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UVOD 
 
V diplomski nalogi opisujem aktivnosti za uspešen vstop podjetja Droga Kolinska na trg 
Estonije, in sicer s svojim lastnim produktom oz. blagovno znamko Cockta. Namen 
diplomske naloge je potrditi ali zavreči tezo, da je vstop blagovne znamke Cockta na 
estonski trg smiseln. Cilj diplomske naloge je, glede na teoretične koncepte 
internacionalizacije in na analizo podatkov  o poslovanju Droge Kolinske, kot tudi na 
analizo estonskega trga, določiti, kakšna oblika internacionalizacije podjetja Droga 
Kolinska na estonski trg bi bila primerna, če sploh katera. Poleg glavnega cilja, kateremu 
sem sledil pri pisanju diplomske naloge, se zavedam, da bom hkrati pridobil tudi veliko 
teoretičnega znanja s področja internacionalizacije, poslovanja Droge Kolinske in 
poznavanja estonskega trga.  
 
V diplomski nalogi sem uporabil raziskovalni in empirični pristop. Raziskovalni pristop 
sem uporabil v drugem, teoretičnem poglavju, s sintezo in analizo različnih teoretičnih 
virov s področja internacionalizacije in mednarodnega poslovanja. Vsa ostala poglavja 
temeljijo predvsem na analizi sekundarnih podatkov, pridobljenih večinoma iz letnih in 
statističnih poročil.  
 
Diplomsko delo je sestavljeno iz petih poglavji. V uvodu sem opredelil namen, cilj, 
temeljno tezo in pristop diplomskega dela. V prvem poglavju sem opisoval podjetje Droga 
Kolinska in njeno poslovanje. Nato je sledil opis in kratek pregled zgodovinskega razvoja 
blagovne znamke Cockta. Drugo poglavje je namenjeno pregledu internacionalizacije. V 
njem so tudi na kratko opisane teoretične možnosti oblik vstopa podjetji na tuje trge. Sledi 
analiza estonskega trga. Najprej sem se posvetil PEST in SWOT analizi Estonije, nato pa 
še analizi tržnega potenciala. Z analizo estonskega trga sem skušal določiti, kako privlačen 
je ta trg za prodajo Cockte. Zadnji poglavji diplomskega dela sem namenil določitvi oblike 
vstopa in trženjske strategije blagovne znamke Cockta na estonskem trgu. Na koncu sledi 
še sklep.  
 
1 OPIS PODJETJA DROGA KOLINSKA IN BLAGOVNE ZNAMKE 

COCKTA 
 
1.1 DROGA KOLINSKA 
 
Skupina Droga Kolinska je pomemben igralec prehrambene industrije v regiji zahodnega 
Balkana. V lasti ima veliko število blagovnih znamk. Najpomembnejše so Barcaffé, 
Cockta, Donat Mg, Tiha, Argeta, Smoki in Bebi1. Skupina Droga Kolinska izdeluje 
brezalkoholne pijače, kavo, čaj, začimbe, žitne izdelke, paštete, raguje in otroško hrano. 
                                                 
1 V času pisanja diplomske naloge je bila Skupina Droga Kolinska še lastnica omenjenih blagovnih znamk, 

med katerimi soe nekatere v vmesnem obdobju zaradi konsolidacije že odprodala.  

1 



Skupino Droga Kolinska tvori Droga Kolinska d. d., skupaj s svojimi odvisnimi družbami. 
Droga Kolinska je delniška družba in je v lasti Koprskega holdinga Istrabenz. V celotni 
skupini matična družba Droga Kolinska, d.d predstavlja približno 52 odstotni delež glede 
na realizirane čiste prihodke od prodaje (Poslovanje, 2009) 
 

Tabela 1: Ključni poslovni podatki Skupine Droga Kolinska (v 1000 EUR) za obdobje 
2006-2007 

 2006 2007 Indeks 07/06 
Poslovni prihodki  344.056 376.338 109 
Čisti prihodki od prodaje  337.858 360.359 107 
Čisti poslovni izid    21.663   14.110 67 
Zaposleni na dan 31.12.      3.525     3.274 93 
Dodana vrednost na zaposlenega  28 30 110 

Vir: Letno poročilo 2007, 2008. 
 
Strateški cilj Skupine Droga Kolinska je postati največje prehrambno podjetje v regiji, tako 
skozi organsko kot eksterno rast, z nadaljnjim kapitalskim povezovanjem. K uresničenju 
teh ambicij bodo prispevale že uveljavljene blagovne znamke, med katerimi imajo nekatere 
regionalni in celo globalni potencial. Kot je razvidno iz Tabele 1, je Droga Kolinska  v letu 
2007 ustvarila 360 milijonov EUR čistih prihodkov od prodaje. Rezultat je bil za sedem 
odstotne točke višji od rezultatov, doseženih leta 2006. V podjetju imajo v opazovanem 
obdobju negativen trend zaposlovanja, saj se število zaposlenih zaradi optimizacije 
poslovnih procesov zmanjšuje. Do konca leta 2007 se je število zaposlenih v primerjavi s 
stanjem 31. decembra 2006 zmanjšalo za sedem odstotnih točk. Dodana vrednost na 
zaposlenega se je v letu 2007 povečala za 10% in je znašala 30.000 EUR na zaposlenega. 
Vzrokov za rasti dodane vrednosti na zaposlenega je več, podobno kot pri številu 
zaposlenih je najpomembnejši optimizacija proizvodnih procesov (Poslovanje, 2009). 
 

Slika 1: Relativni prikaz prodaje po prodajnih programih 

 
Vir: Letno poročilo 2007, 2008. 
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Tabela 2: Prihodki Skupine Droga Kolinska po poslovnih programih (v 1000 EUR), za 
obdobje 2006-2007 

Poslovni program    2006 2007 Indeks 07/06 
Topli napitki  114.904 128.410 112 
Pijače     43.394   44.670 103 
Pijače Skupaj 158.298 173.080 109 
Prigrizki    54.417   68.728 126 
Delikatesni namazi    36.018   36.172 100 
Otroška hrana    13.569   16.683 123 
Prehrambni dodatki    36.633   28.565 78 
Zdrava hrana      5.603     5.744 103 
Hrana ostalo    26.305   26.130 99 
Hrana skupaj 172.544 182.022 105 
Ostalo     7.016     5.257 75 
Skupaj  337.858 360.359 107 

Vir: Letno poročilo 2007, 2008. 
 
Iz Tabele 2 je razvidna prodaja podjetja po poslovnih programih. Na rast čistih prihodkov 
od prodaje so vplivali predvsem poslovni programi Topli napitki, Prigrizki in Otroška 
hrana. Iz Slike 1, na strani 2, so razvidni relativni deleži prodaje po prodajnih programih. V 
skupini Droga Kolinska proizvode delijo v več programov. Najpomembnejši je program 
Topli napitki, ki predstavlja 36% celotne prodaje skupine. Na drugo mesto se uvršča 
program Prigrizki z 19-odstotnim, na tretje pa program Pijače z 12-odstotnim deležem 
čistih prihodkov od prodaje. V primerjavi z letom 2006 se je leta 2007 najbolj povečala 
prodaja prigrizkov, ki je za 26% presegala rezultate iz leta 2006. Rast prodaje je posledica 
selektivnih vlaganj v program, predvsem v optimizacijo in posodobitev prodajnega in 
proizvodnih procesov. Najhitrejše raste program Topli napitki. V tem programu je glede na 
leto 2006 prišlo do 12% povečanja prodaje. Najvišjo rast v tem programu je dosegla 
blagovna znamka Grand. Glede na leto 2006 se je povečala tudi prodaja instant izdelkov. 
Ti izdelki imajo visoko dodano vrednost in povečanje prodaje teh izdelkov predstavlja 
pomemben strateški cilj podjetja. Povečala se je tudi prodaja pijač. Med blagovnimi 
znamkami  pijač je bila najvišja rast prodaje dosežena pri blagovni zanamki Cockta. Rast 
je bila največja na trgih jugovzhodne Evrope, predvsem v Srbiji (Letno poročilo 2006, 
2007; Letno poročilo 2007, 2008). 
 

Tabela 3: Prihodki (v 1000 EUR) za leto 2007 po območjih 
Evropska unija  111.250 108.839 98 
Jugovzhodna Evropa 210.056 232.670 111 
Drugi trgi    16.552   18.850 114 
Skupaj  337.858 360.359 107 

Vir: Letno poročilo 2007, 2008. 
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Skupina Droga Kolinska je najbolj prisotna na območju jugovzhodne Evrope, kjer največ 
prodaje dosega na trgih držav nekdanje Jugoslavije. Na trgih jugovzhodne Evrope je bilo 
tako ustvarjenih 65% celotnih čistih prihodkov od prodaje, na območju Evropske Unije  
30%, na ostali trgih pa 5% (Letno poročilo 2007, 2008). 
 
1.2 BLAGOVNA ZNAMKA COCKTA 
 
Cockta je gazirana brezalkoholna osvežilna pijača. Njena zgodovina sega v leto 1953. Prvo 
Cockto je po svoji recepturi zvaril Emerik Zelinka. Samo ime Cockta izhaja iz angleške 
besede koktajl (ang. Cocktail), kar pomeni mešanico sestavin. Osnovne sestavine Cockte 
so voda, karameliziran sladkor, plodovi šipka, vitamin C in razna zelišča. Cockta je istega 
leta doživela premiero javne predstavitve na svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih v 
Planici. Takoj je bila prodajni uspeh, saj se je njena prodaja v prvih letih vsako leto 
povečala za več kot 25%. Milijoni liter pa so proizvedli že v prvem letu obstoja. V 80. in 
zgodnjih 90. letih 20. stoletja je prodaja močno upadla. Najmočnejši razlogi za velik upad 
prodaje so bili: razpad Jugoslavije in s tem povezana izguba trga, pojav plagiatov ter 
posledično propad podjetja Slovin, ki je do takrat proizvajalo Cockto. Leta 1996 je 
proizvodnjo Cockte prevzelo Slovenijavino. Podjetje je z oglaševalskimi akcijami ponovno 
začelo povečevati prodajo. Od takrat naprej prodaja Cockte raste. Od leta 2000 naprej  je 
Cockta blagovna znamka Droge Kolinske (Cockta, 2009). 
 
Ena poglavitnejših prednosti Cockte pred konkurenčnimi pijačami je, da je Cockta izdelana 
iz naravnih sestavin. Ne vsebuje ortofosforne kisline, ki je lahko zelo agresivna do želodca 
in prebavil. Njeni najpomembnejši lastnosti; kakovost in tradicija sta lastnosti, ki ji 
zagotavljata zveste potrošnike tako v Sloveniji kot na ostalih trgih. Prodajni cilj Cockte je 
povečanje tržnega deleža in izboljšanje tržne pozicije na vseh trgih, še posebno  na trgih 
Srbije, Črne gore, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Makedonije in Slovenije. V letu 2007 je 
Droga Kolinska povečevala ugled blagovne znamke Cockta predvsem v mlajši ciljni 
skupini. Zadnja leta je Cockta vse pogosteje prisotna na televizijskih in v tiskanih oglasih, 
s čimer želi Droga Kolinska povečati prepoznavnost blagovne znamke. V letu 2007 se je 
osredotočila na povečevanje prepoznavnosti v Sloveniji, Avstriji, Bosni in Hercegovini ter 
na Hrvaškem (Letno poročilo 2007, 2008). 
 
2 INTERNACIONALIZACIJA IN MOTIVI ZANJO  
 
2.1 INTERNACIONALIZACIJA 
 
Internacionalizacija je proces pri katerem se povečuje pomembnost mednarodnih operacij 
(Welch et al., 1998, str. 84). V najširšem pomenu besede označuje vsako ekonomsko 
povezovanje podjetji pri mednarodni menjavi ali proizvodnji prek meja matične države 
(Makovec Brenčič et al., 2006, str. 17–18). Internacionalizacija je sestavljena iz transakcij, 
ki segajo preko državne meje, z namenom zadovoljiti ciljne posameznike in organizacije. 
Transakcije so lahko različnih vrst, najpogostejše so uvoz, izvoz ter neposredne tuje 
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naložbe. Vsaka od teh ima več oblik, od posrednikov, skupnih investicij, do neposrednih 
direktnih investicij (Czinkota et al., 2005, str. 5). 
 
Pri internacionalizaciji gre predvsem za geografsko širjenje gospodarskih aktivnosti v 
druge države. To še posebej velja za povečanje aktivnosti v tujih državah v količinskem 
smislu. Internacionalizacija je večrazsežnosti proces, ki zajama podjetje v celoti, tako 
oddelke kot procese, ki se v njih izvajajo. Rezultat omenjenega je, da so podjetja vedno 
bolj vpletena v mednarodne operacije (Katsikeas, Morgan, 1997, str. 78). 
 
Poznamo več vrst internacionalizacije. Z vidika poteka procesov in transakcij ločimo: 
vhodno, izhodno in kooperativno internacionalizacijo. Vhodna internacionalizacija je 
posledica prodiranja tujih podjetji na domače tržišče, lahko pa pomeni tudi uvoz surovin in 
polizdelkov za nadaljnjo predelavo. Tu gre predvsem za širjenje poslovanja tujih podjetji 
na domačem trgu. Izhodna internacionalizacija pomeni povečevanja poslovne aktivnosti 
domačih podjetji na tujih tržiščih, kooperativna internacionalizacija zajema različne 
pogodbe, povezovanja in strateška partnerstva med podjetji s čezmejnimi razsežnostmi 
(Makovec Brenčič et al., 2006, str. 18). 
 
2.2 VZROKI ZA INTERNACIONALIZACIJO 
 
Podjetja se za internacionalizacijo odločijo iz različnih vzrokov. Ti so (Sternquist, 2007, 
str. 6-13): 
 

• Zrel trg z majhnimi možnostmi za rast. S tem vzrokom se pogosteje srečujejo 
podjetja, ki poslujejo v manjših državah. Če je domači trg nasičen s proizvodom ali 
storitvijo, je ena od možnosti za podjetje, ki si želi širiti poslovanje še naprej, da 
začne poslovati v drugih državah.  

• Potreba po diverzifikaciji naložb podjetja. Večja podjetja ne želijo biti 
izpostavljena tržnim razmeram le na enem trgu, zato svojo prisotnost povečajo na 
več različnih trgov. Če na primer domače podjetje v tujini kupi drugo podjetje, 
tveganje dobičkonosnosti prenese še na eno podjetje v tujini. S tem se zmanjša 
odvisnost le od enega trga.  

• Nekatera podjetja se internacionalizirajo, ker je njihova širitev doma omejena z 
zakoni o varstvu konkurence. V nekaterih državah imajo omejitve za velike trgovce 
kot na primer površina prodajnih površin.  

• Preprečitev razvoja tujih imitatorjev poslovnega sistema. Podjetja, ki imajo 
svojevrsten način poslovanja na tujih trgih, nastopijo podobno kot doma. Tak 
primer podjetja je španska Zara. Svoj koncept hitrega spreminjanja konfekcije je 
hitro razširila na druge trge, s tem je preprečila razvoj podjetji v tujini, ki bi 
uporabljala podoben poslovni model.  

• Zmanjšanje gospodarske aktivnosti na domačem trgu. V tem primeru podjetje 
razširi svojo dejavnost na tuje trge, da ohrani obseg poslovanja.  
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• Prednosti, ki jih prinaša prvi nastop podjetja določene panoge na tujem trgu. Tudi 
pri internacionalizaciji velja slovenski pregovor ''kdor prvi pride, prvi melje''. 
Podjetja, ki prva nastopijo na tujem trgu, si lahko privoščijo počasno prilagajanje 
trgu. Prav tako za poslovanje izbirajo najboljše lokacije. 

  
Hollensen (2004, str. 31-42) ločuje med motivi in vzvodi za internacionalizacijo. Motive v 
osnovi deli na proaktivne in reagibilne. Proakvivni motivi so plod lastne iniciativnosti. 
Izhajajo iz podjetja, to je iz njegove lastne motivacije po širjenju prodaje. Nasprotno se 
reagibilni motivi pojavijo zaradi različnih pritiskov trga, na katerem deluje podjetje. 
Najpogostejši proaktivni motivi za internacionalizacijo so: 
 

• Dobiček in rast. Oba sta še posebej pomembna za mala in srednja podjetja, ki na 
tuje trge vstopajo z izvozom svojih izdelkov in storitev. Podjetja, katerih dobiček je 
glavni motiv za internacionalizacijo, lahko dosegajo bistveno drugačne donose kot 
sprva pričakujejo.   

• Nagnjenost managementa k mednarodnem poslovanju je notranja motivacija 
vodstva. Veliko poslovnežev ima željo voditi podjetje, ki se nenehno širi in 
pridobiva na moči. Poleg tega je internacionalizacija priložnost za potovanja 
poslovnežev.  

• Tehnološke sposobnosti in edinstveni proizvodi. Podjetja, ki ponujajo proizvode, 
storitve ali tehnološke izboljšave, ki jih določen tuji trg še ne pozna, imajo veliko 
konkurenčno prednost. S tem, ko prvi predstavijo nek izdelek trgu, lahko izkoristijo 
prednosti prvega podjetja na tržišču.  

• Nove tržne priložnosti na tujih trgih. Podjetje, ki zazna podobne potrebe 
potrošnikov tako na tujem kot na domačem trgu, lahko to izkoristi za svojo širitev 
poslovanja. Tak motiv je možen le v podjetjih, ki že razpolagajo s takim izdelkom 
ali storitvijo.   

• Zmanjševanje proizvajalnih stroškov na enoto proizvoda. Če želijo podjetja 
zmanjševati stroške na proizvod, morajo povečevati obseg proizvodnje kot tudi 
prodaje. Dokler so proizvodnje kapacitete doma proste, povečujejo prodajo z  
izvozom, kasneje z drugimi oblikami.   

• Davčne koristi v nekaterih državah. Davčni režimi ponekod zmanjšujejo davke 
izvoznikom, kar jim pomaga povečevati dobiček.    

 
Hollensen (2004, str. 34–36) deli reaktivne motive na: 
 

• Pritisk konkurentov.  Podjetja se vedno potegujejo za tržne deleže. Če konkurenti 
ogrožajo tržne deleže doma,  je podjetje prisiljeno poslovati tudi na drugih trgih, če 
želi prodati enako proizvodov. Tudi če se konkurenti internacionalizirajo 
predhodno, se je podjetje prisiljeno internacionalizirati, če želi imeti tudi v tujini 
tržni delež.  
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• Premajhen in zasičen domači trg. V tem primeru je ena od možnosti ohranjanja 
proizvodnje podjetja z velikimi proizvajalnimi zmogljivostmi širitev na tuji trg. 
Podjetja širijo poslovanje v tujino tudi, kadar prodaja na domačem trgu ne raste več 
ali začne upadati. Podjetja na tak način lahko podaljšajo življenjski cikel izdelka. 

• Presežene proizvodnje zmogljivosti. Če ima podjetje zapolnjene vse proizvodnje 
zmogljivosti, s tem zmanjša fiksne stroške na proizvod. Zasedene proizvodnje 
zmogljivosti  so lahko močna motivacija za izvoz.  

• Nenadejanih tuja naročila. Do njih lahko pride, če je podjetje predhodno 
reklamiralo izdelek. Zaradi pretoka informacij po celem svetu lahko podjetje dobi 
naročilo od kogar koli, ki se zanima za proizvod. Na ta način podjetje začne 
nenadejano mednarodno poslovati. 

• Sezonski izdelki. Če podjetje prodaja izdelke le v določenem letnem času, lahko 
njihovo prodajo podaljša tako, da ponudi enak izdelek na različnih delih sveta 
takrat, ko ga tam potrebujejo. Na ta način ni odvisno le od ene sezone na leto. 

• Bližina kupcev. Pomembna je tako fizična kot psihološka razdalja. S fizično so 
povezani transportni stroški, s psihološko pa razumevanje kulture, prava in 
družbenih norm. 

 
Poleg motivov Hollensen (2004, str. 37-42) omenja tudi vzpodbude za internacionalizacijo. 
Vzpodbude podjetji za internacionalizacijo so prikazani v Tabeli 4. 
 

Tabela 4: Vzpodbude za internacionalizacijo 
Notranje vzpodbude 

• Dojemljiv management 
• Specifičen notranji dogodek 
• Uvoz kot oblika vhodne 

internacionalizacije 

Zunanje vzpodbude 
• Povečanje povpraševanja 
• Konkurenčna podjetja 
• Združenja in zveze 
• Zunanji strokovnjaki 

Vir: S. Hollensen,Global marketing,  2004, str. 37-42. 
 
Dojemljiv management lahko pospeši internacionalizacijo s svojimi idejami in lastno željo 
po nastopu na tujih trgih. Prav tako lahko internacionalizacijo pospeši specifičen notranji 
dogodek v podjetju (npr.: nov izum z velikim potencialom na trgu). Podjetje, ki za 
proizvodnji proces potrebuje sestavne dele iz tujine, lahko na tak način naveže stike s 
podjetji iz tujine. Zunanje vzpodbude so povečanje povpraševanja, agresiven nastop 
konkurentov na tujih trgih, izvozna združenja, ki spodbujajo internacionalizacijo in zunanji 
strokovnjaki, ki s svojimi nasveti spodbujajo mednarodno poslovanje.  
 
2.3 TEORIJE INTERNACIONALIZACIJE 
 
V zadnjih desetletjih internacionalizacija postaja vedno bolj pomemben dejavnik razvoja. 
Posledično je pritegnila tudi teoretike. Ti so najprej raziskovali, kako so se multinacionalna 
podjetja širila svojo dejavnost na tuje trge, nato pa, kako se podjetja odločijo za neposredne 
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tuje investicije. Šele kasneje so se osredotočili tudi na podporne procese in na posledice 
internacionalizacije (Welch et al., 1998, str. 83-84). 
 

• Tradicionalni tržni pristop poudarja pomen razvoja konkurenčnih prednosti pred 
konkurenti. Teorija pojasnjuje, da ima vsaka država konkurenčne prednosti pri 
proizvodnji določenih proizvodov. Podjetje, ki vstopa na tuji trg, mora razviti 
stroškovno učinkovit način poslovanja in si s tem zagotoviti ključne konkurenčne 
prednosti. Podjetja z izbiro države poslovanja izboljšujejo svojo stroškovno 
učinkovitost in si s tem zagotovijo konkurenčne prednosti pred konkurenti. V 
različnih državah po svetu je proizvodnja določenih proizvodov stroškovno bolj 
učinkovita. Proizvodnja televizorjev se je  na primer začela v ZDA in Evropi. Ko je 
ta trg iz stroškovnega vidika postal nekonkurenčen, se je proizvodnja začela seliti 
na Japonsko. Tam se je čez čas zgodilo enako, proizvodnja se je preselila v druge 
vzhodnoazijske države. Kljub temu pa se tako v ZDA, Evropi, kot tudi na 
Japonskem, proizvede nekaj visoko kakovostnih televizorjev, saj se iz vidika imetja 
znanja kot stroškovne prednosti taka proizvodnja izplača (Mühlbacher et al., 2006).  

 
• Življenjski cikel v mednarodni trgovini pomeni, da podjetja prodajajo na domačem 

trgu tako dolgo, dokler trg ni zasičen ali začne upadati. Podjetja, ki imajo razvit 
določen proizvod ali storitev, ki ne zadostuje več domačemu trgu ali pa je domači 
trg zrel ali upada, imajo možnost podaljšati prodajo izdelka s preusmeritvijo na tuji 
trg. Podjetja na tuje trge najprej izvažajo, nato se usmerijo v neposredne tuje 
investicije in zmanjševanje stroškov (Mühlbacher et al., 2006). 

 
Slika 2: Življenjski cikel izdelka v mednarodni trgovini 

 
 

• Uppsala School ali Skandinavska šola internacionalizacije opredeljuje 
internacionalizacijo kot sosledje faz. Teorija skandinavske šole internacionalizacije 
je prevladujoča stopenjska teorija. Teorija se je začela razvijati v 70. letih 
prejšnjega stoletja. Po tej teoriji naj bi podjetja najprej vstopila na trge, ki so jim 
psihološko in fizično blizu, šele nato na bolj oddaljene trge. Tak pristop naj bi 
podjetja izbrala predvsem zaradi pomanjkanja znanja in izkušenj o tujih trgih. 
Avtorji so preučevali različna podjetja, predvsem švedska, kako so širila poslovanje 
najprej na sosednje države, nato pa na fizično in psihološko bolj oddaljene trge. 
Skandinavska šola internacionalizacije ločuje štiri faze razvoja mednarodnega 
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poslovanja: ni izvoznih aktivnosti, izvozne aktivnosti preko samostojnega agenta 
ali predstavnika, ustanovitev podružnic v tujini, proizvodnja v tujini. Stopenjska 
rast podjetji na mednarodnih trgih je še vedno prevladujoča oblika 
internacionalizacije (Morgan in Katsikeas, 1997, str. 71-72; Hollensen, 2004, str. 
51, ter str. 55-56). 

 
Matthyssens in Axinn (2002) kritizirata to teorijo internacionalizacije ravno zaradi 
sosledja stopenj  kot posledice pomanjkanja znanj in izkušenj. Navajata namreč, da 
v današnjem času podjetju ni potrebno razviti vsega znanja o internacionalizaciji od 
začetka, saj je na voljo veliko znanja. Prav tako nekatera podjetja, ang. ''born 
globals'', poslujejo v mednarodnem okolju od začetka poslovanja.  

 
• Internacionalizacija na podlagi transakcijskih stroškov pomeni, da se podjetja 

internacionalizirajo, ker to zmanjša njihove transakcijske stroške. Ker se transakcije 
izvajajo znotraj podjetja, namesto da bi se med partnerji, so ti stroški manjši. 
Takšno internacionalizacijo uporabljajo predvsem velike multinacionalke. Taka 
vrsta internacionalizacije se imenuje tudi internalizacija oz. zamenjava trga z 
notranjim okoljem. V 80. letih so se velike multinacionalke začele hitreje 
internacionalizirati. Pri tem se je pojavilo vprašanje, ali imajo manjše stroške, če se 
internalizirajo (vstopanje na trge z lastnimi enotami) ali eksternalizirajo (vstopanje 
na trge s pomočjo partnerjev). Pri odločitvi o obliki vstopa z lastnimi enotami ali 
partnerjem igrajo odločilno vlogo stroški, ki nastanejo kot posledica prenosa znanja 
in informacij ter izvajanja pogodb. Kadar podjetje oceni, da so stroški nižji, če 
sodeluje s partnerji, se odloči za eksternalizacijo, v nasprotnem primeru pa za 
internalizacijo (Makovec Brenčič et al., 2006, str. 20; Hollensen, 2004, str. 57-59). 

 
• Dunningov eklektični pristop gleda na internacionalizacijo kot na celovit odgovor 

na razmere na trgu. Dunning internacionalizacije ne vidi kot sosledje faz ali kot 
odgovor na zmanjševanje stroškov, ampak kot odgovor na dejavnike trga. Pri tem 
upošteva lastniške (kakšne konkurenčne prednosti  prinaša podjetju lastništvo v 
primerjavi s podjetji, ki si ne lastijo na primer podružnic v tujini), lokacijske 
(kakšne so prednosti izrabe naravnih in človeških virov za podjetje na določeni 
lokaciji na svetu) in prednosti internalizacije (kakšne so prednosti izkoriščanja 
virov znanja, informacij in materialnih dobrin znotraj podjetja (Matthyssens in 
Axinn, 2002, str. 438; Sternquist, 2007, str. 49-55). 

 
• Mrežni pristop je modernejša oblika internacionalizacije. Gre za mednarodno 

sodelovanje podjetji s skupnim ciljem. Ne gre le za strateško povezavo podjetji, 
ampak tudi za skupek odnosov. Mrežno povezovanje je zelo pomembno za majhna 
in srednje velika podjetja, saj si tako povečajo konkurenčnost. Za majhna in srednja 
podjetja je zelo pomembno, da imajo dostop do dobaviteljev, kupcev, distributerjev 
ter vladnih in nevladnih organizacij, ki vplivajo na njihovo poslovanje. Mreženje 
omogoča malim in srednjim podjetjem lažje in hitreje vzpostaviti  kontakte z vsemi 
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deležniki, kar jim omogoča preživetje in hitrejšo rast (Makovec Brenčič et al., 
2006, str. 20-21; Hollensen, 2004, str. 52 in 60-61). 

 
• Ang. ''born globals'' podjetja imajo svoje značilno obliko internacionalizacije. 

Njihovo gonilo je rast na globalnem trgu. Podjetja, ki si lastijo določeno znanje ali 
ponujajo določen izdelek ali storitev v eni od tržnih niš, lahko poslujejo globalno že 
od samega začetka. Tako obliko poslovanja v veliki meri omogočajo nove 
komunikacijske tehnologije, transport in lahek dostop do informacij (Hollensen, 
2004, str. 67-71). 

 
2.4  OBLIKE VSTOPA NA TUJE TRGE 
 
Podjetja v teoriji izbirajo med tremi tipi mednarodnega sodelovanja. Ti tipi so: (1) izvozne 
oblike, (2) pogodbene oblike in (3) investicijske ali naložbene oblike (Makovec Brenčič et 
al., 2006, str. 51), ki jih v nadaljevanju na kratko opišem. 
 
2.4.1 Izvozne oblike 
 
Podjetja se najpogosteje odločajo za izvozne oblike poslovanja. Osland et al. (2001) 
navajajo, da so najpogostejši vzroki, da se podjetje odloči za izvoz: visoka fleksibilnost, 
majhno tveganje in nizki stroški vstopa na tuji trg. Po njihovi raziskavi ameriška podjetja 
najpogosteje vstopajo na tuje trge z izvozom, najpogostejša razloga pa sta fleksibilnost in 
zmanjševanje stroškov. Stroški proizvodnje naj bi bili nižji, če se izdelek proizvaja le na 
nekaj lokacijah po svetu. Tudi japonska podjetja najpogosteje izberejo izvozne oblike 
poslovanja, predvsem zato, ker je izvoz najhitrejša oblika internacionalizacije. Pri tem 
izkoristijo prednosti prvega prodajalca na trgu. Za izvoz  kot primarno obliko 
internacionalizacije se ne odločijo le v primeru, če tako obliko omejujejo zakoni države 
uvoznice.  
 
Izvozne oblike poslovanja na tujih trgih delimo na posredne oblike izvoza in neposredne 
oblike izvoza. Posredni izvoz pomeni, da proizvajalec nima stika s končnim kupcem. Med 
njima posluje posrednik, največkrat izvozna družba, ki poskrbi za izvoz in prodajo izdelka 
na tujem trgu. Nasprotno ima pri neposrednem izvozu proizvajalec neposreden stik s 
kupcem v državi uvoznici. Izvoznik aktivno sodeluje pri distribuciji izdelka, pri pripravi 
dokumentacije in vpliva na cenovno politiko distributerja ali končnega trgovca. 
 
Kooperativni izvoz vključuje sodelovanje med več podjetji. Izvoz v tem primeru opravijo 
specializirane izvozne družbe. Te družbe pomagajo predvsem malim podjetjem, ki nimajo 
znanja o prodoru na tuje trge. Izvozno-trženjske družbe lahko pripravijo celoten potek 
izvoza od dokumentacije do trženja izdelka na ciljnem trgu (Hollensen, 2004, str. 293-
303). 
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2.4.2 Pogodbene oblike 
 
Pogodbena proizvodnja je oblika delovanja podjetja na tujem trgu, kjer proizvaja določen 
izdelek, vse ostale poslovne funkcije pa opravlja doma. Podjetja posežejo po pogodbenih 
oblikah iz več razlogov. Najpogostejši so: prisotnost na trgu, zmanjševanje proizvodnih ali 
transportnih stroškov ter dajatve in davki. Zaradi enega od razlogov podjetje izbere 
proizvajalca na tujem trgu. Tak način poslovanja mu omogoča, da mu ni potrebno 
povečevati domačih proizvodnih zmogljivosti. Podjetje se lahko iz trga umakne takoj, ko 
izdelek za ta trg ni več zanimiv. Druga prednost takšne proizvodnje je, da je lahko 
stroškovno bolj učinkovita (proizvodnja delavno intenzivnih izdelkov v državah s cenejšo 
delavno silo) (Hollensen 2004, str. 310). 
 
Licenčno poslovanje pomeni, da se podjetje dajalec licence sporazume s podjetjem 
prejemnikom licence v tujini za odstop pravice do proizvodnje izdelka. Dajalec licence 
zaračuna licenčnino. Licenčnina se računa v dveh delih: začetno plačilo in letna dajatev. 
Licenca lahko vključuje patente, licence, žige in znanje (ang. know-how). Podjetja se 
odločijo za licenčno poslovanje, ker jim to omogoča hiter vstop na trg. Hitro si lahko 
pridobijo znanje o tujem trgu. Mnogo podjetji se odloči za ta način poslovanja zaradi 
zakonskih in davčnih ovir v tujih državah. Za tak način poslovanja se odločijo tudi 
podjetja, ki imajo željo po širitvi na tuji trg a nimajo dovolj kapitala za takšno rast. Glavno 
tveganje takšnega poslovanja je, da si podjetje dajalec  licence vzgoji konkurenta, ali da 
mu jemalec licence celo ukrade izdelek in ga začne proizvajati samo. (Sternquist, 2007, str. 
136-137; Osland et al., 2001, str. 157) 
 
Za franšizing je značilen enoten izdelek ali storitev ne glede na to, pri kateri franšizi ga 
kupimo. Dajalec franšize oz. franšizor točno določi kvalitete izdelka ali storitve. Izvaja tudi 
sistematično politiko razvoja in celostne podobe izdelka ali storitve. Med obema 
poslovnima partnerjema mora vladati zaupanje, saj gre pri franšizingu za dolgoročno 
sodelovanje med partnerjema.  Poznamo dve skupini franšizinga. Izdelčni franšizing 
pomeni, da se dajalec in jemalec franšize sporazumeta, da bo jemalec proizvajal proizvod 
pod dajalčevo blagovno znamko z njegovim znanjem. Pri tem tipu se morata partnerja 
pogoditi za vsako novo franšizno enoto posebej. Druga vrsta je paketni franšizing, pri 
katerem jemalec franšize dobi pravico za uporabo blagovne znamke, avtorskih pravic, 
znanja (ang. know-how), patentov in lastninskih pravic za določeno področje (državo) 
(Sternquist, 2007, str. 138; Makovec Brenčič et al., 2006, str. 64-68). 
 
V 80.-ih letih prejšnjega stoletja so strateške zaveze rasle z visoko stopnjo rasti. Po mnenju 
mnogih je to najhitrejši in najučinkovitejši način nastopa na globalnem trgu. V strateško 
zvezo se vključi več partnerjev, ki želijo nastopiti na globalnem trgu. Takšna zavezništva 
so praviloma dolgoročna, saj mora med partnerji vladati zaupanje. Partnerji morajo imeti 
skupno vizijo in cilje. Meja med sodelovanjem in konkurenco mora biti točno določena. 
Med seboj si podjetja pomagajo in izmenjujejo znanje (ang. know-how), proizvodno, 
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trženjsko ali katerokoli drugo znanje ali veščino (Makovec Brenčič et al., 2006, str. 70-72; 
Sternquist, 2007, str. 148). 
 
Pri skupnem vlaganju gre za skupni nastop domačega in tujega podjetja, ki se odločita za 
skupno investicijo ali skupni prodor na trg. Pri skupnem nastopu na trgu praviloma 
pridobita oba partnerja. Domače podjetje zagotovi poznavanje trga, delovne sile in 
poslovnih običajev. Tuje podjetje pa prinese tehnologijo, način poslovanja in kapital, 
potreben za razvoj. Tako obe podjetji dosežeta višjo dobičkonosnost. Ta oblika poslovanja 
se uporablja predvsem na zaprtih trgih, kjer so vstopne ovire visoke. Vlade v nekaterih 
razvijajočih se državah kot na primer Kitajska, Indija pritiskajo na tuje investitorje, da se 
odločijo za tak tip poslovanja. Za podjetja je tak način poslovanja sprejemljiv, če jim ni 
potrebno deliti znanja o svojih osnovnih procesih (Sternquist, 2007, str. 148; Osland et al., 
2001, str. 157-158). 
 
2.4.3 Investicijska ali naložbena oblika 
 
Investicijska ali naložbena oblika vstopa pomeni, da podjetje prevzeme popoln nadzor in 
lastništvo nad obliko vstopa na tuji trg. Podjetje se odloči za investicijo oziroma za 
ustanovitev podjetja v tujini, ki skrbi za prodajo, lahko pa tudi za proizvodnjo izdelkov. 
Poznamo več vrst investicijskih oblik vstopa na tuje trge: prodajni zastopniki, rezidenti 
zastopniki, lastna prodajna in proizvodna enota, sestavljalnice in skladišča, regionalni 
centri ter prevzemi in investicije od začetka (Makovec Brenčič et al., 2006, str. 56-77). 
 
Vsem investicijskim oblikam vstopa je skupno, da podjetje, ki vstopa, želi imeti popoln 
nadzor nad poslovanjem podjetja na tujem trgu. Druga velika prednost  takih oblik vstopa 
je zmanjšanje tehnološkega tveganja. Tehnološko tveganje je eden od glavnih razlogov, da 
se nekatera podjetja raje odločijo za naložbeno obliko, kot na primer skupna vlaganja. 
Druga podjetja, predvsem japonska, se odločijo za tak način vstopa, ker težko najdejo 
partnerje, ki bi ustrezali njihovim željam. Glavni slabosti takega vstopa pa sta 
nefleksibilnost in visoki stroški, povezani z vstopom. Podjetja se na tak način 
internacionalizirajo na stabilnih trgih, saj gre navadno za velike in dolgoročne naložbe 
(Osland et al., 2001, str. 157-158). 
 
3 ANALIZA ESTONSKEGA TRGA 
 
V diplomski nalogi sem v praktičnem delu raziskal možnosti vstopa blagovne znamke 
Cockta na estonski trg. Da bi lahko pravilno ocenil možnosti, ki jih ima Droga Kolinska, 
sem najprej analiziral estonski trg s pomočjo PEST analize, ter tako analiziral politično, 
ekonomsko, socio-kulturno in tehnološko okolje estonskega trga. 
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3.1 PEST ANALIZA 
 
3.1.1 Analiza političnega okolja 
 
Estonija je samostojnost od takratne carske Rusije razglasila že leta 1918. Leta 1940 je bila 
priključena Sovjetski zvezi. Ponovno je postala  samostojna, demokratično urejena država 
po razpadu Sovjetske zveze, leta 1991. Od takrat Estonija predstavlja politično stabilno 
okolje odprto za tuje investicije. V svoji kratki, samostojni zgodovini je izredno 
ekonomsko napredovala. Podobno kot Slovenija v Jugoslaviji je Estonija igrala vlogo bolj 
razvite regije v Sovjetski zvezi. Po osamosvojitvi se je estonska vlada zavzemala za 
politiko močno odprtega gospodarstva. V nekaj letih so privatizirali večino državnega 
premoženja. Tujim investitorjem so popolnoma odprli tudi bančni in ostale finančne 
sektorje. Politika privatizacije v Estoniji je bila politika velikega poka, to je politika, ko se 
večino državne lastnine prerazporedi med delavce tovarn. Takoj po osamosvojitvi so začeli 
spodbujati mala podjetja in podjetništvo. Istočasno so odpravili večino ovir pri vstopu 
tujega kapitala. Tako so privabili veliko tujih neposrednih investicij v državo. 
Gospodarstvo se je okrepilo tudi zaradi dokaj stabilne  nacionalne valute. Ob 
osamosvojitvi je estonska vlada ustanovila valutni odbor, kar je pripomoglo k 
obvladovanju inflacije in stabilnega tečaja estonske krone do zahodnih valut.  Estonija je 
bila pred letom 1991 zelo odvisna od uvoza in izvoza v države Sovjetske zveze. Po 
osamosvojitvi so trgovanje s tujino zlasti zaradi carin preusmerili na zahodne trge. Leta 
2004 je Estonija skupaj s devetimi drugimi državami vstopila v Evropsko unijo, kar je 
njeno gospodarsko aktivnost dodatno vzpodbudilo. Leta 2004 je Estonija je postala tudi 
članica NATA.  Po intenzivnem obdobju vlaganj si estonska vlada sedaj želi povečanja 
prisotnosti industrije, ki zaposluje visoko izobraženo domačo delovno silo.  V ta namen so 
sprejeli program  »Knowledge based Estonia«. V njem so se zavezali, da bodo spodbujali 
grozde in partnerske mreže ter predvsem raziskovalno dejavnost domačih podjetji (CIA 
World Factbook, 2009; Visit Estonia, 2009; Prosen, 2007, str. 21-23). 
 
3.1.2 Analiza ekonomskega okolja 
 
Glavne značilnosti estonskega gospodarstva so: uravnotežen proračun, zanemarljiv javni 
dolg, enotna dohodninska davčna stopnja, stabilna valuta (estonska krona), odprto 
gospodarstvo, tujim naložbam prijazno okolje in razvit storitveni sektor. Estonija je od 
svoje osamosvojitve od Sovjetske zveze leta 1991 gospodarsko zelo napredovala. Od 
sredine 90-ih let prejšnjega stoletja se je njen BDP povečeval tudi do 8% na letni ravni. 
Gospodarska rast je zaradi začetka  svetovne finančne krize v sredini leta 2008 zastala. Po 
pričakovanjih se bo gospodarska rast v letu 2009 prevesila v negativno. Od osamosvojitve 
leta 1991 do konca leta 2007 se je njen BDP povečal skoraj štirikratno. Leta 1999 je znašal 
3900 EUR na prebivalca, konec leta 2007 pa kar 11700 EUR na prebivalca (merjeno po 
tekočih cenah). Estonsko gospodarstvo je raznoliko. S kmetijstvom se ukvarja 4,7% 
aktivnega prebivalstva, v industriji dela 32,3% in v storitvenih dejavnostih 64,8% 
aktivnega prebivalstva. Estonija nima veliko naravnih dobrin. Najpomembnejša je nafta, 
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skrita v skriljevcih in apnencih. Estonski industrijski sektor temelji na podizvajlskih 
naročilih za tuja podjetja. Taka naročila nimajo visoke dodane vrednosti. Estonska vlada 
želi s programom »Knowledge based Estonia« pospešiti razvoj sektorjev z višjo dodano 
vrednostjo. Najpomembnejši sektorji so: gradbeništvo, strojegradnja, kemična industrija in 
transport. Estonija leži na pomembni strateški lokaciji med vzhodom in zahodom. Estonske 
železnice prepeljejo okrog 70% vsega tovora. Zaradi visokih ruskih carin je v devetdesetih 
letih prejšnjega stoletja transport med Rusijo in Estonijo nekoliko zamrl, vendar se je 
močno povečal z ostalimi baltskimi državami. V  Tabeli 5 so prikazane najpomembnejše 
izvozne in uvozne partnerice (Estonian taxes, 2009; Statistics Estonia, 2009). 
 

Tabela 5: Estonske trgovske partnerice 
UVOZ IZVOZ 
Finska 15,9% Finska 17,9%  
Nemčija 12,8% Švedska 13,2% 
Švedska 10,1% Latvija 11,4% 
Rusija 10% Rusija 8,9% 
Latvija  7,6% Litva 5,8% 
Litva 6,9% Nemčija 5,2% 
Poljska 4,5% US 4,1% 

Vir: CIA  The World Factbook, 2009. 
 
Estonija izvaža stroje in opremo, les, pohištvo in papirne izdelke, tkanine, hrano ter 
kovinske in kemične proizvode. Estonija je tudi neto izvoznica električne energije. Uvaža 
pa zlasti stroje in opremo, transportna sredstva, hrano, tkanine in produkte kemične 
industrije (CIA World Factbook, 2009). 
 
3.1.3 Analiza socio-kulturnega okolja 
 
V Estoniji živi 1.300.000 prebivalcev. Država je etično precej heterogena, saj v njej živi 
67,9% Estoncev, 25,6% Rusov, 2,1% Ukrajincev, 1,3% Belorusov in nekaj manj kot 1% 
Fincev. Uradni jezik je estonščina, ki jo govori 67,9 % prebivalstva. Ruščina je materni 
jezik 29% prebivalcev. Skoraj 70 % prebivalca živi v mestih, največ v glavnem mestu 
Talinu. Celotno prebivalstvo v Estoniji upada, predvsem zaradi relativno visoke smrtnosti 
(13,35 smrti/1000 prebivalcev) in odseljevanja (-3,26 migrantov na 1000 prebivalcev) 
(CIA World Factbook, 2009). 
 
V devetdesetih letih prejšnjega stoletja so se socialne razlike v Estoniji zelo povečale. To 
lahko razberemo iz podatkv o izplačanih plačah v estonskem zasebnem sektorju. Bruto 
plača desetih odstotkov zaposlenih z najvišjimi bruto plačami v letu 2002 je bila v Estoniji za 
5,8-krat višja, v Sloveniji pa le za 3,3-krat višja od bruto plače desetih odstotkov zaposlenih z 
najnižjimi plačami. Prav tako  je minimalna estonska plača znašala le 31% povprečne plače 
v zasebnem sektorju (v Sloveniji 45%). Višina minimalne plače in dohodkovna neenakost 
kažeta na veliko neenakost v estonski družbi (Prosen, 2007, str. 42-43). Na socialne razlike, 
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ki pa niso nepremostljive, kaže tudi GINI indeks razporeditve dohodka, ki znaša 35,8 
(GINI indeks za Slovenijo zanša 28,4, povprečje EU je 30,6) (CIA World Factbook, 2009). 
 
3.1.4 Analiza tehnološkega okolja 
 
Estonija je tehnološko razvita država. Na to kaže več indikatorjev. Eden izmed njih je 
število uporabnikov mobilne telefonije. V Estoniji je v uporabi precej več mobilnih 
telefonov kot je prebivalcev. Podatek kaže na visoko stopnjo uporabe telekomunikacijskih 
naprav. Drugi zanimiv indikator je število aktivnih uporabnikov interneta. Ta presega 60% 
prebivalstva in je nad povprečjem Evropske unije. Prav tako povprečje Evropske unije 
presega tudi število gospodinjstev s širokopasovnim dostopom do interneta. Estonija je bila 
prva država na svetu, kjer so državne volitve potekale preko interneta (Markkanen A. & 
Hugh E., 2007). 
 
Stopnja vlaganja v raziskave in razvoj je v Estoniji kljub prizadevanju vlade še vedno 
relativno nizka. Estonsko gospodarstvo še vedno temelji na podizvajalskih delih za tuja 
podjetja, zato je  obseg lastnega razvoja manjši. Estonija je še leta 2005 namenila za 
raziskave in razvoj manj kot 1% BDP, kar je še daleč od cilja Lizbonske strategije, ki 
predvideva izdatke za raziskave in razvoj v višini 3% BDP. Kljub temu v Estoniji deluje 
kar nekaj visokotehnoloških, inovativnih podjetji (Markkanen A. & Hugh E., 2007). 
 
V nadaljevanju PEST analizo estonskega trga nadgrajujem z analizo prednosti, slabosti, 
priložnosti in nevarnosti oz. t.i. SWOT analizo. 
 
3.2 SWOT ANALIZA ESTONSKEGA TRGA 
 
3.2.1 Prednosti 
 
Droga Kolinska je na trgih bivše Jugoslavije dobro poznano in spoštovano podjetje. 
Podjetje proizvaja visokokakovostne proizvode lastnih blagovnih znamk. Prednost Cockte 
pred drugimi konkurenčnimi pijačami je v kvalitetni izdelavi. Pijača ima v primerjavi s 
konkurenti specifičen okus. Podjetje je s svojimi proizvodi že dolgo prisotno na tujih trgih, 
predvsem na trgih bivše Jugoslavije. Od leta 2001, ko je blagovno znamko Cockta prevzela 
Droga, se je prodaja predvsem zaradi aktivnejšega oglaševanja začela povečevati. Droga 
Kolinska je stabilno podjetje, ki ima dovolj znanja, da bi lahko povečevalo prodajo (ter 
posledično dobiček) s širjenje na več tujih trgov (Droga Kolinska, 2009). 
 
Miro Hrovat (2005, str. 74-76) pravi, da bi bila standardizacija organizacije in vodenja 
trženja na trgih bivše Jugoslavije najprimernejši način trženja. Za vstop Cockte na tuje trge 
je najprimernejša oblika izvoz, sledi pogodbena proizvodnja ter na koncu nakup ali 
izgradnja lastne polnilnice. S standardiziranim oglaševanjem je možno pridobiti tudi kupce 
na tujih trgih.  
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Od brezalkoholnih pijač imajo Estonci najraje pijače s kola okusom, sledi kvass. 
Naklonjenost do kola pijač je za vstop Cockte na estonski trg gotovo velika prednost  
(Brilliantfixer reports on the Estonian economy, 2009). 
 
3.2.2 Pomanjkljivosti 
 
Droga Kolinska trenutno na tujih trgih ne deluje tako enotno, kot bi lahko. Za uspešen 
prodor na tuji trg podjetje potrebuje celosten standardiziran nastop. Droga Kolinska 
trenutno nima znanj o skandinavskem oziroma estonskem trgu. V preteklosti s poslovnimi 
partnerji iz Estonije še niso sodelovali (Hrovat, 2005, str. 75-76). Kljub temu, da je Droga 
Kolinska stabilno podjetje, ima njen največji lastnik Istrabenz finančne težave. Poleg tega 
lastnik nima dobro izdelane vizije, kje želi videti podjetje v prihodnje (Sovdat, 2009). 
Poleg omenjenega pa velja tudi izpostaviti omejene finančne vire podjetja na eni strani ter 
veliko potrebo po finančnih vlaganjih za izgradnjo prepoznavnosti blagovne znamke na 
estonskem trgu. 
 
3.2.3 Priložnosti 
 
Tako Slovenija kot Estonija sta članici Evropske unije, kar zelo olajša trgovanje med 
državama. Med njima ni nobenih resnih omejitev o pretoku blaga ali kapitala. Estonci 
imajo radi kakovostne proizvode, kar Cockta nedvomno je, zato bi ob primerni 
oglaševalski kampaniji lahko dolgoročno dosegli dobro prodajo. Droga Kolinska ima 
priložnost, da kupcem v Estoniji ponudi več kot zgolj napitek. Droga Kolinska ima 
priložnost prodajati Cockto kot trendovsko pijačo. V zadnjih letih je panoga gaziranih 
brezalkoholnih pijač rasla, kar je velika prednost pri vstopanju v panogo. Estonija je do 
tujih investitorjev zelo odprta država. S svojo davčno politiko stimulira tuje investitorje za 
vstop na njen trg (Estonian taxes, 2009; Visit Estonia, 2009). Hkrati predstavlja prednost 
Estonije tudi njena majhnost ter dejstvo, da njena ravninska lega pomeni nižje stroške 
distribucije.  
 
3.2.4 Nevarnosti 
 
Estonija je tranzicijska država, ki je od osamosvojitve zelo napredovala. Da pa je država še 
vedno nadpovprečno tvegana, (glede na države Evropske unije) se je izkazalo ob nastopu 
svetovne finančne in gospodarske krize. Ker je estonski bančni sektor popolnoma odvisen 
od tujine, ima (bo imela) finančna kriza za to baltsko državo velike posledice (Juhan T., 
2008). Ker gre za tradicionalno panogo, proizvodnjo in prodajo pijač, je konkurenca na 
trgu velika. Samo najboljšim podjetjem uspe pridobiti zanimanje kupcev za izdelek. 
Panogo obvladuje le nekaj velikih igralcev, zato bi bil vstop v panogo težaven (Estonian 
drinks push, 2009). Zaradi globalne gospodarske krize, se je v zadnjem letu Estonski BDP 
zelo skrčil. Samo v 1. četrtletju 2009 je upadel za 15%. Posledice krize bodo gotovo 
velike, kar pomeni zmanjšanje obsega trga in kupne moči (Statistics Estonia, 2009). 
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3.3 ANALIZA TRŽNEGA POTENCIALA 
 
Estonski trg pijač je v devetdesetih letih rasel. V zadnjih letih se rast trga pijač v Estoniji 
umirja. Iz podatkov o porabi piva, ki znaša 128.000.000 litrov letno  (Annual report 2007, 
2008), in ostalih pijač v Estoniji (Financial report 2005, 2006), sem ocenil velikost 
celotnega trga pijač. Po oceni iz danih podatkov znaša celotni tržni potencil 360.000.000 
litrov letno. Podatek sem izračunal s kot seštevek večih podatkov iz rzličnih virov. 
 
Glede na anketo o porabi pijač v Estoniji (Slika 3) lahko ocenimo velikost posamezih 
segmentov pijač. Največji delež predstavlja pivo. Drugo mesto si delita kvass in osvežilne 
pijače. Sledi mineralna in namizna voda, ki skupaj predstavljata pomemben delež na trgu 
pijač. Anketa je bila izvedena med Estonci in ne predstavlja dejanskih deležev porabe, 
ampak prikazuje želje in preference potrošnikov. Posebnost Estonije (in tudi ostalih držav 
na tem področju) je nacionalna pijača kvass. Navadno je to alkoholna pijača, narejena 
podobno kot pivo. Kljub temu, da je najbolj znan ruski kvass, je pijača v Estoniji zelo 
popularna. Večinoma jo proizvajajo domači proizvajalci (Estonian cuisine, 2009; Soft 
Drinks, 2009).  
 

Slika 3: Najpopularnejše skupine pijač v Estoniji 
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Vir: The Coca Cola Company, 2009. 
 
Iz danih podatkov  lahko ocenjujemo velikost estonskega trga brezalkoholnih pijač na 
približno 50.000.000 litrov letno. Največji igralc na estonskem trgu brezalkoholnih pijač je 
Coca Cola, ki v Estoniji obvladuje okrog 55% trga. Na drugem mestu sta pivovarni Saku in 
A.Le Coq, ki poleg piv proizvajata tudi ostale pijače. Coca Cola se je prilagodila 
povpraševanju na estonskem trgu tudi tako, da je svojo običajno ponudbo pijač dopolnila s 
kvassom. Ta poteza internacionalke kaže na to, da je možnosti za organsko rast vedno 
manj. Coca Cola je s prilagoditvijo ponudbe tako še okrepila svoj položaj na trgu (The 
Coca Cola Company, 2009). 
 
Slika 4, na strani 18, prikazuje porabo brezalkoholnih pijač po segmentih. Iz slike je 
razvidno, da Estonci popijejo največ kola pijač, sledi tipična estonska pijača kvass ali kali. 
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Glede na to, da kola pijače predstavljajo več kot 25% trga brezalkoholnih pijač, je tržni 
potencial relativno velik.  
 

Slika 4: Estonski trg brezalkoholnih pijač leta 2001 
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Vir: The Coca Cola Company, 2009. 

 
4 OBLIKA VSTOPA NA ESTONSKI TRG  
 
V tretjem poglavju diplomske naloge sem opisoval teoretične možnosti za vstop podjetji na 
tuje trge. Po PEST in SWOT analizi ter analizi tržnega potenciala sem prišel do ugotovitve, 
da bi za vstop v Estonijo Droga Kolinska lahko uporabila podobno politiko, kot jo ima na 
trgih bivše Jugoslavije. Za vstop Cockte na estonski trg bi bila za začetek najprimernejša 
oblika internacionalizacije izvoz (oz. v primeru trgovanja znotraj EU odprema). Čeprav je 
segment kola pijač na estonskem trgu velik, je celoten trg relativno majhen. Hrovat (2005, 
str. 71-76) je pojasnil, da je investicija v lastno proizvodnjo na majhnem trgu ekonomsko 
neupravičena. Prav tako niso primerne pogodbene oblike, ki ne zagotavljajo dovolj 
standardizirane proizvodnje in oglaševanja. Izvoz kot oblika internacionalizacije je na 
estonski trg upravičen tudi iz vidika carin in drugih dajatev, saj sta obe državi članici EU, 
zato pri izvozu ni potrebno plačevati nobenih carin ali drugih dajatev.   
 
Za vstop na trg Estonije predlagam naslednji trženjski splet: izdelek naj bi bil popolnoma 
enak, torej standardiziran. Cockta je kakovostna gazirana brezalkoholna pijača z okusom 
kole, taka naj tudi ostane. Kakovost Cockte je ena od njenih prednosti, zato je pomembno, 
da je Cockta na tujem trgu enako kakovostna kot v matični držav. Cena naj se prilagodi 
kupni moči prebivalstva, podobno kot na trgih bivše Jugoslavije. Cena Cockte na primer v 
Makedoniji je veliko manjša kot v Sloveniji, vendar še vedno v pravem razmerju do 
konkurentov in kupne moči prebivalstva. Cena Cockte je določena malo pod tržno ceno 
največjega konkurenta. Droga Kolinska nima izkušenj z estonskim trgom, zato bi si morala 
poiskati primernega partnerja, ki bi skrbel za distribucijo. Partner, ki bi poznal Estonski 
trg, bi bil potreben, da bi zagotovil, da Cockta pride na prodajne police. Preden bi začeli s 
promocijskimi aktivnostmi, bi morali doseči zadostno dostopnost proizvoda. Promocija in 
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trženje bi lahko bila enaka, kot je trenutna poslovna praksa. Trženje (razen pospeševanja 
prodaje na prodajnih mestih) bi bilo vodeno iz Slovenije, vendar prilagojeno lokalnemu 
prebivalstvu. 
 
5 TRŽENJSKA STRATEGIJA 
 
Prodaja Cockte je v zadnjem desetletju naraščala. K temu je veliko pripomoglo učinkovito 
oglaševanje. Cockta si je s premišljenim oglaševanjem uspela zgraditi celostno podobo. Na 
podoben način bi lahko poskušala zgraditi celostno podobo v Estoniji. Celotna kampanja bi 
imela poudarek na starostni skupini od 15–30 let. V Estoniji ta starostna skupina obsega 
okrog 300.000 ljudi. Za kampanijo, bi bilo bistveno, da mladim Estoncem prikaže nekaj 
novega. Za trženje bi lahko uporabili enake oglase kot v Sloveniji (strategija 
standardizacije). Pri gradnji celostne podobe je pomembno, da se oglaševalski kampanji na 
televiziji, radiu in v časopisih pridruži še sponzorstvo in pospeševanje prodaje na samem 
kraju prodaje. Celotna kampanja mora biti usklajena in dobro načrtovana. Ker bi Cockta na 
estonskem trgu nastopila prvič, bi potrebovala prodorno, enostavno in zabavno kampanjo. 
Tak primer je stripovska kampanja z preprostimi domišljijskimi, ki se je v Sloveniji začela 
leta 2006.  
 
Celotna trženjska strategija bi vsebovala podobne televizijske oglase, kot so bili predvajani 
v Sloveniji od leta 2006 naprej. Na enak način bi lahko oglaševali tudi na reklamnih 
panojih ter v tiskanih medijih. Velik del Estoncev živi v glavnem mestu Talin in njegovi 
okolici, zato bi bila lahko večina oglasov na reklamnih panojih na tem območju. Ker je 
Estonija tehnološko napredna, bi si lahko za pospeševanje prodaje poslužili tudi nagradnih 
iger v obliki pošiljanja sms sporočil ali ustvarjanja lastnih podob na internetu. Na prodajnih 
mestih, predvsem v trgovskih centrih, bi lahko pospeševali prodajo z degustacijo. Prostor, 
kjer bi degustirali, bi moral biti pripravljen v slogu celostne podobe Cockte. Celotna 
kampanja bi bila namenjena predvsem generaciji mlajših Estoncev, njen namen pa bi bil 
ustvariti celostno podobo izdelka. Izdelek mora zaradi oglaševanja postati zaželen, 
dobrina, ki jo enostavno moraš imeti. V oglasih je pomembno, da se poleg izdelka 
prikazuje tudi način življenja, kot ga živijo mladi danes. Tako se mladi lažje ''poistovetijo'' 
z izdelkom. Trženje v Estoniji bi bilo drago, obsežno in dolgotrajno, saj bi obsegalo 
oglaševanje in promocijo v vseh medijih. Tako oglaševanje bi bilo potrebno zaradi močnih 
konkurentov na trgu, zaradi neprepoznavnosti na tem trgu in zaradi ustvarjanja celostne 
podobe izdelka. V Tabeli 6, na naslednji strani, sem prikazal celoten trženjski splet Cockte 
na estonskem trgu.  
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Tabela 6: Trženjski splet Cockte v Estoniji 
Izdelek: 

• Standardiziran  
• Prilagojena le embalaža, prevedena 

v estonščino in ruščino 

Cena: 
• Prilagojena tržni moči 
• Določena malo pod ceno 

največjega konkurenta 
Tržno komuniciranje: 

• Standardizirano 
• Oglasi enaki,  prevedeni v 

estonščino 
• Za tržno komuniciranje bi 

uporabili: televizijsko oglaševanje, 
oglaševanje v revijah in časopisih, 
oglaševanje prek interneta, 
oglaševanje na mestu prodaje. 

Distribucija: 
• Prodaja izdelkov v supermarketih 

trgovskih verig  
• Prodaja izdelka v gostinskih 

lokalih 

 
SKLEP 
 
Med pisanjem diplomske naloge sem spoznal mnogo zanimivih in koristnih stvari. Naučil 
sem se veliko novega o konceptih internacionalizacije, o Drogi Kolinski, o Cockti ter o 
estonskem trgu pijač. Z raziskovanjem literature, z zbiranjem in analiziranjem podatkov 
sem prišel do zaključka, ki potrjuje tezo, da je vstop blagovne znamke Cockta na estonski 
trg smiseln. Droga Kolinska ima priložnost, da se razširi na doslej neznani trg, ki ima kljub 
svoji majhnosti relativno velik tržni potencial. Estonski trg je do tujih vlagateljev zelo 
odprt, tudi davčna zakonodaja je prijazna do investitorjev. Za vstop na estonski trg bi bila 
najprimernejša oblika internacionalizacije izvoz, saj je trg premajhen za katero od 
naložbenih oblik internacionalizacije. Estonci radi pijejo kola pijače, kar je odlična 
priložnost za Cockto. Pri prodoru bo moralo podjetje paziti na številne pasti in nevarnosti, 
ki se porajajo na tujem, neznanem trgu. Na trgu nastopajo močni konkurenti, ki 
predstavljajo hudo konkurenco. Največja konkurentka na estonskem trgu je Coca Cola, ki 
obvladuje več kot polovico trga brezalkoholnih pijač. Druga slabost vstopa Cockte na 
estonski trg so visoki stroški oglaševanja. Cockta je na trgih, kjer je zastopana, dobro 
promovirana in zaželena pijača. Enako bi bilo možno tudi v Estoniji. Z intenzivnim 
promoviranjem bi lahko dosegli želeno prodajo na tem trgu. Možnosti za dodaten razvoj so 
velike. 
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