Kako bi lahko javnosti na primeru podjetja Kemiplas lahko vplivale na poslovanje
podjetja? Katere javnosti bi po vašem mnenju morale odločati?

Publiciteta je neplačana oblika odnosov z javnostmi. Njen
osnovni namen je obveščanje javnosti. Z vidika podjetja je to
vsaka načrtovana oblika objavljanja novic in sporočil o
njegovem življenju ter delovanju, ki poteka prek množičnih
medijev. Podjetje živi v konkretnem okolju, zadovoljuje splošne
družbene interese, zato je potrebno posredovati informacije o
svojih aktivnostih. Publiciteta je pomembna zaradi velike
verodostojnosti, kajti reportažam in člankom izpod
novinarskega peresa javnost bolj zaupa kot običajnim oglasom.
V publiciteti imata pomembno vlogo sponzorstvo in donatorstvo.
Sponzorstvo je instrument tržnega komuniciranja, kjer podjetje nameni sredstva posamezniku
ali organizaciji za izvedbo določene dejavnosti ali projekta, v zameno pa dobi določene
pravice (npr. pojavljanje imena, slogana na športnih majicah), ki jih lahko uporabi pri
doseganju svojih ciljev. Sponzorja zanima potencialni komercialni efekt, ki je odvisen od
števila in strukture publike. Kar privablja množice, je zanimivo tudi za sponzorje. Naša
podjetja se vedno bolj pogosto odločajo za sponzoriranje spektaklov, nastope raznih imen in
mednarodnih zvezd, ki si jih bo ogledalo veliko število ljudi. Po drugi strani pa sponzorirajo
tudi začetnike, od katerih si obetajo bodoče koristi. Koristi sponzorstva so: krepitev imidža,
prepoznavnost blagovne znamke, medijska izpostavljenost, izražanje prijaznosti, razvoj
novega trga, pospeševanje prodaje, spodbuda lokalnemu prodajnemu osebju, komuniciranje in
motivacija zaposlenih, dostop do ljudi, ki odločajo, odnosi s skupnostjo.
Donatorstvo je enostranski prenos denarnih sredstev zaradi pomoči posameznikom ali
organizacijam. Donator daje sredstva zaradi pričakovanja naklonjenosti in ugleda v javnosti.
Včasih si celo želi biti anonimen in daje zaradi osebnega zadovoljstva, ker je naredil dobro
delo. Torej je donatorstvo ne komercialna dejavnost. V tem primeru podjetje ne dobi v
zameno določnih pravic.
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6.1.4

Osebna prodaja

Prodajno osebje je osebna vez med podjetjem in odjemalci. Prodajalec predstavlja podjetje
številnim odjemalcem in postopoma prinese podjetju vse znanje in informacije o odjemalcu.
Podjetje se mora dobro zavedati, kako oblikovati svoje prodajno osebje.
Osebna prodaja je prodajna metoda hkrati pa tudi instrument tržnega
komuniciranja, saj vsak nastop ali razgovor prodajnega osebja, trgovskega
potnika itd., vključuje tudi elemente, ki so značilni za proces tržnega
komuniciranja. Osebna prodaja je zlasti pomembna pri prodaji izdelkov za
reprodukcijo oziroma investicijskih dobrinah, kjer je proces nakupnega
odločanja daljši, odločitev sprejema več oseb, prodajalec lahko izdelek,
storitev ali njune lastnosti predstavi bolje kot katerokoli oglasno sporočilo v
množičnih medijih.
Prednosti osebne prodaje so v neposrednem
odzivu ter večji pozornosti na prodajalčevo
sporočilo. Visoki stroški so glavna pomanjkljivost
tega instrumenta komunikacijskega spleta. Po
drugi strani pa velja, da je osebna prodaja tudi
najučinkovitejše orodje na določenih stopnjah
nakupnega procesa, kot na primer izobraževanje
kupcev, pri pogajanjih in ob zaključni fazi
prodaje. Večina podjetij uporablja osebno prodajo
in pri marsikaterih predstavlja tudi ključno vlogo
v trženjskem spletu.
Prodajni zastopniki imajo več nalog: iščejo možne kupce, ciljajo na kupce in občinstvo
(razporejajo svoj čas), komunicirajo - posredujejo informacije o izdelkih in storitvah,
prodajajo - vzpostavljajo stik, predstavljajo, odgovarjajo, sklepajo posle, ponujajo storitve
(svetujejo, pospešijo dobavo, tehnična pomoč...), zbirajo podatke (vodijo tržne raziskave,
pišejo poročila...), razporejajo (v primeru pomanjkanja izdelkov, izdelke med dobavitelje).
Kdaj je osebna prodaja praktično nenadomestljiva?
• stiki s kupci, ki kupujejo velike količine (glavni kupci) in zato potrebujejo posebno
pozornost in obravnavo,
• po meri narejeni, dragi in kompleksni izdelki zahtevajo podobno predstavitev kupcu,
demonstracije in morda še kasnejše obiske in svetovanja,
• kadar osebna prodaja predstavlja nadaljevanje pisnega ali telefonskega komuniciranja,
• ko oglas ne more posredovati dovolj informacij o izdelku,
• pri novih izdelkih je pogosto potrebna osebna prodaja, da pridobimo trgovske
posrednike,
• kupci - podjetja običajno pričakujejo visoko raven osebnega stika in servisa.
6.1.5

Neposredno trženje

Več kot trideset let nazaj so v ZDA prvič začeli uporabljati izraz direktni marketing, ki ga mi
imenujemo neposredno trženje. Je eno od področij trženja, ki mu tudi v prihodnosti
napovedujejo živahen razvoj. Njegove prednosti so selektivnost, sposobnost ciljati na izbrane
62

Trženje

skupine ter zmožnost spremljati sedanje odjemalce.

Slika 27: Primera neposredne pošte
Vir: Lasten
Neposredno trženje zajema zbiranje podatkov o obstoječih in potencialnih kupcih ter analizo
teh podatkov. Tako s kupci gradimo dolgoročne odnose, ki prinašajo obojestransko
zadovoljstvo in korist. Sporočilu, ki je dostavljeno v elektronski ali poštni nabiralnik in je
naslovljeno poimensko, posameznik prisluhne bolj pozorno kot tistemu, ki nagovarja množice
v oglasu. Končni cilj neposrednega trženja je povečati prodajo z vzpostavitvijo: dvosmernega
komuniciranja med prodajalcem in kupcem, trajnejšega odnosa, večje odzivnosti na akcije in
mnenja ter povratne informacije glede izdelka. Vse to z neposrednim osebnim stikom, s
komuniciranjem po pošti, telefonu ali drugih elektronskih in tiskanih medijih. Neposredno
trženje ima merljive rezultate in omogoča oblikovanje podatkovnih baz o potrošnikih in
njihovih potrebah.
Neposredno trženje, odnosi z javnostmi in osebna prodaja so tri orodja tržno
komunikacijskega spleta, ki so najmanj razvita, a močno pripomorejo k delovanju in
uspešnosti trženja. Podjetja, ki bodo dobro razvila ta tri orodja, bodo imela veliko prednost v
konkurenčnem boju na trgu.
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Vaja dela mojstra…
Priloga 5: Preberite si primera trženja podjetja Coca-Cola, v vaji 5 in ugotovite katere
vrste komunikacijskega spleta uporabljajo. Odgovorite na vprašanja.

Bistvene značilnosti neposrednega trženja po Nashu so:
•
Neposreden odziv oziroma reakcija potrošnika na oglasno sporočilo.
Naloga tržnika ni le doseganje zavedanja in poznavanja podjetja, izdelka ali blagovne znamke,
temveč pridobiti odgovor v obliki povpraševanja ali naročila po pošti, telefonu ali drugih
prenosnikih.
•
Datoteka (banka, baza) podatkov o kupcih
Se ustvari potem, ko tržnik sprejme odziv, izpolni naročilo ali pošlje ustrezno dodatno
informacijo o izdelku ali storitvi. Hkrati je tako pridobil natančnejše podatke o potrošniku
(ime, naslov, poklic, telefonska številka, dotedanji nakupi, način plačila in podobno), ki mu
omogočajo, da vzpostavi kakovostnejši stik ob naslednji ponudbi. Nadaljnje informacije o
potrošniku (nakupi ali povpraševanje, način plačila, vrste kupljenih izdelkov, datum zadnjega
nakupa...) mu omogočajo, da oblikuje ustrezne ponudbe za posamezne skupine kupcev tudi v
prihodnje. Za banko podatkov je namreč značilno njeno neprekinjeno oblikovanje in
dodajanje vedno novih podatkov. Tržniki dosegajo večje stopnje odziva in boljše poslovne
rezultate, s tem ko svoje ponudbe prilagajajo ciljnim skupinam kupcev. Oblikovanje banke
podatkov je tesno povezano s segmentiranjem kupcev. Banka kupcev daje tržniku možnost, da
usmeri oglaševanje samo na določene skupine kupcev. Končni namen banke kupcev je
omogočiti kar se da selektivno trženje, ki odraža v večjem odzivu potrošnikov in v večji
donosnosti prodaje.

Kako oblikujemo banko podatkov?
Ko nastaja banka podatkov, je treba predvideti, katera polja bo vsebovala. To je zlasti
pomembno zato, ker se je treba odločiti, kakšne podatke bo podjetje evidentiralo in zbiralo.
Dobro je ločiti poslovne stranke od zasebnika, kajti vsebine zanju so gotovo različne.
Predvsem se v banko podatkov vpisujejo naslovni podatki, podatki o podjetju ali osebni
podatki, podatki o osebah, ki odločajo, akcijski in reakcijski podatki itd.
Proces komunikacije bo uspešno potekal, če bo sporočilo prispelo na pravi naslov. Bistvo je,
da lahko iz banke podatkov izberemo tiste potencialne kupce, pri katerih lahko pričakujemo
največji odziv.

6.1.5.1 Orodja neposrednega trženja
Neposredno trženje zajema splet prodajnih metod tržnega komuniciranja, ki tržniku
omogočijo vzpostaviti neposreden stik z neznanim potrošnikom. Ga podrobneje spoznajo,
oblikujejo datoteko (banko) podatkov o njem in jo uporabijo za selekcionirani tržni pristop pri
segmentiranemu tržišču, obenem pa vzpostavijo možnost merjenja uspešnosti prodajnih akcij.
Zahteva se dobro poznavanje trženjskih znanj s področja preučevanja potrošnikov, njegovih
potreb, nakupnih navad in življenjskega sloga. V neposredno trženje lahko vključimo skoraj
vsak izdelek, bistvo je le, da zanj prilagodimo ostale elemente trženjskega spleta. Najbolj
pogosti načini neposredne prodaje je prodaja po pošti, prodaja po katalogu, prodaja po
telefonu, prodaja preko spleta in avtomatov. Internetno trženje bomo obravnavali posebej.
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•

Prodaja po pošti

Prodajo po pošti lahko opredelimo kot ponudbo, ki prispe po pošti in na katero tudi
odgovorimo po pošti. Obsega vso prodajo, pri kateri kupec naroči blago po katalogu, prek
oglasa ali vzorca, prodajalec pa mu ga dostavi po pošti ali s paketno distribucijo, ki jo
opravljajo podjetja za dostavo pošiljk.
K trženju po pošti prištevamo:
• oglase s kuponi in naročilnicami v tiskanih sredstvih obveščanja,
• propagandno gradivo, ki ga pošljemo kupcu na dom,
• pisma (najbolj neposredna prodaja),
• priloge k računom (npr. za Mobitel storitve...).
Neposredno doseganje ciljnega občinstva je pomembna značilnost trženja
po pošti, glavni cilj je doseči neposreden odgovor, učinek in pospešiti
prodajo. V vseh primerih se na naslovnika obračamo s pisno ponudbo, ki
nadomešča prodajni razgovor. Ponudba v besedni obliki in sliki prikazuje
prednosti, ki jih potencialnemu kupcu ponuja izdelek ali storitev.
Prednosti prodaje po pošti lahko opredelimo z naslednjimi dejstvi:
• ponudbeni izdelek ali storitev lahko natančno opišemo, prikažemo, natisnemo, format
lahko prilagodimo posameznemu potrošniku,
• propagandno pismo prispe neposredno v roke naslovnika,
• priložena naslovnica omogoča hiter odgovor ali nakup,
• lahka kontrola odziva.
Slabosti trženja po pošti so predvsem:
• visoki stroški priprave in
• izvedbe akcije ter pridobivanje »pravih« naslovnikov.
•

Prodaja po katalogu

Razvoj poštnega omrežja in tiskarskih storitev sta omogočila, da je
trgovina svoj celotni prodajni asortiment prinesla tudi v najbolj odročne
kraje h kupcem, ki jih običajne prodajne poti niso zajele. Kasneje se je
razširila tudi v urbana naselja. Katalog nam na podlagi slike in opisa
ponuja različne izdelke. Poznamo splošne oziroma sezonske kataloge,
specialne kataloge, turistične in industrijske kataloge. Vsem je skupno,
da lahko občinstvo v miru domačega okolja brez, včasih vsiljivih
prodajalcev, pregleda celotno ponudbo podjetja. Pri tem lahko
odmislimo zamudno tekanje po trgovinah in posvetovanje z bližnjimi. V katalogu so tudi
stabilne cene (veljajo določen časovni termin) ter več različnih možnosti plačila naročenega
blaga. Zanimanje se poveča, ko nam ponudnik v katalogu daje garancije za naročene izdelke.
Ključna slabost kataloške prodaje je z vidika kupca pomanjkanje neposrednega stika z
blagom, saj je kupec kljub natančnemu opisu lahko razočaran, ko prejme blago. Pomembna
ovira za tržnika je zagotavljanje stabilnih cen in vzdrževanje zaloge celotnega prodajnega
blaga v času veljavnega kataloga.
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•

Prodaja po telefonu

Telefonsko trženje je načrtovana in kontrolirana uporaba telefona v prodajne in trženjske
namene. Telefon kot dvosmerna komunikacija prek povratnih informacij omogoča spremembe
med izvajanjem dejavnosti, saj lahko nemudoma spremenimo sporočilo, ciljno skupino, čas
izvajanja in druge spremenljivke, ki povečujejo učinkovitost. Prednost trženja po telefonu je
lahko dejstvo, da ljudje ne želijo, da v stanovanje vstopajo neznanci, ki pod pretvezo raznih
anket skušajo prodati vse od knjig do vlečnih vrvi ali pa mimogrede izvesti rop. Klicatelj stopi
v stik s potencialnim potrošnikom, vendar ne prestopi praga stanovanja. Poleg tega ima
klicana oseba po eni strani občutek pomembnosti, saj ji klicatelj dopoveduje, da je izbrana iz
množice anonimnih gospodinjstev, po drugi pa ima direkcijsko moč, da brez fizičnega nasilja
prekine pogovor.
Pri telefonskem trženju je pomemben prvi vtis, ki ga klicatelj naredi na
klicano osebo, saj je od tega odvisen ves nadaljnji pogovor. Ključnih je
prvih 15 do 20 sekund, ki so namenjene predstavitvi in uvajalnemu delu
pogovora. Glas je edina stična točka med klicateljem in poslušalcem.
Zelo pomembna je tudi stopnja dosegljivosti, ki jo merimo z odstotki in
nam pove, s kolikimi zasebnimi telefonskimi naročniki je v povprečju
možno vzpostaviti stik. Kakšna je dosegljivost je odvisno od; letnega
časa, dneva v tednu, ure klicanja, vremena ipd.
Prednosti trženja po telefonu so predvsem:
visoka ciljna usmerjenost (vsak klic je ciljno usmerjen), osebno komuniciranje (lahko
zaznamo nakupne signale), interaktivnost dvosmernega komuniciranja (takojšnje reagiranje na
ugovore in dodatna pojasnila), visoka kakovost storitve, fleksibilnost (kaže se v njegovi
uporabi geografsko in časovno prilagodljiv), merljivost (stalno spremljanje in merjenje klicev,
stikov, nedosegljivih, +/− odgovorov).
Med slabosti trženja po telefonu lahko štejemo:
da so stroški na vzpostavljeni stik visoki, da v primerjavi z drugimi tehnikami zajame manjši
obseg, je neprimeren v primeru, da je potrebno izdelke demonstrirati, včasih je vsiljivo (klic
ob nepravem času osebo), lahko ga napačno uporabimo, kar pomeni, da neizurjenost oseb, ki
opravljajo trženje po telefonu, lahko povzroči odklonilen vtis o podjetju.
•

Trženje preko prodajnih kioskov (avtomatov)

Nekatera podjetja namestijo avtomate oz. kioske svojih izdelkov na frekventnih lokacijah kot
so: letališča, železniške in avtobusne postaje, bencinski servisi ter trgovski centri.
Ti avtomati so na našem trgu novost in niso klasični prodajni avtomati sladkarij, prigrizkov ali
pijač. Preko omenjenega avtomata kupec opiše svoje želje, avtomat pa mu ponudi ustrezen
izdelek ali storitev (kupi si želi mobilni telefon in o njem dobi vse informacije, ob določeni uri
in ceni naroči taksi ipd.). Kupec vstavi številko plačilne kartice in zapiše naslov za dostavo
blaga. Omenjeni kiosk ima zaslon, ki je občutljiv na dotik.
Prednost je predvsem ta, da lahko stranka samostojno pridobi vse potrebne informacije, ne da
bi pri tem bila potrebna prisotnost prodajnega osebja. Poleg tega kiosk stranki določen izdelek
natančno opiše, tako da se stranka lahko povsem posveti podrobnostim o izdelku, brez
prisotnosti največkrat »preveč motiviranih« prodajalcev. Uporaba touch screen ekranov na
kioskih je tako enostavna, da jih lahko uporabljajo tudi tisi, ki v praksi ne uporabljajo
računalnika. Z uporabo interaktivnega touch screen ekrana in s postavitvijo kioska na
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privlačnih lokacijah, so izdelki dobro pozicionirani 24 ur dnevno. Lahko so prikazani tudi
spektakularni video posnetki, kot na primer: hitra vožnja določenega avtomobila, posnetki
»crash« testov itd. (http://www.friendlyway.si/avtohise.php, 12. 10. 2008).

Primer prodajnega kioska…
Fotokotiček, ki se nahaja v prvem nadstropju
(nasproti blagajn), ponuja raznovrstno zabavo
na področju digitalne fotografije. Skupek
avtomatov poskrbi za različno pridobitev
zabavnih digitalnih fotografij. Najnovejša
tehnologija omogoča takojšnjo (15 sekund)
izdelavo fotografij vrhunske kakovosti. Kupcu
omogočajo enostavno uporabo tudi pisna
navodila za zvočno pomoč
(http://www.kolosej.si/kinocentri/kolosejlj/fotokoticek/, 12. 1. 2009 ).

6.1.6

Trženje od ust do ust

Vsako podjetje si s svojim poslovanjem ustvari tudi marketinga od ust do ust. To je marketing,
za katerega ni treba nič plačati, saj ga izvajajo kar naši zadovoljni kupci. Ti svojim prijateljem
in znancem priporočajo naše podjetje. To pa se zgodi samo v primeru, ko so zadovoljni z
nami, še bolje je, če so nad nami navdušeni. Marketing od ust do ust je najbolj poceni in
najbolj učinkovit način marketinga. Pri mnogih podjetjih je to tudi najpomembnejši vir novih
kupcev. Čeprav marketing od ust do ust deluje za vsa podjetja, ga zelo malo podjetij načrtno
in sistematično spodbuja. Podjetja skoraj nikoli ne načrtno in sistematično vzpodbujajo
obstoječih kupcev, da bi jih priporočili svojim znancem.
Načini za vzpodbujanje marketinga od ust do ust so lahko:
• zanimivo darilo ob nakupu (npr. nepremičninska agencija podari vsakemu paru z
majhnimi otroki tudi enoletno naročnino na otroško revijo),
• posebna izkušnja nakupovanja (npr. prireditve za otroke pred prazniki v trgovini z
igračami – obmetavanje z žogicami, drsanje pred hipermarketi ipd.),
• nenavadna trgovina ali poslovni prostor (npr. trgovina z jeansom ima svoj prodajni
prostor od tal do stropa ovit v kavbojke),
• posebno darilo za najboljše zaposlene (npr. mary kay cosmetics, kjer najboljše
prodajalke kozmetičnih izdelkov dobijo mary kay pink cadillac),
• brezplačna storitev (npr. brezplačna meritev magnetnega polja na domu v podjetju, ki se
ukvarja s prodajo posteljnine),
• koristna nagrada v nagradni igri (npr. izobraževalne delavnice o skladih, računalniški
tečaj, tečaj poslovne angleščine ipd.),
• nenavaden, zanimiv dogodek (npr. Rutar je v enem mesecu žrebal dan, ko so bili vsi
nakupi brezplačni),
• kupon presenečenja (npr. v trgovini Merkur so ob določenih ponedeljkih nudili 5%
popusta za vsak nakup, na blagajni pa še možnost žrebanja lističa z dodatnim popustom).
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6.1.7

Elektronsko trženje

Elektronsko trgovanje je splošen izraz za nakupovalne in prodajne postopke s pomočjo
elektronskih sredstev. Elektronsko pot trženja dosežemo z računalnikom in telefonsko
povezavo. Elektronski trgi so plačani elektronski posredniki informacij, ki:
• opisujejo izdelke oz. storitve, ki jih ponujajo prodajalci in
• dopuščajo kupcem, da iščejo informacije, opredelijo, kaj je tisto, kar potrebujejo in želijo
in lahko naročijo z uporabo bančne ali kreditne kartice.
Izdelek naročen preko spletne trgovine se dostavi na naslovnika fizično ali elektronsko,
odvisno od narave izdelka (npr. računalniški program). Omrežni trg nam omogoča, da smo v
določenem trenutku na več različnih mestih. Pri prodaji od vrat do vrat, ne moremo nikoli
govoriti z več strankami hkrati. Sporočilo, ki ga postavimo na internet ali pa spletne
klepetalnice, lahko dan in noč dosežejo na tisoče ljudi po vsem svetu.
Poznamo dve vrsti elektronskih poti:
• komercialne elektronske poti. Podjetje ponuja informacije, zabavo, nakupovanje,
elektronsko pošto za sporočila. Podjetje vzpostavi elektronsko-trženjske storitve, do
katerih lahko dostopajo registrirani uporabniki, ki najpogosteje plačujejo naročnino.
• internet kot svetovno računalniško omrežje, ki poleg komercialnih vsebin ponuja tudi
druge zanimivosti: konference, forume, klepetalnice, blogerje ali spletne dnevnike,
družabne mreže (Hi5, Facebook, Twitter, …) spletne strani,… Eden od prvotnih namenov
interneta je bil olajšati raziskovalno in znanstveno izmenjavo. Danes je na voljo tako rekoč
vsakomur, sam po sebi je brezplačen, potrebno pa je plačati dostop do omrežja.

Slika 28: Primer oglaševanja na internetu
Vir: http://www.bolha.com/, 16. 3. 2009
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Tabela 13: Prednosti elektronskega trženja za uporabnike
Za kupca:
• ugodnost – kupci lahko ne glede na lokacijo naročajo izdelke 24 ur na dan,
• informacije – v vsakem trenutku lahko dobimo različne informacije o podjetjih,
izdelkih,
• udobnost in manj vznemirjenja – ni nam potrebno več v trgovino in ni se nam potrebno
direktno soočiti s prodajalcem (izpostavljanje prepričevanju in čustvom).
Za tržnika:
• hitro prilagajanje tržnim razmeram (hitra sprememba cen, ponudbe,…),
• nižji stroški poslovanja,
• vzpostavljanje kontaktov in razvijanje odnosov (komuniciranje z oddaljenimi porabniki
in morebitnimi poslovnimi partnerji),
• lažje »spletno« raziskovanje trga (zbiranje informacij v podatkovnih bazah,
ugotavljanje števila in značilnosti uporabnikov).
Razlikujemo 4 vrste elektronskega poslovanja:
1. ) Podjetje – kupec (business to customer, B 2 C)
Pri tem načinu elektronskega poslovanja kupci kupujejo izdelke in
storitve od podjetij, prisotnih na svetovnem spletu. Podjetje, ki
prodaja svoje izdelke in storitve prek svetovnega spleta, je
globalno, kar pomeni, da lahko kdor koli s katerega koli konca
sveta kupi izdelek ali storitev, ki ga podjetje ponuja.
2. ) Podjetje – podjetje (business to business, B 2 B)
Elektronsko poslovanje podjetje – podjetje poteka med podjetji predvsem pri nabavi, izdajanju
računov in opravljanju elektronskega plačevanja.
3. ) Podjetje – zaposleni v podjetju (business to employee, B 2 E)
Podjetje – zaposleni; je način elektronskega poslovanja, namenjen zaposlenim v podjetju.
Omogoča jim hitro in enostavno komuniciranje, ki je nujno za izvajanje delovnih nalog.
4. ) Kupec – kupec (customer to customer, C 2 C)
Elektronsko poslovanje kupec – kupec je značilno na primer za elektronske dražbe, licitacije,
elektronska pogajanja in elektronskega posredništva (Potočnik, 2000, 157).

Slika 29: Primer reklamne pasice (za Casino Izola na spletni strani www.obala.net)
Vir: http://obala.net/
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Oblikovanje spletnih strani:
Podjetje mora pri oblikovanju spletnih strani upoštevati več dejavnikov. Najprej mora
definirati ciljni trg in cilje, ki jih želi s predstavitvijo doseči. Ti so lahko: povečanje prodaje,
večja informiranost kupcev o izdelkih, izboljšano komuniciranje s kupci, pridobivanje
povratnih informacij ipd. Predstavitev strani mora biti oblikovana tako, da pritegne pozornost.
Najpomembnejši je prvi vtis, na podlagi katerega obiskovalec oblikuje podobo o podjetju.
Spletne strani moramo oblikovati tako, da obiskovalcu e-trgovine:
• Omogočajo hitro iskanje informacij,
• Opozorijo, kje so najbolj privlačne ponudbe podjetja,
• Omogočajo čim bolj enostavno nakupovanje brez zapravljanja dragocenega časa.
V podjetjih bi se morali zavedati, da omogoča internet nove možnosti za izvirne in učinkovite
medijske strategije, poslovne priložnosti in nove oblike poslovanja, ki presegajo enosmerno
komunikacijo. Svetovalni del e-trženja bo proračun podjetja obremenil za nekaj 500 EUR in
več. Toda ta strošek je v primerjavi z rezultati, ki jih lahko prinese internetno trženje
zanemarljiv, obravnavati ga moramo kot investicijo. Svetovalci vam lahko pomagajo vključiti
spletno poslovanje v vse poslovne procese podjetja ter določijo strategijo, da boste lahko s
pomočjo interneta povečali prodajo, znižali stroške, promovirali svoje dejavnosti ipd.
Vsem, ki želijo obogatiti e-marketinško znanje priporočam obisk naslednjih spletnih strani:
• www.brint.com,
• www.clickz.com,
• www.cyberatlas.com,
• www.wilsonweb.com,
• www.useit.com,
• www.zdnet.com,
• www.uspeh.com,
• www.nasvet.com (http://www.nasvet.com/nacrtovanje-spletnih-strani/, 19. 10. 2008).
Med spletnimi oglaševalskimi oblikami še vedno prevladujejo: e-poštni oglasi, pasice,
sponzorstva, med strani. Pasica ali s tujko banner je reklamni trak na spletni strani, ki je
običajno povezan z oglaševalčevo spletno stranjo. Oglasi v e-poštnih publikacijah so se
izkazali za bolj učinkovite od reklamnih pasic, zato je že opazna selitev reklamnih akcij v naše
e-poštne nabiralnike. Glavni razlog je v tem, da so pasice postale številčnejše in moteče, zato
jih obiskovalci preprosto ignorirajo.

6.2

MNOŽIČNI MEDIJI

Tržnik mora, kot smo že omenili dobro poznati lastnosti posameznega medija. V veliko
pomoč pri odločitvi za posamezen medij pa so »kazalci«:
• doseg: pomeni število oseb ali gospodinjstev, izpostavljenih mediju vsaj enkrat v
določenem časovnem obdobju,
• frekvenca: pomeni število izpostavitev povprečne osebe ali gospodinjstva sporočilu v
določenem časovnem obdobju,
• oglasni vtis: pomeni, kakšna je vrednost - kakovost izpostavitve v nekem mediju (npr.
vtis oglasa za hrano bo višji v reviji »Recepti« kot reviji »Navtika«).
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Na izbor medijev vplivajo različni dejavniki:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

cilji (ekonomski, komunikacijski),
ciljna skupina, segment potrošnikov,
značilnosti izdelka (storitve) in življenjski ciklus,
splošen položaj na trgu (gospodarski, geografski, distribucijski kanali, konkurenca, itd.)
splet aktivnosti tržnega komuniciranja,
prodajna sezona,
višina finančnih sredstev predvidena za tržno komuniciranje,
število in razpoložljivost medijev,
značilnost in različnost medijev (po kakovosti, vsebini, sezoni, dostopnosti, času,
lokaciji, stroških... ),
načinu sprejema sporočila itd.
Tabela 14: Najpogostejša orodja za trženjsko komuniciranje
OGLAŠEVANJE

TISKANI IN RTV
OGLASI
ZUNANJA STRAN
EMBALAŽE
PRILOGE V
EMBALAŽI
FILMI
BROŠURE IN
KNJIŽICE
LEPAKI IN ZGIBANKE
IMENIKI
PONATISI OGLASOV
OGLASNE DESKE
SIMBOLI IN LOGOTIPI
PRIKAZOVALNIKI NA
PRODAJNIH MESTIH
AVDIOVIZUALNI
MATERIALI

POSPEŠEVANJE
PRODAJE
NAGRADNA
TEKMOVANJA,
IGRE, ŽREBANJA
DARILA

ODNOSI Z JAVNOSTMI
TISKOVNA POROČILA

GOVORI

VZORCI

SEMINARJI

SEJMI IN PRODAJNE
RAZSTAVE
RAZSTAVE

LETNA POROČILA

PREDSTAVITVE
KUPONI
ZNIŽANJA

SPONZORSTVO
OBJAVE
ODNOSI Z KRAJEVNIM
OKOLJEM
LOBIRANJE

NIZKOOBRESTNI
KREDITI
ZABAVE
PRODAJA »STARO
ZA NOVO«
PRODAJNE ZNAMKE

DOBRODELNA DARILA

OSEBNA
PRODAJA
PRODAJNE
PREDSTAVITVE

NEPOSREDNO
TRŽENJE
KATALOGI

PRODAJNA
SREČANJA
SPODBUJEVALNI
PROGRAMI
VZORCI

NEPOSREDNA
POŠTA
TRŽENJE PO
TELEFONU
ELEKTRONSK
A PRODAJA
TV PRODAJA

SEJMI IN
PRODAJNE
RAZSTAVE

PREDSTAVITVENA
OBČILA
REVIJE PODJETIJ
DOGODKI

Vir: Rakušek, 2007, 76
Največji učinek dosežemo, če znamo kombinirati posamezne medije (časopis, revija,
televizija, radio, pošta, oglasne table, internet, letaki). Seveda mora tržnik poznati prednosti in
slabosti različnih množičnih medijev, znati mora meriti njihove učinke, prilagajati
komuniciranje spremembam potreb, želja in okusov potrošnikov.

6.3

PROCES KOMUNICIRANJA

Tržnik mora razumeti, kako poteka komunikacija oziroma sporočanje. Pomembno je, kdo
komu, kaj sporoča, po kateri poti in s kakšnim učinkom. Pri tržnem komuniciranju je
pošiljatelj sporočila podjetje, sporočilo je namenjeno kupcu (odjemalcu, potrošniku).
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Komuniciranje je širši pojem, ki pojasnjuje proces prenašanja informacij. Tržno
komuniciranje je usmerjeno na potrošnika, saj je namen vseh aktivnosti vzpostavitev zveze
med proizvajalcem in potrošnikom. Komunikacija bo bolj uspešna, če bomo poznali ciljno
skupino potrošnikov. Pri tem se ne smemo opirati le na enosmerno komuniciranje, temveč
moramo ciljni skupini dati možnost odgovora. Če razvijemo dialog, bomo lažje določali cilje
komuniciranja, oblikovali sporočila in izbrali prava komunikacijska sredstva in medije.
ODDAJNIK

KANALI SPOROČANJA

SPREJEMNIK

OGLAŠEVANJE,
OSEBNA PRODAJA,
POSPEŠEVANJE PRODAJE,
DIREKTNI MARKETING,
ODNOSI Z JAVNOSTMI

PRODAJALEC

KUPCI

Slika 30: Model komunikacijskega procesa v trženju
Osnova procesa komuniciranja je prenos informacij. Sporočevalec — oddajnik oziroma
komunikator kodira svoje sporočilo in ga prenaša preko različnih medijev sprejemniku, ko ga
dekodira, razume oziroma nanj reagira. Odgovor je hkrati povratna informacija za pošiljatelja
sporočila. V nadaljevanju prikazan model poudarja ključne dejavnike za učinkovito
komunikacijo. Oddajnik mora vedeti, katerega naslovnika želi doseči in kakšne odzive
pričakuje od njega. Pri kodiranju sporočila upošteva, kako ciljno občinstvo dekodira sporočila.
Komunikacijski kanal je potrebno izbrati tako, da doseže ciljno občinstvo. Omogočiti mora
tudi povratne kanale, da bo lahko sprejemal odzive od prejemnikov na svoja sporočila.
Pošiljatelj mora vedeti, kakšne odgovore išče pri prejemnikih.
V celotnem procesu komuniciranja lahko prihaja do motenj, ki se nahajajo v okolju
komuniciranja. Zato, da ciljno občinstvo ne sprejme nekega sporočila so možni različni vzroki
(ne-zaznavanje sporočila, popačenost sporočil).
Med oddajnikom in sprejemnikom sporočila obstajajo fizične, sociološke in psihološke
pregrade, ki jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju procesa komuniciranja. Le tako se
lahko v čim večji meri izognemo nezaželenemu pojavu motenj, ki lahko popačijo sporočilo in
povzročijo nerazumevanje ter morda celo zavračanje sporočila pri prejemniku. Spoznavanje
pregrad in izločitev motenj iz procesa komuniciranja bo uspešno, če bomo pravilno
identificirali ciljno skupino.

ODDAJNIK

ZAKODIRANJE

SPOROČILO

RAZKODIRANJE

komunikacijska pot

MOTNJE

POVRATNA

ODZIV

INFORMACIJA

Slika 31: Proces tržnega komuniciranja
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Konkretno bi lahko elemente komunikacijskega procesa prikazali takole:
• Sporočevalec oziroma oddajnik je začetni vir komuniciranja, ki želi posredovati
informacije sprejemniku sporočila. To je recimo podjetje, ki želi ciljni javnosti nekaj
sporočiti (npr. Banka Koper želi sporočiti, da je postala članica skupine Intesa Sanpaolo),
• Kodiranje: Proces, ko podjetje skuša svojo zamisel predstaviti z različnimi simboli,
• Sporočilo: Skupek simbolov, ki jih sporočevalec pošilja (televizijski ali tiskani oglas in
njegov klic zakodiran v slogan »Dokazujemo, kaj zmoremo!«),
• Prenosnik: Komunikacijski kanal preko katerega teče sporočilo k ciljni osebi (televizija,
revije ... ),
• Dekodiranje: Proces, ko si sprejemnik sporočila skuša razložiti pomen simbolov zbranih v
sporočilu. (Bralec časopisa, naj bi sporočilo razumel kot: »To je banka, kjer so sposobni
rešiti moje probleme.«)
• Sprejemnik: Ciljna oseba, ki prejme informacijo. V našem primeru je to potencialni
varčevalec. (Splošno sporočilo ob najbolj gledanem terminu predpostavlja, da se bo ciljna
skupina oblikovala s samoizborom in prisluhnila sporočilu).
• Odgovor: Najrazličnejše reakcije sprejemnikov po objavi sporočila. (Spremenjeno stališče
do banke, obisk banke zaradi dodatnih informacij ...).
• Povratne informacije: Tisti del odgovorov s katerimi sprejemnik povratno komunicira s
sporočevalcem (rezultati raziskav o učinkih oglasa, pripombe na oglas ... ).
• Motnje: Nenačrtovane ovire, ki povzročijo, da sprejemnik dobi drugačno sporočilo od
načrtovanega ali ga drugače dekodira. (Slab sprejem programa, motnje v prostoru, kjer se
gleda sporočilo, »negativna« publiciteta o poslovanju banke ... Motnje lahko povzročijo,
da sprejemnik sporočilo pripiše drugi banki ali ga napačno razlaga. Recimo poveže slabo
poslovanje podružnice banke skupine Intesa Sanpaola v Italiji... ).
6.3.1

Določitev ciljne skupine kupcev

Tržni sporočevalec mora začeti z jasno izoblikovano podobo o ciljih kupcih. Natančno mora
vedeti, katero ciljno skupino potrošnikov bi s svojim sporočilom rad dosegel. Sporočila so
lahko namenjena potencialnim kupcem, ki jih želi informirati in vzpodbuditi k nakupu ali
sedanjim kupcem, pri katerih želi le ohraniti zvestobo blagovni znamki. Namenjeno je lahko
širšemu občinstvu, zato je bolj splošno, globalno, ker je ciljna skupina v tem primeru mnogo
bolj homogena (npr. da zmanjša negativno podobo, ki jo ima podjetje v javnosti).
Določitev ciljne skupine kupcev (KOMU) je zelo pomembna, saj vpliva na odločitve o tem,
KAJ bo sporočil, KAKO in KJE ter ne nazadnje KDO bo sporočilo prenesel. Glavni nalogi
tržnika sta proučevanje potreb, stališč, preferenc ter ostalih značilnosti ciljne skupine kupcev.
6.3.2

Izbira ciljev tržnega komuniciranja

Ko je določen ciljni trg s svojimi značilnostmi, se mora sporočevalec odločiti, kakšen odziv
želi doseči pri ciljni skupini. Najbolj splošno bi cilje tržnega komuniciranja opredelili kot:
INFORMIRATI, PREPRIČATI in SPOMNITI (spodbujati zavest) o obstoju izdelka ali storitve.
Čeprav je končni rezultat in cilj vsake tržne akcije nakup, je vendarle pred tem še mnogo
vmesnih ciljev. Nakup je rezultat zelo kompleksnega vedenja kupca v nakupnem procesu.
Naloga tržnika pri tem je, da v komunikacijskem procesu najde način, kako ciljno skupino
kupcev premakniti iz obstoječe pripravljenosti, v večjo pripravljenost za nakup.
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6.3.3

Oblikovanje sporočila v nakupnem procesu

V literaturi s področja vedenja potrošnika obstaja vrsta modelov, ki razlagajo vedenje
potrošnikov v nakupnem procesu. Najbolj znan je model »AIDA«, ki ima štiri faze:
• pritegne pozornost (Attention),
• ohrani zanimanje (Interest),
• zbudi željo (Desire),
• povzroči akcijo-nakup (Action).
Poleg modela AIDA poznamo še ostale modele, vendar imajo vsi modeli podobne faze pri
odločanju potrošnika za nakup, zato se z ostalimi ne bomo ubadali. Vsi modeli vedenja kupca
pri nakupu prehajajo skozi 3 stopnje, to so:
• spoznavna stopnja, ta zadeva spoznavanje, poznavanje, zavedanje o uporabnosti in
lastnostih izdelka,
• čustvena stopnja, ki zadeva zanimanje, ocenjevanje, primerjanje, naklonjenost, stališče,
prepoznavanje namembnosti, všečnost in željo po nakupu izdelka,
• vedenjska stopnja, slednja zadeva v glavnem dejanje oziroma akcijo k nakupu.
Glede na to, kako potencialni kupec pozna naš izdelek, je odvisno ali je cilj našega
komuniciranja doseči večjo poznavanje izdelka ali morda večjo dopadljivost. Za določene
izdelke je lahko cilj komuniciranja razviti večjo željo v primerjavi s konkurenčnimi izdelki ali
pa dodatno informirati o izdelku, če prepričanje o smiselnosti nakupa ni dovolj globoko. Cilji
tržnega komuniciranja morajo biti usklajeni in povezani s cilji trženja.
Pri oblikovanju sporočila je treba najti odgovor na štiri vprašanja:
• Kaj povedati? (vsebina sporočila),
• Kako logično povedati? (zgradba sporočila),
• Kako zasnovati obliko? (oblika sporočila),
• Kdo naj sporočilo posreduje? (vir sporočila).

Vaja dela mojstra…
1.)
2.)
3.)
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Oglejte si spodnje slikovne primere oglaševanja in utemeljite na kateri apel se
sklicujejo podjetja v oglaševalskih akcijah.
Razglabljajte o zanimivih, aktualnih oglasih in jim določite vrsto apela.
Poglejte si tudi spletno stran www.AdFreak.com in lestvico 30 najbolj čudaških
oglasov na svetu! Razmislite na kateri apel je ciljal Pfizerjev oglas "Poison", ki se
je znašel na 1. mestu.
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Sporočevalec mora ugotoviti, kaj naj pove ciljnemu občinstvu, da bo dosegel želeni odziv.
Poznamo tri vrste t.i. apelov, tem ali idej, ki naj bi pojasnjevali koristi in prednosti ter razloge,
zakaj potrošnik sploh razmišlja o določenem nakupu.
a. ) racionalni apeli (razumski pozivi) se sklicujejo na lastne interese kupcev, kažejo na
funkcionalne koristi in prednosti ter najbolj ustrezajo kupcem na industrijskih trgih
(kakovost, ekonomičnost, zmogljivost...)
b. ) emocionalni apeli (čustveni apeli) skušajo vzpodbuditi določene pozitivne in negativne
občutke, ki bodo motivirali nakup (apeli strahu, humorja, ponosa, ljubezni ... )
c. ) moralni apeli, ki so usmerjeni na občutke pravičnosti in poštenosti.
Vsak od specifičnih apelov mora biti tudi ustrezno izražen, sporočilo mora imeti ustrezno
obliko. Učinkoviti oglasi zastavljajo vprašanja, na katera gledalci sami odgovorijo in tako
izoblikujejo svoje sklepe. Oblika mora biti učinkovita in prilagojena posameznemu mediju.
Časopisni oglas, televizijski spot ali radijsko sporočilo
morajo z vizualnimi in akustičnimi prijemi podpreti idejo
sporočila. Poleg tega moramo imeti tudi pravilno izbrani
vir sporočila; namreč sporočila, ki jih posreduje zanimiv
vir, vzbudijo večjo pozornost in imajo boljši priklic. (npr.
Tina Maze in sponzor čokolada Milka, Dormeo ležišča je
promovirala znana televizijska voditeljica Lorella Flego,
kot izjave verodostojnosti pa pogosto uporabljajo imena
znanih športnikov kot so Martin Strel, številne
manekenke večkrat zasledimo v reklamah za kozmetične pripomočke itn.).

6.4

NAČINI DOLOČANJA SREDSTEV ZA TRŽNO KOMUNICIRANJE

Ena najtežjih nalog za podjetje je določitev trženjskih sredstev. To je ena izmed komponent,
kjer porabite največ denarja, garancije da boste ta denar dobili nazaj pa seveda ni. Obstaja
stari rek, ki pravi, da je samo pol oglaševanja učinkovitega, vendar pa nihče ne ve, katera je ta
polovica.
V praksi uporabljajo podjetja različne metode za določanje finančnih sredstev za tržno
komuniciranje.
Najpogostejši so naslednji načini:
• določitev sredstev na podlagi izkušenj in razpoložljivih sredstev.
Mnogo podjetij določa višino proračuna za promocijo glede na razpoložljiva sredstva. Ta
način je zelo enostaven, a ekonomsko neutemeljen, saj vlaganj ne povezuje s cilji in učinki.
• določitev sredstev glede na delež od vrednosti prodaje.
Nekatera podjetja določijo sredstva za promocijo glede na delež od prodaje. Vlaganja so tu
povezana s pričakovanimi učinki, vendar ne upoštevajo potreb po dodatnih vlaganjih v
primeru, ko ne dosegamo planirane prodaje. Metoda tudi ni primerna, kadar prodajamo več
različnih izdelkov in ne upošteva njihovih specifičnosti pri tržnem komuniciranju.
• določitev sredstev glede na proračun konkurenta.
Omenjeni način kaže na dejstvo, da podjetje nima izdelane svoje strategije trženja in zgolj le
posnema konkurenco.
• določitev sredstev glede na cilje in naloge tržnega komuniciranja in izbiro medijev za
vsako skupino izdelkov posebej.
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Ta metoda zahteva od tržnikov, da natančno opredelijo posamične cilje, določijo naloge, ki jih
je treba izpeljati v skladu s postavljenimi cilji in da ocenijo stroške izvajanja nalog. Je edina
ekonomsko smotrna metoda, saj sloni na predpostavki o povezanosti porabljenih sredstev,
ciljev in učinkov, a je tudi najbolj zahtevna, zlasti, kadar je cilj tržnega komuniciranja težko
merljiv (npr. v prvih dveh mesecih uvajanja izdelka želimo doseči 80 % zavedanje
potencialnih kupcev o obstoju našega izdelka).

6.5

NAČINI
PREVERJANJA
KOMUNICIRANJA

UČINKOVITOSTI

TRŽNEGA

Že ko smo obravnavali komunikacijski proces, smo poudarili, kako potrebna je povratna
informacija. Po vsaki akciji tržnega komuniciranja nas zanima, kakšne so bile reakcije pri
občinstvu na posamezno akcijo.
Prvi učinek tržnega komuniciranja je povezan s številom oseb, ki so videle in slišale sporočilo,
ga zaznale, morda zapomnile in se nanj odzvale. Seveda s preverjanjem elementov tržnega
komuniciranja lahko pričnemo že pred samo akcijo, ko oglas oz. sporočilo testiramo na
skupini (vzorcu) potencialnih sprejemnikov sporočila. Pri testiranju moramo biti pozorni na:
• število oseb, ki so videle ali slišale naše sporočilo,
• stopnjo priklica našega oglasa (zapomljivost),
• zavedanje oglasa in obstoja našega izdelka med potencialnimi kupci,
• stališča in mnenja občinstva.
Tako preverjamo zapomljivost oglasov in asociacije potrošnikov. Pri tem uporabljamo metode
opazovanja, vprašalnikov, intervjujev in tudi tehnične pripomočke kot so kamere ipd. Meritve
o dosegu akcije in psiholoških učinkih nam še ne povedo vsega. Večja stopnja priklica našega
oglasa ter zavedanje obstoja našega izdelka med potencialnimi kupci še ne pove, koliko to
vpliva na povečanje prodaje kot končnega cilja. Ravno zato so meritve prodajnega učinka
najtežje, saj moramo poleg časovnega zamika oziroma zapoznelega učinka tržnega
komuniciranja, upoštevati tudi vplive in morebitne spremembe ostalih trženjskih
instrumentov, reakcije konkurence, morebitne vplive okolja itd. Kljub težavam pa bi moralo
biti preverjanje učinkov tržnega komuniciranja sestavni del vsake pravilno načrtovane akcije
tržnega komuniciranja.
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Tabela 15: Povzetek 7. poglavja
INSTRUMENTI
oglaševanje, pospeševanje prodaje, odnosi z javnostmi, osebna prodaja,
KOMUNIKACIJSKEGA neposredno trženje, trženje od ust do ust, elektronsko trženje.
SPLETA
OGLAŠEVANJE
»Oglaševanje je vsaka plačana oblika neosebne predstavitve idej,
proizvodov ali storitev za znanega naročnika in poteka preko medijev.
POSPEŠEVANJE
Je zbirka orodij, ki kratkoročno spodbuja potrošnike k nakupu, da
PRODAJE
izzove hitrejše in večje nakupe izdelka, kot na primer: nagradne igre,

boni itd.
SEJMI
ODNOSI Z
JAVNOSTMI
OSEBNA PRODAJA
NEPOSREDNO
TRŽENJE
TRŽENJE OD UST DO
UST
ELEKTRONSKO
TRŽENJE

MNOŽIČNI MEDIJI
PROCES
KOMUNICIRANJA

DOLOČITEV CILJNE
SKUPINE IN IZBIRA
CILJEV SPOROČILA
OBLIKOVANJE
SPOROČILA
DOLOČANJE
SREDSTEV TRŽNEGA
KOMUNICIRANJA
PREVERJANJE
UČINKOVITOSTI
TRŽNEGA
KOMUNICIRANJA

Namen je zbiranje informacij o konkurenci in potencialnih kupcih,
vzdrževati odnose z obstoječimi kupci in utrjevanja podobe podjetja.
Skupek akcij, ki so usmerjene k zaposlenim, potrošnikom, dobaviteljem,
kupcem in celotni javnosti, da bi se doseglo dobro mnenje o podjetju.
Je neposreden stik prodajalcev s kupci, ugotovimo lahko takojšen odziv
na ponudbo in lahko bolje vplivamo na nakup.
Omogoča selektivnost izbranih ciljnih skupin, spremljati in ustvarjati
baze podatkov odjemalcev ter spremljanje zadovoljstva za
obojestransko korist.
To je marketing, kjer ni potrebno plačilo. Izvajajo ga naši zadovoljni
kupci.
Opisuje izdelke, ki jih ponujajo prodajalci in dopuščajo kupcem, da
iščejo informacije o želenih izdelkih, ki jih lahko naročijo z uporabo
bančne ali kreditne kartice. Poznamo komercialne in nekomercialne epoti. 4 vrste e-poslovanja: B2C, B2B, B2E, C2C.
Pozorni moramo biti na doseg, frekvenco in oglasni vtis. Časopis,
revije, TV, radio, letaki, internet, oglasne table in panoji, direktna pošta
Oddajnik, zakodiranje sporočila, komunikacijski kanal, dekodiranje
sporočila, naslovnik. Med procesom se pojavijo motnje. Pomemben je
odziv in povratna informacija (pravilnost sporočila in mnenje
naslovnika).
Določitev ciljne skupine kupcev (komu), vpliva na odločitve, kaj bomo
sporočili, kako, kje in kdo bo sporočilo prenesel. Določiti moramo
kakšen odziv želimo doseči pri ciljni skupini - informirati, prepričati in
spomniti.
Model AIDA. 3 stopnje: spoznavna, čustvena stopnja, vedenjska stopnja
in 3 vrste apelov ali pozivov k nakupu: racionalni, čustveni in moralni.
4 vrste: na podlagi izkušenj in razpoložljivih sredstev, glede na delež od
vrednosti prodaje, glede na proračun konkurenta, glede na cilje in
naloge tržnega komuniciranja in izbiro medijev.
Pomembna je povratna informacija, preverjamo: število oseb, ki so
videle ali slišale naše sporočilo, stopnjo priklica in zavedanje oglasa in
obstoja našega izdelka med potencialnimi kupci, stališča in mnenja na
sploh.
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Vprašanja za ponavljanje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
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Opišite posamezen instrument tržno komunikacijskega spleta.
Kakšno funkcijo ima oglaševanje pri uvajanju novih storitev?
Na katere skupine so usmerjene akcije pospeševanja prodaje?
V katerih primerih je osebna prodaja nenadomestljiva?
Katere oblike publicitete poznate in kateri so cilji publicitete?
Opišite kako nagrajujemo tržnike?
Kaj je neposredno trženje in kaj je cilj takega trženja?
Katere značilnosti neposrednega trženja opredeljuje Nash?
Katere oblike publiciteta je najcenejša?
Kako spodbujamo marketing od ust do ust?
Kateri so potrebni elementi tržnega procesa?
Kako planiramo tržno komunikacijski proces?
Kako določimo ciljno skupino kupcev?
Po modelu AIDA opišite vedenje potrošnikov v nakupnem procesu.
Kateri so osebni in kateri neosebni kanali v komunikacijskem spletu?.
Kako ugotavljamo učinkovitost našega tržnega komuniciranja?
Kako vplivajo dejavniki na oblikovanje komunikacijskega spleta?
Kako določamo sredstva za tržno komuniciranje.
Kaj je »banka podatkov«? Kakšen je njen pomen? Kako jo oblikujemo?
Kaj moramo upoštevati, ko se odločamo o načinu in vrsti tržnega komuniciranja?
Opredelite razliko med donatorstvom in sponzorstvom!
Katere vrste množičnih medijev poznate?
Kaj vpliva na izbiro medija? Opišite njihove prednosti in slabosti.
Kaj moramo upoštevati pri oblikovanju sporočila?
Opišite: prodajo po pošti, katalogu, telefonu, internetu, kiosku. Kakšne so
njihove prednosti in slabosti?
Razložite pojem »apel«? Zakaj ga povezujemo s trženjskim komuniciranjem?
Zakaj je internet spremenil nakupno vedenje potrošnikov?
Katere 4 vrste elektronskega poslovanja poznate?
Kako naj bodo oblikovane spletne strani z vidika potrošnika?
Katere oblike spletnega oglaševanja poznate in katere prevladujejo?
Katere so prednosti in nevarnosti spletnega poslovanja?
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7

TRŽNO RAZISKOVANJE

V tem poglavju bomo spoznali:
• sestavine in delovanje TIS ter tržno raziskovanje,
• metode pridobivanja podatkov,
• vzorčenje,
• proces raziskave tržišča.
Na trgu se podjetja vsakodnevno srečujejo s številnimi problemi. Obstoj težav se pogosto
zavedamo, ne vemo pa njihovega izvora. Z raziskovanjem izvora, racionalnim pristopom in
osredotočenostjo na problem, lahko ugotovimo srž problema in se spopademo z okoliščinami.
Tržno raziskovanje se navezuje na obvladovanje informacij iz notranjega in zunanjega okolja,
le-te pa nam omogočajo obstoj in obvladovanje podjetja, strateško planiranje in nadzor nad
konkurenco in okoljem v katerem delujemo. Slovenija je bogata z vodnimi viri, po drugi strani
ostaja veliko držav, katerim pitna voda primanjkuje. Slovenija bi se lahko odločila za trženje
vode izven meja. Poraja se vprašanje komu prodati pitno vodo in kakšen bo postopek trženja
vode na posameznem trgu. Odgovor je skrit v pridobivanju informacij o potencialnih trgih.
Pri zbiranju informacij se lahko odločimo, da informacije zberemo sami ali uporabimo že
obstoječe baze iz sekundarnih virov. V prvem primeru izvedemo raziskavo tržišča z uporabo
različnih metod; najpogosteje uporabljene so spraševanje, opazovanje in eksperimentiranje.

7.1

TRŽENJSKI
INFORMACIJSKI
RAZISKOVANJE

SISTEM

IN

TRŽENJSKO

Oba pojma sestavljajo: ljudje, pripomočki in postopki, s katerimi pridobivamo, razvrščamo,
analiziramo, ocenjujemo in posredujemo potrebne pravočasne in natančne informacije tistim,
ki sprejemajo trženjske odločitve. Navedena pojma se velikokrat uporabljata kot sopomenki, a
vendar obstaja med njima velika razlika.
Trženjski informacijski sistem (v nadaljevanju TIS) pomeni redno sistematično obdelovanje,
razvrščanje in shranjevanje ustreznih podatkov, ki jih lahko prikličemo in uporabimo, kadar
koli jih potrebujemo pri sprejemanju odločitev. Poudarek je torej na neprekinjenem toku
informacij in podatkov o sestavinah trženjskega okolja.
Trženjsko raziskovanje pa je usmerjeno k preučevanju povsem določenega trženjskega
problema; velikokrat se poudarja uporabo preteklih informacij in reševanje le-teh ter
asociranje podobnih rešitev na tekoče probleme. Trženjska raziskava ima svoj začetek in tudi
svoj konec. Gre torej za poseben raziskovalni proces, ki so mu prilagojene tudi izbrane
metode raziskovanja.
Hitro dosegljive in natančne informacije v trženju so izredno pomembne in omogočajo:
• delovanje: informacije so potrebne za notranje potrebe uporabnikov, s katerimi
nastopajo na trgu,
• strateško planiranje: informacije potrebujemo za planiranje trženjskih aktivnosti ter
planiranje organizacije kot celote,
• ocenjevanje konkurence: informacije o konkurenci omogočajo pregled nad njenim
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•

delovanjem ter nakazujejo smer, v katero se morajo usmeriti,
ocenjevanje trženjskega okolja: demografsko, ekonomsko, naravno, tehnično –
tehnološko, politično – pravno, sociološko – kulturno okolje.

Slika 32: Pomen informacij v trženju

Vaja dela mojstra…
Priloga 6: Preučite primere znanih podjetij in njihove odločitve na podlagi tržnih
raziskav. Odgovorite na vprašanja v vaji 6.

Sestavine trženjsko informacijskega sistema
To so:
• sistem notranjih podatkov (krog od naročila do plačila, sistemi informacij o prodaji,
baze podatkov, podatkovno rudarjenje),
• sistemi trženjskega obveščanja (sekundarni primarni viri),
• sistemi trženjskega raziskovanja (izvajalci trženjskih raziskav, proces trženjskega
raziskovanja),
• sistem za podporo trženjskim odločitvam,
• napovedovanje in merjenje povpraševanja (katere trge naj merimo, ocenjevanje
sedanjega in bodočega povpraševanja, ugotavljanje namer kupcev).
V skupino upravljalnih informacijskih sistemov tako spadajo tudi aplikacije za podporo
trženju, ki jih imenujemo trženjski informacijski sistem. Kotlerjeva opredelitev omenjenega
sistema se je najbolje uveljavila. Opredeli ga kot sistem sestavljen iz ljudi, opreme in
postopkov za zbiranje, razvrščanje, analiziranje, oceno in distribucijo ustreznih, pravočasnih
in točnih informacij pri poslovnih odločitvah. Prikaz je na naslednji sliki.
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Slika 33: Kotlerjeva predstavitev trženjsko informacijskega sistema
Vir: Kotler, 1996, 126

7.2

METODE PRIDOBIVANJA PODATKOV

Praviloma uporabljamo pri trženjskem raziskovanju dve skupini podatkov, sekundarne in
primarne. Ob začetku raziskovalnega procesa je najbolje, da najprej preverimo razpoložljive
vire podatkov, kajti ob raziskovanju se moramo zavedati na eni strani časovne omejitve, na
drugi strani pa omejitve kakovostnih in nepristranskih podatkov. Najbolje je torej, da najprej
preverimo sekundarne podatke, saj lahko z njimi delno rešimo raziskovalno področje, s tem pa
prihranimo ogromno časa ter sredstev, ki jih porabimo z neposredno uporabo primarnih
podatkov.
7.2.1

Primarni in sekundarni podatki

Glede na uporabljene vire podatkov govorimo tudi o primarnih in sekundarnih raziskavah.
Sekundarni raziskavi pravimo tudi raziskava pri pisalni mizi (desk research), saj pri
raziskovanju omenjenih podatkov proučujemo predvsem arhivske podatke.
Sekundarni podatki so podatki, ki so bili zbrani za druge namene. So dobra osnova za
raziskavo, ker so poceni, že zbrani in obdelani. V kolikor se lotevamo raziskovanja
zahtevnejših problematik, se nam lahko zgodi, da podatke, ki potrebujemo, ne obstajajo, niso
točni, so zastareli ali kakor koli nezanesljivi. V takih primerih se moramo posluževati
primarnih podatkov. Sekundarni podatki nam služijo kot izhodišče pri raziskovanju.
Primarni podatki so tisti, ki jih zberemo za specifično raziskavo. Pri trženjskem raziskovanju
ne smemo nikoli zanemariti osnovnega pravila, da se lotimo zbiranja primarnih podatkov šele
tedaj, ko smo izčrpali vse vire sekundarnih podatkov, ki so cenejši, do njih pa pridemo hitreje
v primerjavi s primarnimi podatki; najdemo jih lahko v samem podjetju, to so notranji podatki
(recimo bilanca stanja, poročila, povprečna plača zaposlenega…) in zunanji podatki
(dosegljivi so v državnih bazah, popisu prebivalstva, vladnih objavah, na ministrstvih, …).

81

Trženje

Specifične raziskave
Metodologija:
• spraševanje,
• opazovanje,
• eksperimentiranje

PRIMARNI
PODATKI

PODATKI O
T R GU

NOTRANJI

komunikacijska pot

PODATKI

SEKUNDARNI

•
•
•
•
•
•
•

interna poročila,
zapisi raziskav in študij,
publikacije, revije,
rezultati prodaje,
podatki o stroških,
podatki o distribuciji,
marketinške akcije,...

PODATKI
ZUNANJI
PODATKI

•
•
•
•

SURS,
letopis RS,
AJPES,
baze podatkov na
ministrstvih,...

Slika 34: Viri podatkov o trgu
Vir: Lasten
Večina tržnih raziskav je sestavljena najprej iz sekundarnih podatkov, v nadaljevanju pa tudi
iz primarnih. Običajno je tako, da zgolj s sekundarnimi podatki ne moremo rešiti
raziskovalnega problema, ampak potrebujemo še primarne podatke. Veliko krat se podjetja,
ob izraženi želji vodstva po raziskavi trga, odločijo za pomoč pri pridobivanju primarnih
podatkov pri specializiranih podjetjih kot so: Mediana, GRAL-ITEO, Studio Marketing,
Kline&Kline in drugi (Habjanič in Ušaj, 2000, 52).
7.2.2
1.
2.
3.

Tri najširše uporabljene metode za zbiranje primarnih podatkov

spraševanje,
opazovanje in
eksperimentiranje.

Izbira metode je odvisna od časa in sredstev, ki jih ima raziskovalec na razpolago, pa tudi od
usposobljenosti raziskovalca pri poznavanju raziskovalnih metod.
Spraševanje
Je vsekakor najbolj razširjena metoda pridobivanja primarnih podatkov. Fleksibilnost je njena
največja prednost, seveda pa ima pomanjkljivosti. Ljudje dostikrat niso sposobni ali pa niso
pripravljeni odgovarjati na zastavljena vprašanja ob določenih trenutkih. Razlogov za to je več
(npr. ker ne vedo odgovora, ker posegamo v njihovo zasebnost, ker nimajo časa, ipd.). S
skrbno pripravo spraševanja je mogoče tovrstne probleme močno omejiti. Opravimo ga lahko
osebno, po pošti ali po telefonu, v najnovejšem času pa vlogo spraševalca nadomešča
računalnik in internet, s pomočjo interneta marsikdaj pridemo hitreje in ceneje do informacij.
Glej prilogo 7 in 8.
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Opazovanje
Z opazovanjem pridobivamo podatke tako, da enostavno opazujemo obnašanje ljudi,
dogajanja, okoliščine in podobno. Običajno dobimo tako zelo zanesljive podatke, zlasti še, če
opazovanje izvedemo, kar se da neopazno. Metodo opazovanja je potrebno tudi ponoviti v
določenem časovnem razmaku in preveriti ali se podatki iz prvega opazovanega obdobja bolj
ali manj ujemajo z drugim opazovanjem, v kolikor pride do neskladja je potrebno preučiti
vzroke. Res pa je, da nekaterih stvari ni moč opazovati npr. občutkov, stališč, motivov,
zasebnega obnašanja, pa tudi dogodkov, ki se pojavljajo le občasno. Zato dostikrat
uporabljamo opazovanje v kombinaciji z drugimi metodami pridobivanja podatkov. Glej
prilogo 10.
Če želi raziskovalec izvedeti, kaj se dogaja na trgu, ni dovolj, če sprašuje kupce, ampak jih je
potrebno opazovati. Abrams (2000, 1) v priročniku za tržne raziskave metodo opazovanja
začne s primerom raziskave za proizvajalca pralnih praškov, ki je iskal idejo za novo
promocijsko akcijo. Zanimalo ga je, kako stranke perejo perilo. Najel je tržne raziskovalce, ki
so proučevali proces pranja: razvrščanje perila, vlaganje perila v pralni stroj, dodajanje
pralnega praška, nastavitev programov, jemanje perila iz stroja in vlaganje v sušilnik,
dodajanje mehčalca in končno pobiranje čistega perila. Po opravljenem procesu so
respondente vprašali, kako je pralni prašek očistil perilo. Odgovori so bili pričakovani: madeži
so odstranjeni, barve so žive in čiste, perilo je čisto. Pregled videoposnetkov pa je pokazal še
eno zanimivo podrobnost: pri velikem številu opazovanih so med prelaganjem perila iz
pralnega stroja v sušilnik opazili, da so perilo povohali. Na vprašanje, zakaj so to naredili, so
respondenti odgovorili, da so preverili čistočo perila. Ta način preverjanja čistoče so uporabili
v sloganu promocijske akcije.
Eksperiment
Uporabimo ga takrat, kadar želimo preučiti in obrazložiti razmerje vzrok-posledica. V ta
namen namerno izzovemo nek pojav v kontroliranih razmerah (da bi tako izločili vpliv
dejavnikov, ki niso predmet preučevanja), da bi tako preučili vpliv preučevanega dejavnika
(ali več njih) na ta pojav (recimo, vpliv različnih inačic embalaže na obseg prodaje nekega
izdelka). Eksperiment lahko opravimo v laboratorijskih razmerah ali na terenu, torej v
običajnem vsakodnevnem prodajnem okolju. Laboratorijski eksperiment lahko uporabimo za
preizkušanje tako rekoč vsake sestavine trženjske strategije, vendar je pomembno imeti pred
očmi, da gre v tem primeru za umetno ustvarjeno okolje (npr. simulirana prodajalna), zato je
tudi pričakovati nesproščeno obnašanje. Eksperiment na terenu (npr. poskusno trženje v nekaj
izbranih prodajalnah) sicer nima te pomanjkljivosti, ima pa drugo, namreč da ima raziskovalec
mnogo manj možnosti kontrolirati njegov potek.
7.2.3

Vzorčenje

Preden se lotimo zbiranja primarnih podatkov, moramo določiti kaj bo predmet naše
raziskave, na podlagi katerega pripravimo raziskovalni plan (koliko časa bomo porabili pri
pridobivanju podatkov, koliko materialnih in
potnih stroškov bomo ustvarili ipd.). Nato se
osredotočimo še na našo ciljno populacijo,
koga bomo anketirali. V primeru, ko imamo
zelo majhno želeno populacijo, bomo
raziskovali in zbirali podatke celotne
populacije (od vsake enote). Populacija je torej
skupina enot množičnega pojava, ki ga
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preučujemo in ki ustreza pogojem raziskave.
V kolikor imamo za naše raziskovanje na razpolago veliko število ciljnih enot, ki sestavljajo
našo raziskovalno populacijo, se odločimo za vzorčenje. V taki situaciji bi zelo težko preučili
vse enote, že v samem procesu raziskovanja bi potrebovali ogromno časa, sredstev in pomoči,
nadalje pa bi potrebovali tudi ogromno časa pri obdelavi podatkov. Vzorčenje je značilno za
analizo številčnih – kvantitativnih odnosov med proučevanimi spremenljivkami, pri
kvalitativnem raziskovanju se vzorčenja ne poslužujemo.
Kakšen naj bo vzorec, da bo kar se da natančno predstavljal izbrano populacijo?
• reprezentativen (dovolj velik, da lahko predstavlja prave lastnosti populacije) in,
• naključno izbran (vse enote populacije morajo imeti enako verjetnost, da bodo
izbrane).
Lahko samo omenite, saj podrobneje o tem slišijo pri statistiki.
Z vzorčenjem posplošujemo značilnosti vzorca na populacijo, zato moramo preden določimo
vzorec preveriti ali smo upoštevali zgoraj navedene kriterije. V nasprotnem primeru bodo
rezultati naše raziskave odražal nerealna dejstva.

7.3

PROCES RAZISKAVE TRŽIŠČA

V mislih imamo logično zaporedje aktivnosti, ki jih moramo opraviti, da bi z raziskavo trženja
prišli do informacij, ki so potrebne za razrešitev nekega trženjskega problema. Zbiranje
informacij terja porabo sredstev podjetja, med temi je najbolj pomemben čas managerjev.
Zbiranje informacij tržnih raziskovanj je smiselno samo, če podjetju prinese koristi, ki se
pokažejo pri trženju in ko koristi presegajo stroške namenjene raziskavam.
Koraki raziskave tržišča:
1.
Opredelitev raziskovalnega problema in naloge
Opredelitev osrednjega vprašanja omogoča osredotočenost na osrednji raziskovalni problem
in racionalizacijo virov. Zaradi potrebnih specifičnih znanj pogosto se tega koraka loteva
raziskovalna skupina (raziskovalci, analitiki, tržniki ipd.). Včasih je potrebno na tej stopnji
opraviti preiskovalno (eksplorativno, neformalno) raziskovanje, da bi spoznali bistvo
problema in se nato pravilno usmerili pri delu. Zaradi tega je natančna opredelitev problema
najzahtevnejši korak pri raziskovanju.
2.
Priprava načrta raziskovanja
Gre predvsem za dve osnovni vprašanji: KJE pridobiti ustrezne podatke in KAKO? Vprašanji
se torej nanašata na vire podatkov in metode raziskovanja. Zelo pomembno pri tem koraku je
tudi opredeliti raziskovanji vzorec oziroma populacijo.
3.
Zbiranje, obdelava in analiza podatkov
Gre za uresničevanje načrta raziskave, pri čemer je izredno pomembno usposobiti ljudi za
zbiranje podatkov na terenu in jih tudi kontrolirati pri delu. Sama analiza zbranih podatkov je
danes dosti hitrejša in cenejša, kot v preteklosti, zahvaljujoč računalniški tehnologiji. Preveriti
je potrebno veljavnost nekaterih podatkov ter smiselno urediti razlago obdelanih informacij.
4.
Priprava poročila o raziskavi ter predstavitev rezultatov
Ta zadnja stopnja v procesu trženjskega raziskovanja še daleč ni tako malo pomembna, da bi
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jo odpravili z levo roko: pomembno je izpostaviti poglavitne ugotovitve, ki so važne za
sprejemanje odločitev, ne da bi bralca pri tem zasuli s številkami in zapletenimi statističnimi
metodami, kajti s slednjim bomo dosegli, da bo raziskava obležala v predalu, poslovodstvo pa
se bo še naprej raje odločalo na podlagi intuicije in preteklih izkušenj. Zavedati se moramo, da
raziskava, ki ne doseže večine odločevalcev v organizaciji je nekoristna, raziskava in ves trud
vložen vanjo, prinese koristi le, če odločevalci spoznajo njene ugotovitve za pomembne.
Zaradi tega je zelo pomembno kdo predstavi ugotovitve (Tavčar, 2000, 46).

Tabela 16: Povzetek 8. poglavja
TIS – TRŽENJSKO
INFORMAC. SISTEM
TRŽNO
RAZISKOVANJE
METODE
PRIDOBIVANJA
PODATKOV

VZORČENJE

PROCES
RAZISKAVE TRGA

Je redno sistematično obdelovanje, razvrščanje in shranjevanje podatkov
pri sprejemanju odločitev. Poudarek je na neprekinjenem toku
informacij o sestavinah trženjskega okolja.
Je usmerjeno k preučevanju določenega trženjskega problema. Je
poseben proces s prilagojenimi metodami raziskovanja, ima svoj začetek
in konec.
Sekundarni podatki so podatki, ki so bili zbrani za druge namene.
Primarni podatki so tisti, ki jih zberemo za specifično raziskavo.
Zbiranja primarnih podatkov se lotimo šele tedaj, ko smo izčrpali vse
vire sekundarnih podatkov, ki so cenejši, do njih pa pridemo hitreje.
Poznamo 3 najpogosteje uporabljene metode za pridobivanje primarnih
podatkov: spraševanje, opazovanje in eksperimentiranje.
Vzorčimo, ko imamo za naše raziskovanje na razpolago veliko število
ciljnih enot, ki sestavljajo našo raziskovalno populacijo. Značilno je za
analizo številčnih – kvantitativnih odnosov.
Z vzorčenjem
posplošujemo značilnosti vzorca na populacijo. Vzorec mora biti
reprezentativen in naključno izbran.
Poteka v 4 korakih: opredelitev raziskovalnega problema in naloge,

priprava načrta raziskovanja, zbiranje, obdelava in analiza
podatkov in priprava poročila o raziskavi ter predstavitev
rezultatov.

Vprašanja za ponavljanje
1. Kako lahko opredelite razliko med trženjskim raziskovanjem in trženjskim
informacijskim sistemom?
2. Katere so sestavine trženjsko informacijskega sistema?
3. Zakaj v trženju potrebujemo hitro dosegljive in natančne informacije?
4. Katere tipe trženjsko informacijskih sistemov poznate?
5. Razložite Kotlerjev trženjsko informacijski sistem.
6. Kakšne podatke imamo na voljo pri raziskavah trga?
7. Kako določimo vzorec?
8. Na kakšen način poteka raziskava trga?Kateri so ključni koraki?
9. Opišite eno od metod zbiranja primarnih podatkov!
10. Navedite primer odprtih (zaprtih) vprašanj ... !
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8

KUPEC, PRODAJALEC IN NAKUPNO ODLOČANJE

V tem poglavju bomo spoznali:
• osebnost kupca,
• vrste kupcev, po znanemu psihologu Jungu,
• vedenje kupcev v procesu nakupnega odločanja,
• dejavniki vplivanja pri nakupnem odločanju,
• vlogo cene pri nakupnem odločanju,
• značilnosti, ocenjevanje in nagrajevanje prodajalcev,
• kako prepričati kupce.
Upravljanje odnosov s kupci (angl. Customer Relationship Management ali na kratko CRM)
prinaša podjetju pomembno konkurenčno prednost, a le če postane filozofija podjetja, ki se ne
konča pri nakupu računalniškega programa. Razmislite o vprašanjih. Kako naj se podjetje
pravilno loti CRM-ja? Ali ste v vlogi kupca kupili izdelke ali storitve, ki jih niste nikoli
uporabili? Kaj je bilo vzrok takemu vedenju? Zakaj se tudi to dogaja? Kakšne potrebe
zadovoljujemo s takim načinom vedenja?
Borut Dretar
8.1

OSEBNOST KUPCA

Osebnost je skupek vseh lastnosti, ki so pri posamezniku sestavljene in združene na poseben
način. Je strukturirana celota in je neločljivo povezana z aktivnostjo posameznika. Za vsakega
človeka je značilna enotnost, enkratnost in doslednost njegove osebnosti. Z njo se uveljavi in
tudi spreminja. Na osebnost vplivajo dejavniki dednosti (biološki), okolja (socialni) in
samoaktivnosti.
Na osebnost med drugim vplivajo naslednji elementi in procesi:
• Introvertiranost — pomeni zaprtost vase, neprilagodljivost različnim situacijam v družbi,
preobčutljivost za kritiko, zaviranje čustvenega izražanja, pretirano analiziranje samega
sebe in drugih ...
• Ekstravertiranost — je odprtost, spretnost v socialnih stikih, neobčutljivost za kritiko,
burno izražanje čustev ...
• Osebnostne poteze so lastnosti človeka, ki so bolj ali manj izražene. Vendar osebnosti
ne smemo pojmovati zgolj kot vsoto osebnostnih potez.
• Temperament je skupina psihičnih lastnosti človeka, povezanih s čustvenimi doživljaji.
Štirje različni tipi temperamenta se ločijo po hitrosti menjavanja čustev, jakosti čustev,
tonu razpoloženja in načinu izražanja čustev (sangvinik, kolerik, melanholih, flegmatik).
• Značaj ali karakter je skupina lastnosti, ki so povezane z moralno in etično platjo
osebnosti (odnos do sebe – samozavest, odnos do drugih – agresivnost, odnos do dela).
• Sposobnosti so lastnosti osebnosti, ki so pogoj za uspešno opravljanje nekega dela.
• Interesi so trajna usmerjenost človekove zavesti in aktivnosti k določeni vsebini.
Povezani so s subjektivno zadovoljitvijo potreb.
• Stališča so tendenca pozitivnega ali negativnega reagiranja do ljudi, stvari, idej ali
situacij. Sestavljajo jih čustvena in razumska komponenta ter pripravljenost za akcijo.
Predsodki so posebna vrsta stališč, kjer je močno poudarjena čustvena komponenta in
pripravljenost za akcijo, manj pa razumska komponenta (Števančec, 2003, 20).
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8.2

VRSTE KUPCEV

V starejši strokovni literaturi najdemo številne razdelitve glede na njihove osebnostne
lastnosti (na primer boječi in samozavestni kupci, odločni in omahljivi, zgovorni in molčečni,
zaupljivi in nezaupljivi, umirjeni in razdražljivi…).. Novejša literatura opušča tako
razvrščanje. Značilnosti kupcev obravnava glede na njihov značaj, sistem vrednot in
življenjski slog.
Kupce lahko po Jungu razdelimo v štiri osnovne skupine:
1. izrazne kupce oz. sodelavce,
2. aktivne kupce oz. vodje,
3. analitične kupce oz. mislece in
4. prijazne kupce oz. usklajevalce.
Za uspešnost prodaje je zelo pomembno, da se prodajalec vživi v vlogo kupca - empatija.
Prodajalec mora kupca videti tako, kot ta vidi samega sebe. Vživeti se mora v njegove želje,
potrebe, interese, misli, stališča ... Ni torej dovolj, da prodajalec dobro pozna le izdelek, ne
razume pa interesov, želja in posebnosti posameznih skupin kupcev.
Izrazni kupci oz. sodelavci
Sem sodijo uspešni poslovneži, vrhunski menedžerji in strokovnjaki.
Uživajo v prikazovanju svojih uspehov v poslovnem in osebnem
kupcem je enostavna. Za to skupino veljajo naslednje lastnosti:
• delovanje z jasnimi cilji,
• potreba po priznanju,
• sanjavost,
• prepričevanje,
• nestrpnost in neučakanost,
• trma,
• neuresničljivi cilji,
• hitro odločanje,
• ustvarjalnost,
• navdušenost.

Usmerjeni so navzven.
življenju. Prodaja tem
•
•
•
•
•

raztresenost,
posploševanje,
prijateljstvo,
nepopustljivost,
razdražljivost.

Aktivni kupci oz. vodje
Sem sodijo vodilni v podjetjih in ustanovah. Delo jim veliko pomeni. Pri nakupih ne želijo
izgubljati časa, zanimajo se predvsem za prednosti in koristi izdelka v primerjavi s ceno.
Prodaja takšnim kupcem ni težka. Njihove lastnosti so:
•
•
•
•
•
•

odločnost,
odkritost,
inovativnost,
vztrajnost,
nestrpnost in neučakanost,
delavnost,

•
•
•
•
•

učinkovitost,
trma,
energičnost,
delovanje z jasnimi cilji,
osredotočenost na izpolnjevanje nalog.

Analitični kupci oz. misleci
Kupci iz te skupine so zaposleni v tehničnih, finančnih in informacijskih dejavnostih. V
prodajnem procesu se jim zdijo najvažnejša dejstva in dokazi. Ponudbo primerjajo s
konkurenco. Prodajalec mora navesti trdne dokaze o prednostih in koristih izdelka. Za
nakupovanje si vzamejo čas. Prodaja takim kupcem je težka. Njihove osnovne lastnosti so:
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•
•
•
•

načrtovanje, natančnost,
konservativnost,
naravnanost v tehniko,
zanimanje za podrobnosti.

•
•
•
•

počasno odločanje,
imeti morajo vedno prav,
racionalnost,
vztrajnost.

Prijazni kupci oz. usklajevalci
Sem sodijo strokovnjaki kadrovskih služb, prosvetni delavci in svetovalci. Delo jim ne
pomeni vsega. Potrebujejo varnost in stabilnost zato neradi tvegajo. So tradicionalisti in težko
prenašajo spremembe. Za nakup se težko odločajo, to pa traja dolgo. Prodajalec mora z njimi
navezati prijateljske stike in se zelo potruditi pri dokazovanju koristi nakupa. Zelo upoštevajo
mnenja kupcev, ki izdelek že uporabljajo. Prodaja takim kupcem je zelo težavna (skoraj
nemogoča). Njihove lastnosti so:
•
potrebujejo družbo,
•
so negotovi,
•
ne marajo sprememb,
•
so dobrodušni,
•
izogibajo se preobremenjenosti,
•
svetujejo,
•
sprašujejo,
•
ne tvegajo,
•
se izmikajo konfliktom,
•
poslušajo
(Mihaljčič, 2006, 56).
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8.3

VEDENJE KUPCEV

Uspeh trženja je odvisen od razumevanja potrošnikovega obnašanja in od sposobnosti
predvidevanja njegovih odzivov na različne spodbude, ki prihajajo s strani trženja. Zato
moramo vedeti, kako poteka proces nakupnega odločanja in kateri dejavniki vplivajo nanj.
Oboje ponazarja naslednja slika, ki bo tudi temelj za naše nadaljnje razmišljanje.
PSIHOLOŠKI
DEJAVNIKI:
•
•
•
•
•

DEJAVNIKI
OKOLJA:
•
•
•
•

kultura,
subkultura,
referenčne skupine,
družina.

motivi,
zaznave,
učenje,
osebnost,
stališča.

PROCES NAKUPNEGA
ODLOČANJA:
• zaznava potrebe,
• odločitev o obsegu
prednakupne dejavnosti,
• opredelitev nakupnih
možnosti,
• nakupna odločitev,
• ponakupno počutje.

OKOLIŠČINE
NAKUPA:
•
•
•
•
•

kje,
kdaj,
kako,
zakaj – razlog,
razpoloženje.

INFORMACIJE:
• komercialnega,
• nekomercialnega
izvora

Slika 35: Proces nakupnega odločanja in dejavniki, ki vplivajo nanj
8.3.1

Proces nakupnega odločanja

a. ) Zaznava potrebe: proces se začne, ko potrošnik zaradi nezadovoljene potrebe začuti
neko nelagodje, ki lahko izvira iz njega samega (npr. občutek lakote), iz okolja (npr. ker je
videl nek izdelek v izložbi) ali pa je posledica nezadovoljstva z doslej uporabljenim izdelkom.
b. ) Odločitev o obsegu prednakupne dejavnosti: potrošnik se bodisi zavestno bodisi
podzavestno odloči o tem, koliko napora je pripravljen vložiti v zadovoljitev potrebe. Morda
bo ugotovil, da ima na voljo premalo informacij, da bi se lahko takoj odločil o nakupu, zato
mora izbrati dodatne. V tem primeru bo njegova vpletenost v nakupni proces veliko močnejša,
kot če ugotovi, da ima dovolj informacij in da pozna nakupne možnosti (v tem primeru bo
morda neposredno prešel od zaznave potrebe k nakupni odločitvi).
c. ) Opredelitev nakupnih možnosti: potrošnik mora oceniti vsako nakupno možnost, preden
se odloči za eno; da lahko to stori, mora najprej določiti merilo ocenjevanja. Recimo, jed
lahko oceni le po okusu, lahko pa poleg tega upošteva še kalorično vrednost, ceno in podobno.
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d. ) Nakupna odločitev: ko potrošnik oceni nakupne alternative, se odloči za nakup ali pa
tudi ne; v prvem primeru sledijo še nadaljnje odločitve: kje, kdaj, kako bo opravil nakup itd.
e. ) Ponakupno počutje: rezultat nakupa je bodisi (vsaj nekaj časa trajajoče) zadovoljstvo
bodisi nezadovoljstvo; v slednjem primeru bo potrošnik začel iskati nove možnosti, da pride
do želenega zadovoljstva (koristi).
8.3.2

Dejavniki, ki vplivajo na proces nakupnega odločanja

Informacije
Potrošnik mora imeti nekatere informacije o ponudbi (npr. kateri izdelki in znamke izdelkov
so na voljo, kakšne so njihove značilnosti, kje jih je mogoče kupiti, po kakšni ceni in
podobno), da bi se lahko odločal o nakupu.
V nakupnem okolju je mogoče najti dva vira tovrstnih informacij. Eden je komercialni vir —
sestavljajo ga osebki na strani ponudbe (proizvajalci, trgovci, oglaševalske agencije), ki si
prizadevajo informirati potrošnika o ponudbi ter ga pridobiti k nakupu. Drugi je nekomerciaini
vir — to so družina, prijatelji, znanci, preko katerih se od ust do ust širijo informacije (dobre
in slabe) o posameznih vidikih ponudbe.
Dejavniki okolja
Okolje vpliva na posameznikov način razmišljanja, verovanja in na njegova dejanja, pa tudi na
nakupne odločitve; zato smo na sliki 44 označili dvosmerni vpliv (na psihološki ustroj človeka
in na proces njegovega nakupnega odločanja).
Kultura zajema vse materialne (izdelki, zgradbe, umetniška dela in podobno) in nematerialne
elemente (vrednote, vzorci in norme obnašanja).
Subkultura pomeni skupino z značilnim vedenjem, po katerem se loči od drugih skupin.
Takšni vzorci obnašanja običajno temeljijo na rasi, narodnosti, veri, starosti in podobno.
Referenčno skupino sestavljajo ljudje, ki vplivajo na posameznikove vrednote, stališča in
obnašanje. Vsaka referenčna skupina razvije svoje lastne standarde obnašanja, ki služijo kot
vodilo posamezniku, ki se želi z njo poistovetiti (na primer, nekdo, ki se zgleduje po skupini
ljudi, ki obiskujejo koncerte klasične glasbe).
Družino je zanimivo preučevati z vidika naslednjih štirih vprašanj: kdo v družini vpliva na
nakupno odločitev, kdo v družini sprejme nakupno odločitev, kdo v družini opravi nakup, kdo
v družini uporablja izdelek. Spoznanje o tem, kateri družinski član bo najverjetneje sprejel
nakupno odločitev, vpliva na celotni trženjski splet.
Psihološki dejavniki
Motiv — da bi razumeli, zakaj se potrošnik obnaša tako, kot se, se moramo najprej vprašati,
kaj sploh sproži njegovo akcijo. Vsako obnašanje začne z začutenjem potrebe. Motiv je
potreba, v ozadju katere je dovolj močna spodbuda, da začne posameznik iskati njeno
potešitev (npr. strah, ki je dovolj močan, da začnemo iskati zavarovanje).
Zaznava — en vidik obnašanja, ki ga sproži motiv, je izbiranje in obdelava informacij iz
okolja; človek preko svojih petih čutil neprestano sprejema spodbude iz okolja ter jih
interpretira na svoj način. Zaznavanje je tako proces, v katerem ljudje izbirajo in interpretirajo
informacije, da si tako ustvarijo svojo sliko o svetu. Zaznavanje igra poglavitno vlogo na tisti
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stopnji v procesu nakupnega odločanja, ko gre za opredelitev nakupnih možnosti.
Učenje bi morali opredeliti kot tiste spremembe v obnašanju, ki so posledica prejšnjih
izkušenj; večina človekovega obnašanja je naučenega. Učenje ima pomembno vlogo na vsaki
stopnji procesa nakupnega odločanja.
Osebnost je skupek posameznikovih lastnosti (potez), ki vplivajo
na njegovo značilno odzivanje in prilagajanje okolju
(posameznik je lahko samozavesten, sramežljiv, napadalen,
previden in podobno). Osebnostne poteze vplivajo na
potrošnikovo zaznavanje in nakupno vedenje, o tem ni dvoma
(človekova osebnost dostikrat odseva v oblačilih, ki jih nosi,
avtomobilu, ki ga vozi, vrsti restavracij, ki jih obiskuje), vendar
pa je dosti manj strinjanja o tem, kako vplivajo na obnašanje, da
bi ga tako lahko predvidevali na osnovi posameznikovih
osebnostnih potez. Razlog je treba iskati v dejstvu, da je poleg
osebnostnih potez še dosti drugih vplivov na nakupno obnašanje.
Če pozorno pogledamo sliko na desni opazimo, da sta na njej dve ženski. Pomembno pa je,
katero opazimo prej.
Stališče je naučena naravnanost posameznika, da se odziva na stvari dosledno ugodno ali
neugodno. Le-ta igrajo poglavitno vlogo pri ocenjevanju nakupnih možnosti v okviru procesa
nakupnega odločanja.
Okoliščine nakupa
Situacija, v kateri se znajdemo v nekem trenutku, dostikrat močno vpliva na to, kako se bomo
tedaj obnašali. To velja tudi, če imamo v mislih nakupni proces; v tej zvezi kaže imeti pred
očmi predvsem naslednjih pet dejavnikov oziroma vprašanj:
• Kdaj kupuje potrošnik? (Ali vplivajo na nakupe sezona, mesec, teden ali celo ura nakupa)?
• Kje kupuje potrošnik? (Fizično in socialno okolje oz. vzdušje, ki ga ustvarjajo
razsvetljava, glasba, vonj, število, sestava in obnašanje ljudi, ki so v prodajnem prostoru).
• Zakaj kupuje potrošnik in s kakšnim namenom? (Najbrž bo njegovo nakupno obnašanje
drugačno, če bo kupoval nek izdelek za darilo, kot pa če ga bo kupoval za svojo rabo).
• V kakšnem stanju je potrošnik, ko kupuje? Ali je bolan, jezen, srečen, vesel... ?
• Kako kupuje potrošnik? (Način nakupa in način plačila; po katalogu, s plačilno kartico).
Vaja dela mojstra…
Priloga 10: V vaji 7 razmislite o strategijah povečanja prodaje obstoječim kupcem,
razmislite tudi ali resnično poznate potrebe svojih kupcev.

8.3.3

Vloga prodajne cene v procesu nakupnega odločanja

Kupec v procesu nakupnega odločanja ceno najprej zazna oziroma opazi, kar pa še ne pomeni,
da jo bo tudi upošteval kot eno od spremenljivk, ki bodo vplivale na njegovo nakupno
odločitev. Slednje je odvisno od številnih dejavnikov, na primer, od ostalih značilnosti
izdelka, okoliščin, ki spremljajo nakup in ne nazadnje tudi od same višine prodajne cene.
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Absolutni cenovni meji
Kupec ima lastno predstavo o tem, koliko mora izdelek najmanj stati in koliko sme največ
stati; to sta tako imenovani absolutni meji cen, znotraj katerih se mora gibati prodajna cena
izdelka. Cena nižja od spodnje meje, vzbuja nezaupanje v zvezi s kakovostjo izdelka in
njegovim poreklom. Kupec prav tako ne kupi izdelka, katerega cena je višja od zgornje meje,
ker je v tem primeru izdelek zanj predrag. Kakšni bosta obe skrajni mejni vrednosti, je v veliki
meri odvisno od finančnih zmožnosti in zahtev kupca. Možni so tudi primeri, ko kupec
prestopi zgornji cenovni prag. Če je potreba izrazito nujna, bo storil vse, da bo izdelek kupil,
pa čeprav po višji ceni. Absolutni cenovni meji se na daljši rok spreminjata, zaradi
prilagajanja kupca spremenjenim tržnim cenam.
Pravična cena
Kupec se ob nakupih vsakodnevno sooča s cenami in tako dobi predstavo o cenah, ki so v
nekem času običajne za nek izdelek. Njegov spomin zabeleži te cene kot upravičene, običajne,
lahko bi rekli pravične. Pri pravični ceni običajno ne gre za en vrednostni izraz, ampak za
krajši ali daljši cenovni razmik (njegova dolžina je odvisna od poznavanja cen, pogostosti
nakupa, raznolikosti cen v okviru neke vrste izdelka in podobno). Nihanje cene znotraj
razmaka pravične cene je na splošno manj opazno, če pa cena prekorači ta razmik, začne
vzbujati pozornost in lahko postane ključna spremenljivka pri sprejemanju nakupne odločitve.
Kolikšna je tista dopustna oddaljitev od pravične cene, da pa ne pride do nakupa cenejšega
nadomestka, je predvsem odvisno od kupčeve zvestobe blagovni znamki. To pomeni, da je
med zgornjo mejo razmika pravične cene in med absolutno zgornjo cenovno mejo še določeno
območje, v katerem igra cena vedno pomembnejšo vlogo pri nakupu.
Psihološki vidiki prodajne cene
Pri oblikovanju prodajne cene ne smemo zanemariti njenih psiholoških učinkov. Cena kupcu
pove nekaj o izdelku. Marsikateri kupec na primer na osnovi cene presoja kakovost izdelka; če
kupec čuti, da ni v njegovi moči objektivno oceniti kakovost izdelka (ker nima ustreznih
informacij, znanja ali lastnih izkušenj z njim), potem se opre na ceno kot kazalec kakovosti
izdelka in pričakuje, daje dražji izdelek tudi kakovostnejši.
Za tiste kupce, ki so usmerjeni k »dokazovalni« potrošnji, kjer cena izdelka simbolizira
sposobnosti in položaj njegovega lastnika, postanejo nekatere zvrsti izdelkov (parfumi,
avtomobili, modni izdelki, športna oprema, žgane pijače ipd.) privlačne šele ob neki (dovolj
visoki) ravni cene. Dajanje prednosti dražjemu izdelku v tem primeru ni odsev občutnega
tveganja (kot v gornjem primeru) in tudi sama kakovost igra podrejeno vlogo, pomembna je le
družbena vidnost, očitnost izdelka, njegov prestiž in njegova splošno poznana ali vsaj
domnevno visoka cena.
Zanimivi so tudi psihološki učinki prodajne cene, ki je tik pod neko zaokroženo ceno. Recimo
9,99 evra namesto 10; razlika je samo 0,01 evra, subjektivno zaznana razlika pa je lahko
mnogo večja, čeprav je to precej odvisno od vrste izdelka.

8.4

ZNAČILNOSTI,
PRODAJALCA

OCENJEVANJE

IN

NAGRAJEVANJE

Dandanes so vrhunsko usposobljeni prodajni kadri čedalje bolj cenjeni. Prodajalec naj bi
vzbujal zaupanje in se s kupcem znal pogovoriti o potrebah. Podobno se dogaja ob uvajanju
novega izdelka na trg, prodajalci veliko preveč pozornosti namenjajo lastnostim izdelka,
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namesto da bi premislili, kako bodo te lastnosti pomagale rešiti probleme kupcev. Zelo
pomembno je, da si marketing in prodaja sežeta v roko in si skupaj prizadevata za ohranitev
tržnih deležev, marž in dobička (Dobovišek, 2007, 16).
8.4.1

Nagrajevanje tržnikov

Pri nagrajevanju ne gre smo za vprašanje ravni (koliko), temveč tudi metode določanja
posameznih oblik nagrajevanja (kako), kjer ločimo tri pristope.
a. stalna (fiksna) plača, zagotavlja prodajalcu varnost in stabilnost dohodka. Sistem ni
posebej spodbuden za prodajalca, managementu daje malo možnosti usmerjanja in
kontrole preko nagrajevanja. Primeren je za novo zaposleno osebje, nova prodajna
območja ter pri prodaji tehnično zapletenih izdelkov, kjer so pogajanja dolgotrajna.
b. Stalen odstotek provizije, ima ravno nasprotne značilnosti in učinke kot prvi pristop, saj je
izredno spodbuden za prodajalce, provizijo pa neposredno vežemo na obseg prodaje ali na
dobiček. Pri tem načinu je težko pripraviti prodajalce, da bi opravljali dela, za katera se ne
plačuje provizija, na primer zbiranje informacij, dograjevanje datoteke kupcev, analize...)
prodajalci v želji po zaslužku, kupcu pogosto obljubljajo več, kot je v ponudbi, le da bi
dobili naročilo.
Plačevanje s provizijo je zlasti primerno:
• kadar je potrebna močna spodbuda, da dosežemo prodajo,
• če je zelo malo dodatnih opravil, ki ne predstavljajo prodaje v ožjem smislu,
• če je podjetje finančno šibko in mora vezati svoj način nagrajevanja neposredno na
prodajo ali dobiček,
• če podjetje ni sposobno nadzirati dela prodajalcev.
c. kombinacija stalne plače in odstotka provizije je pravzaprav najboljša rešitev ob
upoštevanju specifičnosti posameznega podjetja.
K nagrajevanju prodajnega osebja spadajo tudi nadomestila za potne stroške in posebne
ugodnosti, kot je plačan dopust, bolniška, nadomestila v primeru nesreče, zavarovanje, kar
zagotavlja varnost in zadovoljstvo pri delu. Podjetje mora poleg vsega skrbeti tudi za
izobraževanje svojega osebja, saj bo le na ta način njihova prodaja učinkovita. Danes si ne
moremo privoščiti, da bi sprejemali nepripravljene in nesposobne prodajalce. Kupci so vse
bolj zahtevni, pričakujejo, da bodo prodajalci vedeli vse o izdelku, da vedno poznajo
odgovore na njihova vprašanja. Vse to pa zahteva večjo naložbo v usposabljanje.
Prodajalci morajo poznati svoje podjetje in se z njim istovetiti, morajo poznati svoje izdelke,
značilnosti odjemalcev in konkurentov. Znati morajo pripraviti učinkovite prodajne
predstavitve in dobro morajo vedeti, kakšni so postopki in odgovornosti posameznega
prodajalca.
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Primer dobrega prodajalca ali delovanje po sistemu “plus – minus krog!”
V boljšo restavracijo pride gost. V restavraciji je bil že večkrat. Natakarju naroči kaj želi
jesti in mu namigne, da se mu mudi. Po nekaj munutah postane živčen in pobara natakarja:
“Oprostite, običajno ste pri vas zelo točni in dosledni, zato tudi tako pogosto prihajam k
vam. Ne vem, ali gre danes res vse tako počasneje, ali pa imam le tak občutek, ker mi danes
pride vsaka minuta prav,...“
Natakar (lastnik restavracije) mu dogovori: „Ne, ne imate popolnoma prav. Uvajamo novo
peč, zato imamo nekajminutno zamudo. Resnično se opravičujem za vse nevšečnosti...
Poglejte, takole se bova dogovorila: v celoti bomo upoštevali vaše naročilo, potem pa nam
dovoljite, da namesto vas poravnamo račun. Želimo vam dober tek in upamo, da boste še
pravočasni – mi se bomo potrudili, da dobite naročilo čim prej; pravzaprav grem sedaj kar
sam v kuhinjo ukrepati. Upam, da ta spodrsljaj ne bo vplival na vaše obiske vnaprej.
Resnično smo vas vedno zelo veseli! Kar pa se današnjega računa tiče, smo dogovorjeni!
Ali je bil gost v tem primeru zadovoljen? Brezplačno kosilo kot nadomestilo, ker je nastala
nepričakovana zamuda, ob tem pa še iskreno opravičilo in izkazano priznanje? Verjetno je
malo ljudi, ki bi odšli iz restavracije jezni - vsem nevšečnostim navkljub (ki niti niso bile
tako zelo velike in se navsezadnje lahko zgodijo vsakomur).
Še več - ta oseba bo verjetno tudi svojim prijateljem povedala o dogodku. Ne o zamudi,
ampak o neobičajno prijaznem vedenju osebja! Mimogrede — ste že kdaj doživeli kaj takega
ali podobnega? Najbrž ne, bilo pa bi zelo prijetno! Kdor bi se spomnil take geste, ga ne bi
pozabili zlepa! Zelo podobno razmišljajo tudi naši kupci ...
Poglejmo v ozadje te situacije. Natakar je deloval po sistemu plus-minus-krog. Ko zagledaš
stranko najprej opazi, kakšne volje je. Je mogoče slabe volje? Morda nadpovprečno
zadovoljna? Nekaj povprečnega? Zamisli si, da imajo vsi, ki so slabe volje, na čelu znak
minus. Tisti povprečni, znak krog, zadovoljni pa znak plus. Tvoja naloga je enostavna: uporabi vse svoje veščine in razpoložljive zmogljivosti, da poskrbiš, da sogovornik odide s
plusom! Torej vsak, ki bo odšel od nas, naj bo tako zadovoljen, da bo komaj čakal, da se
vnovič vrne nazaj — ne glede, kako nesrečen ali nezadovoljen je bil, ko je vstopil. Premisli,
kaj lahko narediš, potem pa ukrepaj na najboljši način. V tem primeru je natakar ocenil, da
je gost tako dragocen, da se vanj splača investirati strošek celotnega kosila.
Ali bi imeli na koncu drugačno mnenje o dogodku, če bi nas le na hitrico postregli in nas
pustili zapostavljene in manj vredne od tujcev? Seveda. Pa še nekaj — dejanski strošek
restavracije, v našem primeru, ki ga je plačal natakar (lastnik), so minimalni — morda manj
kot 5 evrov. Dobički, če gledamo dolgoročno, pa izjemni!
Ali se splača vložiti nekaj evrov, da na osnovi tega dobimo morda celo tisočkrat več?! Ni
boljše naložbe na tem svetu, kot je negovanje rednega kupca.
Zato je smiselno uporabljajti ta sistem ves čas poslovanja in do vsake stranke! Še kako
pomembno je, če nas okolica prepozna po negovanju svojih strank!

8.4.2

Prepričevanje kupcev

Prepričevanje kupcev ni nikoli enkraten dogodek, ampak proces. Podobno kot pri topljenju
ledu tudi pri topljenju kupčevega nezanimanja, nezaupanja in predsodkov potrebujemo čas.
Daljši proces prepričevanja se nam lahko zelo bogato obrestuje. Tako pridobljeni kupci nas
bolje spoznajo in nam bolj zaupajo, kot so nam ob prvem stiku z nami. Prepričevanje kupcev
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v nakup izdelka je zlasti koristno v fazi rasti, ker je trženjska aktivnost podjetja v tej fazi še
vedno močna in usmerjena k čim večji prodaji.
Pri prepričevanju je ključno:
• zaupanje vase.
• zaupanje v izdelke, ki jih tržimo − in v vsa podjetja, ki so vključena v prodajo, ter tudi
v način trženja oz. vse, kar ima povezavo s prodajo.
• zaupanje v korist, ki jo bo dobil kupec, ko se bo odločil za naš izdelek.
Človek, ki nima občutka, da je prava oseba za prodajo, ki
lahko določen izdelek ponuja, enostavno ne bo tega počel
samozavestno. Ves čas bo imel v glavi dvom, ki ga bo
razjedal: "Kaj pa, če nisem dovolj dober? Kaj pa, če se
bom osmešil pred kupcem? Kaj, če bo kupec vedel več od
mene? Kaj pa, če se ne bom znal pogovarjati ali bom imel
tremo? Kaj pa, če me vprašajo kaj takega, na kar ne bom
znal odgovoriti?"
Kupca je smiselno prepričati s kakovostjo naših
proizvodov in storitev in z zgodbami uspeha in deljenju
pozitivnih izkušenj kupcev. Dobri primeri za to so izjave
kupcev v reklamah za hujšanje, pogosto se v tovrstnih
reklamah pojavijo tudi znane osebe.

Ste vedeli…?
Vse, o čemer razmišljamo, postaja v naših glavah čedalje večje. Tako lahko neznaten dvom,
ki mu pripisujemo zelo velik pomen, sčasoma preraste v dejstvo. Tak človek ne more biti
zelo uspešen; če nič drugega, velik del svoje energije usmerja drugam, kot je treba;
namesto da bi se poglobil v kupca in v izdelke, razglablja o strahovih in dvomih.
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Tabela 17: Povzetek 9. poglavja
OSEBNOST KUPCA

VRSTE KUPCEV
VEDENJE KUPCEV V
PROCESU
NAKUPNEGA
ODLOČANJA
VLOGA CENE PRI
NAKUPNEM
ODLOČANJU

ZNAČILNOSTI
PRODAJALCA
OCENJEVANJE
PRODAJALCA

NAGRAJEVANJE
PRODAJALCA

PREPRIČEVANJE
KUPCEV

Je skupek vseh lastnosti, ki so pri posamezniku sestavljene in združene. Na
osebnost vplivajo dejavniki dednosti, okolja in samoaktivnosti, pa tudi
elementi: osebnostni tipi, značaj, temperament, sposobnosti, interesi in
stališča.
4 tipi: sodelavci, vodje, misleci in usklajevalci.
Proces nakupnega odločanja: zaznava potrebe, odločitev o obsegu
prednakupne dejavnosti, opredelitev nakupnih možnosti, nakupna
odločitev, ponakupno počutje. na proces vplivajo dejavniki: okoliščine
nakupa, informacije o nakupu, dejavniki okolja in psihološki dejavniki.
absolutni cenovni meji (koliko mora izdelek najmanj stati in koliko sme
največ stati – t.i. absolutni meji cen), pravična cena (kupec se
vsakodnevno sooča s cenami, tako dobi predstavo o vrednostih izdelka,
njegov spomin zabeleži cene kot upravičene – pravične), psihološki vidiki
prodajne cene (»dokazovalni« učinki, kjer cena izdelka simbolizira položaj
njegovega lastnika ali učinki cene, ki je tik pod neko zaokroženo ceno –
9,99).
Značilnosti dobrega prodajalca: Urejena zunanjost, uglajenost, lastnosti:
prijaznost, ustrežljivost, taktnost, odločnost,…, sposobnost, znanje in
strokovnost.
Kvantitativna merila: število opravljenih obiskov, neposredni izdatki v
zvezi s prodajo na terenu, neprodajne aktivnosti. Kvalitativna merila:
poznavanje izdelkov, konkurentov, razporejanje lastnega časa, odnosi s
kupci, zunanji izgled, urejenost prodajalca, osebnostne značilnosti.
Stalna plača, zagotavlja prodajalcu varnost in stabilnost dohodka. Stalen
odstotek provizije, je izredno spodbuden za prodajalce, provizijo pa
neposredno vežemo na obseg prodaje ali na dobiček. Kombinacija stalne
plače in odstotka provizije je najboljša rešitev.
Daljši proces prepričevanja se nam lahko zelo bogato obrestuje, koristno je
v fazi rasti, ker smo usmerjeni k čim večji prodaji. Pri prepričevanju je
ključno: zaupanje vase, zaupanje v izdelke, ki jih tržimo in zaupanje v korist, ki
jo bo dobil kupec, ko se bo odločil za naš izdelek.

Vprašanja za ponavljanje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zakaj moramo različne skupine kupcev obravnavati ločeno?
Od česa je odvisen proces nakupnega odločanja? Kateri dejavniki vplivajo nanj?
Kako lahko prodajalcu pomaga poznavanje kupčevega ponakupnega počutja?
Katere vrste kupcev poznate in katere značilnosti opredeljujejo posamezne vrste?
Kaj je osebnost? Kateri elementi vplivajo nanjo? Katere osebnostne tipe poznate?
Kako se pri nakupu izraža temperament kupca?
Razložite kakšen pristop bi ubrali pri svetovanju nakupa računalnika kupcu
mislecu, sodelavcu, vodji in usklajevalcu.
8. Kaj so sposobnosti? Katere sposobnosti mora imeti dober prodajalec?
9. Razložite razliko med interesi in stališči.
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Priloga 1: Vaja 1 — dejavniki makro okolja
Ugotovite zaradi katerih dejavnikov makro okolja je Fructalov sok v Srbiji doživel
neuspeh.

Fructalove borovnice prepovedali še v Republiki srbski
V FRUCTALU PRIČAKUJEJO, DA BO ZARADI PREPOVEDI PRODAJE NEKTARJA
V SRBIJI IN ČRNI GORI POSREDOVALA SLOVENSKA DRŽAVA, ŠKODE ZARADI
IZPADA PRODAJE PA ŠE NE MOREJO OCENITI

Politična afera, zaradi katere je Srbija in Črna gora prepovedala uvoz in prodajo
"preveč" radioaktivnega Fructalovega borovničevega nektarja, se še ni polegla. Čeprav
različne meritve kažejo, da nektar ni sporen. Liter tega napitka namreč vsebuje nekaj
več kot 20 becquerelov radioaktivnega cezija, dovoljena meja v EU pa znaša 600
becquerelov. A v SČG so si pač postavili drugačna, veliko nižja merila in Fructalov sok razglasili za
zdravju škodljiv. Ker so se doslej omenjale le radioaktivne substance v Fructalovem borovničevem
nektarju, smo sklenili pristojne službe povprašati, koliko cezija so zaznale v sokovih ostalih
slovenskih ponudnikov borovničevih sadnih napitkov.
V Fructalu se na analizo črnogorskega inštituta za zdravje ne nameravajo pritožiti, pričakujejo pa
posredovanje Slovenije. Škoda zaradi izpada prodaje še ni ocenjena.
Srbski mediji: Fructal je žrtev protekcionizma.
Srbski mediji so v zadnjih dneh ugibali, da je Fructal tarča protekcionistične politike zaščite domačih
proizvajalcev. V Srbiji namreč poteka akcija Kupujmo domače, obnovimo Srbijo. V Fructalu tega
niso želeli komentirati.
O spremembi dobavitelja borovnic ne razmišljajo
"Rezultati analiz nizozemskega dobavitelja borovničevega koncentrata SVZ International, iz katerega
so narejeni tudi izdelki, analizirani v Srbiji in Črni gori, kažejo, da ta ustreza predpisom EU. Zato o
zamenjavi dobavitelja ne razmišljamo," so povedali v Fructalu. Tudi na rezultate analize
črnogorskega inštituta se ne nameravajo pritožiti, saj so, kot pravijo, verodostojni.
Pričakujejo posredovanje slovenske države
Kdaj bodo na srbskem in črnogorskem trgu spet začeli prodajati borovničev nektar, ne morejo
predvideti. Povedali pa so, da ga po odpravi prepovedi prodaje, če bo do nje prišlo, ne nameravajo
umakniti s trga. Sodelovanja doslej ni odpovedal še noben srbski partner. Prav tako še niso ocenili
izgube, saj je po njihovem za to še prezgodaj, delež prodaje borovničevega nektarja v Srbiji in Črni
gori pa v primerjavi z drugimi izdelki ni velik. "V Fructalu pričakujemo, da bo tudi slovenska država
dejavno pristopila k reševanju položaja, v katerem smo se znašli," so še povedali
(http://www.finance.si/84033/Fructalove-borovnice-prepovedali-%B9e-v-Republiki-srbski, 12. 3.
2009).

Priloga 2: Vaja 2 — strateško načrtovanje organizacije Intersportovih prodajaln
Preučite tržno strategijo navzkrižne prodaje in odgovorite na spodnja vprašanja.

V Intersportu poudarek na navzkrižni prodaji
NOVA TRŽENJSKA STRATEGIJA ŠVICARSKEGA ŠPORTNEGA TRGOVCA JE ZORELA POLTRETJE LETO

Globalni športni trgovec Intersport iz švicarskega Berna, ki deluje prek franšiznega sistema - v
Sloveniji je imetnik njegove franšize že desetletje Mercator [MELR 178,90—
—2,18%]-, kljub dobrim
poslovnim rezultatom uvaja novo trženjsko strategijo. Vrednost prodaje Intersporta, ki deluje v 36
državah in ima v svojem franšiznem sistemu več kot pet tisoč prodajnih mest, je bila lani blizu devet
milijard evrov, v prvi tretjini leta 2009 pa je zrasla za 6,5 odstotka. Dobro posluje tudi slovenski
Intersport, ki načrtuje letos v Sloveniji ustvariti 40 milijonov evrov prihodkov, doslej pa jih je
povečal za 16 odstotkov.

Razlogi za rast prodaje
Glavni direktor družbe Intersport International Corporation (IIC) Franz Julen, ki je prejšnji teden
v Ljubljani menedžerjem predstavil novo trženjsko strategijo podjetja, med razlogi za rast prodaje
našteva lepo vreme, gibanja, povezana s skrbjo za zdravje in mladostni videz - zadnji je v ospredju
predvsem med starejšimi kupci, pa tudi trenutne gospodarske razmere. Zaradi teh so ljudje pod
večjim stresom, ki ga sproščajo tudi s športnimi aktivnostmi. Zaradi krize odlagajo večje izdatke, kot
so nakup trajnih dobrih ali daljša potovanja, v prostem času, ki jim ostane, pa želijo aktivno uživati in
se sprostiti. Med drugim tudi s športnimi aktivnostmi, zlasti takšnimi, ki potekajo na prostem, razlaga
sogovornik. Ob naštetih zunanjih dejavnikih v Intersportu rast prodaje pripisujejo tudi svojim
aktivnostim na prodajnem mestu, od skrbi za široko ponudbo izdelkov, veščih prodajalcev,
znamčenja do različnih oblik trženjskega komuniciranja, med katerimi prevladujejo pokroviteljstva.
Vpogled v porabnike
Čeprav so poslovni rezultati podjetja dobri, pa to ni dovolj, če želimo rasti tudi v prihodnje, pravi
Julen. Zato so se lotili obsežne trženjske raziskave, v katero so vključili pet tisoč ljudi s sedmih trgov.
Na podlagi spoznanj iz raziskave in boljšega vpogleda v porabnike, ki bodo v prihodnje bolj kot
dosežke pri športnih aktivnostih cenili zabavo, druženje in užitek, so zasnovali novo trženjsko
strategijo podjetja. To Julen od začetka septembra predstavlja po posameznih trgih. Po njegovih
besedah naj bi njihovi partnerji novo strategijo v celoti prevzeli v treh letih, večina pa jo bo začela
izvajati v drugi polovici prihodnjega leta. Novo trženjsko strategijo bodo podprli tudi z obsežno
oglaševalsko kampanjo, ki so jo pripravili v danski agenciji Kunde . Oblikovali so tudi nov slogan
"Sport to the people" oziroma Šport ljudem. Vse s ciljem znamko pomladiti in jo narediti bolj
moderno.
Novi format trgovin
Osrednji element nove trženjske strategije Intersporta, ki so jo pripravljali dve leti in pol, je nov
format trgovin. Te bodo po novem zasnovane tako, da bodo prodajalcem omogočale oziroma olajšale
navzkrižno prodajo. Namesto sedanje ureditve, ko so športni copati v enem delu, oprema in rekviziti
v drugem, oblačila pa v tretjem, bodo po novem na posameznih točkah v trgovini združeni vsi izdelki
-obutev, oblačila in dodatna oprema -, povezani s posamezno vrsto športa. Na primer s tekom,
kolesarstvom, smučanjem, tenisom in podobno.
"Prodajalci bodo lahko kupcu ob nakupu športne opreme tako laže priporočili in utemeljili še nakup
dodatnih izdelkov, povezanih s tem športom. S tem jim bomo olajšali možnost za navzkrižno prodajo
oziroma jo spodbudili," nov koncept Intersportovih trgovin razlaga Franc Julen. Pravi, da so tako
zasnovo trgovine v praksi že preizkusili. Kupci na Švedskem so novost dobro sprejeli, saj se je

vrednost nakupne košarice povišala. Za koliko, sogovornik sicer ni želel razkriti, dejal je le, da je
številka dvomestna.
Izdatki za trženje
Na vprašanje, koliko na leto Intersport vloži v trženje, sogovornik ni želel odgovoriti. Povedal je le,
da podjetjem, ki so vključena v njihov franšizni sistem, priporočajo, da za trženje na leto namenijo
med dvema in štirimi odstotki prihodkov. Med trženjskimi orodji, ki jih uporabljajo v Intersportu, so
na prvih mestih gradnja in utrjevanje krovne blagovne znamke, pokroviteljstva in oglaševanje.
Ozadje: Do leta 2012 sto prodajaln v regiji
V Sloveniji Intersport posluje že deset let. Švicarska družba je franšizno pogodbo z Mercatorjem
podpisala leta 1999, in kot pravi glavni direktor podjetja Franz Julen, je bila to ena njegovih
najboljših odločitev, kar jih je sprejel v svoji karieri. Mercator ima licence za Intersport tudi za
države nekdanje Jugoslavije, kjer bo letos skupaj ustvaril 40 milijonov evrov prihodkov, prav
toliko kot v Sloveniji. Še letos namerava trgovino Intersport odpreti tudi v Albaniji, natančneje v
Tirani. Kot je povedal izvršni direktor za Intersport v Mercatorju Pavle Pirc, bodo do leta 2012
imeli v regiji sto prodajaln. Trenutno jih imajo 77, od tega 30 v Sloveniji.

Vprašanja:
1.

Kaj menite o tržni strategiji navzkrižne prodaje? Ali je to dober način
dostopanja do kupcev in zadovoljevanja njihovih potreb?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Ali je to dober način pospeševanja prodaje? Zakaj. Kakšni bi bili
morebitni negativni učinki?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3. Mislite, da pri tem načinu prodaje ni nikakršnih razlik pri kupcih iz Švice/
Slovenije/ Balkana?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Priloga 3: Vaja 3 — primer razvijanja novega izdelka
Analizirajte primer razvijanja novega izdelka Che Guarana, podjetja Medex in njegovo
uvajanje na trg. Odgovorite na vprašanja.

RAZVOJ NOVEGA ENERGIJSKEGA NAPITKA: CHE GUARANA
V tržni niši odkrili novo nišo
Podjetje Medex je predstavilo svojo novo blagovno znamko Che Guarana, s katero vstopa v novo
tržno nišo energijskih napitkov. Do leta 2011 nameravajo z njo osvojiti desetino trga. V primerjavi z
drugimi energijskimi napitki na trgu je njihov narejen iz povsem naravnih surovin: iz brazilske
gvarane, ki vsebuje kofein, acerole, ki je vir naravnega vitamina C, in aronije, bogatega vira
antioksidantov.

Kot je povedala direktorica trženja v Medexu Jana Alič Južina, so v raziskavi ugotovili, da
porabniki, ki ne uživajo energijskih napitkov (takšnih je približno 35 odstotkov), kot glavna razloga
navajajo "ker niso zdravi" in "ker imajo slab okus". "Slabosti konkurence smo na podlagi
ugotovljenega potenciala med porabniki spremenili v tržno priložnost, v novo tržno nišo in nastal je
naraven in učinkovit energijski napitek. Poleg okusa, ki je zaradi gvarane specifičen in prvinski,
preseneti tudi velikost izdelka. Ta je namreč tako majhen, da ga lahko spravimo v vsak najmanjši
moški žep ali žensko torbico," konkurenčne prednosti Che Guarane opisuje sogovornica.
Za razvoj leto dni
Ideja za naravni energijski napitek, ki so ga razvili v svoji registrirani raziskovalni enoti razvojnega
oddelka, se je v Medexu porodila ob neposrednem opazovanju trga. Podoben izdelek so namreč
opazili na enem izmed evropskih trgov. Pri razvoju izdelka, ki je trajal približno leto dni, je sodeloval
projektni tim sedmih ljudi z različnih področij: razvoja, trženja, prodaje, nabave in proizvodnje.
Razvojni oddelek je v procesu razvoja izdelka pripravljal različne vzorce, ki so jih preizkušali v
okviru podjetja, v testiranje okusa in učinkovitosti napitka pa vključili tudi družinske člane
Medexovih sodelavcev in člane kolesarske ekipe Polet, ki jo vodi direktor maratona Franja Gorazd
Penko. "Naše izhodišče je bilo, da glede na izvor gvarane kot osnovne sestavine ohranimo duh
Brazilije. Tako je bil na koncu najbolj všečen vzorec z dodano acerolo in aronijo," je povedala
sogovornica. Dodala je, da je najbolj kritična točka uspešne uvedbe novega izdelka na trg prav v
njegovem prvinskem okusu, ki je zaradi naravnih sestavin in dodanega trsnega sladkorja nekoliko
nenavaden in se ga morajo porabniki navaditi.
Vzporedni trženjski proces

Hkrati z razvojem izdelka, preizkušanjem najustreznejšega okusa in učinkov delovanja je tekel
klasični trženjski proces. "Ta je obsegal analizo trga, konkurence in porabnikov. Izsledke analize
velikosti trga energijskih napitkov, prednosti in slabosti tekmecev ter raziskave porabnikov o uporabi
energijskih napitkov smo združili v analizi SWOT in ugotovili, da je podlaga za uspešno nadaljevanje
projekta dovolj trdna. Zatem smo oblikovali še trženjske cilje in strategije za vsak element trženjskega
spleta posebej," je povedala direktorica trženja.
Medex namerava z blagovno znamko Che Guarana v začetni fazi osvojiti sedem odstotkov trga
energijskih napitkov, do leta 2011 pa naj bi se ta delež povzpel na deset odstotkov. Prihodnje leto
nameravajo z novo blagovno znamko vstopiti tudi na tuje trge, kar pa bo odvisno zlasti od uspešnosti
projekta na domačem trgu. V podjetju načrtujejo, da bodo v treh letih z novo blagovno znamko
ustvarili najmanj 15 odstotkov skupnih prihodkov. Ti so lani znašali nekaj več kot 9,2 milijona evrov.
Ciljna skupina
Ciljna skupina za Che Guarano so po besedah sogovornice tisti porabniki energijskih napitkov v
starostni skupini od 20 do 50 let, ki so zaradi ozaveščenosti o pomembnosti naravnih sestavin za
zdravje tak izdelek na trgu pogrešali. "Pa tudi takšni, ki živijo aktivno in polno življenje, so vedno v
gibanju, so odločni, tvegajo, a so hkrati odgovorni, ki skrbijo za zdravje in jim ni čisto vseeno, kaj
dajo v usta. Ocenjujemo, da bomo pridobili del porabnikov, ki uporabljajo energijske napitke, in nove
porabnike, ki prej energijskih napitkov zaradi umetnih sestavin in okusa niso uživali. Pomembna
ciljna skupina so tudi športniki. Učinek zaradi delovanja kofeina iz gvarane je namreč ugodnejši od
kofeina iz kave, ker se počasneje sprošča v kri in deluje dlje, tudi do šest ur. Prav tako manj
obremenjuje želodec kot običajni kofein iz kave. Potem so tu še poslovneži in študenti, ki potrebujejo
dodatno energijo ob večjih poslovnih in študijskih naporih," je naštela sogovornica.
Na natečaju tri agencije
Za oblikovanje blagovne znamke in kreativnih rešitev za komunikacijsko podporo nove blagovne
znamke so v Medexu pripravili natečaj, na katerega so povabili tri oglaševalske
agencije. Te so imele za nalogo pripraviti predlog imena in ideje blagovne znamke, pozicijski slogan,
definirati njeno osebnost in tržno komunikacijsko strategijo. "Po predstavitvi vseh treh predlogov smo
izbrali agencijo Publicis, ki je odlično domislila vse pomembne elemente in naše ključne
konkurenčne prednosti vpletla v ime blagovne znamke Che Guarana in izbrala pozicijski slogan
znamke - power to the people -, ki sporoča temeljni funkcionalni namen izdelka, in hkrati z
asociacijo na revolucionarja Che Guevaro nakazala na drugačnost in revolucionarnost izdelka na
trgu," je izbor agencije Publicis utemeljila sogovornica.
Oglaševanje in sponzorstva
Glavna komunikacijska orodja, s katerimi bodo v Medexu podprli uvedbo znamke na trg, so tiskani
in elektronski mediji, internet ter aktivnosti na prodajnih mestih in sponzorstva športnih
dogodkov. Ker so pomembna ciljna skupina nove Medexove blagovne znamke prav športniki, na
množičnih športnih prireditvah udeležencem delijo vzorce izdelka.
Koliko so v podjetju vložili razvoj novega izdelka in koliko sredstev bodo namenili za
komunikacijsko podporo uvedbe nove blagovne znamke na trg, Jana Alič Južina ni razkrila. Povedala
pa je, da bo vložek v medije prvo leto pomenil 30 odstotkov prihodkov od prodaje nove znamke, z
večanjem obsega prodaje pa se bo zmanjševal. (http://www.finance.si/250170/V-tr%BEni-ni%B9iodkrili-novo-ni%B9o, 23. 6. 2009)

Vprašanja
1. Analizirajte katere so konkurenčne prednosti izdelka in katere so morebitne slabosti pri
uvajanju na trg?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. Zakaj sklepate, da bo izdelek Che Guarana tržna uspešnica?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. Predstavljajte si, da ste direktor podjetja Medex.
a) Na kakšne načine bi si omislili vstop na tuje trge?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
b) Na kakšne načine bi povečali tržni delež na domačem trgu?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________

Priloga 4: Primer oblikovanja cen
V primeru trgovinskega poslovnega sistema Emporium lahko govorimo kot o monopolistu, glede na
njegovo velikost, strukturo in široko ponudbo, s katero pokriva celotni slovenski trg. Trgovinski
poslovni sistem Emporium je generalni uvoznik določenih blagovnih znamk s katerimi oskrbuje tudi
druge trgovinske poslovne sisteme. Pri tem pa ima možnost postavitve najnižje prodajne cene, kar
neposredno vpliva na konkurente. Prav tako s svojo inovativnostjo, širokim asortimentom in količino
trži večji dobiček od normalnega. Iz teh razlogov trgovinski poslovni sistem Emporium ni prisiljen
oblikovati prodajnih cen glede na konkurenco niti ne glede na ponudbo in povpraševanje, temveč jo
lahko oblikuje glede na nastale stroške.
V poslovnem sistemu Emporium se največkrat uporablja metoda kalkulacije z dodatki posrednih
stroškov. Za to metodo je značilno, da se neposrednim stroškom, ki so bili zbrani za vsako storitev, ali
tudi skupino storitev in katera je bila definirana kot stroškovni nosilec, dodaja ustrezen delež posrednih
stroškov. Za dodajanje posrednih stroškov poznamo različne načine in merila. Posredne stroške lahko
dodajamo z izbiro enega ključa ali več ključev. Prav tako lahko dodajamo posredne stroške
neposrednim stroškom po:
•
njihovih vrstah,
•
stroškovnih mestih, kjer so nastali
•
kombinirano po vrstah stroškov in stroškovnih mestih.
Izbor metode dodajanja posrednih stroškov se lahko v poslovnem sistemu izvede glede na oceno in
odvisnost med posameznimi poslovnimi učinki in posamezno vrsto stroškov.
Vrsta izdelka
Blago A
Blago B
skupaj

KOL

NV

PS

SS

LC

M

PC

4
2
6

51,57
27,03
78,60

27,83
14,59
42,42

79,40
41,62
121,02

19,85
20,81

26,80
28,09

46,65
48,90

Legenda:
• KOL - Količina (KOS)
• NV - Nabavna vrednost (EUR)
• PS - Posredni stroški = NV * Koeficient dodatka PS (EUR)
• SS - Skupni stroški = NV + PS (EUR)
• LC - Lastna cena = SS / KOL (EUR)
• M - Marža = PC – LC (EUR)
• PC - Prodajna cena na enoto
•
Skupni posredni stroški
Koeficient dodatka posrednih stroškov =
Nabavna vrednost blaga
Pri oblikovanju prodajnih cen poslovni sistem Emporium uporablja metodo marže. Za izračun
prodajne cene se je trgovinski poslovni sistem na podlagi kalkulacije odločil za koeficient marže v
vrednosti 2,35. Prodajna cena = LC *Koef. M = LC * 2,35 (Šviga, 2008)

Vprašanja

1. Zakaj menite, da se trgovsko podjetje Emporium lahko obnaša kot
monopolist?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
2. Kaj mislite, da bi se zgodilo v zgornji kalkulaciji prodajne cene ob vstopu
novega konkurenta?
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________

Priloga 5: Vaja 5 — primera trženja podjetja Coca-Cola
Preberite naslednja primera in ugotovite o katerih vrstah komunikacijskega spleta
govorimo. Odgovorite na vprašanja.

Primer 1: Coca Cola pošilja blogerje na svetovno turnejo
Coca Cola je v družbenih medijih lansirala novo pobudo. Tri blogerje bo poslala na enoletno turnejo
po več kot 200 državah. Njihova naloga bo, da odkrijejo kaj ljudi osrečuje. Projekt je zastavljen kot del
njihove kampanje »Open Happiness«. Potovanje okoli sveta, poimenovano Expedition 206, je
ambiciozno zastavljeno, saj se bodo v vsaki od 206 držav, kjer je Coca Cola naprodaj, zadržali le dan
ali dva.

Trije ljudje, ki bodo izbrani s pomočjo spletnega glasovanja, bodo potovali celo leto. Srečali se bodo z
lokalci, na spletni strani Expedition206 delili zgodbice in se udeležili dogodkov kot so npr. zimske
olimpijske igre v Vancouvru. Potovanje se bo pričelo 1. januarja v Madridu. V prvem mesecu bodo
blogerji potovali v 17 držav, vključujoč Venezuelo, Brazilijo, Bolivijo in Panamo. Turneja se bo
zaključila 31. decembra, na sedežu Coca Cole v Atlanti.
Popotniki bodo večinoma prepuščeni sami sebi, povezani pa bodo z lokalnimi predstavniki Coca Cole,
ki bodo zanje v nekaterih državah tudi pripravili poseben program. Pri njihovi pustolovščini bodo
lahko sodelovali tudi potrošniki; s predlogi kaj naj ekipa treh blogerjev počne v teh državah in kaj naj
obiščejo. Pri Coca Coli si želijo predvsem zgodb, katerih del je Coca Cola, in ki vključujejo lastnosti,
ki jih poseduje pijača – optimizem in veselje.
Celotna kampanja »Open Happiness« je usmerjena na brezalkoholne pijače, z njo pa želijo pritegniti
potrošnike, ki bi radi potrošili manj denarja. Tako z oglasi prikazujejo ljudi, ki uživajo v preprostih
radostih, vključujoč Coca Colo. (http://www.marketingmagazin.si/mm/novice/coca-cola-posiljablogerje-na-svetovno-turnejo/, 3. 11. 2009)

Vprašanja
1. Kateri način komunikacijskega spleta je uporabljen v zgoraj navedenem
odlomku? __________________________________________________
2. Kaj skuša doseči podjetje Coca Cola z nagrajevanjem svojih blogerjev?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. Kaj se lahko iz primera naučimo? _________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Primer 2: MTN-DEW — Coca-Cola: ob nakupu konkurenčne pijače vam
podarimo eno našo
Družba Coca-Cola se je odločila za nenavadno potezo pospeševanja
prodaje svoje brezalkoholne pijače Vault. Ameriške kupce namreč
nagovarja, da bodo ob nakupu Vaultu konkurenčne pijače Mtn Dew,
ki jo proizvaja njen večni konkurent Pepsi, brezplačno prejeli še
plastenko pijače Vault. Agresivna promocijska akcija “Don't Dew it”
(ki se izgovori kot “Don't do it” oziroma “Ne naredi tega”) poskuša
zagrizene privržence pijače Mtn Dew pripraviti do tega, da preizkusijo
Vault. Vault ima na ameriškem trgu brezalkoholnih pijač z okusom
citrusov le 4-odstotni delež, Mtn Dew pa kar 80-odstotnega.
V Coca-Coli verjamejo, da lahko kupce spreobrnejo, in sicer zgolj s
tem, da poizkusijo Vault, ki je, kot trdijo, boljša od Mtn Dewa.
Marketinški strokovnjaki ocenjujejo, da bo Coca-Cola preko
vnovčenja kuponov, ki jih kupci prejmejo ob nakupu Mtn Dewa, podelila na milijone plastenk Vaulta.
Poteza se jim sicer zdi nenavadna, a zelo prebrisana, še posebej v obdobju recesije, ko potrošnikom
veliko pomeni, da nekaj dobijo zastonj. (http://www.marketingmagazin.si/novice/coca-cola-obnakupu-konkurencne-pijace-vam-podarim/, 15.4.2009)

Vprašanja
1. Kateri način komunikacijskega spleta je uporabljen v zgoraj navedenem
odlomku? __________________________________________________
2. Kaj skuša doseči podjetje Coca-Cola z zastonj ponudbo svoje nove pijače?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
______________________________________________________________
3. Zakaj mislite, da Pepsi, ob nakupu svojega izdelka podarja še
konkurenčnega?_________________________________________________
______________________________________________________________
4. Kaj se lahko iz primera naučimo? ___________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_________________________________________________________

Priloga 6: Vaja 6 — primeri tržnih raziskav znanih podjetij
Čeprav je tržno raziskovanje nujno, morate znati brati med vrsticami. Tržni raziskovalci pogosto
naredijo napako, da ne sporočijo javnosti določenih rezultatov, ker skušajo na vsak način zadovoljiti
stranko.
Leta 1997 je bila blagovna znamka Cacharel, last podjetja L'Oreal, v
zelo težavnem obdobju. Njeni zadnji uspešni izdelki, parfumi Lou
Lou in Anais Anais so segali dvajset let nazaj. Problem je bil v tem,
da blagovna znamka ni sledila tržnim smernicam. Niso prilagajali
izdelkov modnim smernicam in po mnenju strokovnjakov je bil to
glavni vzrok slabega poslovanja. V iskanju hitre in radikalne
spremembe so se odločili ustvariti nov parfum, kar pa naj bi zaradi
tehničnih postopkov, povezanih z raziskavo trga, zahtevalo vsaj tri
leta dela. Tega časa pa niso imeli. Zato so se odločili, da tvegajo in
zaobidejo tržne raziskave ter se zanesejo le na lastno intuicijo. Rečeno
- storjeno.
Novi parfum Noa jim je vzel le 18 mesecev dela. Kljub temu, da je bil rezultat impulzivnosti, je Noa
dosegel takojšnji uspeh in v letu 2000 je bil že pripravljen za vstop na azijski trg.



Pretirana širitev blagovne znamke lahko škoduje.
Ko postane čas tiran in podredite dokončanje izdelka časovnim terminom.

Uporabljati enako poimenovanje za več izdelkov, ne glede na to, ali imajo kaj skupnega ali ne, ima
svoje prednosti in slabosti. Nekateri menijo, da je to zelo nevarno početje, ker lahko oslabi podobo
blagovne znamke. Drugi pa spet menijo, da je to dobra rešitev, saj lahko prinese več dobička od imena,
ki ima naklonjenost javnosti. V vsakem primeru lahko širite blagovno znamko, a brez pretiranih iluzij.
Zavedati se morate, da se potrošnik ne zaleti v nakup novega izdelke samo zaradi znanega imena.
Japonsko podjetje Square je širitev blagovne znamke na druge izdelke veliko stala. Square se je na
podlagi uspeha video-igre Final Fantasy odločil, da bo produciral film z istim imenom in podobno
zgodbo kot v video-igri. Ideja se je dokaj hitro izkazala za popoln polom. Izguba je znašala približno
128,5 milijona evrov. Podjetje Square si je napako priznalo. Odločili pa so se, da se bodo v prihodnje
osredotočili le na izvirni izdelek, na videoigre, kar tudi znajo najboljše delati.
Čas je danes zlata vreden. Vsa podjetja so v nenehnem boju s časom. Ker se življenjski cikli izdelkov
krajšajo, postajajo roki zelo kratki. V takih okoliščinah se zelo hitro lahko zaletiš v napake, ki vplivajo
na slabo podobo produkta.

Od hitenja se je Microsoft lahko kar nekaj naučil.Microsoft je programsko različico Windows XP
(nekoliko pod pritiskom časa) plasiral na trg kot najboljši obstoječi računalniški sistem doslej. Toda
kmalu po lansiranju je bil deležen številnih kritik. Raziskava med več kot 4000 strokovnjaki je
pokazala, da njihova protipiratska tehnologija izdelka ni bila priljubljena pri več kot dveh tretjinah

anketiranih.
Microsoft ni mogel mimo kritik, tako se je moral najprej sprijazniti z napako in takoj pričeti delati na
tem, da se podobna situacija ne bi ponovila. V prihodnje pa bo moral veliko več časa posvetiti varnosti
svojih izdelkov in hitrejšemu odpravljanju njihovih napak. (Pahor, 2003, 62 – 64)

Vprašanja
1.

2.

Kdaj upoštevamo izsledke tržne raziskave in kdaj lastno intuicijo?
_________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Kaj se lahko naučimo iz vsakega od zgoraj navedenih primerov?
- L'Oreal :
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
- Square :
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
- Microsoft:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Priloga 7: Primer oblikovanja odprtih vprašanj
NAZIV
NESTRUKTURIRANO
VPRAŠANJE
BESEDNE
ASOCIACIJE

DOPOLNJEVANJE
ZGODBE
DOPOLNJEVANJE
SLIKE

OPIS
Vprašanje, na katero lahko vprašani
odgovori povsem poljubno
Navedenim besedam vprašani doda
prvo besedo, ki mu pride na misel

Podana je nedokončana zgodba, ki jo
vprašani dopolni
Predstavljena je slika dveh oseb, od
katerih ena izreka trditev. vprašani se
skuša vživeti v osebo in se odzvati.
PREIZKUS TEMATSKE Prikažemo sliko, vprašanega
ZAZNAVE
prosimo, da zapiše zgodbo.

PRIMER
»Kakšno je vaše mnenje o družbi
american airlines?«
»Katera beseda vam najprej pride na
misel, ko slišite…?«
letalska družba___________
potovanje___________
»Ko izbiram letalskega prevoznika, je
zame najpomembnejše____________«
»Letel sem z Americanom in opazil, da je
letalo zelo živih barv. To je v meni
vzbudilo naslednje misli.«
Npr. narišemo letalo.

Vir: Rakušček, 2007, 55

Priloga 8: Primer oblikovanja zaprtih vprašanj
NAZIV
DIHOTOMNO
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE Z
VEČ MOŽNIMI
ODGOVORI

OPIS
VPRAŠANJE
Z
DVEMA
MOŽNIMA ODGOVOROMA
VPRAŠANJE S TTREMI ALI
VEČ ODGOVORI

PRIMER
» STE PRI NAČRTOVANJU POTOVANJA
POKLICALI DRUŽBO AMERICAN?« □ DA □ NE
»S KOM POTUJETE NA TEM POLETU?«

LIKERTOVA
LESTVICA

IZJAVA,
S
KATERO
VPRAŠANI
IZRAZI
STOPNJO STRINJANJA/
NESTRINJANJA

»MAJHNE LETALSKE DRUŽBE OBIČAJNO
PONUJAJO BOLJŠE STORITVE KOT VELIKE.«

LESTVICA, KI POVEZUJE
DVE NASPROTNI BESEDI,
VPRAŠANI IZBERE TOČKO
STRINJANJA
LESTVICA,
S
KATERO
DOLOČIJO POMEMBNOST
DOLOČENE POSTAVKE

DRUŽBA AMERICAN AIRLINES JE:
VELIKA-----------------MAJHNA
IZKUŠENA------------NEIZKUŠENA
SODOBNA -----------ZASTARELA
»POSTREŽBA HRANE NA LETALU JE….«

OCENJEVALNA
LESTVICA

LESTVICA, S KATERO SE
DOLOČENI
POSTAVKI
PRIPIŠE
OCENA
MED
»SLABO« IN »ODLIČNO«

» HRANE NA LETALIH AMERICAN JE…«

LESTVICA
NAKUPNE
NAMERE

LESTVICA, S KATERO JE
OCENJENA
NAKUPNA
NAMERA VPRAŠANEGA

»ČE BI NA POLETIH OBSTAJALA MOŽNOST
UPORABE TELEFONA, BI TO IZKORISTIL…«

SEMANTIČNI
DIFERENCIAL

LESTVICA
POMEMBNOSTI
LASTNOSTI

SAM
Z ZAKONCEM
Z ZAKONCEM IN OTROCI
SAMO Z OTROKI
S SODELAVCI/ PRIJATELJI/ SORODNIKI
• V SKUPINI S POTOVALNO AGENCIJO
•
•
•
•
•

SPLOH SE NE STRINJAM
NE STRINJAM SE
NITI DA NITI NE
STRINJAM SE
• POVSEM SE STRINJAM
•
•
•
•

IZJEMNO POMEMBNA 1_____
ZELO POMEMBNA 2_____
POMEMBNA 3 _____
NE ZELO POMEMBNA 4 _____
• SPLOH NI POMEMBNA 5 _____
•
•
•
•

ODLIČNA
ZELO DOBRA
DOBRA
ZADOVOLJIVA
• SLABA
•
•
•
•

GOTOVO 1___
MORDA 2_____
NE VEM 3___
NAJBRŽ NE 4________
• GOTOVO NE 5____
•
•
•
•

Vir: Rakušček, 2007, 54

Priloga 9: Primer opazovalnega lista

LIST ZA OPAZOVANJE VOZNIKOV NA BENCINSKI ČRPALKI
Opazovalna postaja ________________________________________________________
Datum:
Ura: _________________
Vrsta vozila: ____________Model: ___________________________________ _
Približna starost voznika: ___________________
Vremenski pogoji:
toplo
hladno
Padavine: da ne
Tip kupljenega goriva:
__________ ničesar _________ navadni osvinčeni bencin _________ super osvinčeni bencin
__________ 95-oktanski neosvinčeni bencin ___________ 98-oktanski neosvinčeni bencin
__________ mešanica __________ diesel gorivo __________ kurilno olje
Cena goriva / 1 : ____________
Celotni stroški nabavljenega goriva: ____________________
Spol voznika: M Ž
nisem povsem prepričan(a)
Približna starost vozila: ____________
Število sopotnikov: ____________
Oblačilo voznika: dobro oblečen
vsakdanje
površno
Vozilo je:
čisto
umazano
Drugi nakupi:
___ ničesar ___ olje ___ voda ___baterije in akumulator ____drugo
(navedite) _____________________________________________________
Smer vožnje po postanku: __ sever __ jug __ vzhod __ zahod
Čas zaključka opazovanja: ______________
Podpis opazovalca: _______________________________________________
a) Analizirajte opazovalni list in poskušajte ugotoviti, kateri so bili raziskovalni cilji.
b) Katere vrste primarnih podatkov je raziskovalec zbral v omenjenem primeru?
(Iršič, 2002, 41)

Priloga 10: Vaja 7 — strategijah povečanja prodaje obstoječim kupcem
V spodnjem primeru razmislite o strategijah povečanja prodaje obstoječim kupcem in o tem
ali resnično poznate svoje kupce.
Kako povečati prodajo v času, ko se večina podjetij srečuje s padcem prodaje zaradi svetovne
gospodarske krize? Eden od načinov povečanja prodaje je, da za svoje izdelke poiščemo nove kupce.
Sliši se preprosto, vendar je finančno zelo zahtevno: poiskati jih moramo in prepričati v nakup. To ni
lahka naloga, zlasti ne v času, ko kupci »izkoriščajo rezerve« in se izogibajo novim nakupom. Podjetja
se iskanja novih kupcev običajno lotijo z oglaševanjem, kar pa veliko stane in ima v poplavi vseh
oglasov omejen doseg. Poleg oglaševanja obstaja še nekaj bolj ali manj uspešnih načinov pridobivanja
novih kupcev in nekaterim podjetjem to zadostuje.
Večina podjetij ima s pridobivanjem novih kupcev težave. Zakaj? Odgovor je preprost: nove kupce je
vedno težje najti, saj so tisti, ki so zelo dovzetni za vaša sporočila in izdelke, danes že vaši kupci.
Preostanejo torej tisti, ki so manj dovzetni za sporočila in ideje, ki jih prodajate. Naloga bo še toliko
težja, če ste vi ali vaši konkurenti v preteklosti že vlagali v oglaševanje, saj ste s tem v preteklosti
pridobili tudi manj dovzetne kupce. Na trgu so torej ostali samo še zelo slabo dovzetni in nedovzetni
kupci.
Obstoječim kupcem prodajte več
Drugi način povečanja prodaje je, da obstoječim kupcem prodamo več. Za to obstajata dva načina:
prepričajte svoje kupce, da bodo kupovali bolj pogosto, ali pa jih prepričajte, da bodo kupovali več. Ali
pa še bolje: oboje.
Dvajset odstotkov vaših kupcev je za isti izdelek pripravljeno plačati več. Seveda ne za enako različico
izdelka, pač pa za boljšo, bolj ekskluzivno različico. Tako na primer banke prodajajo zlate kreditne
kartice. Ponudijo jih samo najboljšim strankam in jih zaračunajo po štiri ali petkrat višji ceni. Seveda
morajo storitvi dodati še kakšno ekskluzivno vrednost, na primer 24-urnega osebnega bančnika, ki ga
kupci skoraj nikoli ne potrebujejo.

Obstaja še več načinov, kako kupca prepričati, da bo kupil za višjo vrednost. Eden od teh načinov se v
angleščini imenuje upselling: to je postopek, v katerem poskusite kupcu prodati dražji izdelek, kot pa
ga je nameraval kupiti. Ste kdaj kupovali nov avtomobil? Skoraj zagotovo ste kupili takšnega z boljšo
opremo, kot pa ste nameravali pred odhodom v avtosalon, kajne? Prodajalci avtomobilov so mojstri
upsellinga. Obstoječim kupcem lahko prodamo več tudi tako, da dvignemo njihovo frekvenco
nakupov. Poenostavljeno povedano: ni potrebno, da kupci kupijo več ali dražje, dovolj je že, da svoje
nakupe pri nas opravijo pogosteje. Podjetja že dolgo povečujejo frekvenco nakupov z bolj ali manj
poštenimi triki: zmanjšajo količino izdelka in obdržijo enako ceno, ali pa povečajo odprtino na
plastenki šampona, da bi ga kupci porabili več … Verjetno ni treba posebej poudarjati, da se tako
početje na dolgi rok ne izplača.

Kupcem lahko ponudimo tudi dodatne izdelke, predvsem tiste, ki jih potrebujejo. Prodajalec mi je
novembra prodal nov avtomobil z dokaj bogato opremo. Nekaj mesecev pozneje mi je prodal še strešni
nosilec za kolesa. In čez nekaj mesecev še nosilec za smuči.
Ali res poznate svoje kupce?
Za takšno povečanje prodaje je potreboval učinkovit informacijski sistem. Učinkovit pa ne pomeni
nujno tudi drag in tehnološko zahteven. Dovolj je bilo, da je prodajalec vedel, da sem pri njem kupil
avtomobil, da kolesarim in da smučam. Ključ za dodatno prodajo je poznavanje naših kupcev. Vsi
trdimo, da poznamo svoje kupce. Pa jih res? Prosim, ustavite se, razmislite in pri sebi opišite svoje
kupce. Kdo so vaši kupci, kaj radi počnejo, koliko zaslužijo, koliko so stari … Opišite jih, kot bi jih
opisali meni, ki vašega posla sploh ne poznam. Ste razmislili? Večina podjetnikov in menedžerjev na
takšen izziv odgovarja v smislu »naši kupci so stari med 30 in 40 let, imajo družino, otroke, soliden
zaslužek, soliden avto …« in tako naprej. Podjetniki večinoma niso opisali svojih kupcev, ampak
tipičnega kupca, kot ga vidijo sami. Velikokrat ta predstava o tipičnem kupcu ni podprta s konkretnimi
statističnimi podatki in zato je lahko precej napačna. Predvsem pa tipični kupec, pa četudi ga opišete še
tako pravilno, predstavlja zgolj največjo skupino vaših kupcev, še zdaleč pa ne vseh. Opisu tipičnega
kupca praviloma ne ustreza niti polovica vaših kupcev. Poznati svojega kupca pomeni, da poznate prav
vsakega izmed njih. Seveda ne osebno, ampak skozi podatke, ki jih vodite prav za vsakega kupca.
Danes, v času informacijskih tehnologij se skoraj vse poslovanje dogaja v računalnikih, ki pridno
beležijo »na tone« podatkov. V teh podatkih se skriva veliko informacij o vaših kupcih. Treba jih je
samo izkoristiti za poznavanje vašega kupca. Če na primer predvsem podjetjem in podjetnikom
prodajate orodje, imate natančne informacije o tem, kdaj je kateri vaš kupec X kupil orodje Y. Veste
tudi, kakšen potrošni material potrebuje za to orodje, v računalniku pa imate tudi podatke, iz katerih je
možno razbrati, kako pogosto kupec kupuje ta potrošni material, pa tudi, ali je kupil morda še kakšen
kos istega orodja, in če je, kako pogosto kupi naslednji kos tega orodja. In kar je najpomembnejše: ti
podatki so zelo zanesljivi, ker izvirajo iz realnega nakupnega obnašanja. Nakupno obnašanje kupcev je
zelo predvidljivo, in ko ga enkrat predvidite, ste samo še majhen korak od tega, da kupca prepričate, da
kupi več.
Kako s podatki o kupcih povečati prodajo?
Poiščite kupce, ki so v letu 2007 opravili pri vas vsaj en nakup, odtlej pa še nobenega. Pokličite jih ali
jim pošljite pismo in jim ponudite kakšno posebno ugodnost ali darilo ob nakupu. Ne pozabite jih
povprašati po razlogih, zakaj ne kupujejo več pri vas – morda delate kaj narobe. Poiščite kupce
izdelka, ki zahteva potrošni material, tega pa ne kupujejo pri vas. Poskusite jim prodati potrošni
material. Če na primer prodajate tiskalnike, poiščite med svojimi kupci tiste, ki pri vas ne kupujejo
kartuš. Morda jim ponudite popust, še pomembneje pa bo ugotoviti razlog, zakaj materiala ne kupujejo
pri vas. Poiščite kupce izdelkov, ki jim kmalu poteče življenjska doba, in jim poskusite prodati nov
izdelek istega tipa. Poiščite kupce, ki pri vas kupujejo samo občasno, sicer pa kupujejo pri konkurenci.
Ponudite jim ugodnosti pri večkratnem nakupu. Poiščite kupce, ki so za vaše izdelke pripravljeni
plačati več in zanje uvedite ekskluzivnejši, dražji izdelek (Dretar, 2009, str. 50–51).

Vprašanja
1. Argumentirajte kako bi po opisanem zgledu lahko v svojem podjetju prodali
več obstoječim kupcem.
___________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
3. Ali se res premalo posvečamo obstoječim kupcem? Kaj se iz primera lahko
naučimo?
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________
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