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UVOD 

Danes ni več dovolj, da se podjetje s svojim izdelkom le pojavi na trgu. Razvoj in globalizacija 

sta povzročila veliko konkurenco ter boj med podjetji za pridobivanje in ohranjanje kupcev 

oziroma porabnikov. Zato morajo biti razne organizacije pri pojavljanju na trgu iznajdljive in 

spretne pri uporabi trženjskih orodij, saj je od tega odvisno, kako jih bodo porabniki na trgu 

zaznali in kakšno mnenje si bodo ustvarili o izdelku ter posledično tudi o podjetju. Iz tega vidika 

je pozicioniranje zelo pomembno pri trženju izdelka, saj predstavlja podobo o izdelku oziroma 

blagovni znamki v zavesti porabnika. Kako si bo kupec vtisnil izdelek v svojo zavest, pa je 

odvisno tudi od trženjskega komuniciranja in komunikacijskega sporočila, ki ga podjetje želi 

prenesti do porabnika. Lahko pa se zgodi, da podjetje ni zadovoljno s pozicioniranjem izdelka in 

se zato odloči, da ga bo repozicioniralo. 

 

Tudi v podjetju Renault Nissan Slovenija, d.o.o., so se odločili, da repozicionirajo enega izmed 

svojih produktov, in sicer avtomobil Nissan Micra. V letu 2011 je namreč na slovenski trg prišla 

nova verzija tega modela, s katero so v podjetju želeli zasesti novo pozicijo glede na predhodno 

verzijo modela in s tem doseči novo ciljno skupino. Pri tem so si pomagali z različnimi orodji 

trženjskega komuniciranja. 

 

Namen diplomskega dela je na podlagi študijskega primera raziskati, kakšno vlogo ima pri 

repozicioniranju trženjsko komuniciranje. S pomočjo primera repozicioniranja Nissan Micre 

ugotavljam, s kakšnimi orodji trženjskega komuniciranja so pri Nissan Slovenija repozicionirali 

novi model Micre glede na predhodno različico. Ob pregledu oglaševalskih kampanj pred, ob in 

po predstavitvi novega modela Micre na slovenski trg predstavljam, kako uspešno je bilo 

podjetje pri prenosu želenega komunikacijskega sporočila do porabnika. Cilj diplomskega dela je 

na podlagi analize profila kupca ugotoviti uspešnost podjetja pri repozicioniranju in 

komuniciranju nove pozicije Micre.  

 

Vsebina diplomskega dela je razdeljena na dva dela. V prvem delu predstavljam teoretični okvir 

trženjskega komuniciranja in pozicioniranja ter repozicioniranja. Pri tem se opiram na domačo in 

predvsem tujo strokovno literaturo. V drugem delu pa na študijskem primeru analiziram 

trženjsko komuniciranje pri repozicioniranju Nissan Micre. Pri tem izhajam iz dokumentov in 

internega gradiva podjetij Renault Nissan Slovenija, d.o.o, ter Nissan Europe S.A.S. in iz 

raziskav Nissanovih kupcev, ki jih je za Renault Nissan Slovenija, d.o.o., opravilo podjetje 

Aragon, d.o.o.. Na koncu je podan tudi sklep, kjer so strnjene moje ključne ugotovitve glede 

izbrane teme. 

1 TRŽENJSKO KOMUNICIRANJE 

Da bi lahko razumeli trženjsko komuniciranje, moramo najprej opredeliti trženjski splet, 

katerega del je tudi trženjsko komuniciranje. Trženjski splet je skupek trženjskih orodij, ki jih 

podjetje uporablja, da doseže svoje trženjske cilje na ciljnem trgu. McCarthy (v Kotler, 2004, str. 

15) ta orodja razvrsti v štiri široke skupine, ki jih je poimenoval štirje P trženja: izdelek (angl. 
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product), cena (angl. price), tržne poti (angl. place) ter trženjsko komuniciranje (angl. 

promotion). Če želi biti podjetje uspešno, ne sme gledati na posamezno spremenljivko ločeno od 

ostalih. Zavedati se mora, da delujejo med seboj usklajeno in le skupaj oblikujejo uspešen 

trženjski splet. Zmagovalna podjetja bodo tista, ki bodo lahko zadovoljila porabnikove potrebe 

ekonomično, ustrezno in z učinkovitim komuniciranjem (Kotler, 2004, str. 17). 

 

Trženjsko komuniciranje je četrto in tudi najbolj vidno orodje trženjskega spleta, ki vključuje vse 

instrumente, s katerimi podjetje komunicira s svojimi ciljnimi in interesnimi skupinami za 

promocijo svojih izdelkov ali podjetja kot celote (De Pelsmacker, Geuens & Van den Bergh, 

2005, str. 3). Prek različnih orodij trženjskega komuniciranja podjetje neposredno nagovarja 

porabnika in mu s komunikacijo prenaša želeno sporočilo ter na tak način skuša vplivati na 

njegovo mišljenje in tudi vedenje. Trženjsko komuniciranje igra ključno vlogo pri privabljanju 

porabnikov, da preidejo od zavedanja o izdelku do nakupa (De Pelsmacker et al., 2005, str. 510). 

1.1 Proces komuniciranja 

Trženjsko komuniciranje je zapleten proces, ki obsega organizacijo, sredstva, metode in 

sporočila, s katerimi prenašamo informacije o temeljnih značilnostih izdelka, da bi se lahko 

porabniki lažje in hitreje odločili za nakup (Potočnik, 2005, str. 302). V osnovi gre pri 

komuniciranju za prenos informacij od sporočevalca do prejemnika. Če pa pogledamo 

podrobneje, ugotovimo, da proces trženjskega komuniciranja vsebuje več prvin. Po Kotlerju 

(2004, str. 565) je teh prvin devet, in sicer oddajnik in naslovnik, ki sta poglavitna udeleženca v 

komunikacijskem procesu. Sledita jima komunikacijsko orodje sporočila in komunikacijska pot. 

Zakodiranje, razkodiranje, odziv in povratna informacija so komunikacijske funkcije v procesu 

komuniciranja. Zadnja prvina v sistemu pa so motnje (naključna in konkurenčna sporočila, ki 

lahko ovirajo zaželeno komuniciranje).  

 

S Slike 1 je razvidno, kako deluje celoten proces trženjskega komuniciranja. Oddajnik najprej 

zakodira sporočilo. To stori tako, da njegov pomen spremeni v skupek znakov, ki predstavljajo 

neko idejo ali koncept (Dibb, Simkin, Pride & Ferrell, 2006, str. 513). Nato ga po 

komunikacijski poti prenese do naslovnika, ki ga razkodira, torej spremeni iz znakov v določeno 

idejo oz. koncept. Naslovnik se nato lahko odzove s povratno informacijo. V procesu se lahko 

pojavijo tudi motnje, ki vplivajo na uspešen prenos želenega sporočila od oddajnika do 

naslovnika. Za uspešno komuniciranje mora oddajnik upoštevati določene predpostavke, in sicer 

mora poznati naslovnika ali naslovnike sporočila in njim primerno zakodirati sporočilo – tako da 

ga bodo oni lahko razkodirali. Izbrati mora komunikacijsko pot, po kateri bo sporočilo prišlo do 

želenega naslovnika in ki bo omogočala tudi povratne informacije.  
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Slika 1: Prvine v procesu komuniciranja 

 

Vir: P. Kotler, Management trženja, 2004, str. 565. 

 

Fiske in Hartley (v Kotler, 2004, str. 566) opredeljujeta naslednje dejavnike, ki vplivajo na 

uspešnost komuniciranja: 

 

- večji ko je vpliv komunikacijskega vira na naslovnika, večja je sprememba pri naslovniku oz. 

učinek koristi vira; 

- učinki komuniciranja so največji tam, kjer se sporočilo sklada z obstoječimi mnenji, 

prepričanji in naravnanostjo naslovnika; 

- komuniciranje je najuspešnejše v zvezi z neznanimi, slabo občutenimi, obrobnimi vprašanji, 

ki niso v središču naslovnikovega vrednostnega sistema; 

- komuniciranje bo uspešnejše, če za vir velja, da ima izkušnje, visok položaj, da je objektiven 

ali všečen, še posebej pa, če ima moč in se je z njim mogoče poistovetiti; 

- družbeno okolje, skupina ali referenčna skupina delujejo kot posredniki pri komuniciranju in 

vplivajo na to, ali bo sporočilo sprejeto ali ne. 

 

Tržniki ne komunicirajo le zato, da bi informirali, poučili ali zabavali ciljno občinstvo; 

komunicirajo zato, da bi dosegli želene in zadovoljive izmenjave – izdelek ali storitev za denar 

ali donacije (Dibb et al., 2006, str. 516). Da pa pride do teh izmenjav, mora biti komuniciranje 

uspešno. Zato je potrebna ustrezna opredelitev vseh dejavnikov in korakov pri komuniciranju. 

 

Kotler (2004, str. 566) opredeljuje osem korakov pri oblikovanju uspešnega komuniciranja. Ti so 

določitev ciljnega občinstva, opredelitev ciljev komuniciranja, oblikovanje sporočila, izbira 

komunikacijskih poti, določitev proračuna, izbira spleta orodij za trženjsko komuniciranje, 

merjenje rezultatov ter ravnanje v zvezi s povezanim trženjskim komuniciranjem. 
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1.2 Trženjsko-komunikacijski splet 

Obstaja več orodij trženjskega komuniciranja, ki jih podjetje uporabi za komunikacijo s 

posamezniki, skupinami ali organizacijami (Dibb et al., 2006, str. 520). Sem spadajo 

oglaševanje, pospeševanje prodaje, odnosi z javnostmi, osebna prodaja in neposredno trženje. 

 

Podjetje pri komunikaciji izbira med orodji glede na komunikacijske cilje, ki jih želi doseči. 

Palmer (2004, str. 427-428) naredi primerjavo, prikazano na Sliki 2, med petimi orodji trženjsko-

komunikacijskega spleta glede doseganja dveh pomembnih komunikacijskih ciljev: doseg 

ciljnega občinstva in hitrost odziva občinstva. Opredeljuje, da se orodja - kljub različnim 

lastnostim - pri doseganju zgoraj omenjenih ciljev v neki meri prekrivajo. Nekatera orodja (npr. 

oglaševanje) lahko pokrivajo širok spekter ciljev. 

 

Slika 2: Shematski prikaz dosega ciljnega občinstva in hitrost odziva občinstva po posameznem 

orodju trženjsko-komunikacijskega spleta 

 

Vir: A. Palmer, Introduction to marketing, 2004, str. 427 

 

Pri izbiri orodij trženjskega komuniciranja pa moramo poleg zastavljenih komunikacijskih ciljev, 

upoštevanja ciljne skupine, določenega proračuna upoštevati tudi ostale tri sestavine trženjskega 

spleta, torej izdelek, ceno in tržne poti, ki so močno povezane s trženjskim komuniciranjem. Vsi 

instrumenti morajo delovati v isto smer in ne smejo biti v konfliktu drug z drugim (De 

Pelsmacker et al., 2005, str. 3). V nadaljevanju bom opisala pet sestavin trženjsko-

komunikacijskega spleta. 

1.2.1 Oglaševanje 

Oglaševanje je plačana oblika neosebnega trženjskega komuniciranja o podjetju, njegovih 

izdelkih ali aktivnostih, ki poteka prek masovnih sredstev javnega obveščanja (časopisi, revije, 
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radio, televizija, pošiljanje obvestil po pošti, reklamni panoji, prospekti, katalogi, rumene strani 

telefonskih imenikov itd.) (Potočnik, 2005, str. 304). De Pelsmacker et al. (2005, str. 105) dodajo 

še, da je oglaševanje dobro orodje trženjskega komuniciranja za sporočanje in prepričevanje 

ljudi, ne glede na to, ali gre za izdelek, storitev ali idejo. 

 

Oglaševanje - kot najbolj vidno orodje trženjsko-komunikacijskega spleta - je pomembno tudi 

zato, ker omogoča velik doseg ciljnega občinstva. Zato je izredno pomembno pri uvajanju novih 

izdelkov in storitev, ko je potrebno spodbuditi začetno povpraševanje, kupce opozoriti na obstoj 

izdelka, možnosti uporabe in način funkcioniranja (Starman, 1996, str. 17). V kasnejših fazah 

življenjskega cikla izdelka pa oglaševanje dobi drugo funkcijo. Tako na primer, ko je izdelek že 

uveljavljen in ima tudi konkurente, skušamo z oglaševanjem prepričati porabnika o kakovosti in 

tako vzpodbuditi selektivno povpraševanje. V fazi zrelosti pa z oglaševanjem skušamo ohranjati 

zavest o izdelku pri kupcih (Starman, 1996, str. 17). 

 

Potočnik (2005, str. 304-305) kot prednost oglaševanja navede cenovno učinkovitost, saj doseže 

veliko število ljudi s sorazmerno nizkimi stroški na osebo oz. tisoč oseb. Poleg tega lahko 

podjetje oglaševanje ponavlja večkrat, spreminja čas oglaševanja in posrednike ter s tem doseže 

večjo zaznavo oglasov in izboljšanje splošne podobe o sebi v očeh kupcev. Avtor nadaljuje s 

pomanjkljivostmi, kot so visok znesek za oglaševanje, počasne povratne informacije, težavno 

merjenje učinka oglaševanja ter manj prepričljiv vpliv na kupce, kot podjetje meni in pričakuje.  

1.2.2 Pospeševanje prodaje 

Pospeševanje prodaje je aktivnost, s katero podjetje vpliva na kupce, da se odločijo za nakup 

izdelka in pri tem dobijo dodatno korist (Potočnik, 2005, str. 305). Podjetja ponavadi uporabijo 

pospeševanje prodaje za dosego kratkoročnih rezultatov, saj se prodaja poveča takoj. V nasprotju 

z oglaševanjem, ki ponuja razlog za nakup, pospeševanje prodaje ponuja spodbude za nakup v 

danem časovnem trenutku (Konečnik Ruzzier, 2011, str. 218). 

 

Pospeševanje prodaje je lahko usmerjeno na različne ciljne skupine in na podlagi tega se 

razlikujejo tudi posamezna orodja znotraj pospeševanja prodaje. Kotler (2004, str. 609) tako 

opredeli orodja za: 

 

- pospeševanje prodaje porabnikom (vzorci, kuponi, vračilo gotovine, nižje cene, nagrade, 

darila, nagrade stalnim kupcem, brezplačni preskusi, garancija, vezano pospeševanje prodaje, 

navzkrižno pospeševanje prodaje, razstavljanje izdelkov na prodajnih mestih in prikaz 

delovanja izdelka), 

- pospeševanje prodaje trgovini (cenovni popusti, dodatki za oglaševanje in razstavljanje na 

prodajnem mestu ter brezplačno blago), 

- pospeševanje prodaje, ki je usmerjeno na druga podjetja in na lastno prodajno osebje 

(poslovni sejmi in shodi, nagradna tekmovanja za prodajno osebje in posebno oglaševanje). 



 

6 

Obseg uporabe orodij pospeševanja prodaje se povečuje, zato se povečujejo tudi izdatki za 

pospeševanje prodaje. Razlogov za to je več. Poleg že omenjenega kratkoročnega vpliva na 

povečanje prodaje obstajajo tudi drugi vzvodi. Konečnik Ruzzier (2011, str. 218) med razloge za 

rast obsega pospeševanja prodaje navaja zmanjšanje pomena in učinkovitosti oglaševanja; 

povečano število izdelkov v blagovnih skupinah, ki se med seboj bistveno ne razlikujejo; 

pomanjkanje novih izdelkov, zaradi česar je treba trgovce prepričati, da bodo na police dodatno 

uvrstili podobne izdelke, ki jih je zaradi tega smiselno podpreti z raznimi spodbudami 

pospeševanja prodaje; naraščajoča moč trgovcev in konkurence ter spremembe vedenja 

porabnikov, ki se kažejo v manjši zvestobi blagovnim znamkam in njihovi večji cenovni 

občutljivosti. 

 

Pospeševanje prodaje prinese nekatere pozitivne, pa tudi negativne posledice. Kot že omenjeno, 

lahko na kratek rok poveča prodajo. Druge prednosti so še povečanje zvestobe blagovni znamki, 

preizkušanje novih izdelkov ter hitro prilagajanje proizvajalcev na kratkoročne spremembe v 

povpraševanju in ponudbi. De Pelsmacker et al.(2005, str. 198) pa navajajo tudi nekatere 

negativne učinke pospeševanja prodaje, kot so naklonjenost porabnikov različnim ugodnostim, 

menjavanje blagovnih znamk, upad prodaje in dobičkonosnosti po koncu pospeševanja prodaje 

ter vpliv na ugled znamke. 

1.2.3 Odnosi z javnostmi 

Da lahko razumemo, kaj pomenijo odnosi z javnostmi, moramo najprej razložiti, kaj oziroma 

kdo so pravzaprav javnosti, s katerimi se srečuje podjetje. Kotler (2004, str. 616) opredeli 

javnost kot katero koli skupino, ki se dejansko ali potencialno zanima oziroma vpliva na 

sposobnost podjetja, da doseže svoje cilje. Tako lahko med javnosti podjetja štejemo ne le 

porabnike, temveč tudi dobavitelje in druge poslovne partnerje, medije, interno javnost oz. 

zaposlene, konkurente, finančno javnost, lokalne skupnosti in družbo na splošno. 

 

Odnosi z javnostmi vključujejo vrsto programov, ki so oblikovani za izboljšanje ali ohranjanje 

podobe podjetja ali njegovih posameznih izdelkov (Kotler, 2004, str. 616). Torej so odnosi z 

javnostmi pomembni za osnovanje in vzdrževanje dobrih odnosov in naklonjenosti med 

podjetjem in javnostmi. Pri komuniciranju z javnostmi se morajo podjetja zavedati pomembnosti 

dvosmerne komunikacije, torej upoštevati morajo tisto, kar jim sporočajo posamezne javnosti. 

Podjetje mora paziti, da so njegova sporočila resnična in jasna. Prav tako je pomembno, da 

deluje v skladu s svojim sporočili. 

 

Pri odnosih z javnostih pa ločimo tudi trženjske odnose z javnostmi ali publiciteto, kjer gre za 

neplačano, neosebno obliko komuniciranja o podjetju in njegovih izdelkih, ki poteka prek 

sredstev javnega obveščanja v obliki novic (Potočnik, 2005, str. 305). Trženjski odnosi z 

javnostmi so pomembni predvsem pri uvajanju novih izdelkov, repozicioniranju izdelka na 

stopnji zrelosti, ustvarjanju zanimanja za vrsto izdelkov, vplivanju na posebne cilje skupine, 

branjenju izdelkov, ki so v javnosti naleteli na težave, in graditvi podobe podjetja, ki je ugodna 

tudi za izdelke (Kotler, 2004, str. 616-617). 
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Pri odnosih z javnostmi lahko podjetja izbirajo med več orodji, kot so na primer sporočila za 

javnost, novinarske konference, razstave, posebne tiskovine (interne revije podjetja, letna 

poročila), video posnetki, seminarji, sponzorstvo, lobiranje, prireditve, predstavitve in drugi 

razni dogodki. 

 

Prednosti odnosov z javnostmi in publicitete so v večji kredibilnosti, saj informacije do 

porabnika pridejo iz medijev, in ne neposredno od podjetja, ter v nizkih stroških. Iz opredelitve 

je razvidno, da gre pri publiciteti za neplačano obliko komuniciranja. Ena izmed prednosti je tudi 

učinkovitejše vplivanje na porabnike. Kotler (2004, str. 617) pravi, da petkrat bolj kot 

oglaševanje na porabnike vplivajo uredniški članki. Odnosi z javnostmi pa imajo tudi nekatere 

slabosti, in sicer se te kažejo predvsem v neusklajenosti z drugimi oddelki v podjetju in slabim 

nadzorom nad objavami v medijih (mediji se namreč sami odločajo, v kakšni obliki, kdaj, kje in 

kolikokrat bodo objavili informacije o podjetju in/ali izdelku). 

1.2.4 Osebna prodaja 

Osebna prodaja je neposredno komuniciranje med prodajalcem in potencialnim kupcem. Namen 

osebne prodaje je prepričati kupca, da kupi izdelek, ki ga ponuja podjetje (Potočnik, 2005, str. 

305). Zato je to za podjetje pomembno orodje, saj ponuja neposreden stik prodajalca s 

porabnikom in je zato vezano na takojšnje prodajne rezultate. Vendar pa osebna prodaja ni le 

prepričevanje porabnika za nakup. Obsega namreč še druge izredno pomembne aktivnosti, kot so 

zbiranje informacij o porabnikih in trgu, komunikacija s porabnikom glede prednosti nakupa 

izdelka in skrb za porabnika po nakupu. Osebna prodaja je še posebno učinkovito orodje kot del 

v povezanem trženjskem komuniciranju, torej v povezavi z ostalimi orodji trženjsko-

komunikacijskega spleta, kot sta na primer oglaševanje in odnosi z javnostmi (De Pelsmacker et 

al., 2005, str. 267). 

 

Pri osebni prodaji ima prodajalec - kot oseba, ki je v stiku s porabnikom - izredno velik pomen, 

zato mora biti ustrezno usposobljen. Da bi imeli strokovne kadre za osebno prodajo 

usposobljene, jih moramo sproti dopolnilno izobraževati, zlasti takrat, ko uvajamo v proizvodno 

prodajni program nove izdelke ali storitve. Prodajalci morajo obvladati vsebino trženjskega 

spleta, proizvodno ali trgovsko organizacijo, konkurenco, obstoječe in druge kupce (Devetak, 

1999, str. 120). 

 

Osebna prodaja je pomembna zaradi zasičenosti prodajnih trgov, velike podobnosti v 

funkcionalnosti in ceni izdelkov različnih konkurentov ter pri izdelkih, ki zahtevajo dodatna 

pojasnila. Poleg že zgoraj omenjenih, neposredne interakcije s porabnikom, hitrega odziva, 

pridobivanje informacij o porabnikih in trgu, med prednosti osebne prodaje spadajo tudi gradnja 

trženjskih odnosov, prilagajanje sporočila porabniku in manj motečih dejavnikov kot pri ostalih 

orodjih trženjsko-komunikacijskega spleta. Nestandardizirano sporočilo, visoki stroški, majhen 

doseg in slab nadzor prodajnega osebja pa so pomanjkljivosti tega orodja. 
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1.2.5 Neposredno trženje 

Neposredno trženje pomeni vzpostavljanje neposrednega stika z natančno izbranimi ciljnimi 

porabniki z namenom pridobitve njihovega takojšnjega odziva in vzpostavitve dolgoročnega 

odnosa (Konečnik Ruzzier, 2011, str. 229). To orodje trženjsko-komunikacijskega spleta torej 

omogoča, da podjetje vzpostavi neposreden dialog s porabnikom, brez vmešavanja nepotrebnih 

elementov, kot so na primer mediji. Glavne oblike neposrednega trženja so akviziterstvo, 

kataloško trženje, neposredno trženje po pošti, trženje po telefonu, trženje prek radia in televizije 

ter elektronsko trženje (prek računalniške povezave med prodajalcem in kupcem, trženje prek 

interneta) (Potočnik, 2005, str. 358). 

 

Neposredno trženje postaja vedno bolj pomembno orodje tržnikov. V preteklih dvajsetih letih se 

je izjemno razširilo. Uporabljati so ga začela tudi trgovska in storitvena podjetja v obliki trženja 

po telefonu, trženja po radiu in televiziji in čedalje pogosteje v obliki elektronskega trženja 

(Potočnik, 2005, str. 358). Palmer (2004, str. 491) našteva dejavnike, ki omogočajo to rast in vse 

pogostejšo uporabo neposrednega trženja, ti pa so moderne baze podatkov, ki podjetjem 

posredujejo kakovostne podatke v zelo kratkem času, računalniško podprti napredni proizvajalni 

sistemi, ki omogočajo hitro proizvodnjo izdelka, prilagojenega potrebam individualnega 

porabnika, in napredki v tehnologiji, ki olajšajo in pospešijo proces naročanja in omogočijo 

učinkovitejšo dostavo, kar pa je pomembno predvsem z vidika možnosti hitre dostave velikemu 

številu geografsko razpršenih porabnikov. 

 

Kotler (2004, str. 621) razdeli prednosti neposrednega trženja na prednosti za porabnike in 

ponudnike. Udobnost pri nakupovanju od doma in prihranek na času sta zagotovo veliki 

prednosti za porabnike. Poleg tega pa imajo na voljo večjo izbiro blaga. Primerjajo in izbirajo 

lahko med ponudbo, ki jo dobijo v različnih katalogih ali pa na internetu. Med prednostmi za 

ponudnike je ena izmed bolj pomembnih prednosti zagotovo vzpostavljanje trajnega odnosa s 

porabnikom. Poleg tega lahko tržniki porabnikom ponudbo prilagodijo in tako poosebijo svojo 

ponudbo in sporočila. Omogoča pa tudi merjenje odziva na svoje kampanje in tako lahko 

ugotovijo, katere so bile najuspešnejše. Seveda pa ne smemo zanemariti tudi slabosti take oblike 

trženja. Te so na primer odpor in negativen vtis pri porabnikih, če so prodajalci preveč agresivni 

in pretiravajo ali pa problem počasne dostave blaga porabniku. 

2 POZICIONIRANJE 

Pozicioniranje je tesno povezano z repozicioniranjem, saj je le-to predpogoj za repozicioniranje. 

To pomeni, da mora biti izdelek najprej pozicioniran, če ga želimo repozicionirati, torej gre pri 

repozicioniranju za spreminjanje pozicioniranja oziroma obstoječe pozicije izdelka. Ries in Trout 

(2001, str. 2) sta ena izmed prvih avtorjev, ki sta začela pisati o konceptu pozicioniranja. Avtorja  

poudarjata, da se pozicioniranje začne pri izdelku, kosu blaga, storitvi, podjetju in celo osebi. 

Nadaljujeta, da pozicioniranje ni nekaj, kar podjetja naredijo svojemu izdelku, temveč kar 

naredijo v mislih morebitnega kupca, torej gre za pozicioniranje izdelka v mislih porabnika. Je 

zelo pomembno trženjsko orodje, saj je zaradi zasičenosti trga dandanes težko razlikovati med 
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izdelki različnih blagovnih znamk. Vendar pa se zasičenost trga ne kaže le v množici izdelkov, 

temveč tudi v veliki količini sporočil, ki jih podjetja sporočajo javnosti. Po besedah Riesa in 

Trouta (2001, str. 1) je družba postala zasičena s komuniciranjem, ker preveč komunikacij 

predstavlja problem pri prepoznavnosti različnih blagovnih znamk in kot rešitev za to navajata 

pozicioniranje. 

 

Pozicioniranje lahko opišemo kot postopek, pri katerem za izdelke/drugo entiteto na trgu 

zagotovimo jasno, razločevalno in zaželeno mesto glede na konkurenco, pri čemer je pomembno, 

da se zavedamo, da to storimo v mislih ciljne skupine (Konečnik Ruzzier, 2011, str. 110). 

Pogosto se zgodi, da podjetja pozabijo, da gre pri pozicioniranju za pozicijo izdelka v mislih 

porabnika, ki si jo ustvari sam, in ne za pozicijo, ki jo sama želijo videti v očeh porabnika. Fuchs 

in Dimantopoulos (v Konečnik Ruzzier, 2011, str. 111) izpostavljata, da je pomembno zavedanje 

podjetij, da obstajajo tri različice pozicioniranja, in sicer želeno pozicioniranje (kako podjetje 

želi, da je izdelek zaznan s strani porabnika), dejansko pozicioniranje (informacije, ki so bile 

predstavljene ciljnemu trgu – največkrat s pomočjo orodij trženjskega komuniciranja) in zaznano 

pozicioniranje (kaj si porabnik o izdelku zares misli). Pri tem je zaželeno, da sta si želeno in 

zaznano pozicioniranje blizu. To pomeni, da je podjetje na pravi način preneslo sporočilo o 

pozicioniranju do porabnika. 

2.1 Namen pozicioniranja 

Kot sem že omenila, je danes družba zasičena s ponudbo različnih podjetij in komuniciranjem te 

ponudbe. Na trgu je preveč izdelkov, podjetij in marketinškega hrupa (Ries & Trout, 2001, str. 

5). To pomeni, da je težko reči, ali bo sporočilo o izdelku, ki ga bo podjetje poslalo na trg, 

dejansko prišlo do porabnika, in če bo, ali bo dovolj močno, da ga bo spodbudilo k nakupu. Ries 

in Trout (2001, str. 14) pravita, da je rešitev za omenjeno zasičenost trga pozicioniranje. Pravita, 

da je ta pristop organiziran sistem za iskanje poti v misli porabnika. V primeru, da so si 

odjemalci vtisnili v spomin ali podzavest ustrezno dobro blagovno znamko (ali proizvajalca, 

dobavitelja, izvajalca storitev), bodo imeli omenjeni proizvajalci ali ponudniki manj naporov pri 

prodaji (Devetak, 1999, str. 45). Torej iz tega lahko sklepamo, da podjetja s pozicioniranjem 

težijo k naklonjenosti porabnikov do njihovih izdelkov oziroma storitev pred konkurenčnimi, saj 

naj bi jim to prineslo ugled in želene prodajne rezultate. Končni rezultat pozicioniranja je 

uspešno ustvarjena ponujena vrednost, osredotočena na kupca, in pomeni razumen razlog, zakaj 

naj bi kupci kupili izdelek (Kotler, 2004, str. 308). 

 

S pozicioniranjem želijo podjetja v mislih porabnika zasesti določeno mesto in se tako 

razlikovati od konkurence. Pozicioniranje je uspešno, če je izdelku uspelo oblikovati želeno 

podobo v očeh potencialnih porabnikov, ki se pomembno razlikuje od podobe konkurenčnih 

izdelkov (Konečnik Ruzzier, 2011, str. 112). Pri tem je pomembno, da podjetje razmisli, katere 

so prednosti oz. koristi izdelka, zaradi katerih se razlikuje od konkurenčnih, ki jih bo smiselno 

sporočilo ciljnemu trgu. Določiti je potrebno tudi, koliko teh lastnosti bo poudarilo. Večina 

tržnikov zagovarja poudarjanje ene same osrednje prednosti, s pomočjo katere je mogoče razviti 

edinstveno prodajno vrednost (Konečnik Ruzzier, 2011, str. 112). Porabniki naj bi si namreč 
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lažje zapomnili eno značilnost izdelka, kar pomeni lažje pozicioniranje in razlikovanje. Poleg 

tega se lahko podjetja na izbranem področju predstavijo kot najboljša. Kotler (2004, str. 310) 

pravi, da bi podjetje moralo izpostaviti, da je njegova blagovna znamka številka ena. Torej, da je 

najbolj kakovostna, najboljša, najhitrejša, največja ipd. Vendar pa pozicioniranje ni samo orodje 

za razlikovanje od konkurence. S primernim pozicioniranjem se podjetje poskuša izogniti tudi 

konkurenci samemu sebi, zlasti kadar uvaja nov izdelek na trg, na katerem že prodaja istovrstne 

izdelke (Potočnik, 2005, str. 167). Torej, s primerno strategijo pozicioniranja se lahko podjetje 

izogne škodovanju ostalim izdelkom oziroma kanibalizmu. 

 

Če izdelek to dopušča in če je taka potreba ciljnega trga, se podjetje lahko odloči, da izpostavi 

več različnih koristi. Obstajajo tržniki, ki pravijo, da je pri pozicioniranju smiselno uporabiti vsaj 

dve ali več prednosti (Konečnik Ruzzier, 2011, str. 112). Tako lahko na primer podjetje z 

izpostavljanjem dveh koristi izdelka prehiti konkurenta, ki izpostavlja le eno od teh dveh. Lahko 

se zgodi, da se ciljni trg čez čas naveliča poudarjene prednosti izdelka, zato je koristno 

izpostavljanje več prednosti. Vsekakor mora biti podjetje pazljivo pri odločanju o številu 

poudarjenih koristi, saj obstaja tveganje, da si ciljna skupina težje zapomni več koristi. Ta pristop 

pa lahko tudi daje nejasno sliko o podjetju. 

2.2 Strategija pozicioniranja 

Pri pozicioniranju se podjetje lahko odloča med različnimi strategijami. Katero bo izbralo, je 

odvisno od ciljne skupine, izdelka in tudi konkurenčne ponudbe na trgu. Kotler (2004, str. 311-

312) predlaga sedem strategij pozicioniranja, in sicer: 

 

- pozicioniranje na osnovi značilnosti, kjer se podjetje odloči, da bo gradilo pozicijo na osnovi 

značilnosti, kot je na primer velikost ali število let obstoja; 

- pozicioniranje na osnovi koristi, kjer podjetje ubere strategijo pozicioniranja izdelka kot 

vodilnega v določeni koristi; 

- pozicioniranje na osnovi uporabnosti, kjer je izdelek pozicioniran kot najboljši za določeno 

uporabo; 

- pozicioniranje na osnovi uporabnika, kjer podjetje izdelek pozicionira kot najboljšega za 

določen segment porabnikov; 

- pozicioniranje glede na konkurenta; pri tej strategiji podjetje za svoj izdelek trdi, da je boljši 

kot konkurenčni; 

- pozicioniranje na osnovi vrste izdelka; podjetje pozicionira izdelek kot vodilnega med sebi 

podobnimi (tudi glede na nadomestne izdelke); 

- pozicioniranje na osnovi kakovosti in/ali cene; podjetje pozicionira svoj izdelek kot izdelek z 

najboljšim razmerjem med kakovostjo in ceno. 

 

Pri izbiri strategije pozicioniranja si lahko podjetje pomaga z zaznavnim zemljevidom. Gre za 

orodje, ki prikaže,kako porabniki zaznavajo različne izdelke in podjetja glede na lastnosti, ki so 

za njih najpomembnejše. Zaznavni zemljevid v najosnovnejši obliki prikaže relativen položaj 

izdelka oziroma podjetja v primerjavi z njegovimi konkurenti na relevantnem trgu glede na dve 
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predpostavljeni prednosti oziroma razliki (Konečnik Ruzzier, 2011, str. 116). Podjetje s tem dobi 

boljšo predstavo o tem, kaj si porabniki pravzaprav mislijo o njegovem izdelku oz. kako ga 

zaznavajo v primerjavi s konkurenti. Z zaznavnim zemljevidom lahko podjetje pridobi koristne 

informacije, na podlagi katerih oblikuje strategijo pozicioniranja ali repozicioniranja (Dillon, 

Domzal & Madden, 1986, str. 34). Na Sliki 3 je prikazan primer zaznavnega zemljevida, kjer so 

podjetja A, B in C pozicionirana glede na ključni dve lastnosti, ceno in velikost palete izdelkov 

(po oceni porabnikov). »X« označuje idealno pozicijo za podjetje, ki predstavlja idealno 

razmerje med ceno in velikost palete izdelkov. Iz zaznavnega zemljevida je razvidno, da sta 

podjetji A in C najbližje idealni poziciji, medtem ko je podjetje B pri porabnikih zaznano kot 

prepoceni in s skromno ponudbo in zato zaseda slabšo pozicijo v primerjavi s konkurentoma. Ni 

nujno, da nezasedena mesta na zemljevidu pomenijo priložnost za novo podjetje, da ga zasede 

prvo. To so lahko mesta, ki so neprimerna, saj ne zadovoljujejo porabnikovih potreb v pravi 

meri. Vsekakor pa obstaja tudi možnost, da predstavljajo še neizkoriščene vrzeli, ki se lahko 

izkažejo kot izjemno uspešne. 

 

Slika 3: Primer zaznavnega zemljevida 

 
Vir: S. Dibb et al., Marketing: concepts and strategies, 2006, str. 248. 

 

Ne glede na to, za katero strategijo se podjetje odloči, je zadnja, vendar zelo pomembna stopnja 

pri pozicioniranju določanje izjave o pozicioniranju. Ta mora biti verodostojna in v obliki, ki si 

jo porabniki lahko zapomnijo. Izjava o pozicioniranju povzema pozicioniranje podjetja ali 

izdelka in je v obliki: »Za (ciljni trg in potreba) je (naš izdelek/blagovna znamka) (koncept), ki 

(bistvo razlikovanja)« (Kotler & Armstrong, 2008, str. G-7). 

2.3 Repozicioniranje 

Nenehne spremembe na trgu od podjetij zahtevajo prilagoditve. Pozicioniranje, ki je bilo nekoč 

uspešno, lahko zaradi sprememb trga postane neprimerno, kar pomeni, da mora podjetje 

razmisliti o ponovnem pozicioniranju oziroma repozicioniranju. Zato morajo podjetja spremljati 
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razmere na trgu in se jim tudi prilagajati. Palmer (2004, str. 239) našteva tri vzroke za 

repozicioniranje: 

- prvotno pozicioniranje je osnovano na precenjevanju konkurenčnih prednosti podjetja ali 

napačni oceni velikosti segmenta, na katerega cilja; 

- povpraševanje porabnikov se lahko v določenem času spremeni; na primer bolj kot nizka cena 

postane za porabnike pomembna večja kakovost izdelka, kar pomeni, da strategija 

pozicioniranja, ki temelji na nizki ceni, ni več ustrezna; 

- podjetja pogosto gradijo na svojih prednostih, da lahko sčasoma z repozicioniranjem vstopijo 

na bolj donosni segment; še posebej velja to za trgovine na drobno, ki pogosto začnejo kot 

nizko cenovni ponudnik, potem pa z raznimi izboljšavami na poslovnem objektu, 

razstavnemu prostoru, kakovosti, dodatnimi storitvami in  intenzivnejšem oglaševanju 

dozorijo v visoko cenovne in bolj kakovostne ponudnike; na tak način torej vstopijo na nov 

ciljni trg. 

 

Repozicioniranje v bistvu pomeni spremeniti način, kako je izdelek ali storitev podjetja na trgu 

pojmovan/a (Ryan, Moroney, Geoghegan & Cunningham, 2007, str. 84). Torej skuša podjetje z 

repozicioniranjem na nek način vplivati na to, kako porabniki zaznavajo njegove izdelke ali 

storitve, in s tem tudi zasesti drugo, za njih ugodnejše in bolj želeno mesto v porabnikovih 

mislih. Repozicioniranje zato ni odvisno le od aktivnosti podjetja, ampak je predvsem 

pomembno, kako ga porabniki pravzaprav sprejmejo. 

 

Ryan et al. (2007, str. 95-97) predstavijo šest elementov za uspešno strategijo repozicioniranja, 

in sicer so to: 

 

- temeljne, premišljene strateške vrednote (angl. Core, Deliberate Strategic Values); 

repozicioniranje zahteva preusmeritev in ne zamenjave strateške naravnanosti podjetja in 

mora biti zato podprto s pomembnimi in trajnimi temeljnimi vrednotami podjetja; 

- fleksibilnost strateške usmerjenosti in velika zmožnost učenja (angl. Strategic Flexibility and 

Strong Learning Capabilities); strategija podjetja ne sme biti dokončna, ampak odprta in 

dovzetna za spremembe, ki omogočajo razvoj; od zmožnosti učenja pa je odvisno, ali bo 

menedžment podjetja povečal zanimanje za razumevanje izdelka, trga, porabnikov in tudi 

uspehov ter neuspehov podjetja; 

- močno zavedanje in dovzetnost glede porabnikov (angl. High Customer Awareness and 

Sensitivity); za podjetje je pomembno, da pozna svoje porabnike, saj mu to omogoča, da se 

osredotoči na tisto ciljno skupino, ki bo najverjetneje kupila njegov proizvod; zavedanje 

potreb ciljne skupine pa omogoča podjetju, da ustrezno prilagodi aktivnosti pri 

repozicioniranju; 

- kritična zunanja naravnanost (angl. Critical External Orientation): s kritičnim spremljanjem 

zunanjega okolja (trga in konkurence) lahko podjetje odkrije ugodnejše pozicioniranje, kot je 

trenutno, in tako oblikuje strategijo repozicioniranja; 

- velika predanost menedžmenta (angl. Top Management Commitment); menedžment mora 

zaupati v strategijo repozicioniranja in verjeti v dobre rezultate, ki bodo prišli s tem, ter v tem 

duhu voditi vse aktivnosti pri repozicioniranju; 
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- zaupanje v izdelek in blagovno znamko (angl. Belief in the Product and Brand); podjetje 

mora zaupati v svoj proizvod in blagovno znamko, ne glede na morebitne slabe napovedi ali 

zaplete pri repozicioniranju; vse aktivnosti podjetja morajo odražati to zaupanje. 

2.4 Trženjsko komuniciranje pri repozicioniranju izdelka 

Pri repozicioniranju gre za spreminjanje porabnikovih zaznav o blagovni znamki oziroma 

izdelku, najpogosteje zato, ker je trenutno pozicioniranje manj privlačno. Gre za težaven proces, 

ki zahteva veliko denarja za oglaševanje in ostale promocijske aktivnosti, najpogosteje pa je 

repozicioniranje neuspešno (Perner, 2010). Podjetje strategijo repozicioniranja podpre z 

različnimi aktivnostmi trženjskega pozicioniranja. Na tak način skuša prenesti sporočilo o novem 

pozicioniranju do porabnikov in tako vplivati na njihovo zaznavo o izdelku ali blagovni znamki. 

Iz tega sledi, da obstaja močna povezava med pozicioniranjem in repozicioniranjem izdelka ter 

trženjskim komuniciranjem (Dibb et al., 2006, str. 521). Pogosto se trženjsko komuniciranje 

pojavlja kot pomemben korak v strategiji pozicioniranja in repozicioniranja. Podjetje mora 

razviti strategijo trženjskega komuniciranja, s katero bo lahko podprlo privzeto pozicijo in o njej 

uspešno sporočalo javnosti (Palmer, 2004, str. 239).  

 

Učinkovito trženjsko komuniciranje omogoča, da podjetje pozicionira izdelek v mislih porabnika 

tako, da sporoča o lastnostih izdelka in kako se ta razlikuje od konkurenčne ponudbe (Palmer, 

2004, str. 415). Z aktivnostmi trženjskega komuniciranja lahko podjetje učinkovito sporoči 

ciljnemu trgu, v čem se njegovi izdelki razlikujejo od konkurenčnih, in o svojih strategijah 

pozicioniranja, da bi te strategije postale uspešne in mu zagotovile načrtovani dobiček (Potočnik, 

2005, str. 167). Iz tega lahko povzamem, da si podjetje pri repozicioniranju in vplivanju na 

zaznave porabnikov o izdelku pomaga s posameznimi sestavinami trženjskega komuniciranja. 

  

Jewell (2007, str. 239) v svoji raziskavi ugotavlja, da je repozicioniranje uspešno takrat, ko je 

staro pozicioniranje oslabljeno in novo priučeno. Poudarja, da je običajen pristop k 

repozicioniranju, kjer skušajo tržniki z intenzivnim komuniciranjem vplivati na zaznavo 

porabnikov in tako doseči novo pozicioniranje, neučinkovit. Za uspešno repozicioniranje morajo 

tržniki, poleg oglaševanja novega pozicioniranja, poskušati oslabiti tudi staro pozicioniranje. To 

pa najlažje storijo tako, da načrtujejo oglaševanje repozicioniranja v istem časovnem okvirju kot 

njihov konkurent, ki je v lastnostih in pozicioniranju bližje staremu pozicioniranju, kar pomeni, 

da bo oglaševanje konkurenta oslabilo staro pozicioniranje. Torej je sporočanje o novem 

pozicioniranju ključnega pomena za uspešno repozicioniranje.  

3 PREDSTAVITEV PODJETJA RENAULT NISSAN SLOVENIJA, D.O.O. 

Podjetje Renault Nissan Slovenija, trženje in prodaja avtomobilov, d.o.o., s skrajšanim imenom 

Renault Nissan Slovenija, d.o.o. (v nadaljevanju Renault Nissan Slovenija) je uvoznik vozil 

znamk Renault, Nissan in Dacia za Slovenijo. Kot je zapisano na spletni strani Renault Slovenija 

(Renault – Nissan Slovenija, 2012), deluje na slovenskem trgu - kot združeno podjetje - že od 

leta 2004, ko je Renault Slovenija pod svoje okrilje vzel tudi distribucijo znamke Nissan v 

Sloveniji. Razlog za združenje obeh znamk v Sloveniji je zveza med znamkama Renault in 
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Nissan tudi na globalni ravni. Leta 1999 sta namreč znamki Renault, s sedežem v Parizu v 

Franciji, in Nissan, s sedežem v Yokahomi na Japonskem, sklenila strateško partnerstvo, ki je 

prvo tovrstno partnerstvo v avtomobilski industriji, kar je opisano tudi na spletni strani podjetja 

Renault S.A.S. (The Renault – Nissan Alliance, 2012). Namen partnerstva, tako na globalni ravni 

kakor v Sloveniji, je ustvarjanje sinergije med družbama, izmenjava idej ter razvoj strategije in 

novih tehnologij, kljub temu pa ohranjata individualno identiteto svoje znamke. Leta 2005 je 

podjetje Renault Nissan Slovenija pod svoje okrilje vzelo tudi prodajo in trženje vozil znamke 

Dacia. 

 

Na spletni strani družbe Renault Nissan Slovenija so navedene narava poslovanja in 

pomembnejše dejavnosti podjetja, ki so: trgovina na debelo z motornimi vozili, trgovina na 

drobno z motornimi vozili, posredništvo pri trgovini z motornimi vozili, vzdrževanje in 

popravila motornih vozil, trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna 

vozila, trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila, posredništvo 

pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila, tehnično preizkušanje in 

analiziranje ter drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje (Splošni podatki o 

podjetju, 2012).  

 

Poslanstvo podjetja je sledeče: »Skrbimo za negovanje in razvoj identitete blagovnih znamk 

Renault, Nissan in Dacia v skladu z globalnimi cilji in določili matičnega podjetja ter 

upoštevajoč izjemen ugled in pomen, ki ga ima znamka Renault tradicionalno v Sloveniji. 

Izpolnjevali bomo komercialne in finančne cilje naših znamk in jamčili za trajen razvoj 

prodajno-servisne mreže.« (Renault Nissan Slovenija, d.o.o., 2012b). 

 

Podjetje svojo vizijo in vrednote opredeljuje tako: »Z našimi izdelki in storitvami si želimo v 

družbi Renault Nissan Slovenija, d. o. o., zagotoviti stalno umestitev med najboljše tri 

avtomobilske znamke v Sloveniji na področjih prodaje, poprodaje in zadovoljstva kupcev. Izven 

Slovenije bomo nadaljevali rast našega poslovanja na celotnem področju regije Adriatic. Da bi to 

dosegli, bomo zagotavljali nadaljnji razvoj uspešne, strokovno usposobljene in donosne 

prodajno-servisne mreže. Naše vrednote temeljijo na občutku za kupca, njegove želje in potrebe, 

na naši zavzetosti, sposobnosti predvidevanja, strokovnosti in tudi s številkami potrjenimi 

rezultati.« (Renault Nissan Slovenija, d.o.o., 2012b). 

 

Podjetje Renault Nissan Slovenija je s svojimi blagovnimi znamkami na slovenskem trgu zelo 

uspešno. Znamka Renault je po tržnem deležu že vrsto let vodilna v Sloveniji pri osebnih in 

gospodarskih vozilih (Renault Nissan Slovenija, d.o.o., 2012b). Tabela 1 prikazuje prvih petnajst 

avtomobilskih znamka glede na prvič registrirana nova osebna vozila v letih 2010 in 2011 v 

Sloveniji. Znamka Renault je obe leti na prvem mestu s 16,79-odstotnim tržnim deležem v letu 

2010 in 15,80-odstotnim tržnim deležem v letu 2011. Znamka Nissan pa je prva med japonskimi 

avtomobilskimi znamkami, in sicer z 2,43-odstotnim tržnim deležem v letu 2010 in 2,86-

odstotnim tržnim deležem v letu 2011. Kot lahko vidimo iz Tabele 1, se je število prvič 

registriranih novih osebnih vozil v letu 2011 glede na leto 2010 zmanjšalo, in sicer za 1,37 
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odstotka, iz česar lahko sklepamo, da je trenutna gospodarska situacija vplivala tudi na velikost 

avtomobilskega trga v Sloveniji. 

 

Tabela 1: Prvih 15 avtomobilskih znamk glede na prvič registrirana nova osebna vozila v letih 

2010 in 2011 v Sloveniji 

Znamka 2010 delež (%) 2011 delež (%) razlika 

sprememba 

deleža (%) 

RENAULT 9946 16,79 9229 15,80 -717 -0,99 

VOLKSWAGEN 7257 12,25 7986 13,67  729  1,42 

OPEL 5226   8,82 5108   8,74 -118 -0,08 

PEUGEOT 4048   6,83 4153   7,11  105  0,27 

CITROEN 4452   7,52 4113   7,04 -339 -0,48 

FORD 3376   5,70 3520   6,03  144  0,33 

ŠKODA 2801   4,73 3049   5,22  248  0,49 

HYUNDAI 2921   4,93 3009   5,15   88  0,22 

KIA 2406   4,06 2300   3,94 -106 -0,13 

CHEVROLET 1924   3,25 1983   3,39   59  0,15 

FIAT 2780   4,69 1899   3,25 -881 -1,44 

NISSAN 1441   2,43 1670   2,86  229  0,43 

BMW 1377   2,32 1663   2,85  286  0,52 

AUDI 1179   1,99 1401   2,40  222  0,41 

SEAT 1298   2,19 1391   2,38   93  0,19 

OSTALO 6794 - 5943 - -851 - 

SKUPAJ    59226 -    58417 - -809 - 

Vir: Trgovinska zbornica Slovenije: Sekcija za osebna motorna vozila,  Statistika, 2012. 

4 TRŽENJSKO KOMUNICIRANJE PRI REPOZICIONIRANJU 

IZDELKA: PRIMER NISSAN MICRA 

Teoretično ozadje trženjskega komuniciranja pri repozicioniranju izdelka, ki sem ga predstavila 

v prejšnjih poglavjih, bom raziskala tudi na študiji primera, ki sledi. V nadaljevanju bom 

predstavila model Nissan Micra. Primerjala bom ciljni skupini in profil kupca. Naštela bom 

razloge za repozicioniranje modela in s katerimi orodji trženjskega komuniciranja si je podjetje 

pomagalo pri repozicioniranju. Na koncu bom z analizo profila kupca in primerjavo tega profila 

s ciljno skupino skušala ugotoviti, ali je bilo podjetje pri repozicioniranju uspešno. 

4.1 Nissan Micra 

Nissan Micra je majhen mestni avtomobil, ki že od lansiranja, leta 1982 na Japonskem (pod 

imenom March), predstavlja pomemben produkt v celotni paleti Nissanovih vozil. Prva 

generacija Micre (modelna koda K10) je na evropski trg vstopila leta 1983. Med ostalimi 

avtomobili v ponudbi je bila posebna zaradi naprednega štirivaljnega motorja, ki je postavil nova 
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merila za motorje v tem razredu. Sprva je bila na voljo le Micra s tremi vrati, od leta 1989 pa 

tudi s petimi.  

 

Leta 1992 je na ceste zapeljal drugi rod Micre (modelna koda K11) z nekaj oblikovnimi in 

predvsem tehničnimi spremembami na motorju, opremljenosti in varnosti. Proizvodnjo te Micre 

so prestavili v Evropo, in sicer v angleško tovarno Sunderland. Leta 1993 je Micra postala 

Evropski avto leta in tako postala prvi japonski avtomobil, ki je prejel ta naslov. 

 

Tretji rod Micre (modelna koda K12) je bil predstavljen leta 2002. Ta je poseben zaradi novega 

dizajna, ki je izstopal med avtomobili v tem segmentu. Zaobljene linije notranjosti in zunanjosti 

so ji dale posebno razpoznavnost med kupci, saj je postala najbolj poznan Nissanov model (Slika 

4). Poleg tega pa je s številnimi izboljšavami, kot so vzdolžno-pomična zadnja klop, inteligentni 

ključ, mnoga odlagalna mesta ter napreden potovalni računalnik, dosegla veliko prepoznavnost 

in priljubljenost, saj so skoraj dve leti po zagonu izdelave v Sunderlandu izdelali že 250.000 

novih vozil Micra in jih izvozili na 44 trgov po svetu. 

 

Slika 4:Število priklicev po Nissanovih modelih* 

 
Legenda: *Podatki za G5 

Vir: Nissan Europe S.A.S., Micra – A European Icon (interno gradivo),  2010b. 

 

Leta 2010 (na slovenskem trgu marca 2011) je bila lansirana četrta generacija modela Micra 

(modelna koda K13) z novo zasnovo, obliko, motorjema in platformo, ki je trenutno v prodaji. 

Nissan je proizvodnjo tega modela preselil v Indijo. Pri tem avtomobilu se je Nissan posvetil 

predvsem varnosti, uporabnosti in varčni vožnji. Tako je v vsakem avtomobilu serijsko vgrajen 

sistem proti zdrsavanju in šest zračnih varnostnih blazin. Razvili pa so tudi nov motor 1,2 DIG-S 

z varčno porabo in nizkimi emisijami CO2.  
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4.2 Pozicioniranje in repozicioniranje Micre 

Skozi celotno življenjsko dobo in različne generacije si je Micra z doslednim komuniciranjem 

ustvarila določeno podobo in s tem tudi pozicijo majhnega mestnega ženskega avtomobila. Iz 

zaznavnega zemljevida (Slika 5) je razvidna pozicija Micre K12 v primerjavi s konkurenco. 

Glede na dane lastnosti Micra K12 zaseda edinstven položaj v primerjavi s svojimi neposrednimi 

tekmeci, saj porabnikom predstavlja mestni avtomobil, ki je mladosten in ekspresiven oziroma 

ima izrazito obliko. Iz zaznavnega zemljevida so razvidne še dodatne značilnosti, ki jih porabniki 

pripisujejo Micri K12, in sicer so to ženstvenost, edinstveni dizajn, ki vzbuja čustva, in 

primernost predvsem za vožnjo po mestu. Posebnost Micre je predvsem v izraziti obliki, saj je 

večina tekmecev pozicioniranih kot bolj konzervativnih (Corsa, Yaris, Pixo). 

 

Slika 5: Zaznavni zemljevid za Micro K12 glede na konkurente 

 

Vir: Nissan Europe S.A.S., Introducing New Micra – All about the Car (interno gradivo),  2010a. 

 

Če primerjamo pozicioniranje Micre K12 in demografske značilnosti kupca tega modela, ki so 

predstavljene na Sliki 6, lahko ugotovimo precej povezav. Glede na opravljeno anketo med 

obstoječimi kupci oziroma vozniki Micre K12 lahko ugotovimo, da je kar 73,5 odstotkov kupcev 

žensk. Slaba tretjina kupcev (31,1 odstotkov) je starih med 50 in 59 let. Največ kupcev, kar 27 

odstotkov, jih živi s partnerjem in brez otrok. Izobrazba: 39 odstotkov kupcev ima zaključeno 

srednjo šolo. Iz podatkov o spolu kupca lahko vidimo povezavo med pozicijo Micre, kot bolj 

ženstvenega avtomobila, in prevladujočim deležem kupcev ženskega spola. 
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Slika 6: Demografske značilnosti kupcev Micre K12 v % 

 

Vir: Aragon d.o.o., Nissan - program lojalnosti 2010, 2011. 

Z lansiranjem nove generacije Micre K13 se je podjetje odločilo, da bo produkt repozicioniralo. 

Želeli so se oddaljiti od specifičnega dizajna avtomobila in s tem povezano specifično ciljno 

skupino ter se usmeriti širše. Segment B, ki ga Komisija Evropskih skupnosti (angl. Commission 

of the European Communities) (1999) opredeljuje kot drugi segment v evropski klasifikaciji 

avtomobilov in je natančneje definiran kot segment majhnih vozil, ima zaradi velikega 

povpraševanja velik potencial, zato je za avtomobilska podjetja tudi zelo privlačen. Podjetje 

Nissan Europe se je na podlagi raziskav trga, ki so kazale rast segmenta B, odločilo izdelati 

avtomobil, ki bo zanimiv za kupce v tem segmentu. Tako so ustvarili novo Micro K13, ki se po 

značilnostih precej razlikuje od svoje predhodnice. Na tak način se je podjetje želelo oddaljiti od 

starega pozicioniranja - kot predvsem ženski avtomobil - in ga repozicionirati kot avto, primeren 

za vse, ki si želijo enostavne vožnje v mestu. 

 

Z novo strategijo pozicioniranja so se v podjetju osredotočili na koristi, ki jih avto prinaša 

voznikom. To so preproste, a pametne rešitve, ki izboljšujejo uporabniško izkušnjo. Za namene 

nove strategije pozicioniranja so ustvarili izjavo o pozicioniranju, ki se glasi: Nissan Micra je 

razveseljivo domiseln avto, ki poenostavi vsakodnevno vožnjo (angl. The Nissan Micra is 

enjoyably clever car, that simplifies everyday driving). 

 

S to izjavo hočejo poudariti, da ima avto uporabne tehnične rešitve, kot so prostorna notranjost 

glede na manjšo zunanjost, dobra preglednost iz avtomobila ter manjša teža, ki vpliva na manjšo 

porabo in večjo odzivnost avtomobila, vse to pa zadovolji voznika, saj mu olajša vsakodnevno 

vožnjo po mestu. V izjavi o pozicioniranju pa se osredotočajo predvsem na produkt, in ne na 
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porabnika, saj želijo zajeti širšo ciljno skupino. V Prilogi 1 je izjava o pozicioniranju tudi 

podrobneje predstavljena. 

Podjetje se je odločilo, da bo izpostavilo tri edinstvene prodajne vrednosti, na katerih bodo 

gradili tudi komunikacijo s ciljnimi javnostmi. Te so: 

 

- nova Micra je ustvarjena za mesto; različne tehnične lastnosti avtomobila, kot so pomočnik 

pri parkiranju, parkirni senzorji, navigacijski sistem in najmanjši obračalni krog v razredu, 

olajšajo vsakodnevno vožnjo in izboljšajo uporabniško izkušnjo; 

- udobna notranjost in preglednost iz vozila; 

- za vsakogar dostopna prijaznost do okolja; manjše emisije CO2 in nižja povprečna poraba 

goriva. 

 

Na podlagi teh edinstvenih prodajnih vrednosti se nova Micra razlikuje od svoje predhodnice. 

Hkrati pa se na njih gradi tudi komunikacija za repozicioniranje, ki v bistvu temelji na koristih, 

ki jih prinaša Micrina tehnologija v vsakodnevni uporabi vozila. 

 

Na Sliki 7 je prikazan zaznavni zemljevid, kjer lahko vidimo razliko med pozicijo starega (K12) 

in novega modela (K13). Nova Micra K13 se je premaknila iz pozicije izrazite in mladostne 

oblike na bolj konzervativno in hkrati funkcionalno pozicijo. Še vedno pa ostaja v polju 

mestnega vozila. Hkrati so novi Micri K13 pripisane tudi nove značilnosti, kot so prijaznost do 

okolja ter ekonomičnost in manjša mera ženstvenosti ter primernosti za mestno vožnjo kot K12. 

 

Slika 7: Zaznavni zemljevid za Micro K13 glede na model K12 

 
Vir: Nissan Europe S.A.S., Introducing New Micra – All about the Car (interno gradivo),  2010a. 

 

Z repozicioniranjem pa so v podjetju želeli zajeti tudi večji krog porabnikov kot prej, in sicer so 

opredelili primarno in sekundarno ciljno skupino. Pri primarni ciljni skupini so se v podjetju 
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osredotočili na dosedanje kupce Micre K12, zato so jo opredelili kot »lojalni kupci stare Micre«. 

To so ženske, stare od 35 do 65 let, ki živijo v mestu. Sekundarna ciljna skupina pa so moški in 

ženske, stari med 30 in 60 let, ki živijo v mestu. Obe ciljni skupini uporabljata vozilo predvsem 

za vsakodnevne opravke v mestu, občasno za krajše izlete po okolici mesta med vikendom in 

redko za pot na daljše počitnice. Najpogosteje se v avtu vozijo sami. Tako primarna kot 

sekundarna ciljna skupina sta podrobneje opisani v Prilogi 2. 

4.3 Trženjsko komuniciranje 

Repozicioniranje Micre je zahtevalo tudi drugače zastavljeno trženjsko komuniciranje. 

Komunikacija pri Micri K12 je nagovarjala predvsem žensko ciljno občinstvo, za uspešno 

repozicioniranje pa to ni bil več ustrezen način komunikacije. Nissan Europe S.A.S. je svojim 

podružnicam - vključno Nissanu Slovenija - podal jasna navodila o repozicioniranju in 

trženjskem komuniciranju za novi model Micre K13. 

 

V navodilih je bilo trženjsko komuniciranje zastavljeno tako, da se že pred lansiranjem nove 

Micre K13 osredotoči na primarno ciljno skupino, torej zveste kupce Micre K12, z neposrednim 

trženjem po pošti. Pred, ob in po lansiranju novega modela na trg pa se osredotoča predvsem na 

oglaševanje in odnose z javnostmi in s tem doseže sekundarno ciljno skupino. Trženjsko 

komuniciranje na posameznih trgih je moralo biti globalno usklajeno, zato so v Nissan Europe 

pripravili tudi mednarodne kreativne rešitve oglasov, ki so jih posamezne podružnice lahko 

prilagodile in uporabile na lokalnih trgih. Jasno je bilo zastavljeno tudi komunikacijsko 

sporočilo, ki ni nagovarjalo le ženskega ciljnega občinstva, ampak celotno sekundarno ciljno 

skupino, ki vključuje tudi moške. To sporočilo se glasi »V koraku z mestom« (angl. In sync with 

the city). 

 

Na podlagi nove ciljne skupine, strategije repozicioniranja in navodil za trženjsko komuniciranje 

so se v Nissanu Slovenija odločili, da pri komuniciranju sledijo smernicam Nissan Europe. 

Odločili so se, da prilagodijo mednarodno kreativno rešitev za komuniciranje. Pri 

repozicioniranju so se osredotočili na odnose z javnostmi oziroma publiciteto, neposredno 

trženje in oglaševanje. V nadaljevanju bom opisala, kako so uporabili omenjena orodja 

trženjskega komuniciranja.  

 

Neposredno trženje. Pred lansiranjem nove Micre K13 so v podjetju Nissan Slovenija začeli 

aktivnosti neposrednega trženja, in sicer neposredno trženje po pošti. Osredotočili so se na 

primarno ciljno skupino, torej zveste kupce stare Micre, ki so jim poslali direktno pošto (Priloga 

3). Glavni namen direktne pošte je bil seznaniti kupce s prihodom nove Micre in predstaviti 

njene ključne lastnosti. Vsebina se je nanašala na novo pozicioniranje Micre, tj. avto, ki olajša 

vsakodnevno vožnjo po mestu. Celotna podoba direktne pošte je bila usklajena z globalno 

komunikacijo nove pozicije. Kreativna oblika je bila zasnovana tako, da je direktna pošta tudi 

vizualno sporočala novi komunikacijski slogan »v koraku z mestom« - ton in stil komunikacije 

sta bila preprosta in lahkotna. Uporabljene so bile tople, »nevtralne« barve, ki niso apelirale 

posebej na žensko ciljno občinstvo. Micra je na pismu vizualno postavljena v mesto, in sicer je 



 

21 

slika dinamična, kar tudi sporoča, da je okreten mestni avto. Namen direktne pošte pa je bil tudi 

povabilo na promocijski dogodek ob lansiranju avtomobila »Z Micro na kavo«. 

 

Odnosi z javnostmi. Nekaj dni pred uradnim prihodom nove Micre na slovenski trg so v 

podjetju pripravili sporočilo za medije (Priloga 4). To je z vidika repozicioniranja pomembno 

orodje, saj omogoča prenos želenih informacij o izdelku in repozicioniranju do porabnikov. 

Namenjeno je bilo avtomobilističnim uredništvom različnih medijskih hiš, v njem pa je bil 

predstavljen novi model. V sporočilu so podrobneje opisali tehnične lastnosti in prednosti nove 

Micre. Prek obvestila za medije oziroma medijev je podjetje javnosti predstavilo edinstvene 

prodajne vrednosti in s tem posredno sporočalo o novem pozicioniranju. 

 

V aprilu 2011, ko je bila Micra tudi uradno lansirana na slovenskem trgu, so v podjetju 

organizirali promocijski dogodek »Z Micro na kavo«, s katerim so hoteli širši javnosti sporočiti o 

prihodu novega modela Micre na slovenski trg. Dogodek je bil pravzaprav organiziran kot serija 

manjših dogodkov v izbranih lokalih po Sloveniji, kjer so obiskovalci lahko popili skodelico 

kave. Pred vsakim lokalom je bila postavljena tudi Micra (ena ali več), ko so si jo obiskovalci 

lahko podrobneje ogledali in se odpeljali tudi na testno vožnjo. Namen dogodka je bil opozoriti 

javnost na novi model Micre, ki se zelo razlikuje od svoje predhodnice (repozicioniranje). 

Komunikacijsko sporočilo se je glasilo: »Micra je idealna za vsakodnevne opravke v mestu, kot 

je kava v najljubšem lokalu«. Dogodki so se odvijali v urbanem okolju (priljubljeni lokali v 

mestih). 

 

Oglaševanje. Po lansiranju nove Micre je podjetje nadaljevalo trženjsko komuniciranje v obliki 

oglaševanja. Na ta način so dosegli veliko ljudi, saj je cilj komuniciranja tudi širši javnosti 

sporočiti o repozicioniranju. Kot nosilni medij so si izbrali zunanje oglaševanje, in sicer jumbo 

plakate (Priloga 5), s katerimi so bili v juniju in avgustu 2011, v časovnem obdobju dveh tednov, 

prisotni na 200 lokacijah po Sloveniji. Komunikacijski slogan je bil »V koraku z mestom«, s 

katerim so nagovarjali razširjeno (sekundarno) ciljno skupino (ženske in moške). Namen 

komunikacije je bil sporočati o novi poziciji Micre , praktičnim avtomobilom, idealnim za 

mestno vožnjo - za vse, ki si želijo enostavnosti in usklajenosti z mestom. Ton in stil 

komunikacije sta preprosta, lahkotna in v toplih barvah. Rdeča nit oglasa je urbanost. To 

sporočata tako komunikacijski slogan kot kreativna rešitev jumbo plakata, na kateri je Micra 

postavljena v mesto.  

 

Poleg jumbo plakatov pa so Micro oglaševali tudi v tiskanih medijih (podporni medij jumbo 

plakatom), in sicer s tiskanimi oglasi (Priloga 6) v obliki izjav javnih slovenskih osebnosti, ki so 

opisovale določeno značilnost nove Micre, ki jim je najbolj všeč. Namen oglaševanja je bil 

predstaviti edinstvene prodajne vrednosti nove Micre prek izjav znanih Slovenk in Slovencev. 

Prek tiskanega oglasa je namreč lažje sporočiti več informacij (v primerjavi z jumbo plakatom, 

kjer je sporočilnost omejena na obliko oziroma videz oglasa in naslov oziroma slogan). S tem so 

hoteli sporočiti, da je ta avto primeren tako za ženske kot tudi za moške.  
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4.4 Uspešnost repozicioniranja 

Podjetje je želelo z repozicioniranjem premakniti Micro s pozicije ženstvenega avtomobila na 

avto za vsakogar, ki želi udobno in enostavno vožnjo v mestu, in tako razširiti ciljno skupino tudi 

na moške. Uspešnost repozicioniranja bom ugotavljala z analizo profila kupca nove Micre K13 

in ga primerjala s ciljno skupino. Pri tem predpostavljam, da je repozicioniranje uspešno, če 

bosta ciljna skupina in profil kupca podobna, saj je podjetje s strategijo repozicioniranja želelo 

doseči novo ciljno skupino, čemur je prilagodilo tudi izjavo o pozicioniranju, komunikacijsko 

sporočilo ter trženjsko komuniciranje. Profil kupca je na podlagi analize opravljene ankete med 

obstoječimi kupci podjetja za Nissan Slovenija naredilo podjetje Aragon, raziskovanje in 

načrtovanje, d.o.o.. 

 

Glede na analizo demografskih značilnosti kupca (Slika 8), lahko ugotovimo, da je še vedno 

prevladujoč odstotek žensk med novimi kupci nove Micre K13, in sicer znaša 65,4 odstotkov. Se 

je pa odstotek moških, v primerjavi s profilom kupca Micre K12, povečal s 26,5 odstotkov na 

34,6 odstotkov. Iz tega lahko sklepamo, da je nova pozicija Micre in novo trženjsko 

komuniciranje v tem vidiku bilo uspešno in pritegnilo tudi moški del ciljne skupine. Preseneča 

pa podatek o starosti, in sicer se starost največjega deleža voznikov nove Micre (29,2 odstotkov) 

giblje od 70 let naprej. Glede na to, da je starost ciljne skupine med 30 in 60 let, ta podatek zelo 

odstopa. Slaba polovica kupcev (43,5 odstotkov) živi s partnerjem in brez otrok in 53 odstotkov 

jih ima dokončano srednješolsko izobrazbo. 

 

Slika 8: Demografske značilnosti kupca Micre K13 v % 

 
Vir: Aragon d.o.o., Nissan - program lojalnosti 2011, 2012. 

 

S Slike 9 lahko vidimo, da je kar 36 odstotkov kupcev Micre K13 pred nakupom nove Micre 

imelo v lasti avto znamke Nissan. Vendar pa iz analize kupca ni moč razbrati modela 

predhodnega avtomobila, da bi ta podatek lahko primerjali s primarno ciljno skupino, ki obsega 

zveste kupce Micre K12. 
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Slika 9: Znamka avtomobila v lasti pred nakupom Micre K13 v % 

 
Vir: Aragon d.o.o., Nissan - program lojalnosti 2011, 2012. 

 

Na Sliki 10 so predstavljeni razlogi za nakup nove Micre. Anketiranci so lahko tu navedli več 

razlogov za nakup. Skoraj tri četrtine kupcev (73,8 odstotkov) se je za nakup odločilo zaradi 

specifičnih lastnosti avtomobila, od tega kar 39,1 odstotkov zaradi velikosti avtomobila in 26,1 

odstotkov zaradi varčnega motorja. Velik odstotek sta prejeli tudi kakovost in zanesljivost (34,7 

odstotkov). Tudi tu lahko zaključimo, da je bilo podjetje pri repozicioniranju uspešno, saj je - 

med drugim - kot edinstvene prodajne vrednosti poudarjalo ravno okretnost v mestu (zaradi 

manjših dimenzij) in prijaznost do okolja (zaradi varčne porabe goriva in manj emisij CO2). 

 

Slika 10: Razlogi za nakup Micre K13 v % 

 

Vir: Aragon d.o.o., Nissan - program lojalnosti 2011, 2012. 
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Pri analizi uspešnosti repozicioniranja izdelka pa ne smemo zanemariti tudi podatkov o 

uspešnosti prodaje. Če iz poročil Odjave vozil po modelih za leto 2010 (Renault Nissan 

Slovenija, d.o.o., 2011) in Odjave vozil po modelih za leto 2011 (Renault Nissan Slovenija, 

d.o.o., 2012a), primerjamo prodajo obeh modelov, torej Micra K12 in K13, lahko ugotovimo, da 

je bilo število prodanih vozil Micra K13 v obdobju od aprila 2011, ko se je novo verzijo začelo 

prodajati na slovenskem trgu, do decembra 2011. leta 106. V obdobju od aprila 2010 do 

decembra 2010 pa je bilo prodanih 223 vozil Micra K12. To pomeni, da je prodaja upadla za več 

kot polovico. Razlike v prodajnih številkah pa ne moremo pripisati le repozicioniranju in 

razlikam med obema modeloma. Možna vzroka sta tudi ponudba konkurentov in trenutna 

gospodarska situacija. Ponudba konkurentov je lahko v obliki ugodnih cen in popustov ter 

oglaševanje te ponudbe ali pa prihod novih konkurenčnih modelov na trg, ki zbudijo večjo 

pozornost. Je pa res, da je Micra - repozicionirana iz pozicije mladostnega avtomobila z izrazito, 

edinstveno obliko na pozicijo konservativnega in funkcionalnega avtomobila - tam, kjer je, glede 

na Sliko 5, večina njenih konkurentov. To pomeni, da za prodajo oziroma tržni delež tekmuje z 

več konkurenti, to pa lahko vpliva tudi na manjše prodajne količine. 

Če na kratko povzamem navedene lastnosti profila kupca, lahko zaključim, da je kupec nove 

Micre ženskega spola, star 70 let ali več, s srednješolsko izobrazbo in živi s partnerjem ter brez 

otrok. Pred nakupom nove Micre je tudi imel v lasti avtomobil znamke Nissan. Za nakup Micre 

pa se je odločil zaradi specifičnih lastnosti avtomobila, kot so dimenzija (velikost) in varčnega 

motorja, pa tudi zaradi predhodnih izkušenj s kakovostjo in zanesljivostjo avtomobila znamke 

Nissan.  

 

Iz zgoraj opisanih lastnosti profila kupca lahko povzamemo, da je bilo podjetje pri 

repozicioniranju deloma uspešno. S komuniciranjem nove pozicije so uspeli povečati delež 

kupcev moškega spola, glede na prejšnji model Micre K12, vendar pa niso zajeli prave starostne 

skupine, v primerjavi s ciljno skupino. Uspešno so tudi predstavili edinstvene prodajne vrednosti 

nove Micre, kot so manjše dimenzije, primernost za enostavno vožnjo po mestu in prijaznost do 

okolja, saj so bili to najpogostejši razlogi za nakup vozila. Po drugi strani pa se je Micra z 

repozicioniranjem premaknila na pozicijo, kjer je več konkurentov kot prej, kar pomeni, da je 

zaradi večje ponudbe težje pridobivati kupce in posledično tudi dosegati uspešne prodajne 

rezultate. 

SKLEP 

Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, kakšno vlogo ima trženjsko komuniciranje pri 

repozicioniranju izdelka. Na podlagi zbrane literature sem ugotovila, da ima trženjsko 

komuniciranje velik pomen v trženju nasploh, saj predstavlja neposreden (in tudi posreden) stik 

podjetja s porabnikom. Prek trženjskega komuniciranja namreč podjetje sporoča trgu o sebi, 

svojih izdelkih, dejavnosti itd. in na tak način ustvarja nekakšen dialog s porabniki in drugimi 

akterji na trgu. Različna orodja trženjskega komuniciranja so zato ključna pri ustvarjanju podobe 

podjetja in njegovih produktov v javnosti. To pa je pomembno tudi pri pozicioniranju, saj si 

porabniki na podlagi različnih informacij, ki jih sporočata podjetje in  druge javnosti, ustvari 
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določeno podobo o podjetju ali izdelku. Lahko pa se zgodi, da podjetje ni zadovoljno s 

pozicioniranjem svojega izdelka in se ga odloči repozicionirati. To se lahko zgodi zaradi vzrokov 

iz zunanjega okolja ali lastnih vzgibov. Razlog za repozicioniranje je tako lahko zmanjšano 

povpraševanje po izdelku ali pa sprememba v povpraševanju v smislu, da se pojavi potreba po 

drugih koristih izdelka. Podjetje lahko tudi napačno oceni svoje konkurenčne prednosti ali 

velikost ciljnega segmenta ali pa sčasoma želi vstopiti v bolj donosen segment. 

 

Tudi podjetje Renault Nissan Slovenija se je - po navodilih podjetja Nissan Europe S.A.S. - 

odločilo repozicionirati enega izmed svojih produktov, tj. Nissan Micra. Razlog je bil predvsem 

v razširitvi ciljne skupine in s tem v povečanju obsega potencialnih kupcev iz segmenta vozil B. 

Strategijo repozicioniranja so podprli z orodji trženjskega komuniciranja, tako pred lansiranjem 

vozila na slovenski trg kot tudi med in po njem. Oprli so se predvsem na neposredno trženje, 

odnose z javnostmi in oglaševanje. S temi orodji so javnosti sporočali o novem pozicijskem 

sloganu, ki zaobjema repozicioniranje Micre kot avta, ki je ustvarjen za vsakogar, ki si želi 

usklajenosti z mestnim okoljem. 

 

V diplomskem delu sem na kratko opisala trženjsko-komunikacijske aktivnosti, ki so se jih pri 

podjetju lotili ob repozicioniranju Micre. Nato sem naredila analizo profila kupca, ki sem jo 

primerjala s ciljno skupino, da bi na tak način lahko ocenila uspešnost repozicioniranja. Pri tem 

sem predpostavila, da je repozicioniranje Micre uspešno, če se profil kupca ujema s ciljno 

skupino, saj so avtomobil repozicionirali z namenom dosega nove ciljne skupine, temu pa so 

prilagodili tudi trženjsko komuniciranje. Ugotovila sem, da so s kombinacijo uporabljenih orodij 

trženjskega komuniciranja deloma uspešno prenesli komunikacijsko sporočilo do porabnikov in 

s tem podprli repozicioniranje nove Micre. Deloma uspešno pa zato, ker se profil kupca v 

nekaterih lastnostih ne ujema s ciljno skupino, na katero je bilo repozicioniranje usmerjeno. 

Primarna ciljna skupina so t. i. »lojalni kupci predhodne verzije Micre«. To so ženske, stare od 

35 do 65 let, ki živijo v mestu. Sekundarna ciljna skupina, ki si jo je podjetje zelo prizadevalo 

doseči, pa so moški in ženske, stari med 30 in 60 let, ki živijo v mestu. Obe ciljni skupini 

uporabljata vozilo predvsem za vsakodnevne opravke v mestu, občasno za krajše izlete po 

okolici mesta med vikendom in redko za pot na daljše počitnice. Analiza profila kupca je 

pokazala, da je večina kupcev Micre ženskega spola, vendar pa se je delež moških po 

komuniciranju repozicioniranja povečal v primerjavi s profilom kupca predhodne verzije Micre, 

kar je bil tudi namen repozicioniranja. Razlog za še vedno precej prevladujoči ženski delež vseh 

kupcev lahko poiščemo v še vedno močnem pozicioniranju predhodne verzije, kar pomeni, da 

Micra še ni povsem uspešno repozicionirana. Tudi podatek o starosti kupca precej preseneča, saj 

se ne ujema s starostjo ciljne skupine. Starost pri profilu kupca je namreč 70 let ali več. To pa je 

lahko tudi priložnost za vstop v nov segment, saj je po tem sodeč repozicioniranje pritegnilo 

predvsem starejše kupce. Je pa komunikacija o repozicioniranju uspešno nagovorila obstoječe 

Nissanove kupce (primarna ciljna skupina so obstoječi zvesti kupci predhodne verzije Micre), saj 

je večina kupcev Micre predhodno imela v lasti avto znamke Nissan. Pri repozicioniranju so se 

opirali tudi na komuniciranje edinstvenih prodajnih vrednosti, kot so prijaznost do okolja, 

udobnost in okretnost v mestu zaradi manjših dimenzij, ti dejavniki pa so bili tudi med glavnimi 

razlogi za nakup. Navsezadnje so o repozicioniranju zgovorni tudi prodajni rezultati, saj ta model 
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ne dosega tolikšnih prodajnih številk kot predhodna verzija avtomobila. Iz tega lahko sklepamo, 

da so - s tem ko se je Micra premaknila na pozicijo, kjer ima več konkurentov - izgubili tiste 

kupce, ki so starejšo verzijo Micre izbrali zaradi njene edinstvene pozicije, kot ženski avto, ki 

zbuja čustva s svojo izrazito mladostno obliko. 

 

Na podlagi ugotovitev v diplomskem delu lahko zaključim, da ima trženjsko komuniciranje 

pomembno vlogo pri repozicioniranju izdelka. Prek posameznih orodij trženjskega 

komuniciranja podjetje prenaša želena komunikacijska sporočila o izdelku do ciljnega občinstva. 

Z orodji trženjskega komuniciranja tudi najlažje neposredno sporočimo porabnikom o 

repozicioniranju in s tem vplivamo na njihovo mnenje o izdelku. Na podlagi študije primera sem 

ugotovila, da sta primerni orodji za sporočanje o repozicioniranju oglaševanje, ki doseže veliko 

količino ljudi ter zato hitro razširi komunikacijsko sporočilo, in odnosi z javnostmi, preko katerih 

najlažje sporočamo o repozicioniranju in podajamo želene informacije prek različnih medijev do 

ciljnega občinstva, saj nam omogoča prenos večje količine informacij. Lahko pa zaključim, da je 

repozicioniranje proces, ki zahteva precej časa in sredstev, njegova uspešnost pa je odvisna tudi 

od uspešnosti trženjskega komuniciranja in od moči prisotnosti prvotnega pozicioniranja. Tem 

močnejše je prvotno pozicioniranje izdelka, več časa, trženjskih aktivnosti in sredstev za 

trženjsko komuniciranje bo treba nameniti za uspešno repozicioniranje. 

 

Pri študiji primera pa so prisotne tudi določene omejitve. Predvsem bi bilo treba preučiti še vidik 

konkurence oziroma trženjsko komuniciranje v odnosu do konkurence. Torej, da bi dobili 

popolno sliko uspešnosti repozicioniranja, bi bilo treba raziskati tudi, kako ponudba in trženjsko 

komuniciranje konkurentov vplivata na repozicioniranje. Prav tako študija primera ne proučuje 

vpliva ostalih treh sestavin trženjskega spleta na repozicioniranje. Znano je, da so vse sestavine 

med seboj prepletene in morajo biti za uspešnost podjetja tudi usklajene. Zato bi bilo zanimivo 

raziskati poleg trženjskega komuniciranja tudi vpliv izdelka, cene in tržnih poti na 

repozicioniranje. 
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Priloga 1: Izjava o novem pozicioniranju oziroma repozicioniranju 

 

 
 

 

 

Vir: Nissan Europe S.A.S., Introducing New Micra – All about the Car (interno gradivo),  2010a. 
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Priloga 2: Primarna in sekundarna ciljna skupina Micre model K13 

 

Vir: Nissan Europe S.A.S., Who's the customer? (interno gradivo),  2010c. 

 

 

 

Primarna - lojalni kupci  

Sekundarna - razširjena ciljna 

skupina 

Ciljna skupina Prebivalci v mestu 

Spol Ženske (G5 povprečje je 71 

odstotkov) 

Moški / ženske (G5 B segment 

povprečje je 50/50) 

Starost 35 - 65 (G5 Micra povprečje je 50 

let) 

30 - 60 (G5 B segment povprečje 

je 47) 

Ključne vrednote Preudaren pristop v življenju - pomembne vrednote so družina, varnost, 

prijateljstvo, zanesljivost: 

- čustvene vrednote: varnost, harmonija, zaupanje, pogosto povezano z 

družino in prijatelji, tudi hišnimi ljubljenčki 

- individualnost, pogosta navezanost na osebno lastnino 

- življenje mora odražati določeno mero stanovitnosti ("ukoreninjenost" 

in varnost) brez občutka prevelikega omejevanja 

- želja po individualnosti, svobodi in edinstvenosti, vendar v okviru bolj 

ali manj klasičnega načrta za življenje, kjer je vse pod kontrolo 

- ne povsem ambiciozen / karierist, išče predvsem dober / varen 

prihodek, ravnotežje med delom / prostim časom 

- za družine je pogosto drugi avto v gospodinjstvu ter glavni in edini avto 

predvsem za partnerstva pred ustvarjanjem družine in po družini, ob 

odhodu otrok 

- razumski razlogi za nakup: varnost, zanesljivost, kakovost in dobro 

razmerje med ceno ter zmogljivostjo 

Ključne potrebe  

glede vozila 

- dobra cena kombinirana z zadostno 

prostornostjo, opremo in udobjem v 

vožnji; pomembna je privlačna 

oblika, še posebej pri ženskah 

- dobro razmerje med ceno in 

zmogljivostjo, ki vključuje 

zadostno velik prostor, udobje, 

kakovost, zanesljivost in obliko; 

nova Micra jih privlači ali zaradi 

kakovostne notranjosti / 

zunanjosti z osebnostjo ali 

praktičnosti / skladnosti z mestom 

Odločanje med  

drugimi znamkami  

pri nakupu 

Yaris, C3, Polo, 207 

Uporaba avtomobila Za vsakodnevne opravke v mestu; občasno za krajše izlete zunaj mesta 

med vikendom (+/- 200 km) in redko za pot na daljše počitnice; 

najpogosteje se v avtu vozijo sami 

Zaznava voznika  

nove Micre 
Mladosten, modern, dinamičen, aktiven in praktičen - ne glede na starost: 

- ženska v tridesetih 

- mlada družina 

- mladostno, aktivno življenje po družini - ko se otroci odselijo 
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Priloga 3: Direktna pošta Micra  

   
Vir: Renault Nissan Slovenija, d.o.o.., Direktna pošta Micra (interno gradivo),  2010a. 
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Priloga 4: Sporočilo za medije, ki ga je Nissan Slovenija pripravil ob lansiranju nove Micre 

 

 
            RENAULT NISSAN SLOVENIJA, d.o.o. 

 

 

Direkcija Nissan 

Dunajska 22 

1001 Ljubljana 

Telefon. +386 [0] 1 472 3123 

  Faks. +386 [0] 1 472 3136 

SPOROČILO ZA MEDIJE 

28. marec 2011 

 

NOVA NISSAN MICRA 

Povzetek 

 Nova lahka platforma. 

 Nov dizajn zunanjosti in notranjosti. 

 Nov trivaljni bencinski motor, ki bo na voljo jeseni 2011, … 

… tudi kot različica z neposrednim vbrizgom goriva in turbinskim polnilnikom, s posebej 

majhnim izpustom CO2 (95 g/km). 

 Nov, kompakten menjalnik CVT, na voljo za doplačilo. 

 Prostorna navznoter, kompaktna navzven. 

 Številne napredne tehnične rešitve. 

 Novo Micro bodo prodajali v 160 državah in … 

… izdelovali v 4 tovarnah. 

 

Na kratko 

 

Povsem nova Micra je četrti rod ničkolikokrat nagrajenega avtomobila s tem imenom.  

Kompaktni mestni avtomobil začenja kljub bogati zgodovini in izjemni tradiciji povsem novo 

poglavje zgodovine Nissana. 

 

To je prvi avtomobil znamke, za katerega je bila uporabljena nova platforma V. Obenem je prvi 

Nissanov avtomobil, ki sta mu namenjena trivaljna motorja s posebej omejenimi emisijami. Ob 

vsem tem je Nova Micra globalni avtomobil, ki kot prvi avtomobil znamke Nissan ni izdelan na 

Japonskem ali v Evropi, marveč na Kitajskem, Tajskem, v Indiji in Mehiki. Evropske Micre 

dobavljajo iz Nissanove nove tovarne v indijskem mestu Chennai. Nova Micra je naprodaj v 160 

državah sveta. 

 

»Nova Micra je avtomobil vitalnega pomena za Nissanovo rast. Je pravšnji avtomobil ob pravem 

času« pravi Andy Palmer, podpredsednik Nissan Motor Co., Ltd, zadolžen za globalno 

načrtovanje produktov, in dodaja: »Združuje številne nove tehnologije, napredna, nova motorja 

in popolnoma novo platformo, ki bo v prihodnosti uporabljena za številne nove avtomobile 

Nissana in partnerja v zvezi, za Renault.« 
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Platforma 

 

Izjemno prilagodljiva nova platforma V je eden ključnih elementov nove Micre. Zasnovana kot 

posebej strukturno trdna, je kar se da lahka. Tudi zato je temelj izjemne vodljivosti in odzivnosti, 

ob sočasni, veliki gospodarnosti porabe goriva ter majhnih emisijah. Filozofija fleksibilne 

izdelave zagotavlja novi Micri primernost za najrazličnejše kraje in področja, kjer bo naprodaj. 

 

V Evropi bodo kupci na kakovostnih cestah vozili z večjo povprečno hitrostjo, zato od 

avtomobila pričakujejo veliko dinamiko ter zmogljivost. Z odzivnim in sočasno udobno 

uglašenim podvozjem, nadgrajenim z volanom, katerega servo ojačevalnik deluje posebej 

skladno s hitrostjo vožnje, in suverenimi, zaupanja vrednimi zavorami. S posebej bogato serijsko 

in dodatno opremo zadovolji tudi uporabnike z zahtevnimi merili za udobje in uporabnost. Micra 

je bila namreč zasnovana, da evropski način vožnje v mestu spremeni v izredno udobno početje 

ob sočasni ohranitvi cenovne dostopnosti 

 

Podvozje spredaj in zadaj je vpeto na karoserijo preko pomožnega okvirja, ki uspešno duši hrup 

in prestreza tresljaje. Vse skupaj utrdi dodaten stabilizator. Končne nastavitve vzmetenja, volana 

in zavor so opravili Nissanovi evropski inženirji. Tudi zato so Micre, ki je sedaj na voljo v 

Evropi, bolj skladne s pričakovanji in merili tistih, ki vozijo na urejenih cestah z večjimi 

hitrostih, kot Micre, ki bodo naprodaj v drugih delih sveta. 

 

Ker je platforma V bolj trdna kot prejšnja, deluje podvozje učinkoviteje. Volan je natančnejši in 

zagotavlja vozniku posebej dober občutek. Vozilo se občutno manj podaja ter dviguje tudi ob 

pospeševanju in zaviranju. Posebna pozornost je bila namenjena prestrezanju močnejših udarcev, 

saj je uporabljeno vzmetenje z daljšim hodom. Tako Micra suvereno vozi tudi čez najbolj 

zahtevne podlage. 

 

Z manjšo maso vzmetenja sta bili doseženi večja odzivnost in vodljivost, kar zagotavlja Micri 

veliko dinamičnost. 

 

Ne nazadnje, zgradba avtomobila izjemno učinkovito prestreza in izničuje sile čelnega trka. 

Ojačana osrednja kletka pa zmore v največji meri zavarovati notranjost.  

 

Motorji 

 

Za Micro sta bila razvita dva popolnoma nova, trivaljna motorja, z delovno prostornino 1.2 litra. 

Osnovna, atmosferska različica motorja doseže največjo moč 59 kW (80 KM) in se ob tem 

postavlja s posebej omejenim izpustom, 115 g CO2/km. Čeprav je to izjemen dosežek, ga 

zasenči vrednost izpusta drugega motorja v ponudbi. Različica trivaljnika z neposrednim 

vbrizgom goriva in turbinskim polnilnikom doseže največjo moč 72 kW (98 KM), a v ozračje 

izpusti v povprečju le 95 CO2/km! Takšne učinkovitosti, ki jo zagotavljata ta dva nova bencinska 

motorja Micre, ne dosegajo niti pregovorno učinkovitejši dizelski motorji. 
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Različica s turbinskim polnilnikom bo dopolnila ponudbo nove Micre v Evropi spomladi leta 

2011, v Sloveniji pa jeseni 2011. Glede na to, da tako majhen izpust CO2 zmorejo doseči le 

dizelski motorji, ki so seveda občutno dražji, je posebej velika vrednost nove Micre tudi ta, da 

zagotavlja izjemno majhne emisije, ne da bi bil uporabnik za to cenovno kaznovan. 

 

Delovna prostornina obeh sicer lahkih, kompaktnih in posebej učinkovitih motorjev z 12 ventili 

znaša 1198 kubičnih centimetrov. Z natančno zasnovo so jima odpravili nekatere nedoslednosti 

in ne prav uglajeno delovanje, značilno za trivaljne motorje. To je še posebej opazno v prostem 

teku, kar je bilo doseženo z dodajanjem mase na določena mesta motorne gredi, s čimer so 

dosegli ustvarjanje ovalnega gibanja, ki duši vertikalne tresljaje kot posledico premikanja batov. 

Tako je HD12 po tresljajih in hrupu primerljiv s štirivaljnim motorjem. 

 

Poleg tega, da je kompaktnejši, lažji in preprostejši, ima z manjšim številom premikajočih se 

delov trivaljnik tudi manjše notranje trenje in večji termodinamičen izkoristek. V primerjavi s 

štirivaljnimi motorji podobnih zmogljivosti je trenje v motorju manjše celo do 30 odstotkov. 

Med tehnične rešitve, ki večajo učinkovitost porabe goriva, sodi tudi sistem krmiljenja ventilov 

VTC z načinom delovanja eco-mode, ponovnim obtokom izpušnih plinov za večanje 

učinkovitosti izgorevanja, črpalki z majhnim trenjem za hladilno tekočino in olje, posebni bati in 

veliko kompresijsko razmerje. 

 

Atmosferska različica motorja HR12DE doseže največjo moč 59 kW (80 KM) pri 6000 vrtljajih 

na minuto in največji navor 110 Nm pri 4000 vrtljajih na minuto. Z njim doseže Micra največjo 

hitrost 170 km/h in pospeši od 0 do 100 km/h v 13,7 s. Povprečna poraba goriva znaša 5 l/100 

km, z menjalnikom CVT 5,4 l/ 100 km. Ob tem znaša izpust CO2 115 g/km oziroma 125 g/km 

pri različici z menjalnikom CVT. 

 

Različica s turbinskim polnilnikom doseže največjo moč 72 kW (98 KM) in največji navor 142 

Nm. Micra s tem motorjem in ročnim menjalnikom bo dosegla izpust 95 g CO2/km in 118 g 

CO2,/km z menjalnikom CVT. 

 

Ti podatki kažejo na 25 odstotkov ugodnejšo porabo goriva, kot jo je dosegla prejšnja Micra z 

1,2-litrskim motorjem in celo za 75 odstotkov manjšo porabo v primerjavi z motorji izpred petih 

let. 

 

Menjalnika 

 

Serijsko je različicam z obema motorjema namenjen natančen, ročni, petstopenjski menjalnik. 

Na prednji kolesni par gnana nova Micra pa je na voljo tudi s sofisticiranim novim menjalnikom 

CVT. Ta popolnoma na novo zasnovan menjalnik označujejo številne napredne tehnološke 

rešitve, kot je, prvič za tovrsten menjalnik uporabljeno, planetarno gonilo posebne izvedbe. 
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Postavlja se tudi z največjim prestavnim razmerjem 7,3:1, ki menjalniku omogoča izjemno 

kombinacijo velike odzivnosti pri majhnih hitrostih in gospodarno porabo goriva pri visokih 

hitrostih. 

 

Uporaba posebnega planetarnega gonila manjša trenje v menjalniku. Posebej tanek pretvornik 

navora pa doda za 10 odstotkov kompaktnejšo zgradbo in za 13 odstotkov manjšo maso. 

 

Začetna ponudba: 

Motor Moč Gorivo CO2 Pogon Menjalnik 

1.2 59kW Bencin 115 Spredaj 5-stopenjski ročni 

1.2 59kW Bencin 125 Spredaj CVT 

1.2 DIG* 72kW Bencin 95 Spredaj 5-stopenjski ročni 

1.2 DIG* 72kW Bencin 118 Spredaj CVT 

*začetek prodaje jeseni 2011 

 

Dimenzije 

 

Ob tem, da so številni neposredni tekmeci Micre izpred 15 let zrasli toliko, da so sedaj uvrščeni 

vsaj pol avtomobilskega segmenta višje, je nova Micra ostala čistokrvni mestni avtomobil s 

povsem primerljivimi merami z avtomobilom, ki ga je zamenjala. To je odločitev, ki je smiselna 

za evropski kompaktni mestni avtomobil. Gledano v celoti je nova Micra za spoznanje daljša, le 

malenkostno širša in malce nižja. 

 

Višina: 1520 mm (- 10 mm) 

Širina: 1665 mm (+ 5 mm) 

Dolžina: 3780 mm (+ 61 mm) 

Medosna razdalja: 2450 mm (+20 mm) 

Prostornina prtljažnika (VDA): 265 – 511 l 

 

Dizajn 

 

Iz oblikovalskega stališča je ključnega pomena definicije Micrinega značaja njen profil. Še 

posebej njeni v obliki loka zastekljeni deli. Prav ti so eden osrednjih elementov izročila 

dosedanje Micre in osrednji del oblikovne prepoznavnosti, ki je bila še posebej priljubljena na 

Japonskem in v Evropi. Tudi zato so te osnovne poteze prenesene v novi avtomobil, a če ne 

drugače, združene v novo celoto na nov način, z vidnejšim v streho integriranim spojlerjem. 

 

V celoti je obris z močno zaobljenim pasom in odločno oblikovno gubo v njegovi višini bolj 

poudarjen kot pri prejšnjem rodu. Sprednji in zadnji del sta odločno drugačna. 

 

Z željo, da bi bila notranjost Micre enakega sloga kot zunanjost, so snovalci in oblikovalci ubrali 

smer povezanega zapredka. Zgovoren dokaz temu je oblika armaturne plošče, ki jo sestavljata 

dva napihnjena obla dela. Eden je pred voznikom, z oblim delom, v katerega so vstavljeni 
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merilniki, drugi, prav tako napihnjen, pred sopotnikom. V njem je velik zaprt predal. Drugi 

predali in prostori za odlaganje drobnarij so razporejeni po celotni notranjosti, seveda tudi na 

sredinski konzoli in v vratih. 

 

Pregledni in preprosto berljivi merilniki so združeni v treh velikih, okroglih elementih. 

Funkcijska stikala prezračevanja in ogrevanja, avdio naprave ter drugih sistemov so ob tem 

logično in pregledno razporejeni ter preprosto dosegljivi. 

 

Oprema in stopnje opremljenosti 

 

Med serijske varnostne elemente sodi zavorni sistem z zavornima kolutoma spredaj in zavornim 

bobnom zadaj, ki je oplemeniten s protiblokirnim sistemom ABS, elektronskim razdelilnikom 

zavorne sile EBD in sistemom pomoči pri naglem zaviranju. Micra je opremljena še s čelnima 

varnostnima blazinama, varnostnima zračnima zavesama, stranskima varnostnima blazinama in z 

zategovalnikom varnostnih pasov. Aktivna varnost je odločno povečana pri vseh stopnjah 

opremljenosti z elektronskim programom stabilnosti ESP, ki odvzame moč in zavira s 

posameznimi kolesi, ko tipala zaznajo, da sta stabilnost oziroma oprijem avtomobila s podlago 

kritična. 

 

Električni servo ojačevalnik volana je serijski pri vseh različicah. Micri zagotavlja najmanjši 

krog obračanja v razredu (4,5 m), kar je izjemnega pomena za vodljivosti in lahkotnost vožnje po 

ozkih mestnih ulicah. 

 

Stopnje opremljenosti so v skladu s tradicionalnim Nissanovim stopnjevanjem od Viste, preko 

Acente do Tekne. Vse različice so serijsko opremljene s servo ojačevalnikom volana, 6 zračnimi 

blazinami, električnim pomikom šip v sprednjih vratih in elektronskim programom stabilnosti 

ESP. Tako nova Micra tudi po opremljenosti odstopa od vsakdanjih mestnih avtomobilov. 

 

Stopnja opremljenosti Acenta je bogatejša za posebej dognan avdio sistem, samodejno klimatsko 

napravo in tempomat. Najvišja stopnja opremljenosti Tekna ponuja uporabnikom številne 

elemente, ki so značilni za neprimerljivo večja vozila, kot so mestni avtomobili. Mednje sodi 

tudi sistem Nissan Connect, ki združuje satelitsko navigacijo in vrsto sistemov zabavne 

elektronike. Del serijske opreme stopnje opremljenosti Tekna je tudi sistem radarskih tipal 

odkrivanja ovir izza vozila, ki je v posebno pomoč vozniku ob tesnem, vzvratnem parkiranju. 

Sistem z oznako PSM (Parking Slot Measurement System) samodejno premeri morebitni 

parkirani prostor in vozniku nemudoma sporoči, ali je dovolj prostora za njegovo Micro. To je še 

ena izjemna rešitev, ki je v skladu z urbano naravnanostjo novega avtomobila. 

 

Micra v Sloveniji in njena cena 

 

»Z Novo Micro Nissan nadaljuje zgodbo o uspehu, sedaj že v četrtem dejanju. V Sloveniji je bilo 

od leta 1985 prodanih več kot 3.500 Micer, kar predstavlja nekaj več kot 20% prodaje vseh 

avtomobilov znamke Nissan in je izvrstno izhodišče za nadaljevanje tržne uspešnosti. Nova 
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Micra ostaja zvesta lastnemu poslanstvu. Je namreč bogato opremljeno in varno mestno vozilo z 

edinstveno identiteto. S petimi vrati in poleg ostalega serijskim varnostnim sistemom ESP bo 

dostopna slovenskim kupcem že od 8.990 evrov dalje. Načrtujemo, da se bo v letu 2011 zanjo 

odločilo 150 kupcev,« pravi Jože Ričnik, direktor znamke Nissan pri podjetju Renault Nissan 

Slovenija.  

 

Za dodatne informacije se lahko obrnete na: 

www.nissan.si  

 

Vir: Renault Nissan Slovenija, d.o.o.., Sporočilo za medije: Nova Nissan Micra (interno gradivo),  2010c. 

 

 

 

 

 

http://www.nissan.si/
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Priloga 5: Jumbo plakata, ki ju je podjetje pripravilo za oglaševanje nove Micre 

 
 

 
Vir: Renault Nissan Slovenija, d.o.o.., Gradivo za oglaševanje – kampanja nova Micra (interno gradivo),  2010b. 
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Priloga 6: Tiskani oglasi, ki jih je podjetje pripravilo za oglaševanje nove Micre 
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Vir: Renault Nissan Slovenija, d.o.o.., Gradivo za oglaševanje – kampanja nova Micra (interno gradivo),  2010b. 

 


